Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Δ.Π.Θ.
2η (τελική) Ανακοίνωση
Εισαγωγή
Το καλοκαίρι του 2016 θα διεξαχθεί η Π.Α. των φοιτητών του Τμήματός μας.
Η Π.Α. φιλοδοξεί να συμβάλλει, στο μέτρο του μεγέθους της, στη σύνδεση των
τελειοφοίτων μας με τις εφαρμογές της επιστήμης τους, πέραν του πλαισίου των
μαθημάτων. Φιλοδοξεί, επίσης, να επιτύχει μια πρώτη στοιχειώδη εξοικείωση με
εργασιακά περιβάλλοντα και γνωριμία με εν δυνάμει εργοδότες.
Επιστημονικός υπεύθυνος (Ε.Υ.) για την Π.Α. των φοιτητών του Τμήματος είναι ο
Αναπλ. Καθ. Αλέξανδρος Κοκκάλης (e-mail: akokkal@civil.duth.gr). Θερμή
παράκληση να μην τίθενται ερωτήσεις που απαντώνται παρακάτω.
Πόσοι; Πότε; Ποιοι;
Η Π.Α. θα αφορά σε 40 φοιτητές.
Η διάρκειά της θα εκτείνεται κατά τον Ιούλιο – Αύγουστο 2016.
Οι φοιτητές του 5ου έτους έχουν προτεραιότητα. Στην ολοκληρωθείσα διερευνητική
φάση έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον περίπου 40 φοιτητές, οι 35 5ετείς (και οι
‘πολυετείς’ νοούνται 5ετείς) και 5 4ετείς. Η αναλογία αυτή μπορεί να παραμείνει.
Επειδή είναι η πρώτη φορά που το Τμήμα συμμετέχει σε Π.Α. η διερευνητική πρώτη
εκδήλωση ενδιαφέροντος έγινε ουσιαστικά για να μετρήσει το ενδιαφέρον των
φοιτητών. Ο αριθμός ‘40’, που προέκυψε, έχει δοθεί στους Ιδρυματικούς Υπεύθυνους
της Π.Α. και μας δεσμεύει.
Η παρούσα Πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους τους 5ετείς φοιτητές και όχι μόνο σε
εκείνους που ενδιαφέρθηκαν κατά τη διερευνητική φάση, όπως επίσης δεν είναι
υποχρεωτικό για όλους όσους ήδη ενδιαφέρθηκαν να προχωρήσουν στη δεύτερη
ουσιαστική φάση: οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για τη συμμετοχή τους
στην Π.Α. το ΜΟΝΟ που έχει σημασία είναι η χωρίς παραλήψεις και λάθη
ολοκλήρωση ΟΛΩΝ των απαιτήσεων που τίθενται στις Οδηγίες.
Οδηγίες
Επισυνάπτονται ‘copy-paste’ οι Οδηγίες που έχει λάβει ο Ε.Υ. από την Επιτροπή
Ερευνών. Για όλα τα έγγραφα αρκούν απλές φωτοτυπίες.
1. Αίτηση φόρμας συμμετοχής στον κύκλο πρακτικής άσκησης (μέσω του κάτωθι
συνδέσμου):
https://docs.google.com/forms/d/1wDXH3050Tjd1MRw3jkmdBBhoL9fKxd__8b
mkiM5yhn8/edit?usp=drive_web
Έχουν αναφερθεί δυσκολίες εισόδου για τις οποίες ο Ε.Υ. δε μπορεί να βοηθήσει.

