
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε 

 
Θεσσαλονίκη, 14/08/2018 

                                                                                                 Αρ.πρωτ. 24628 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Πληροφορίες: Ε.Τσανανά 

Τηλ. 2310966659 
 

Προς: ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
            Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 

  Γραμματείες Τμημάτων: 
- Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου 

& Φυσικού Αερίου & Μηχανολόγων 
Μηχανικών: Κατ/νση Μηχανολόγων 
Μηχανικών  

- Μηχανικών Πληροφορικής 
 
Θ έ μ α:  Πρακτική άσκηση φοιτητών/φοιτητριών ΤΕΙ 

Σας πληροφορούμε ότι, κατόπιν απόφασης του ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ, η Εταιρεία μας επιθυμεί να 

απασχολήσει φοιτητές/φοιτήτριες του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης από τη Σχολή 

Τεχνολογικών Εφαρμογών, προκειμένου να πραγματοποιήσoυν την πρακτική τους άσκηση κατά το 

χρονικό διάστημα 01/10/2018 – 31/03/2019. Οι θέσεις και οι ειδικότητες αναφέρονται αναλυτικά 

στον ακόλουθο Πίνακα: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες, που είναι σε στάδιο πρακτικής άσκησης, μπορούν να εκδηλώσουν 

το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο αίτησης που σας αποστέλλουμε μαζί με την 

παρούσα ανακοίνωση. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στα Κεντρικά γραφεία, Εγνατίας 

127, Θεσσαλονίκη, 6ος  όροφος, Τμήμα Πρωτοκόλλου από την Πέμπτη 16.08.2018 έως και την 

Παρασκευή 31.08.2018. Οι αιτήσεις των φοιτητών/φοιτητριών θα αξιολογηθούν και οι 

φοιτητές/φοιτήτριες θα ενημερωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων για το αν 

επιλέχθηκαν ή όχι με email (σε περίπτωση έλλειψης email η ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά).  

 



Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα Προσωπικού-

Μισθοδοσίας και Εκπαίδευσης, Εγνατίας 127, Θεσσαλονίκη, 6ος όροφος τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

1. Σύμβαση από τη Σχολή (σε 3 αντίγραφα)  

2. Βεβαίωση της Σχολής  ότι έχουν τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους 

άσκηση (πρωτότυπη) 

3. Φωτοτυπία της ταυτότητας (και οι 2 όψεις) 

4. Φωτοτυπία του εγγράφου που αναφέρει τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ)    

5. Φωτοτυπία του εγγράφου «Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ» 

6. Φωτοτυπία της βεβαίωσης του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

7. Φωτοτυπία λογαριασμού τράπεζας (κατά προτίμηση ΠΕΙΡΑΙΩΣ)  

Όλα τα δικαιολογητικά (1-7) θα γίνουν δεκτά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
και μόνο σε έντυπη μορφή. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των φοιτητών/τριών σας.   

Όλη η πληροφόρηση και το έντυπο αίτησης υπάρχουν στο site της ΕΥΑΘ: www.eyath.gr 

 
       Εσωτερική Διανομή 

1. Τμήμα Προσωπικού – Μισθοδοσίας και Εκπαίδευσης 

 
                                                                                                 
          Ο Δ/ντής Διοίκησης & Οργάνωσης 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Νικόλαος Αραμπατζής        

 


