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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 2018
Υπενθυμίζεται στους φοιτητές

της ΣΕΜΦΕ που έχουν εκδηλώσει

ενδιαφέρον να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση το 2018 να
προσκομίσουν έως τις 30 Μαρτίου 2018 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
στο κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΜΠ (πληροφορίες στο:
http://praktiki.ntua.gr/site/contact.php, Βενούτσου Κερασιά τηλ: 210-7722031, kerasia@central.ntua.gr) και συγκεκριμένα τα εξής:
•

αριθμό ασφαλισμένου στο ΙΚΑ (ΑΜΑ) ή βεβαίωση απογραφής από
ΕΦΚΑ. Πατήστε εδώ για αναλυτικότερες οδηγίες

•

έντυπο ΙΒΑΝ από τράπεζα (το IBAN πρέπει να έχει το GR και 25
ψηφία) πλήρως συμπληρωμένο σε όλα του τα πεδία και θεωρημένο,
όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον
οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο φοιτητής, (στην
περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός, χορηγείται μια
βεβαίωση στον φοιτητή από το γραφείο ΠΑ και ανοίγει έναν
καινούργιο). Πατήστε εδώ για αναλυτικότερες οδηγίες

•

φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιάριου τράπεζας του ανωτέρω
τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της
αντίστοιχης τράπεζας)

•

φωτοτυπία ταυτότητος

•

έγγραφο από εφορία ή TAXIS ή άλλο όπου να φαίνεται η ΔΟΥ

Οι φοιτητές που πρόκειται να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση μέσα στον
Απρίλιο 2018, θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν άμεσα στο κεντρικό
γραφείο ΠΑ του ΕΜΠ υπογεγραμμένα πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ
φοιτητή, φορέα υποδοχής (με σφραγίδα του φορέα) και ΕΜΠ (συνολικά 5
υπογραφές) εις τριπλούν πρωτότυπα (φοιτητής, φορέας, γραφείο ΠΑ). Το
σχετικό

έντυπο

θα

το

βρείτε

στο:

http://praktiki.ntua.gr/site/pdf/contract/contract_semfe.pdf.
Για τους υπόλοιπους φοιτητές, για τους οποίους οι τελικοί πίνακες με τους
φορείς στους οποίους θα πραγματοποιήσουν ΠΑ θα ανακοινωθούν μετά την
εορταστική περίοδο του Πάσχα, η αντίστοιχη διαδικασία προσκόμισης των
σχετικών πρωτοκόλλων συνεργασίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται έως έως
τις 10 του προηγουμένου μήνα από την έναρξη της ΠΑ.
Τέλος, επισημαίνεται ότι για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία,

οι

φοιτητές που έχουν κατεύθυνση φυσικού εφαρμογών ή έχουν δηλώσει
αντίστοιχους φορείς, μπορούν να απευθύνονται στην κ. Άλκηστη
Δημακοπούλου (τηλ. 210-7723030, e-mail: aldim@central.ntua.gr κτήριο
Φυσικής, β’ όροφος, γρ. 310) και όσοι έχουν κατεύθυνση μαθηματικού
εφαρμογών ή έχουν δηλώσει αντίστοιχους φορείς στην κ. Βάσω Μπάρμπα
(τηλ. 210-7724189, e-mail: semfe@central.ntua.gr, νέο κτήριο ΣΕΜΦΕ, 2ος
όρ.).
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