
Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών που επιθυμούν να συμμετάσχουν
στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα πρέπει να
υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πρακτικής
Άσκησης έως την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://aitiseis.aegean.gr/praktiki/aitiseis/login.php

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, θα συνδεθούν στον παραπάνω ιστότοπο χρησιμοποιώντας το όνομα
χρήστη/username και κωδικό/password του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας, το Πληροφοριακό Σύστημα δε θα δέχεται
αιτήσεις, οπότε παρακαλούμε για την τήρηση της προθεσμίας.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Η πρακτική άσκηση διαρκεί ένα (1) μήνα (Ιούλιο ή Αύγουστο 2021).
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μέχρι νεότερης ενημέρωσης, επιτρέπεται μόνο η
εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση.

Για την αναζήτηση των φορέων οι φοιτητές/τριες μπορούν να πλοηγηθούν στην πλατφόρμα
του Άτλαντα. Εναλλακτικά, μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με οποιονδήποτε φορέα
(ιδιωτικό ή δημόσιο) τους ενδιαφέρει προκειμένου να συμφωνήσουν στο ενδεχόμενο
συνεργασίας τους για πρακτική άσκηση.
Η δήλωση του Φορέα στον οποίο οι φοιτητές/τριες θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους
άσκηση δεν είναι απαραίτητο να γίνει κατά την υποβολή της αίτησης αλλά μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε επόμενη φάση, για την οποία θα ενημερωθείτε σχετικά.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αιτήσεων, θα γίνει η κατάταξή των
συμμετεχόντων/ουσών βάσει των κριτηρίων που ορίζει ο Οδηγός Υλοποίησης της Πρακτικής
Άσκησης του Τμήματος και τα αποτελέσματα θα εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Στη συνέχεια, θα προστεθεί στην καρτέλα δήλωσης μαθημάτων των φοιτητών/τριών το
μάθημα που αντιστοιχεί στην πρακτική άσκηση. Άρα δεν χρειάζεται να έχει δηλωθεί ήδη από
τους φοιτητές/τριες.

Η ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησής σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο



πληροφοριακό σύστημα είναι αποκλειστική ευθύνη του/της ενδιαφερόμενου/ης.

Τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να καταθέσει ο/η ενδιαφερόμενος/η ηλεκτρονικά στο
πληροφοριακό σύστημα είναι:

- Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 2 όψεων ή Διαβατηρίου (για
αλλοδαπούς).

- Βεβαίωση Εφορίας ή εκτύπωση από το taxisnet που να αναγράφεται ο Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του/της φοιτητή/τριας και η αρμόδια ΔΟΥ.

- Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα (ΙΚΑ) ή εκτύπωση από idika.gr που να αναγράφεται
ο Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΑ) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

- Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου ενός τραπεζικού λογαριασμού σε
οποιαδήποτε τράπεζα αρκεί ο/η φοιτητής/τρια να είναι 1ος/η δικαιούχος ή εκτύπωση
από τη σελίδα e-banking όπου θα αναγράφεται το IBAN και τα στοιχεία του/της/των
δικαιούχων ή βεβαίωση από την τράπεζα με τα ανωτέρω στοιχεία.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να αφορούν τον/την φοιτητή/τρια και όχι γονέα/κηδεμόνα
(π.χ. ΑΦΜ).

Όσοι/ες φοιτητές/τριες δε διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΑ) και λόγω των
περιορισμών της πανδημίας δεν είναι εφικτή η προσέλευσή τους σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ-
ΙΚΑ για την έκδοση του στην παρούσα φάση, μπορούν στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής
αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα να επισυνάψουν ένα κενό αρχείο word, έτσι ώστε να
προχωρήσει η αίτησή τους.

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο (*). Τα υπόλοιπα στοιχεία
συμπληρώνονται προαιρετικά.

Με την υποβολή της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα ο/η φοιτητής/τρια λαμβάνει
αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο επιβεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης.

Για οποιαδήποτε απορία ή/και διευκρίνιση οι φοιτητές/τριες μπορούν να επικοινωνούν
ηλεκτρονικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
gpa4@aegean.gr ή τηλεφωνικά στο 22410-99067 (καθημερινά 10:00 – 14:00).

Καλή επιτυχία!

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
Δημοκρατίας 1, Κτήριο "Καλλιπάτειρα", Ρόδος, 85132
τηλ. 22410-99067, email: gpa4@aegean.gr


