Αγαπητοί φοιτητές,
Σας προωθούμε:

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Α) Το Τετραμερές Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή:
1)Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας πολύ προσεκτικά.
2)Το εκτυπώνετε 4 φορές.
3)Το υπογράφετε εσείς, ο Φορέας σας ο οποίος βάζει υπογραφή-σφραγίδα,
πρωτότυπη και στα τέσσερα (4) αντίτυπα και τέλος ο/η Επιστημονικός/ή
Υπεύθυνος/η του Τμήματός σας.
Απαγορεύονται οι μουντζούρες και η χρήση διορθωτικού (μπλάνκο).
Στην συνέχεια θα πρέπει να φέρετε στο γραφείο μας (Κτήριο Τμήματος Μαθηματικού
στο ισόγειο, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) και τα 4 αντίτυπα υπογεγραμμένα και
σφραγισμένα έτσι ώστε να πάρουν πρωτόκολλο, σφραγίδα και υπογραφή από τον
Νόμιμο Εκπρόσωπο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον 30
ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σας.
Στην συνέχεια θα λαμβάνετε το ιδωτικό συμφωνητικό από το γραφείο
πρακτικής για το στείλετε στον φορέα σας και να γίνει η δήλωσή σας στο
ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της πρακτικής σας.
Βάσει της Απ. Αριθμ. 40331/Δ1.13521, ΦΕΚ Β’ 3520/19-09-2019, Άρθ. 1, §1.2, ο
Φορέας Υποδοχής οφείλει να δηλώσει τον ασκούμενο φοιτητή στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ: α) ΠΡΙΝ την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, β) μετά τη λήξη αυτής
(η δήλωση της λήξης γίνεται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες από τη λήξη), γ)
σε περίπτωση τροποποίησης των όρων Πρακτικής Άσκησης (π.χ. ωράριο
πρακτικής άσκησης).
Συγκεκριμένα, θα πρέπει ο Φορέας Υποδοχής να μπει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να
υποβάλλει το έντυπο Ε3.5.
Μετά τη δήλωση σας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, θα πρέπει να μεριμνήσετε ΚΑΙ
εσείς για την προσκόμιση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του αντιγράφου
της δήλωσης σας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (το αντίγραφο αυτό, Έντυπο Ε3.5, το
εκτυπώνει ο Φορέας Υποδοχής).

Για τη διευκόλυνσή σας και τη διευκόλυνση του Φορέα Υποδοχής
επισυνάπτουμε οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε3.5 για το ΕΡΓΑΝΗ.
Σας παρακαλούμε πολύ κατά τη δήλωση των στοιχείων αυτών να είστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι αναρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
και δεν επιτρέπεται η δήλωση λανθασμένων στοιχείων!!!
H μη δήλωσή σας από το Φορέα Υποδοχής στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πριν την
έναρξη της Πρακτικής σας Άσκησης αλλά και μετα τη λήξη της, συνεπάγεται
την
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΑΚΥΡΩΣΗ
ΤΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!!!.

Β) Το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου:
Το συμπληρώνετε, το εκτυπώνετε και το φέρνετε στο γραφείο πρακτικής άσκησης
του ΕΚΠΑ. (Κτήριο Τμήματος Μαθηματικού στο ισόγειο, Πανεπιστημιούπολη
Ζωγράφου). Στο απογραφικό δελτίο εισόδου θα συμπληρώσετε τα στοιχεία
σας από το 9 έως 19 ή 21 εάν έχετε κάρτα ανεργίας και παρακάτω θα βαλετε
ΝΑΙ μόνο στα πεδία που σας αφορούν.

Γ) την Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό που σας έχουμε επισυνάψει, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε
και να την καταθέσετε και αυτή στο γραφείο μας μαζί με ένα αντίγραφο της πρώτης
σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης.
Εάν δεν έχετε προσωπικό λογαριασμό αλλά είστε δεύτεροι ή τρίτοι δικαιούχοι σε
λογαριασμό των γονιών σας, μπορείτε να μας καταθέσετε αυτόν τον λογαριασμό.
Σημαντικές πληροφορίες για τη συμπλήρωση του Τετραμερούς Ιδιωτικού
Συμφωνητικού Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή:
1)

Στο πεδίο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ συμπληρώνετε ΔΕ στην
περίπτωση που έχετε μόνο απολυτήριο λυκείου και ΠΕ στην περίπτωση που
έχετε και τπυχίο άλλου Τμήματος ή Σχολής ΑΕΙ.

2)

Στο πεδίο ΔΙΕΥΘΥNΣH KATOIKIAΣ συμπληρώνετε: α)Οδό, β) αριθμό, γ)
Περιοχή-Πόλη και δ) Ταχυδρομικό κώδικα.

3)

Στο πεδίο A.Δ.T. / ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ συμπληρώνετε τον Αριθμό Δελτίου
Ταυτότητας

4)

Στο πεδίο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ συμπληρώνετε τον
Αριθμό ΕΦΚΑ (πρώην ΑΜΑ ΙΚΑ).
Οι φοιτητές άλλης υπηκοότητας θα πρέπει να πάνε στα ΚΕΠ (Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών) για να εκδώσουν ΑΜΚΑ.

5)

Στο πεδίο ΚΩΔ. GROUP ΑΤΛΑΣ συμπληρώνετε τον κωδικό που
δημοσίευσε ο Φορέας για εσάς και ο ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΑΤΛΑΣ θα συμπληρωθεί
από το γραφείο πρακτικής άσκησης του ΕΚΠΑ.