Η εν λόγω φόρμα συμμετοχής συμπληρωμένη θα πρέπει να εκτυπωθεί και να
υποβληθεί στον Ε.Υ.
2. Δύο (2) φωτοτυπίες του Δελτίου Ταυτότητας (μία για το γραφείο Π.Α. και μία για
το Ι.Κ.Α.).
3. Εκτύπωση αποδεικτικού Α.Μ.Κ.Α. του φοιτητή από Κ.Ε.Π. είτε από τον
παρακάτω σύνδεσμο: https://www.amka.gr
4. Φωτοτυπία της έκδοσης του Α.Φ.Μ. του φοιτητή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή
φωτοτυπία της Φορολογικής Δήλωσης (Έντυπο Ε1) του ίδιου αν είναι υπόχρεος ή
του γονέα/κηδεμόνα που τον δηλώνει ως προστατευόμενο μέλος.
5. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το φοιτητή Έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού
Λογαριασμού» (συνημμένο στην τελευταία σελίδα), με αριθμό λογαριασμού
υποχρεωτικά από την τράπεζα Πειραιώς. Το έντυπο θα συνοδεύεται από τη
φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου, στην οποία αναγράφονται ο
αριθμός λογαριασμού καθώς και ο δικαιούχος ή οι δικαιούχοι του λογαριασμού.
(Επισημαίνεται ότι γίνεται αποδεκτός και λογαριασμός στον οποίο ο φοιτητής δεν
εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος).
Λόγω των capital controls το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως ή η
προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό έχει συγκεκριμένες
δυσκολίες. Απαιτείται τουλάχιστον βεβαίωση σπουδών/εγγραφής στο τρέχον
εξάμηνο από το Τμήμα.
Εάν δεν γίνει δυνατό να εκδώσει τραπεζικό λογαριασμό στην Πειραιώς ο
φοιτητής, θα έχει βοήθεια από τον Ε.Υ.
6. Οι φοιτητές θα πρέπει να εκδώσουν (αν δεν έχουν) αριθμό μητρώου ασφάλισης
(Α.Μ.Α.). Για το τι απαιτείται, θα πρέπει να απευθυνθούν στο Ι.Κ.Α. Ξάνθης. Εάν
δεν γίνει δυνατό να εκδώσει Α.Μ.Α. ο φοιτητής, θα έχει βοήθεια από τον Ε.Υ.
Η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών εκτείνεται στον Μάιο. Αναγκαστικά
η προθεσμία θα λήξει όταν συμπληρωθούν 40 πλήρεις ενότητες δικαιολογητικών. Τα
δικαιολογητικά θα τα προσκομίζουν οι φοιτητές στο γραφείο του Ε.Υ., Δευτέρες,
Τρίτες και Παρασκευές 12-2, ή όπως προκύπτει από συνεννόηση με mail.
Παράλληλα και εξίσου αναγκαία, οι φοιτητές θα πρέπει να αναζητήσουν μόνοι τους
σε ποια εταιρεία/φορέα θα εκπληρώσουν την Π.Α. Όποια εταιρεία προκύψει, θα
πρέπει οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να μεριμνήσουν ώστε η εταιρεία/φορέας να
εγγραφεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ atlas.grnet.gr Εάν οι φοιτητές δεν εξασφαλίσουν
εταιρεία/φορέα, η θέση στην Π.Α. θα χαθεί.
Αποζημίωση
Οι φοιτητές θα λάβουν 280 € μικτά κάθε μήνα από τα οποία θα αφαιρεθεί η
ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Δεν υπάρχουν πρόσθετα κονδύλια για μετακινήσεις και έξοδα
διαμονής. Για να τα λάβουν, οι φοιτητές θα υπογράψουν σχετική σύμβαση με την
Επιτροπή Ερευνών, εφόσον η προαναφερθείσα γραφειοκρατία έχει ολοκληρωθεί
έγκαιρα. Τελικά εκτιμάται πως οι φοιτητές θα λάβουν ‘στο χέρι’ περίπου 500 €, τα
οποία, δυστυχώς, δεν είναι βέβαιο πόσο γρήγορα θα πιστωθούν στο λογαριασμό τους.

Λοιπά χρήσιμα – Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Η Π.Α. μπορεί να διεξαχθεί μόνον εντός Ελλάδας.
Ο Ε.Υ. και πιθανώς οι Επόπτες με επικοινωνία/επισκέψεις στις Εταιρείες/Φορείς, θα
ελέγχουν απροειδοποίητα τη διεξαγωγή της Π.Α.
Εργοδότης μπορεί να είναι οποιαδήποτε Εταιρεία, Φυσικό Πρόσωπο, Φορέας,
Δ.Ε.Κ.Ο., Δημόσια Υπηρεσία, όπου δικαιολογείται να απασχοληθεί πολιτικός
μηχανικός. Πρακτικά μπορεί ο κάθε φοιτητής να συνεννοηθεί π.χ. με κάποιο Τεχνικό
Γραφείο, στο οποίο και το καλοκαίρι να κάνει Π.Α. Προσοχή, διότι τίθεται ο εξής
περιορισμός: για λόγους στοιχειώδους δεοντολογίας και διαφάνειας, αλλά και ουσίας
συμμόρφωσης προς τους σκοπούς μιας Π.Α., δεν είναι αποδεκτό η Π.Α. να γίνει στο
γραφείο των γονιών κάποιου ενδιαφερόμενου. Αυτό μπορεί πρακτικά να ελεγχθεί με
έλεγχο των επιθέτων φοιτητή – εργοδότη.
Οι φοιτητές να υπολογίζουν ότι στο τέλος θα παραδώσουν μια-δυο σελίδες
ημερολόγιο/report περιγραφής της ενασχόλησής τους, θα συμπληρώσουν κάποιο
απλό ερωτηματολόγιο, ως και το τυπικό δισέλιδο του Ε.Κ.Τ.
Αλέξανδρος Κοκκάλης
Αναπλ. Καθ. Οδοποιίας

Προς : ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
TOY ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΘΡΑΚΗΣ &
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

Ημερομηνία:……/….../2016

ΔΗΛΩΣΗ

Ο/Η υπογράφων/ουσα…………………………………………………………………..
του………………………………………με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας……………..
Ημ.Έκδοσης…………………………….,Εκδούσα Αρχή……………………..,παρέχω
Εντολή προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης να πιστώνει τις απαιτήσεις των οποίων είμαι δικαιούχος, στο λογαριασμό
καταθέσεών μου……………………............................................που τηρώ στην Τράπεζα Πειραιώς.

Ο/Η δηλών/ούσα

Συνημμένο φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας του βιβλιαρίου

