
Ενημερωηική ζσνάνηηζη για πραγμαηοποίηζη Πρακηικής Άζκηζης 
μέζω προγράμμαηος ΕΣΠΑ 

 
Όζνη θνηηεηέο ελδηαθέξνληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πξαθηηθή άζθεζε κέζσ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΕΠΑ, θαινύληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην ελεκεξσηηθό ζεκηλάξην 
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Δεσηέρα 9/10/2017, ώρα 10:00-11:30, αίθοσζα 108. 
 
Πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ε αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα ΕΠΑ από 
12/10/2017 - 16/10/2017, ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 
 
1) Στεηικά με ηον Αριθμό Φορολογικού Μηηρώοσ ΑΦΜ & ΔΟΥ:  

Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ: εάλ ν/ θνηηεηήο/ηξηα δελ έρεη ΑΦΜ, ζα πξέπεη 

πξώηα λα εθδώζεη ην ΑΦΜ από ηελ Εθνξία ζηελ νπνία αλήθεη (Σκήκα Μεηξώνπ). Η 

ΔΟΤ είλαη ε Εθνξία ζηελ νπνία αλήθεη. Καη ηα δύν παξαπάλσ αλαγξάθνληαη ζηε 

βεβαίσζε απόδνζεο ΑΦΜ πνπ έρνπλ πάξεη από ηελ εθνξία θαηά ηελ έθδνζε ηνπ 

ΑΦΜ. (Η έθδνζε ηνπ ΑΦΜ ηζρύεη θαη γηα ηνπο αιινδαπνύο θνηηεηέο). 

Αξηζκόο Μεηξώνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο - ΑΜΚΑ: Ο θάζε θνηηεηήο/ηξηα ζα πξέπεη 

λα δηαζέηεη ΑΜΚΑ. Εάλ θάπνηνο δελ ην γλσξίδεη, κπνξεί λα ην αλαδεηήζεη ζηε ζειίδα 

https://www.amka.gr/AMKAGR/, θαηαρσξώληαο ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ/ηεο δεηάεη. 

Αθόκε, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο/κία θνηηεηήο/ηξηα είλαη αιινδαπόο/ε (π.ρ. 

Κύπξηνο) ηόηε ζα πξέπεη λα εθδώζεη ΑΜΚΑ (ζε έλα ΚΕΠ πξνζθνκίδνληαο ην 

δηαβαηήξηό ηνπ/ηεο) 

 
2) Στεηικά με ηον Αριθμό Μηηρώοσ ΙΚΑ (ΑΜΑ ΙΚΑ)  
ηελ πεξίπησζε πνπ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα δελ δηαζέηεη πξνζσπηθό ΑΜΑ ΙΚΑ (π.ρ. δελ 

έρεη μαλαδνπιέςεη) ηόηε ζα πξέπεη επηζθεθζνύλ ην ΙΚΑ ΑΡΙΣΟΣΕΛΟΤ θαη λα 

εθδώζνπλ ην αξγόηεξν έσο ηηο 16/10/2017 ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ ΙΚΑ έρνληαο καδί 

ηνπο ηαπηόηεηα, απνδεηθηηθό ΑΜΚΑ θαη απνδεηθηηθό ΑΦΜ. Επηπιένλ, ζα πξέπεη λα 

έρνπλ καδί ηνπο κία βεβαίσζε ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε από ην Γξαθείν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο.   

(Σν έληππν ηεο βεβαίσζεο ζα ην βξείηε ζηνλ ζύλδεζκν:   

https://dasta.auth.gr/uploaded_files/636422930054430882.pdf  

θαη αθνύ ην εθηππώζεηε θαη ην ζπκπιεξώζεηε κε ηα ζηνηρεία ζαο ζα πξέπεη λα πάηε 

ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα λα ππνγξαθεί.  

Ο Αξηζκόο Μεηξώνπ ΙΚΑ είλαη απαξαίηεηνο, πξνζσπηθόο θαη αλεμάξηεηνο από ηνλ 
Φνξέα ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο ν θαζέλαο. Πξνζνρή: ΔΕΝ ζα πξέπεη λα 
δεισζεί ζε θακία πεξίπησζε ν ΑΜΑ ΙΚΑ ησλ γνληώλ ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο. Δελ 
παύεη ε αζθάιεηα πνπ ήδε έρεη θάπνηνο/α. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο/α 
θνηηεηήο/ηξηα είλαη έκκεζα αζθαιηζκέλνο/ε ζηνπο γνλείο ηνπ ζην ΙΚΑ, ηόηε από ην 
2015 έρεη θαη ν/ ίδηνο/α πξνζσπηθό αξηζκό ΙΚΑ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη 
απιά λα δεηήζεη κία βεβαίσζε κε ηνλ αξηζκό ηνπ/ηεο από ην ΙΚΑ θαη δελ ρξεηάδεηαη 
λα έρεη καδί ηνπ/ηεο ηε βεβαίσζε πνπ αλαθέξνπκε παξαπάλσ. 
 
3) Σν ραξηί κε ηνλ ΑΜ ΙΚΑ καδί κε κηα θωηοησπία ηης 1ης ζελίδας ηοσ βιβλιαρίοσ 
αζθένειας (εθείλεο ζηελ νπνία θαίλνληαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη ε θσηνγξαθία 
είηε είλαη άκεζα, είηε έκκεζα αζθαιηζκέλνη) ζα πξέπεη λα ηα θέξνπλ έσο ηηο 
16/10/2017 ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ ΑΠΘ ζην ππόγεην ηνπ Κηεξίνπ 
Δηνίθεζεο. 
 

https://www.amka.gr/AMKAGR/
https://dasta.auth.gr/uploaded_files/636422930054430882.pdf


4) Μαδί κε ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο θαη ηην 

αναλσηική ηοσς βαθμολογία εκησπωμένη από ηο SIS AUTH. 

 
5) Από ηηο 12/10 έσο ηηο 16/10 ζα πξέπεη λα κπνπλ ζηε ζειίδα ηεο ΔΑΣΑ 
(www.dasta.auth.gr - πξαθηηθή - δηαρείξηζε πξαθηηθήο - θνηηεηέο) θαη εηζάγνληαο ηα 
ζηνηρεία ηνπ ηδξπκαηηθνύ ηνπο ινγαξηαζκνύ, ζηελ θαξηέια Πξνζσπηθά ηνηρεία λα 
θαηαρσξίζνπλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη θαη λα παηήζνπλ ππνβνιή. 
 
6) Αληίζηνηρα, από ηηο 12/10 έσο ηηο 16/10 ζηελ ίδηα ζειίδα (www.dasta.auth.gr - 
πξαθηηθή - δηαρείξηζε πξαθηηθήο - θνηηεηέο) θαη ζηελ θαξηέια Πεξίνδνη Πξαθηηθήο ζα 
παηήζνπλ ζηελ πεξίνδν Υεηκεξηλό 2017 - 2018 θαη ζα επηιέμνπλ κε ζεηξά 
πξνηεξαηόηεηαο ηνλ/ηνπο Φνξέα/εηο Τπνδνρήο γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε 
(ζπκπιεξώλνληαο ηνλ αξηζκό 1, 2 θαη 3 αληίζηνηρα θαη παηώληαο ΑΙΣΗΗ).  
 
Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο ζηελ 
θ. Φίιηνπ Πνιπμέλε (2310 997193). 
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