
   

   

 
 

 
 
 
 
Αγαπεηνί θνηηεηέο, 
 
Σαο πξνσζνύκε: 
 

1. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΑΡΞΗ 
 

Α) Τν Σεηξακεξέο Ιδηωηηθό πκθωλεηηθό Πξαθηηθήο Άζθεζεο Φνηηεηή:  
 
1)Σπκπιεξώλεηε ηα ζηνηρεία ζαο πνιύ πξνζεθηηθά.  
2)Τν εθηππώλεηε 4 θνξέο.  
3)Τν ππνγξάθεηε εζείο, ν Φνξέαο ζαο ν νπνίνο βάδεη ππνγξαθή-ζθξαγίδα, 
πξσηόηππε θαη ζηα ηέζζεξα (4) αληίηππα θαη ηέινο ν/ε Επηζηεκνληθόο/ή 
Υπεύζπλνο/ε ηνπ Τκήκαηόο ζαο.  
 
Απαγνξεύνληαη νη κνπληδνύξεο θαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ (κπιάλθν). 
 
Σηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα θέξεηε ζην γξαθείν καο (Κηήξην Τκήκαηνο Μαζεκαηηθνύ 
ζην ηζόγεην, Παλεπηζηεκηνύπνιε Ζσγξάθνπ) θαη ηα 4 αληίηππα ππνγεγξακκέλα θαη 
ζθξαγηζκέλα έηζη ώζηε λα πάξνπλ πξσηόθνιιν, ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή από ηνλ 
Νόκηκν Εθπξόζσπν ηνπ Εζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 
 
 
ΠΡΟΟΥΗ:Η δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα νινθιεξωζεί ηνπιάρηζηνλ 30 
εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξαθηηθήο ζαο. 
 
ηελ ζπλέρεηα ζα ιακβάλεηε ην ηδωηηθό ζπκθωλεηηθό από ην γξαθείν 
πξαθηηθήο γηα ην ζηείιεηε ζηνλ θνξέα ζαο θαη λα γίλεη ε δήιωζή ζαο ζην 
ΔΡΓΑΝΗ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο ζαο. 
Γηα ηνλ ιόγν απηό ζαο επηζπλάπηνπκε ηελ απόθαζε από ηελ επηηξνπή 
εξεπλώλ γηα ην ηκήκα ζαο έηζη ώζηε λα ηε δώζεηε ζηνλ ππεύζπλν ηνπ θνξέα 
ζαο, πνπ ζα ην ρξεηαζηεί ζην ΔΡΓΑΝΗ γηα ην πεδίν Δγθξηηηθή Απόθαζε.    
 
Βάζεη ηεο Απ. Αξηζκ. 40331/Γ1.13521, ΦΔΚ Β’ 3520/19-09-2019, Άξζ. 1, §1.2, ν 
Φνξέαο Τπνδνρήο νθείιεη λα δειώζεη ηνλ αζθνύκελν θνηηεηή ζην Π 
ΔΡΓΑΝΗ: α)  ΠΡΙΝ ηελ έλαξμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, β)  κεηά ηε ιήμε απηήο 
(ε δήιωζε ηεο ιήμεο γίλεηαη ην αξγόηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο από ηε ιήμε), γ) 
ζε πεξίπηωζε ηξνπνπνίεζεο ηωλ όξωλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο (π.ρ. ωξάξην 
πξαθηηθήο άζθεζεο). 
 
πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη ν Φνξέαο Τπνδνρήο λα κπεη ζην Π ΔΡΓΑΝΗ θαη λα 
ππνβάιιεη ην έληππν Δ3.5.  
αο επηζπλάπηνπκε νδεγίεο ζπκπιήξωζεο ηνπ εληύπνπ Δ3.5. 
 
Μεηά ηε δήιωζε ζαο ζην ζύζηεκα ΔΡΓΑΝΗ, ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεηε ΚΑΙ 
εζείο γηα ηελ πξνζθόκηζε ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ αληηγξάθνπ 



   

   

ηεο δήιωζεο ζαο ζην Π ΔΡΓΑΝΗ (ην αληίγξαθν απηό, Έληππν Δ3.5, ην 
εθηππώλεη ν Φνξέαο Τπνδνρήο).  
Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηε δηεπθόιπλζε ηνπ Φνξέα Τπνδνρήο 
επηζπλάπηνπκε νδεγίεο ζπκπιήξωζεο ηνπ εληύπνπ Δ3.5 γηα ην ΔΡΓΑΝΗ. 
αο παξαθαινύκε πνιύ θαηά ηε δήιωζε ηωλ ζηνηρείωλ απηώλ λα είζηε 
ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί, δηόηη αλαξηώληαη ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ΔΡΓΑΝΗ 
θαη δελ επηηξέπεηαη ε δήιωζε ιαλζαζκέλωλ ζηνηρείωλ!!! 
 
