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Αποτίμηση των αποτελεσμάτων της Πράξης 
«Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του ΔΠΘ» 

με κωδ. ΟΠΣ 5033025



 Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. για τα Ακαδ. Έτη 2015-2016
έως 2021-2022

 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5033025

 εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



 ευκαιρία απασχόλησης για σύντομο χρονικό διάστημα σε πραγματικό
περιβάλλον εργασίας

 γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή εκπαιδευτική διαδικασία και
την πρακτική εφαρμογή της

 μεταφορά και εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης σε πραγματικές συνθήκες

 ευκαιρία για ενίσχυση της επιστημονικής κατάρτισης με επαγγελματικές
δεξιότητες και προσόντα

 επαφή με το σύγχρονο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον το οποίο
προετοιμάζει για την ομαλή ένταξή τους σε αυτό



 δυνατότητα δικτύωσης με φορείς και στελέχη των επιχειρήσεων για την ομαλή
εκκίνηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των πρακτικά ασκούμενων

 εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού
χώρου

 κατανόηση - αποσαφήνιση του στόχου ενός επαγγέλματος και των μελλοντικών
προοπτικών των συνθηκών εργασίας

 καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών
επαγγελματικών κλάδων



ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης και ενθάρρυνση της αυτενέργειας

προωθεί εκπαιδευτικές συμμαχίες μεταξύ της βιομηχανίας (επιχειρησιακού
περιβάλλοντος), του εκπαιδευτικού ιδρύματος και των πρακτικά ασκούμενων

βοηθά στην εκπαίδευση του μελλοντικού προσωπικού της επιχείρησης
δεδομένου ότι ανάμεσα στους φοιτητές που κάνουν την πρακτική τους θα
υπάρξει μακροπρόθεσμη συνεργασία



Περίοδος υλοποίησης: Επτά (7) Ακαδημαϊκά Έτη

 2015-2016 έως 2021-2022

 Εκκίνηση Φυσικού Αντικειμένου: 6 Απριλίου 2016

Ολοκλήρωση Φυσικού Αντικειμένου: 31 Οκτωβρίου 2022



• Στο διάστημα αυτό συμμετείχαν:

 18 Τμήματα του Δ.Π.Θ.

 6.602 συνολικά ασκούμενοι φοιτητές

 3974 Φοιτήτριες και

 2628 Φοιτητές



 62,78%  η συμμετοχή σε Ιδιωτικούς φορείς:

 Θέσεις ιδιωτικού τομέα: 4145 

 37,38%  η συμμετοχή σε δημόσιους 

 Θέσεις δημόσιου τομέα: 2468 



Συνολική χρηματοδότηση έργου 3.180.000,00

Αποζημιώσεις φοιτητών 2.918.781,00



 Καινοτομίες που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της Πράξης:

• Πληροφοριακό Σύστημα https://praktiki.rescom.duth.gr/

• συνδέει το σύστημα ΑΤΛΑΣ με το rescom για ταχύτερες και πιο έγκυρες διαδικασίες για τις
συμβάσεις.

• Ευκολία στον έλεγχο της διαδικασίας από τους υπεύθυνους καθηγητές των Τμημάτων και από το
γραφείο πρακτικής άσκησης.



• Μείωση της γραφειοκρατίας και της έγχαρτης διακίνησης των εγγράφων

• Διαφάνεια στις διαδικασίες των αιτήσεων

• Σύνδεση με το ΟΠΣ για την συμπλήρωση απογραφικών δελτίων εισόδου – εξόδου των
ωφελούμενων της Πράξης



• Χρήση όλων των διαθέσιμων δυνατοτήτων μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/

• μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση της
πρακτικής

• Διαρκής ενημέρωση από τον ιστότοπο της πρακτικής άσκησης https://praktiki.duth.gr/

• Και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/praktikiduth



Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση των διαδικασιών

Αυτοματοποίηση της διαδικασίας επισκόπησης όλων των δεδομένων που αφορούν την πρακτική
άσκηση

Απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου των παραδοτέων

Μείωση των λαθών στη συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων

Ταχύτερες διαδικασίες για τις αποδεσμεύσεις των αμοιβών των ασκούμενων



Συνέχιση της πρακτικής άσκησης με νέα χρηματοδότησης για το Ακαδ. Έτος 2022-2023

Πρόβλεψη μέσω του ν.4957/21.07.2022 για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης και εκτός
πλαισίου χρηματοδότησης από το ακαδ. Έτος 2023-2024


