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Δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο παξαθάησ νδεγίεο θαη αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθεηαη κέζα ζηης προβιεπόκελες εκεροκελίες, πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί 

έγθπξε ε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε. 

Παξαθαιείζζε λα είζηε πξνζεθηηθνί ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ζαο θαη εηδηθά 

ησλ θσδηθώλ αξηζκώλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρνπλ ιάζε πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ 

πρόβιεκα ζηε δηαδηθαζία αποδεκίωζής ζας. 

  

Πποκειμένος να ζςμμεηάζσεηε ζηην Ππακηική Άζκηζη ηηρ .Α.Σ.Μ. ππέπει να 

έσεηε: 

  

I. 1.IBAN 

Εάλ δελ έρεηε ινγαξηαζκό ζε θάπνηα ηξάπεδα, ζηνλ νπνίν λα είζηε ν 

θύξηνο δηθαηνύρνο (δει. λα εκθαλίδεηαη πξώην ην δηθό ζαο όλνκα), ζα 

πξέπεη λα αλνίμεηε έλαλ ηέηνην ινγαξηαζκό, ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα 

επηζπκείηε. Σεκεηώλεηαη όηη αλ ν ινγαξηαζκόο ζαο είλαη ζηελ Εζληθή 

Τξάπεδα, κε ηελ νπνία ζπλαιιάζζεηαη ην ΕΜΠ, δε ζα επηβαξπλζείηε κε 

θακία πξνκήζεηα, πξάγκα πνπ ίζσο ζπκβεί αλ ν ινγαξηαζκόο ζαο είλαη ζε 

άιιε ηξάπεδα. 

Γηα ην ινγαξηαζκό απηό πξέπεη λα έρεηε Internet Banking Account 

Number: είηε έρεηε ήδε, είηε πξόθεηηαη λα δεηήζεηε, πξέπεη λα πάηε ζηελ 

ηξάπεδα ην έληππν πνπ ζαο επηζπλάπηνπκε θαη λα ην θέξεηε 

ζπκπιεξσκέλν θαη ζθξαγηζκέλν από ηελ ηξάπεδα. 
  

I. 2.ΑΦΜ 

Αλ δελ έρεηε ήδε Αξηζκό Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ, κπνξείηε λα βγάιεηε 

(κόλν κε ηελ ηαπηόηεηά ζαο) ζηε ΔΟΥ πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηεύζπλζε 

κόληκεο θαηνηθίαο ζαο. 

Σε πεξίπησζε πνπ είζηε από επαξρία θαη κέλεηε ζηελ Αζήλα γηα ηηο 

ζπνπδέο ζαο, κπνξείηε λα βγάιεηε ΑΦΜ ζηε Δηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ 

Υπεξεζηώλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εδώ θαηνηθία ζαο. Απιώο, λα γλσξίδεηε 

όηη αλ αιιάμεηε δηεύζπλζε πξέπεη λα ην δειώζεηε, ελώ αλ αιιάμεηε θαη 

πεξηνρή ζα ρξεηαζηεί λα αιιάμεηε θαη ΔΟΥ. 
  

I. 3.ΑΜΚΑ 

Μπνξείηε λα βξείηε αλ έρεηε Αξηζκό Μεηξώνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

ζηελ ηζηνζειίδα www.amka.gr (→ Πιεξνθνξίεο → Έρσ ΑΜΚΑ;) απιά 

http://www.amka.gr/


εηζάγνληαο ηα ζηνηρεία ζαο. Αιιηώο, κπνξείηε λα πάηε ζε έλα 

νπνηνδήπνηε Κέληξν Εμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ππάξρεη θαη ζην θέληξν ηεο 

Πνιπηερλεηνύπνιεο) κε ηελ ηαπηόηεηά ζαο. 
  

I. 4.Αζθάλεια Τγείαρ 

Αλ είζηε αζθαιηζκέλνη ζην θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θάπνηνπ γνλέα 

ζαο (θαη ην βηβιηάξην πγείαο ζαο είλαη ζεσξεκέλν γηα ην 2014), δειώζηε 

ην θνξέα θαη ηνλ αξηζκό κεηξώνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην 

βηβιηάξην πγείαο. 

Σε πεξίπησζε πνπ δελ ηζρύεη θάηη ηέηνην, ζα πξέπεη λα αζθαιηζηείηε από 

ην ΕΜΠ πεγαίλνληαο ζην Ιαηξείν (ζηηο Γεληθέο Έδξεο) κε κηα 

θσηνγξαθία ζαο, ηελ ηαπηόηεηα θαη ην πάζν, ζηελ θα Μεηαμία Καηξάλε 

(ηει. 210 7721566) από 9 π.κ. κέρξη 1 κ.κ. θάζε κέξα. 