H κε δήιωζή ζαο από ην Φνξέα Τπνδνρήο ζην ζύζηεκα ΔΡΓΑΝΗ πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο Πξαθηηθήο ζαο Άζθεζεο αιιά θαη κεηα ηε ιήμε ηεο, ζπλεπάγεηαη 
ηελ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΥΩΡΙ 
ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ!!!!. 
 

Β) Τν Απνγξαθηθό Γειηίν Δηζόδνπ:  
Τν ζπκπιεξώλεηε, ην εθηππώλεηε θαη ην θέξλεηε ζην γξαθείν πξαθηηθήο άζθεζεο 
ηνπ ΕΚΠΑ. (Κηήξην Τκήκαηνο Μαζεκαηηθνύ ζην ηζόγεην, Παλεπηζηεκηνύπνιε 
Ζσγξάθνπ). ην απνγξαθηθό δειηίν εηζόδνπ ζα ζπκπιεξώζεηε ηα ζηνηρεία 
ζαο από ην 9 έωο 19 ή 21 εάλ έρεηε θάξηα αλεξγίαο θαη παξαθάηω ζα βαιεηε 
ΝΑΙ κόλν ζηα πεδία πνπ ζαο αθνξνύλ. 

Γ) ηελ Γήιωζε θπζηθνύ πξνζώπνπ γηα θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθό 
ινγαξηαζκό πνπ ζαο έρνπκε επηζπλάςεη, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε 
θαη λα ηελ θαηαζέζεηε θαη απηή ζην γξαθείν καο καδί κε έλα αληίγξαθν ηεο πξώηεο 
ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ ηξαπέδεο.  

Εάλ δελ έρεηε πξνζσπηθό ινγαξηαζκό αιιά είζηε δεύηεξνη ή ηξίηνη δηθαηνύρνη ζε 
ινγαξηαζκό ησλ γνληώλ ζαο, κπνξείηε λα καο θαηαζέζεηε απηόλ ηνλ ινγαξηαζκό. 
 
 
εκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκπιήξωζε ηνπ Σεηξακεξνύο Ιδηωηηθνύ 
πκθωλεηηθνύ Πξαθηηθήο Άζθεζεο Φνηηεηή: 
 

1) Σην πεδίν ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ζπκπιεξώλεηε ΓΔ ζηελ 
πεξίπησζε πνπ έρεηε κόλν απνιπηήξην ιπθείνπ θαη ΠΔ ζηελ πεξίπησζε πνπ 
έρεηε θαη ηππρίν άιινπ Τκήκαηνο ή Σρνιήο ΑΕΙ. 
 

2) Σην πεδίν ΓΙΔΤΘΤNH KATOIKIA ζπκπιεξώλεηε: α)Οδό, β) αξηζκό, γ) 
Πεξηνρή-Πόιε θαη δ) Σαρπδξνκηθό θώδηθα. 
 

3) Σην πεδίν A.Γ.T. / ΔΚΓΟΤΑ ΑΡΥΗ ζπκπιεξώλεηε ηνλ Αξηζκό Γειηίνπ 
Σαπηόηεηαο 

 
4) Σην πεδίν ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΤ ζπκπιεξώλεηε ηνλ 

Αξηζκό ΔΦΚΑ (πξώελ ΑΜΑ ΙΚΑ). 
 
Οη θνηηεηέο άιιεο ππεθνόηεηαο ζα πξέπεη λα πάλε ζηα ΚΔΠ (Κέληξα 
Εμππεξέηεζεο Πνιηηώλ) γηα λα εθδώζνπλ ΑΜΚΑ. 
 

5) Σην πεδίν ΚΩΓ. GROUP ΑΣΛΑ ζπκπιεξώλεηε ηνλ θσδηθό πνπ 
δεκνζίεπζε ν Φνξέαο γηα εζάο θαη ζην ΚΩΓ. ΘΔΗ ΑΣΛΑ  ζα 
ζπκπιεξσζεί από ην γξαθείν πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ ΕΚΠΑ.  

