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1. Οι συμβάσεις θα συμπληρωθούν σε τέσσερα (4) αντίγραφα, τα οποία θα φέρουν όλα 

πρωτότυπες υπογραφές με μπλε στυλό. 

2. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτούνται: 

 Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας. 

 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. 

 Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ. 

 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / υπ. διδάκτορες που δεν έχουν Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ θα 

συμπληρώσουν τη σύμβαση χωρίς αυτόν. Αφού συγκεντρωθούν οι συμβάσεις και 

υπογραφούν από τον Πρύτανη, θα δοθεί αντίγραφο της σύμβασης στους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές / υπ. διδάκτορες προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν για να πάρουν Αριθμό 

Μητρώου ΙΚΑ. Τον αριθμό Μητρώου ΙΚΑ θα τον προσκομίσουν άμεσα στην Οικονομική 

Υπηρεσία. Επίσης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / υπ. διδάκτορες που δεν έχουν ΑΜΚΑ θα 

φροντίσουν άμεσα για την έκδοσή του. 

Όσοι φοιτητές είναι υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να προσκομίσουν στην 

Οικονομική Υπηρεσία το διαβατήριο και την άδεια διαμονής τους στην Ελλάδα. Οι φοιτητές 

που είναι υπήκοοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προσκομίσουν στην 

Οικονομική Υπηρεσία το διαβατήριο, την άδεια διαμονής καθώς και τη άδεια εργασίας τους 

στην Ελλάδα. Τα συγκεκριμένα έγγραφα ζητούνται υποχρεωτικά από τον ΟΑΕΔ ώστε να 

πραγματοποιηθεί η αναγγελία πρόσληψης. 
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Στο απογραφικό δελτίο να συμπληρωθούν μόνο τα πεδία με αστερίσκο και να δοθεί μεγάλη 

προσοχή στις διευκρινήσεις που αναγράφονται στο τέλος του απογραφικού δελτίου. 

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν έχουν λογαριασμό μισθοδοσίας στην Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος, έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν λογαριασμό στο όνομά τους ως πρώτοι 

δικαιούχοι. Η Εθνική Τράπεζα δέχεται και λογαριασμούς όπου φοιτητές αναγράφονται ως 

δεύτεροι ή ως τρίτοι δικαούχοι. Εάν οι φοιτητές δεν επιθυμούν να ανοίξουν καινούργιο 

λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, μπορούν να δηλώσουν λογαριασμό που είναι πρώτοι 

δικαιούχου σε άλλη Τράπεζα, με την επισήμανση ότι θα κρατηθούν οκτώ (8) ευρώ προμήθεια 

για τη μεταφορά των χρημάτων τους. 


