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ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Ακαδημαϊκό έτος 2021-22 
 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Μόνο κεφαλαίοι χαρακτήρες – Αναγραφή όπως στο δελτίο ταυτότητας 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ – ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 
ΤΗΛ (κινητό, σταθερό): 
E-MAIL (ιδρυματικό): 
Ε-MAIL (προσωπικό): 
 

  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Ο Μέσος Όρος βαθμολογίας και το σύνολο μονάδων ECTS αναγράφονται στην αναλυτική 
βαθμολογία. 

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

 

 Στην περίπτωση που δεν έχετε ελληνική ταυτότητα αφήστε το πεδίο της ταυτότητας κενό και 
συμπληρώστε τον αριθμό διαβατηρίου. Η αρχή έκδοσης αναφέρεται στο πεδίο που τελικά θα 
συμπληρώσετε (Αστυνομικό τμήμα, αν συμπληρώσετε τον αριθμό ταυτότητας ή την αντίστοιχη 
αρχή έκδοσης του διαβατηρίου) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: 
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ  

Τα παρακάτω στοιχεία είναι αυστηρά προσωπικά και αφορούν μόνο εσάς και όχι π.χ. κάποιο 
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μέλος της οικογένειάς σας. ΔΟΥ είναι η Εφορία στην οποία ανήκετε. Ο Αριθμός Φορολογικού 
Μητρώο και η ΔΟΥ αναγράφονται στη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ που έχετε πάρει από την 
Εφορία κατά την έκδοση του ΑΦΜ. Η έκδοση ΑΦΜ ισχύει και για τους αλλοδαπούς φοιτητές. Εάν 
δεν γνωρίζετε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορείτε να τον αναζητήσετε στη 
σελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/, καταχωρώντας τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν. 
Ακόμη, και στην περίπτωση που ένας φοιτητής είναι αλλοδαπός τότε θα πρέπει να εκδώσει ΑΜΚΑ 
(σε ένα ΚΕΠ προσκομίζοντας το διαβατήριό του). Ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ είναι προσωπικός ΑΜΑ 
ΙΚΑ του κάθε φοιτητή. Προσοχή: δεν θα πρέπει να δηλωθεί σε καμία περίπτωση ο ΑΜΑ ΙΚΑ των 
γονιών του φοιτητή. Στην περίπτωση που ο φοιτήτης δεν διαθέτει προσωπικό ΑΜΑ ΙΚΑ (π.χ. δεν 
έχει ξαναδουλέψει) και από τη στιγμή που θα επιλεγεί, τότε θα πρέπει να εκδώσει ΑΜΑ ΙΚΑ.  

 ΔΟΥ:  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΦΜ): 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΑΜΚΑ):  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ: 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Σε περίπτωση που είστε δικαιούχος τραπεζικού λογαριασμού (σε οποιαδήποτε τράπεζα στην 
Ελλάδα) συμπληρώστε το Διεθνή Αριθμό (IBAN) στο παρακάτω πεδίο. Σε περίπτωση που είστε 
συνδικαιούχος τραπεζικού λογαριασμού (σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα) απαιτείται 
να είστε ο πρώτος δικαιούχος. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός IBAN που καταχωρίζετε αντιστοιχεί σε 
λογαριασμό ο οποίος είναι ακόμα ενεργός. Διαφορετικά, επιλέξτε το κουτάκι όπου δηλώνετε ότι 
δεν είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος σε οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό. 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΑΙΣΜΟΥ IBAN: 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (π.χ. Εθνική, Πειραιώς, Alpha κλπ): 

ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: □ Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει 

τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο να είμαι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.  

Επιθυμώ να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» ακαδημαϊκού έτους 2021-22 σε έναν από τους 
ακόλουθους φορείς υποδοχής (με σειρά προτίμησης):  
Όλα τα πεδία του πίνακα συμπληρώνονται έπειτα από επικοινωνία με τον υπεύθυνο – επόπτη 
του  φορέα. Ο κωδικός Group συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο φορέας έχει 
δημιουργήσει περισσότερες από μία θέσεις στο ΑΤΛΑΣ.  

 

  

 1. ΕΠΙΛΟΓΗ 2. ΕΠΙΛΟΓΗ 3. ΕΠΙΛΟΓΗ 

Επωνυμία του 
φορέα υποδοχής 

   

Τομέας    

Αντικείμενο 
θέσης 

   

Διεύθυνση    

ΑΦΜ    

ΔΟΥ    

Νόμιμος 
εκπρόσωπος του 
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φορέα  
(ονοματεπώνυμο, 
e-mail & 
τηλέφωνο) 

Υπεύθυνος – 
Επόπτης του 
φορέα για την 
επίβλεψη του 
ασκούμενου 
(ονοματεπώνυμο, 
e-mail & 
τηλέφωνο) 

   

Κωδικός θέσης 
στο ΑΤΛΑΣ 

   

Κωδικός Group 
στο ΑΤΛΑΣ  

   

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
 

➢ Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή σελίδας του διαβατηρίου, 
όπου αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. 

➢ Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). 

➢ Αντίγραφο Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). 

➢ Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας με αναγραφή Μέσου Όρου και μονάδων 
ECTS (από τη Γραμματεία του Τμήματος). 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
 

Δηλώστε στον ακόλουθο πίνακα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά-πιστοποιητικά της αίτησης, τα 
οποία προβλέπονται σύμφωνα με την παράγραφο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» της Πρόσκλησης του 
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου.  

Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε προσωπικό ΑΜΑ ΙΚΑ (π.χ. δεν έχετε ξαναδουλέψει) και από 
τη στιγμή που θα επιλεγείτε οφείλετε να εκδώσετε ΑΜΑ ΙΚΑ και να αποστείλετε τη Βεβαίωση στο 
internship@ionio.gr. 

Μόνο στην περίπτωση που δεν είστε δικαιούχος ή πρώτος συνδικαιούχος σε οποιοδήποτε 
τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε υποκατάστημα τραπέζης που επιθυμείτε 
προκειμένου να προβείτε στις διαδικασίες που απαιτούνται για το άνοιγμα νέου τραπεζικού 
λογαριασμού. Μόλις ανοίξει ο τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να ενημερώσετε το Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου και να αποστείλετε το 
σχετικό τραπεζικό έγγραφο στο e-mail: internship@ionio.gr. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εφόσον έχετε επιλεγεί για Πρακτική Άσκηση, η υποβολή όλων των απαραίτητων 
δικαιολογητικών έντυπων, σκαναρισμένων σε μορφή pdf, στο e-mail internship@ionio.gr, στο 
χρόνο που ορίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου 
Πανεπιστημίου, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύμβασης και την  
ανάληψη εργασίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου». Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του 
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Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του 
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση». Για οποιαδήποτε απορία παρακαλούμε 
επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail internship@ionio.gr. 

1. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ.  

2. Φωτοαντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου ή καρτέλας Τραπέζης, στην οποία να 
φαίνεται ο αριθμός IBAN και ότι είστε o πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:  

- Δεν έχω πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος 
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» κατά το 
παρελθόν. 

- Τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και 
ακριβή. 

- Έχω μελετήσει προσεκτικά τον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης 2022, που είναι 
αναρτημένες στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου: http://dasta.ionio.gr/internship/. 

 

Συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων μου για τους σκοπούς της 
Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 
(ΕΕ 2016/679). 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ                                                                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
                                                                                                                        /    /2022 
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