  

    Τν ΑΦΜ, ηε ΔΟΥ, ην ΑΜΚΑ θαη ηα ζηνηρεία ηεο αζθάιεηαο πγείαο ζαο ζα ηα 

θαηαγξάςεηε κε αθρίβεηα ζηε ζπλεκκέλε ππεύζπλε δήισζε, ηελ νπνία θαη ζα 

θαηαζέζεηε καδί κε ηε ζθξαγηζκέλε βεβαίσζε γηα ην IBAN ζην γξαθείν ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ζην 2
0
 όξνθν ηνπ Λακπαδαξίνπ Κηηξίνπ γξαθείν 217, ζηελ 

θα Δ. Τζίλε (ηει. 210 7722725), ηο αργόηερο κέτρη ηελ Παραζθεσή 30 Μαΐοσ 

2014. 
  

I. 5.Απιθμό Μηηπώος Αζθαλιζμένος ζηο ΙΚΑ 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ παξαπάλσ (2 ζπλεκκέλσλ) εγγξάθσλ, ε θα 

Τζίλε ζα ζαο δώζεη ηε βεβαίσζε πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα 

πάηε ζην ΙΚΑ γηα λα πάξεηε ΑΜΑ θαη ζα ζαο πεη ηη άιιν ρξεηάδεηαη λα 

θάλεηε. 

1. 6.Δγγπαθή ζηο ππόγπαμμα ΑΣΛΑ 

Θα ππέπει πποκειμένος να αποζημιωθείηε από ηο ΔΠΑ ςποσπεωηικά 

να εγγπαθείηε ζηο ππόγπαμμα ΑΣΛΑ ηος ςποςπγείος Παιδείαρ. 

 ηην ηλεκηπονική διεύθςνζη www.atlas.grnet.gr  θα παηήζεηε 

εγγπαθή/είζοδορ πποπηςσιακόρ θοιηηηήρ και με ηοςρ κωδικούρ πος 

έσεηε από ηην γπαμμαηεία  θα εγγπαθείηε.  

  

1. 7.Δγγπαθή ζηο ππόγπαμμα ΠΡΑΞΙ 

Αθού ζςμπληπώζεηε ηην ςπεύθςνη δήλωζη (έσεηε δηλαδή ΑΦΜ, 

ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ) θα ππέπει να εγγπαθείηε ζηο ππόγπαμμα ΠΡΑΞΙ 

ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη praktiki.ntua.gr (σωπίρ www).  

Θα επιλέξεηε είζοδο ζηην ζσολή Σοπογπάθων με ηον κωδικό πος 

έσεηε για ηην εγγπαθή ηων μαθημάηων.  

http://www.atlas.grnet.gr/


ηην καπηέλα πος θα ζαρ εμθανίζει, με πεζά γπάμμαηα θα 

ζςμπληπώζεηε όλα ηα πεδία με ηον αζηεπίζκο. Διδικά ζηο πεδίο ηος 

ηηλεθώνος θα ππέπει να κάνεηε δύο καηασωπίζειρ (ένα κινηηό και ένα 

ζηαθεπό) αλλιώρ δεν θα ζαρ αθήζει ηο ππόγπαμμα να πποσωπήζεηε.  

Αθού καηασωπήζεηε όλα ηα αναγκαία ζηοισεία κάηω δεξιά θα 

παηήζεηε ηο «εγγπαθή» αλλιώρ δεν αποθηκεύονηαι ηα δεδομένα. 

Μόλιρ αποθηκεςηούν ηα δεδομένα ζαρ ζηηά να επιλέξεηε ηην 

ππακηική άζκηζη ζηην οποία θα ζςμμεηέσεηε. Θα επιλέξεηε 

Ππακηική Σοπογπάθων 2014. Σο ππόγπαμμα δςζηςσώρ δεν έσει log 

out οπόηε απλά κλείνεηε ηην ζελίδα σωπίρ να σαθούν ηα δεδομένα. 

  

Η εγγραθή ζας ζηελ Πραθηηθή Άζθεζε ηες Σ.Α.Τ.Μ. ζα είλαη ηόηε θαη κόλο 

έγθσρε, εθόζολ ηερεζούλ όια ηα παραπάλω θαη θαηαηεζούλ ηα απαραίηεηα 

δηθαηοιογεηηθά κέζα ζηης προβιεπόκελες προζεζκίες. 
 


