
 
 

 

 
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού 

Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης 
Κτήριο Ε4.103, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Χανίων  

73100, Χανιά, Κρήτη  
 

 
Ημερομηνία: 16/10/2017 

Αρ. Πρωτ.:  2221 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 
Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, προτίθεται να απασχολήσει πέντε (5) προπτυχιακούς φοιτητές/ 
φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης. 
Το χρονικό διάστημα απασχόλησης θα κυμαίνεται από την 1η Νοεμβρίου 2017 έως την 10η  
Αυγούστου 2018, με δυνατότητα παράτασης έως την πλήρωση των θέσεων με νέο διαγωνισμό. 
 
Περιγραφή θέσης 
 
Οι εργασίες για τη σωστή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν εν 
συντομία τα εξής:   

 συλλογή και αρχειοθέτηση αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών,  ιατρικών 
βεβαιώσεων και λοιπού έντυπου – ηλεκτρονικού υλικού για τους συμμετέχοντες στα 
τμήματα εκμάθησης αντισφαίρισης, ποδοσφαίρου, στίβου, μπάσκετ κ.α. 

 τήρηση οικονομικών υποχρεώσεων των αθλούμενων 
 ανάληψη πρωτοβουλιών –κατόπιν συνεργασίας και συνεννόησης με την Εταιρεία –  για 

προμήθεια υλικών/ υλοποίηση εργασιών απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία 
των Αθλητικών Εγκαταστάσεων 

 διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και εντύπων σχετικών με τις δράσεις που 
πραγματοποιούνται  

 τηλεφωνική εξυπηρέτηση χρηστών 
 εποπτεία της ορθής χρήσης των γηπέδων και καθαριότητας των χώρων  
 συνδρομή σε διοργάνωση εσωτερικών τουρνουά, δράσεων προβολής, εκδηλώσεων, 

έκτακτων εργασιών  κ.α.  
 
 
Ωράριο Απασχόλησης  
 

 Δευτέρα έως και Πέμπτη:  09:00 έως 13:00   

 Παρασκευή: 15:00 έως 23:00 

 Σαββατοκύριακο: 08:00 έως 23:00 
 

  
Το παραπάνω ωράριο δύναται να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τη διανυόμενη χρονική 
περιόδο (εορτές/αργίες) και τις εκάστοτε αθλητικές δραστηριότητες (διοργάνωση εσωτερικών 
τουρνουά, εκδηλώσεων κλπ).   

 

 



 
 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δείχνουν ευελιξία ως προς το ωράριο,  να έχουν όρεξη για 
δουλειά, να είναι συνεργάσιμοι, ευγενείς και να δείχνουν πλήρη συνέπεια ως προς τις 
υποχρεώσεις τους. 
 
 
Δικαιολογητικά  
 
1) Συνημμένη αίτηση (πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη) 
2) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986  στην οποία θα αναφέρουν  

α) ότι έλαβαν γνώση των όρων της με αρ. πρωτ. 2221/16-10-2017 πρόσκλησης τους  οποίους 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα,  

β) ότι είναι σε θέση να αναλάβουν την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην με αρ. 
πρωτ. 2221/16-10-2017 πρόσκληση επιδεικνύοντας την απαιτούμενη ευγένεια και 
συνέπεια,  

γ) ότι παραιτούνται κάθε δικαιώματος αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Εταιρείας  
που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση της επιλογής ή στη μη σύναψη των συμβάσεων  

3) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
4) Αποδεικτικά γνώσης πρώτων βοηθειών   
5) Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίου έτους 

(οικονομικό έτος 2016) των γονέων ή της δικής τους δήλωσης (σε περίπτωση προσκόμισης 
δικής τους, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν υποχρεωτικά να καταβάλλουν και των γονέων αν 
είναι  μικρότεροι των 25 ετών) 

6) Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής τους  
7) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  
8) Βεβαίωση από φορέα εργασίας για προσμέτρηση κριτηρίου εμπειρίας (προαιρετικό*) 
 