 
H εγγξαθή ε δηθή ζαο θαη ηνπ Φνξέα ζαο ζην ζύζηεκα «ΑΣΛΑ» 
 
α) Μπαίλεηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σπζηήκαηνο https://atlas.grnet.gr θαη θάλεηε ηελ 
εγγξαθή ζαο εζείο σο θνηηεηέο θαη ν Φνξέαο ζαο σο Φνξέαο Τπνδνρήο, 
 

https://atlas.grnet.grκ/


   

   

β) Γεκνζηεύεη ν Φνξέαο ζαο κία ζέζε γηα εζάο θαη παίξλεη έλαλ θωδηθό group, 
 
γ) Μαο ζηέιλεηε κε έλα e-mail, ηνλ θωδηθό group πνπ δεκνζίεπζε ν Φνξέαο γηα 
εζάο , ηνλ αξηζκό κεηξώνπ ηεο ρνιήο ζαο θαη ην αθξηβέο δηάζηεκα ηεο 
πξαθηηθήο ζαο άζθεζεο ην νπνίν ζα έρεηε ζπκθωλήζεη κε ην θνξέα ζαο, 
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αληηζηνίρηζε από ην γξαθείν πξαθηηθήο άζθεζεο 
ηνπ ΕΚΠΑ. 
 
Ό,ηη απνξίεο έρεηε ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ζαο κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζην 
ηειέθσλν αξσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο «ΑΣΛΑ» 215-2157860. 
 
 
Λνηπέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπκπιήξωζε ηνπ Σεηξακεξνύο Ιδηωηηθνύ 
πκθωλεηηθνύ Πξαθηηθήο Άζθεζεο Φνηηεηή: 
 
Αθήλεηε θελά ηα εμήο: 
 

   Στθν Aκινα ςιμερα ..............................1,  
 

8.) Το ποςό τθσ αμοιβισ κα καταβλθκεί ςε .............. δόςεισ.  
 
 
Ο Φορζασ ςασ ςυμπλθρώνει τα εξισ κενά: 
 
ΗΜΕΡΕ  ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ    : ………………………………………………………………… 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ : …………………………………………………………… 
ΩΡΑ ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ: ……………………………………………………………….. 
 

γ) Ο Φορζασ με τθν επωνυμία …………………………………………….., ο οποίοσ λειτουργεί 
υπό τθ νομικι μορφι2 ………………………….. με Α.Φ.Μ…………….., και ζδρα3 
………………………………………, ο οποίοσ ςτο εξισ κα αποκαλείται Φορζασ Τποδοχήσ, ο 
οποίοσ εκπροςωπείται για τθν υπογραφι του παρόντοσ από τον 
κο/κα………………………………  
 
2. Η Πρακτικι Άςκθςθ του/θσ ωσ άνω φοιτθτι/τριασ αρχίηει τθν …/…/…… και 
λιγει τθν …./…./……… (Η ημερομηνία που θα βάλει ο φορζασ πρζπει να ζχει 30 
μζρεσ περιθώριο από τη ςτιγμή που θα κατατεθεί το ςυμφωνητικό ςτο γραφείο 
πρακτικήσ άςκηςησ).  

 
1. Ωσ τόποσ εκτζλεςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ορίηεται 

…………………………………………………………….. (εδώ ςυμπληρώνει την διεφθυνςη 
όπου θα κάνει την πρακτική του άςκηςη ο/η φοιτητήσ/τρια) 
 

10. Ωσ τόποσ εκτζλεςθσ του προσ ανάκεςθ ζργου ορίηεται 
………………………………………………………...(εδώ ςυμπληρώνει την διεφθυνςη που ζχει 

                                                 
1
 Η θμερομθνία κατάρτιςθσ του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ κα ςυμπλθρώνεται από τθν υπθρεςία κατά 

τθν υπογραφι του από τον νόμιμο εκπρόςωπο του ΕΛΚΕ, ο οποίοσ είναι και ο τελικώσ υπογράφων, 
κατόπιν διενζργειασ του απαιτοφμενου ελζγχου αυτοφ. 
2
 Παρακαλείςκε όπωσ αναφζρετε τθ νομικι μορφι του Φορζα π.χ. Εταιρία Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ 

(ΕΠΕ), Ανώνυμθ εταιρία (ΑΕ), Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία (ΙΚΕ), Ομόρρυκμθ Εταιρία (Ο.Ε), 
Ετερόρρυκμθ Εταιρία (Ε.Ε) ατομικι επιχείρθςθ, ςφλλογοσ, ςωματείο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π  
3
 Παρακαλείςκε όπωσ αναφζρετε τθν ζδρα του Φορζα (περιοχι, οδό και αρικμό) 

https://webmail02.uoa.gr/images/blank.png


   

   

την ζδρα του ο Φορζασ) 
 
Σε πεξίπησζε πνπ ε πξαθηηθή άζθεζε πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ έδξα ηνπ Φνξέα, 
ηόηε ζα κπεη ε ίδηα δηεύζπλζε θαη ζηα δύν θελά. 
 

2. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΛΗΞΗ 

 
Σα δηθαηνινγεηηθά ιήμεο πνπ απαηηνύληαη κεηά ην πέξαο ηεο 
πξαθηηθήο ζαο άζθεζεο, ώζηε λα θαηαηεζεί ε ακνηβή ζαο είλαη ηα εμήο: 
 
1) Βεβαίωζε εθηέιεζεο ΠΑ από ηνλ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ηνπ ΦΟΡΔΑ (Τν έγγξαθν απηό 
ην εθηππώλεηε θαη ην δίλεηε ζηνλ Υπεύζπλν ηνπ Φνξέα ζαο (δηεπζπληή ή δηνηθεηή ή 
πξόεδξν) γηα ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα) 

 
2) Δθζεζε επίδνζεο αζθνύκελνπ από ηνλ ΔΡΓΑΙΑΚΟ ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ ηνπ 
ΦΟΡΔΑ (Τν έγγξαθν απηό ην εθηππώλεηε θαη ην δίλεηε ζηνλ εξγαζηαθό επηβιέπνληα 
ηνπ Φνξέα ζαο γηα ππνγξαθή) 

 
3) Αλαιπηηθή έθζεζε πεπξαγκέλωλ ηνπ ΦΟΙΣΗΣΗ (Τν έγγξαθν απηό ην 
εθηππώλεηε θαη ην ζπκπιεξώλεηε απνηππώλνληαο ηηο εξγαζίεο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζαηε θαζώο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθνκίζαηε ζην δηάζηεκα πνπ 
πινπνηήζαηε ηελ πξαθηηθή ζαο άζθεζε θαη ην ππνγξάθεηε) 

 
4) Βεβαίωζε εθηέιεζεο ΠΑ από ηνλ ΔΠ. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ηνπ ΣΜΗΜΑΣΟ (Τν 
έγγξαθν απηό ην εθηππώλεηε θαη ην δίλεηε ζηνλ Επηζηεκνληθό 
Υπεύζπλν ηνπ Τκήκαηόο ζαο γηα ππνγξαθή) 

5) Απνγξαθηθό Γειηίν Δμόδνπ Τν ζπκπιεξώλεηε, ην εθηππώλεηε θαη ην θέξλεηε 
ζην γξαθείν πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ ΕΚΠΑ. (Κηήξην Τκήκαηνο Μαζεκαηηθνύ ζην 
ηζόγεην, Παλεπηζηεκηνύπνιε Ζσγξάθνπ). ην απνγξαθηθό δειηίν εηζόδνπ ζα 
ζπκπιεξώζεηε πξώηε ζειίδα ηα ζηνηρεία ζαο: 9. ΑΜΚΑ, 10. ΑΦΜ, 12. 
Ηκεξνκελία Δμόδνπ (ιήμεο) πκκεηέρνληα θαη 13. Οινθιήξωζε πξάμεο 
ζπκπιεξώλεηε ΝΑΙ. Παξαθάηω ζα βαιεηε ΝΑΙ κόλν ζηα πεδία πνπ ζαο 
αθνξνύλ. 

6) Γήιωζε ιήμεο ζην ΔΡΓΑΝΗ (Έληππν Δ3.5). Σν αληίγξαθν δήιωζεο ηεο 
ιήμεο ζην Π ΔΡΓΑΝΗ ζα ην ιάβεηε εθηππωκέλν από ην Φνξέα ζαο. 

 
Αθνύ εηνηκάζεηε θαη ηα έμη (6) δηθαηνινγεηηθά, ζα πξέπεη ζηελ ζπλέρεηα λα ηα 
θαηαζέζεηε όια καδί ζην γξαθείν πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ ΕΚΠΑ. 

 
Δίλαη ππνρξεωηηθό, νη ππνγξαθέο θαη νη ζθξαγίδεο ζηα 
δηθαηνινγεηηθά ιήμεο λα είλαη πξωηόηππεο (απαγνξεύνληαη νη ζθαλαξηζκέλεο) 
θαη ε θαηάζεζε ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ ζην γξαθείν καο ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
απζηεξά ην αξγόηεξν 30 εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξαθηηθήο ζαο 
άζθεζεο. 

 



   

   

Η εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε 
ίδηα ζε όια ηα έγγξαθα. (Ιδηωηηθό πκθωλεηηθό,ΔΡΓΑΝΗ, Γηθαηνινγεηηθά 
Λήμεο) 

 
Γηα νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο. 


