
  

  

  

TT..EE..II..  ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΘΘΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ  

ΣΣΔΔΟΟ  
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ  

ΚΚΑΑΒΒΑΑΛΛΑΑ,,  2211//0011//22001199  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΝΝΔΔΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  
ττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  

ΕΕΝΝΔΔΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

ΣΣΤΤΑΑ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΤΤΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΥΥΣΣ  22001188--1199  

Απευθύνεται σε φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΜΘ, οι οποίοι μπορούν να απασχοληθούν κατά 
τη διάρκεια των σπουδών τους σε αντικείμενο υποστήριξης των εργαστηρίων και να λάβουν από το ίδρυμα στο οποίο 
φοιτούν, οικονομική ενίσχυση με την μορφή αμοιβής. 
 

ΙΙ..  ΔΔιιεευυκκρριιννίίσσεειιςς  
1. Η απασχόληση των Φοιτητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως, το δε ύψος της 

οικονομικής ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει σε ποσό μέχρι 1.174€ ετησίως.  
2. Η επιλογή των φοιτητών καθώς και ο καθορισμός της ωριαίας αποζημίωσης γίνεται από την  Σύγκλητο του ΤΕΙ 

μετά από εισήγηση του προέδρου του Τμήματος. (Η ωριαία αποζημίωση των προπτυχιακών φοιτητών του 
ιδρύματος είναι 2,45 € ανά ώρα) 

3. Οι ώρες απασχόλησης και το ακριβές αντικείμενο του κάθε φοιτητή θα διευκρινισθεί μετά την επιλογή, σε 
συνεργασία με τον πρόεδρο του Τμήματος. 

ΙΙΙΙ..  ΠΠρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  --  κκρριιττήήρριιαα  εεππιιλλοογγήήςς  ΦΦοοιιττηηττώώνν..    
Για την επιλογή των Φοιτητών που επιθυμούν να απασχοληθούν στο Τμήμα, θα ληφθούν υπόψη τα εξής: 

α) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι φοιτητής του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και να έχει 
περατώσει το 2ο  εξάμηνο σπουδών. 

β) Η γενική επίδοση του Φοιτητή, η οποία θα προκύπτει από βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο 
είναι εγγεγραμμένος. 

γ) Η επίδοση στα μαθήματα που σχετίζονται με τη χρήση Η/Υ. 
δ) Η ατομική ή η οικογενειακή οικονομική κατάσταση του σπουδαστή, η οποία πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση 

της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). 

ΙΙΙΙΙΙ..  ΔΔιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  κκααιι  ΠΠρροοθθεεσσμμίίαα  ΥΥπποοββοολλήήςς  ττοουυςς  
1. Δικαιολογητικά: Δήλωση συμμετοχής-αίτηση, Αναλυτική Βαθμολογία, Εκκαθαριστικό εφορίας του οικονομικού 

έτους 2018. 
2. Διάστημα υποβολής Δηλώσεων Επιλογής και των λοιπών δικαιολογητικών: μέχρι 23 Ιανουαρίου 2019. Οι 

ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για συνέντευξη αξιολόγησης. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απασχόληση αφορά εργασία από 
Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-15:00 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν αίτηση δεσμεύονται ότι μπορούν να αφιερώσουν 
τουλάχιστον 3 ημέρες. 

 
 
 

Ο πρόεδρος του Τμήματος 
 
 
 

Δρ. Βασίλειος Μαρδύρης 
 
 
 



  
      ΗΗΜΜ//ΝΝΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΑΑΒΒΗΗΣΣ::  ..……//..……//..……  

      ΑΑ//ΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΑΑΒΒΗΗΣΣ::………………  
      ((σσυυμμππλληηρρώώννεεττααιι  ααππόό  ττηη  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα))  

  
  

ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΝΝΔΔΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  

  
ΠΠρροοσσωωππιικκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα  

ΕΠΩΝΥΜΟ: .................................................  

ΟΝΟΜΑ: .....................................................  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ........................................  

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: .......................................  

ΑΡ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: .................................  

ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ: ............................................  

ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑΣΣ  

Οδός, Αριθμ.: ..............................................  

Τ.Κ.:……………… 

Πόλη/ Χωριό: ..............................................  

Τηλ. (& Κωδ.):  ...........................................  

Email……………………………………………………….. 

ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΒΒΑΑΛΛΑΑ  

Οδός, Αριθμ.: ..............................................  

Τ.Κ.:……………… 

Τηλ. (& Κωδ.): ............................................  

Κινητό (εφόσον υπάρχει): ...............................  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ((σσηημμεειιώώσσττεε  μμεε  έένναα  ))  

ΝΑΙ (  ) ΟΧΙ (  ) 

ΣΣπποουυδδέέςς  

ΣΧΟΛΗ: ......................................................  

ΤΜΗΜΑ: .....................................................  

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ: .................  

Τρέχων Εξάμηνο:  ...........  

ΕΤΟΣ/ΕΞΑΜ. Α' ΕΓΓΡΑΦΗΣ: ..........................  
(π.χ. 2016-2017) 

  

ΚΚααββάάλλαα,,  ……..//..........//22001188  

  

  

  

ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  

ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την Πρόσκληση 
Ενδιαφέροντος του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων για απασχόληση Φοιτητών, 
σας υποβάλλω την αίτηση μου. 

  

  

   Ο/ Η αιτ………….. 

 

 

   (υπογραφή) 

  

  

  

ΜΜααζζίί  μμεε  ττηηνν  ααίίττηησσηη  υυπποοββάάλλωω::  

((σσηημμεειιώώσσττεε  μμεε  έένναα  ))  

(  )  Αναλυτική Βαθμολογία 

(  )  Φορολογική Δήλωση 