 
Υποβολή αιτήσεων 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά 
μέχρι την 27/10/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 στη Γραμματεία των Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων /Γήπεδα Πολυτεχνείου Κρήτης (κατά τις ώρες 15:00-23:00, Δευτέρα έως 
Παρασκευή) 
 
 

Επιλογή Υποψηφίων 

Για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια και συντελεστές 
βαρύτητάς τους (με μοριοδότηση βάσει των δικαιολογητικών):  

1. Εμπειρία  

 Προσμετράται εμπειρία έως και 12 μηνών 

 Δίνονται 0,33 (ένα τρίτο της μονάδας) μόρια για κάθε μήνα προυπηρεσίας 

 Προσμετράται, κατόπιν προσκόμισης απλής βεβαίωσης φορέα σε παρεμφερή θέση (ο 
ενδιαφερόμενος καλείται να την επισυνάψει στην αίτησή του) 

2. Οικονομική Κατάσταση 

 Για εισόδημα έως και 5000 €  δίνονται 10 (δέκα) μόρια  

 Για εσόδημα από 5001 έως και 6000 € δίνονται 9 (εννέα) μόρια  



 
 

 Για κάθε επιπλέον εισόδημα κατά 1000 € (χίλια ευρώ) αφαιρείται 1 (ένα) μόριο, έως 
το εισόδημα από 14001 € και άνω όπου δίνονται 0 (μηδέν) μόρια. 

 
3. Κοινωνικό κριτήριο (αφορά αριθμό προστατευόμενων τέκνων κάτω των 25 ετών 

συνολικά στην οικογένεια) 

 Για τρία προστατευόμενα τέκνα κάτω των 25 ετών δίνονται 5 (πέντε) μόρια 

 Για τέσσερα προστατευόμενα τέκνα κάτω των 25 ετών δίνονται 10 (δέκα) μόρια και 2 
βαθμοί για κάθε προστατευόμενο τέκνο κάτω των 25 ετών, πλέον των τεσσάρων.  

 
4. Εντοποιότητα (αφορά την Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο 

ενδιαφερόμενος/κηδεμόνας) 

 Για εγγεγραμμένους στο Νομό Χανίων (Πλήν του Δήμου Χανίων) δίνονται 5 (πέντε) 
μόρια. 

 Για εγγεγραμμένους στην υπόλοιπη Επικράτεια δίνονται 10 (δέκα) μόρια. 

 Οι εγγεγραμμένοι εντός του Δήμου Χανίων δεν λαμβάνουν μόρια.  
 
Για τα παραπάνω κριτήρια συντελεστές βαρύτητας είναι οι εξής (σύνολο 100%): 
 

1. Βαρύτητα κριτηρίου εμπειρίας 0,10 % (δέκα τοις εκατό) 
2. Βαρύτητα κριτηρίου Οικονομικής Κατάστασης 0,40 % (σαράντα τοις εκατό) 
3. Βαρύτητα Κοινωνικού κριτηρίου 0,35 % (τριάντα πέντε τοις εκατό) 
4. Βαρύτητα κριτηρίου Εντοποιότητας 0,15 % (δεκαπέντε τοις εκατό) 

 
 
Το ωρομίσθιο ορίζεται στα 4,50 € μεικτά.   

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησης μπορεί να γίνει αντικατάσταση του/των 
επιλεχθέντος/επιλεχθέντων με άλλο/άλλους ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο 
της παρούσας ανακοίνωσης/πρόσκλησης σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. 

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης απασχόλησης, 
δεδομένου ότι επαφίεται  στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων και 
σε ποιό αριθμό, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.  

Ελλιπείς αιτήσεις (βάσει των δικαιολογητικών που ζητήθηκαν, πλήν των προαιρετικών) δεν θα 
ληφθούν υπόψη. 

 
Πληροφορίες:  Τηλ. 28210-37997 | ώρες 15:00 – 23:00 |   
                            Γραμματεία Αθλητικών Εγκαταστάσεων   
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας  

 

 

Κωνσταντίνος Πρωτοπαπαδάκης 

     
  


