
 

 

 

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ 
             ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    

          ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ, ΞΑΝΘΗ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:   

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΟΚΚΑΛΗΣ,  email: akokkal@civil.duth.gr 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. 

 

 

Προκηρύσσονται 50 θέσεις Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών στα πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.» και κωδ. ΟΠΣ 5033025, το οποίο εντάσσεται 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 

2014-2020. 

Η διάρκεια ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο https://praktiki.rescom.duth.gr/ 

ξεκινάει από τη Δευτέρα 19/04/2021 έως Δευτέρα 10/05/2021 και ώρα 14:00. 

Η διάρκεια διεξαγωγής της ΠΑ θα είναι από 1η Ιουλίου έως 31η Αυγούστου 2021. 

Η ΠΑ θα διεξαχθεί δια ζώσης, οπότε υφίσταται μικρή πιθανότητα ακύρωσής της, αν οι 

υγειονομικές συνθήκες δεν το επιτρέψουν.  

Η ΠΑ απευθύνεται στους τελειόφοιτους. Διότι αυτοί/ές είναι κατά τεκμήριο οι πλέον 

ώριμοι να ωφεληθούν. Αν περισσέψουν θέσεις, η ΠΑ θα είναι ανοιχτή και για τους 

τεταρτοετείς. Αν τεταρτοετείς μείνουν εκτός, θα έχουν την ευκαιρία ΠΑ το καλοκαίρι 

του 2022, δεδομένου ότι το Πρόγραμμα θα βρίσκεται και τότε σε ισχύ και θα έρθει 

δικαιωματικά η σειρά τους.  

Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν παλαιότερη συμμετοχή στη χρηματοδοτούμενη ΠΑ  μέσω 

του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Υφίσταται προτίμηση διεξαγωγής της ΠΑ σε Τεχνικές Εταιρείες/Γραφεία στις 

ιδιαίτερες πατρίδες των φοιτητών/τριών, με τους υπεύθυνους των οποίων δεν έχουν 

στενή συγγένεια. Λίγες θέσεις είναι ανοιχτές και σε τεχνικές υπηρεσίες δημοσίων 

φορέων. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μεριμνήσουν για να βρουν τις θέσεις και να 

εποπτεύσουν τη σχετική διαδικασία ανάρτησής τους.  

Η  συμμετοχή στην ΠΑ προσφέρει μικτή αμοιβή, 250,00€ μηνιαίως μείον 10,11€ για 

ασφάλιση έναντι εργατικού ατυχήματος. Δεν υπάρχουν άλλες ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις. 

 

Όλα όσα πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι, αναφέρονται με λεπτομέρεια στον 

οδηγό πρακτικής άσκησης που είναι αναρτημένος στον σύνδεσμο: 

https://praktiki.duth.gr/?page_id=1327 , καθώς επίσης και στο εγχειρίδιο χρήσης του 

Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: 

 https://praktiki.rescom.duth.gr/. Υπάρχουν επίσης οι πάγιες σχετικές Οδηγίες, μόνιμα 

αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος civil.duth.gr. 
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Προσοχή, διότι θα πρέπει να γίνουν ΟΛΕΣ ανεξαιρέτως οι ενέργειες. Αν κάποια 

ενέργεια είναι ημιτελής ή λανθασμένη, η αίτηση ΔΕΝ ισχύει. Όλες οι ενέργειες 

γίνονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ηλεκτρονικά, αλλά ο Υπεύθυνος της ΠΑ, 

καθηγητής Αλέξανδρος Κοκκάλης θα πρέπει παράλληλα να ενημερωθεί. Οι 

ενδιαφερόμενοι/ες θα του αποστέλλουν στο υπηρεσιακό mail του (σε pdf) όλα τα 

αρχεία (ως και τον εξαψήφιο κωδικό θέσης του Άτλαντα). Παράλειψη ενημέρωσης 

ακυρώνει την αίτηση. Η αποστολή ενημέρωσης είναι δεκτή μόνο από τα ιδρυματικά 

mails των φοιτητών/τριών. Προς διευκόλυνση της επικοινωνίας έχει συσταθεί και 

σχετικό ‘μάθημα’ στο οποίο, με ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα μας, της 16/3/2021, 

είχαν κληθεί όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες να εγγραφούν. Η εγγραφή είναι ανοιχτή και 

σήμερα. 

 

Συνοπτικά, υπάρχουν δύο ομάδες δικαιολογητικών, τα προσωπικά σας δεδομένα 

(ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, Τράπεζα, Υπεύθυνη Δήλωση) και τα του Εργοδότη 

(Άτλας και Εργάνη). Εσείς θα καθοδηγείστε και τον Εργοδότη σας για τις απαραίτητες 

ενέργειές του.  

 

Για την επιλογή των ωφελούμενων από το Πρόγραμμα ΠΑ θα ληφθούν υπόψη τα 

κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και 

είναι:  

Α. το έτος: οι τελειόφοιτοι προηγούνται των τεταρτοετών,  

Β. μεταξύ των τελειοφοίτων, αλλά και μεταξύ των τεταρτοετών για τις θέσεις που θα 

περισσέψουν, τίθεται το κριτήριο του αριθμού των μαθημάτων: προηγούνται όσοι 

έχουν περάσει τα περισσότερα μαθήματα, δεδομένου ότι αυτοί/ες θεωρούνται ως οι 

πλέον ώριμοι/ες να ωφεληθούν από την ΠΑ. Σε περίπτωση ίσου αριθμού, δεν μετράν 

οι βαθμοί, αλλά ο αριθμός ECTS των μαθημάτων που έχουν περάσει.  

Καθημερινά ή συχνά θα ανακοινώνεται στο e-class η πορεία πλήρωσης των θέσεων. Η 

εμπειρία έχει δείξει ότι οι 50 θέσεις επαρκούν (για τους τελειόφοιτους). 

 

Την Επιτροπή ΠΑ του Τμήματος αποτελούν οι καθηγητές κ.κ. Αλέξανδρος Κοκκάλης, 

Θεόδωρος Ρουσάκης και Ιωάννης Δόκας. Με την ανακοίνωση των προσωρινών 

αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο e-class, θα δοθεί πενθήμερη 

προθεσμία τυχών υποβολής ενστάσεων. Οι ενστάσεις θα υποβληθούν προς τον 

Πρόεδρο του Τμήματος, καθηγητή κ. Λάζαρο Ηλιάδη με ταυτόχρονη κοινοποίηση 

στον υπεύθυνο ΠΑ καθηγητή κ. Αλέξανδρο Κοκκάλη. 

 

  

 