H εγγραφή η δική σας και του Φορέα σας στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ»
α) Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του Συστήματος https://atlas.grnet.gr και κάνετε την
εγγραφή σας εσείς ως φοιτητές και ο Φορέας σας ως Φορέας Υποδοχής,
β) Δημοσιεύει ο Φορέας σας μία θέση για εσάς και παίρνει έναν κωδικό group,

Ό,τι απορίες έχετε σχετικά με την εγγραφή σας μπορείτε να απευθύνεστε στο
τηλέφωνο αρωγής του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» 215-2157860.
Λοιπές πληροφορίες για την συμπλήρωση του Τετραμερούς Ιδιωτικού
Συμφωνητικού Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή:
Αφήνετε κενά τα εξής:
Στην Aθήνα σήμερα ..............................1,

11. Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί σε .............. δόσεις.

Ο Φορέας σας συμπληρώνει τα εξής κενά:
ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : …………………………………………………………………
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ……………………………………………………………
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: ………………………………………………………………..
γ) Ο Φορέας με την επωνυμία …………………………………………….., ο οποίος λειτουργεί
υπό τη νομική μορφή2 ………………………….. με Α.Φ.Μ…………….., και έδρα3
………………………………………, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται Φορέας Υποδοχής, ο
οποίος εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον
κο/κα………………………………
2.
Η Πρακτική Άσκηση του/ης ως άνω φοιτητή/τριας αρχίζει την …/…/…… και
λήγει την …./…./………
(Η ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30
μέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του συμφωνητικού στο γραφείο
πρακτικής άσκησης).
3.
Ως
τόπος
εκτέλεσης
της
πρακτικής
άσκησης
ορίζεται
……………………………………………………………..
(εδώ συμπληρώνει την διεύθυνση όπου θα κάνει την πρακτική του άσκηση ο/η
φοιτητής/τρια). Σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση πραγματοποιηθεί στην έδρα
του Φορέα, τότε θα μπει η ίδια διεύθυνση και στα δύο κενά.

1

Η ημερομηνία κατάρτισης του παρόντος συμφωνητικού θα συμπληρώνεται από την υπηρεσία κατά
την υπογραφή του από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΕΛΚΕ, ο οποίος είναι και ο τελικώς υπογράφων,
κατόπιν διενέργειας του απαιτούμενου ελέγχου αυτού.
2
Παρακαλείσθε όπως αναφέρετε τη νομική μορφή του Φορέα π.χ. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
(ΕΠΕ), Ανώνυμη εταιρία (ΑΕ), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ), Ομόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε),
Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε) ατομική επιχείρηση, σύλλογος, σωματείο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π
3
Παρακαλείσθε όπως αναφέρετε την έδρα του Φορέα (περιοχή, οδό και αριθμό)

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΛΗΞΗΣ
Τα δικαιολογητικά λήξης που απαιτούνται μετά το πέρας της
πρακτικής σας άσκησης, ώστε να κατατεθεί η αμοιβή σας είναι τα εξής:
1) Βεβαίωση εκτέλεσης ΠΑ από τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ του ΦΟΡΕΑ (Το έγγραφο αυτό
το εκτυπώνετε και το δίνετε στον Υπεύθυνο του Φορέα σας (διευθυντή ή διοικητή ή
πρόεδρο) για υπογραφή και σφραγίδα)
2) Εκθεση επίδοσης ασκούμενου από τον ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ του
ΦΟΡΕΑ (Το έγγραφο αυτό το εκτυπώνετε και το δίνετε στον εργασιακό επιβλέποντα
του Φορέα σας για υπογραφή)
3) Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων του ΦΟΙΤΗΤΗ (Το έγγραφο αυτό το
εκτυπώνετε και το συμπληρώνετε αποτυπώνοντας τις εργασίες που
πραγματοποιήσατε καθώς και τις εμπειρίες που αποκομίσατε στο διάστημα που
υλοποιήσατε την πρακτική σας άσκηση και το υπογράφετε)
4) Βεβαίωση εκτέλεσης ΠΑ από τον ΕΠ. ΥΠΕΥΘΥΝΟ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Το
έγγραφο αυτό το εκτυπώνετε και το δίνετε στον Επιστημονικό
Υπεύθυνο του Τμήματός σας για υπογραφή)
5) Απογραφικό Δελτίο Εξόδου Το συμπληρώνετε, το εκτυπώνετε και το φέρνετε
στο γραφείο πρακτικής άσκησης του ΕΚΠΑ. (Κτήριο Τμήματος Μαθηματικού στο
ισόγειο, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου). Στο απογραφικό δελτίο εισόδου θα
συμπληρώσετε πρώτη σελίδα τα στοιχεία σας: 9. ΑΜΚΑ, 10. ΑΦΜ, 12.
Ημερομηνία Εξόδου (λήξης) Συμμετέχοντα και 13. Ολοκλήρωση πράξης
συμπληρώνετε ΝΑΙ. Παρακάτω θα βαλετε ΝΑΙ μόνο στα πεδία που σας
αφορούν.
6) Δήλωση λήξης στο ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε3.5). Το αντίγραφο δήλωσης της
λήξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα το λάβετε εκτυπωμένο από το Φορέα σας.
Αφού ετοιμάσετε και τα έξι (6) δικαιολογητικά, θα πρέπει στην συνέχεια να τα
καταθέσετε όλα μαζί στο γραφείο πρακτικής άσκησης του ΕΚΠΑ.
Είναι υποχρεωτικό, οι υπογραφές και οι σφραγίδες στα
δικαιολογητικά λήξης να είναι πρωτότυπες (απαγορεύονται οι σκαναρισμένες)
και η κατάθεση των δικαιολογητικών στο γραφείο μας θα πρέπει να γίνεται
αυστηρά το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης της πρακτικής σας
άσκησης.
Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι η
ίδια σε όλα τα έγγραφα. (Ιδιωτικό Συμφωνητικό,ΕΡΓΑΝΗ, Δικαιολογητικά
Λήξης)
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.

