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ΑΚΑΔΗΜAΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 
 
 

Οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση του 
Τμήματος Φιλολογίας (6 υπολειπόμενες θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22), στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση» & του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
Καινοτομία 2014-2020» του έργου «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης Τμήματος 
Φιλολογίας», Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020, καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με βάση τη 
διαδικασία, όπως περιγράφεται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην 
ιστοσελίδα για την Π.Α. στο Τμήμα Φιλολογίας (ανάρτηση στις 19-01-2022), 
http://www.philology.uoc.gr/spoudes/undergraduate-studies/praktiki-askisi.  
 Αιτήσεις υποβάλλονται από την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 έως και  την Τετάρτη 2 
Φεβρουαρίου 2022. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για Π.Α. έχουν οι φοιτητές-τριες που βρίσκονται 
τουλάχιστον στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών.* 

Με βάση την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εκτός από την Αναλυτική 
Βαθμολογία και τυχόν βεβαιώσεις** που αφορούν κοινωνικά κριτήρια, οι ενδιαφερόμενοι-ες 
συμπληρώσουν υπογεγραμμένη την Αίτηση, καθώς και την Καρτέλα φοιτητή/τριας, που επίσης 
είναι αναρτημένα στην παραπάνω ιστοσελίδα (κάτω δεξιά).*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση όλων 
των πεδίων στο έντυπο της αίτησης είναι υποχρεωτική. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο της 
Πρόσκλησης ώστε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ορθά την αίτησή σας.      

Για οποιαδήποτε ερώτηση-απορία κατά τη διάρκεια των αιτήσεων μπορείτε να 
απευθύνεστε στον επιστημονικά υπεύθυνο κ. Γ. Μητροφάνη στο Giannis.mitrofanis@uoc.gr  

 
Τέλος, θα υπάρξει ενημέρωση μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την ανακοίνωση της 

οριστικής κατάταξης των υποψηφίων, με ανακοινώσεις στον σχετικό με την Π.Α. χώρο της 
ιστοσελίδας του Τμήματος Φιλολογίας, όπως και στις γενικές ανακοινώσεις για τους/τις 
φοιτητές/τριες του Τμήματος στο https://student.cc.uoc.gr.  

Γενικές πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μπορείτε να 
βρείτε και στην ιστοσελίδα http://www.dasta.uoc.gr/pa/ 

 
* Ενημερωτικά αναφέρεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της Π.Α. είναι απαραίτητο να παραμένουν ενεργοί 

φοιτητές/τριες, δηλαδή να μην έχουν πάρει πτυχίο. 
** Ως βεβαίωση ότι οι φοιτητές/τριες πληρούν κάποια από τα κοινωνικά κριτήρια είναι απαραίτητο να 

καταθέτουν αντίγραφο από το/τα αντίστοιχο/α έγγραφο/α που το αποδεικνύει. Όσον αφορά το χαμηλό οικογενειακό 
εισόδημα, εκτός από το δικό τους εκκαθαριστικό (εφόσον διαθέτουν εισόδημα), απαραίτητο είναι και το αντίστοιχο 
οικογενειακό εκκαθαριστικό. 

*** Προς το παρόν μπορούν να μείνουν κενά τα εξής στοιχεία (εάν δεν υπάρχουν στον χρόνο της αίτησης) 
τα οποία θα ζητηθούν εκ νέου αμέσως μετά την επιλογή των αιτήσεων:  
1. Το προσωπικό Α.Φ.Μ. (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) αν δεν υπάρχει, 
2. Τον Α.Μ.Ι. (Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ), αν δεν υπάρχει 
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3. Τον Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης), 
4. Τραπεζικό Λογαριασμό. Eφόσον υπάρχει λογαριασμός, θα πρέπει να επισυνάπτεται και η πρώτη σελίδα του 
βιβλιαρίου με τη συνεργαζόμενη Τράπεζα, όπου εμφανίζεται το όνομά του δικαιούχου φοιτητή/τριας. 
 

 
 

  
  

 
 

 


