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Καβάλα, 05/10/2022 
 

Πρόσκληση Φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα 

Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 
 
Καλούμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του 

προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με πιθανή ημερομηνία έναρξης 
την 15η Νοεμβρίου 2022, να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από 05/10/2022 έως και 

19/10/2022. 
Στην ηλεκτρονική αίτηση είναι απαραίτητα προς υποβολή τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
1. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης από τη Γραμματεία. 

2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ (2 όψεις). 

3. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου από τον e-ΕΦΚΑ (ΙΚΑ), όπου 

φαίνονται ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο ΑΜΑ ΙΚΑ του φοιτητή (εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον e-

ΕΦΚΑ).  
4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού, όπου ο φοιτητής 

εμφανίζεται ως πρώτο όνομα. 

5. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων από τη Γραμματεία, όπου φαίνονται ο μέσος όρος βαθμολογίας, 

το εξάμηνο φοίτησης και ο αριθμός των περασμένων μαθημάτων. 

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους του φοιτητή ή του γονέα/κηδεμόνα 

(εξάγεται ηλεκτρονικά από το gsis.gr). 

7. Πιστοποιητικά κοινωνικής κατάστασης (πολύκτεκνη/τρίτεκνη οικογένεια, ορφανός/μονογονεϊκή 

οικογένεια, ΑμεΑ/σοβαρό πρόβλημα υγείας). 

 
Από τα έγγραφα των σημείων (5), (6) και (7) θα προκύψει μοριοδότηση των φοιτητών από τις Επιτροπές 
Πρακτικής των Τμημάτων, εφόσον οι τελικές έγκυρες και εμπρόθεσμες αιτήσεις θα είναι περισσότερες από 
τις προσφερόμενες θέσεις του Τμήματος που έχουν εγκριθεί, βάσει προϋπολογισμού από το Υπουργείο, για 
το ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας (πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 
 
Ο αναλυτικός τρόπος υπολογισμού της μοριοδότησης με τα σχετικά κριτήρια αναφέρεται σε σχετικό αρχείο 
στην ανακοίνωση και στην ενότητα Τμήματα της επίσημης ιστοσελίδας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, 
work.emt.ihu.gr.  
 

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων φοιτητών: Τετάρτη 19/10/2022. 
 
Η αίτηση για έναρξη Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή μέσω ΕΣΠΑ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω της 
ιστοσελίδας του Γραφείου Πρακτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://work.emt.ihu.gr. 
Μετά τη συμπλήρωσή της, η αίτηση με τη συνοδευτική Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να εκτυπωθεί, να 
υπογραφεί και να αποσταλεί στο Γραφείο Πρακτικής ηλεκτρονικά μέσω e-mail. 
 
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (κτίριο Κεντρικής Διοίκησης) είναι στη διάθεση των φοιτητών για 
συμβουλευτική υποστήριξη τόσο όσον αφορά στην αναζήτηση φορέων πρακτικής, όσο και για την 
περαιτέρω διαδικασία του προγράμματος.  


