
 

 

 

Ε Θ Ν Ι Κ Ο    Μ Ε Τ  Σ Ο Β  Ι Ο    Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχ/πολη Ζωγράφου 15780-Ζωγράφος-Αθήνα, 

ΤΗΛ: 210 7722031 

Email: kerasia@central.ntua.gr, Ιστοσελίδα: http://praktiki.ntua.gr 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Π.Α. ΣΕΜΦΕ 2019 

 

Παρατείνεται η περίοδος υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για 

συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) ΣΕΜΦΕ 2019 έως 

και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019.  Μετά τη λήξη της προθεσμίας 

αυτής, δεν θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα Π.Α. του 

τρέχοντος έτους.  

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση Π.Α. φοιτητές της 

ΣΕΜΦΕ οι οποίοι βρίσκονται στο πέμπτο (ή και μεγαλύτερο) έτος σπουδών 

και έχουν δηλώσει το σχετικό μάθημα θα πρέπει έως την παραπάνω 

ημερομηνία, να προσέλθουν στο κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του 

ΕΜΠ (πληροφορίες στο: http://praktiki.ntua.gr/site/contact.php,  Βενούτσου 

Κερασία τηλ: 210-772-2031, kerasia@central.ntua.gr) και να υποβάλουν 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που είναι τα εξής:  

 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  

 φωτοτυπία ταυτότητος 

 έγγραφο (αντίγραφο) από εφορία ή TAXIS στο οποίο να φαίνεται ο 

ΑΦΜ και η ΔΟΥ (εφορία) που υπάγεται ο φοιτητής 

Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση θα πρέπει επίσης 

να προσκομίσουν στο κεντρικό γραφείο ΠΑ του ΕΜΠ  έως τις 10 του 

προηγουμένου μήνα από την έναρξη της ΠΑ υπογεγραμμένα πρωτόκολλα 

συνεργασίας  μεταξύ φοιτητή, φορέα υποδοχής (με σφραγίδα του φορέα) 

και ΕΜΠ (συνολικά 5 υπογραφές) σε πέντε πρωτότυπα έντυπα.  

Το σχετικό έντυπο θα το βρείτε στο:                               : 

http://praktiki.ntua.gr/site/pdf/contract/contract_semfe.pdf. 

 

 

 

 

 


