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Κτήριο Ε4.103, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Χανίων 73100, Κρήτη 

τηλ.:+30-28210-37055 Fax: +30-28210-37493, E-mail: info@eadip.tuc.gr 

Web:  www.tuc.gr 

 

  

 Xανιά, 7/8/2014 

 Αρ. Πρωτ.: 846 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

 

Η Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου 

Κρήτης για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης που προέκυψε για τη διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων της 

Πολυτεχνειούπολης, προτίθεται να απασχολήσει τρεις  (3) προπτυχιακούς φοιτητές /φοιτήτριες του Πολυτεχνείου 

Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 29 Αυγούστου έως και 31 Δεκεμβρίου 2014.  

 

Περιγραφή θέσης 

Οι φοιτητές/τριες θα απασχοληθούν σε βοηθητικές εργασίες που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία των 

αθλητικών εγκαταστάσεων όπως την παρακολούθηση του προγράμματος κράτησης των γηπέδων ποδοσφαίρου 

και αντισφαίρισης, την τηλεφωνική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων χρηστών, την είσπραξη του αντιτίμου που 

θα προκύπτει από την εκάστοτε χρήση των γηπέδων.   

 

Γενική απαίτηση είναι η όρεξη για δουλειά, η συνέπεια και η ευγένεια.  

Ειδική απαίτηση είναι οι φοιτητές /τριες να μπορούν να απασχοληθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις κάθε 

ημέρα τις απογευματινές ώρες, ιδιαίτερα μεταξύ του διαστήματος 15:00μμ έως 23.00 μμ, ανάλογα με τη 

διανυόμενη χρονική περίοδο και τις εκάστοτε ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών 

εγκαταστάσεων. Επισημαίνεται ότι oι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί τα κανονικά έτη φοίτησης 

στο Ίδρυμα. 

 

Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  το αργότερο μέχρι τις  25 Αυγούστου 2014 να αποστείλουν ταχυδρομικά 

(Εταιρεία Αξιοποίησης Πολυτεχνείου Κρήτης, κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Χανίων, 73100) 

ή κατά προτίμηση ηλεκτρονικά (info@eadip.tuc.gr)  στην Εταιρεία τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Συμπληρωμένη την αίτηση που επισυνάπτεται της ανακοίνωσης.  

 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία θα αναφέρουν ότι 

α) ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας ανακοίνωσης, τους οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα  

β) ότι είναι σε θέση να αναλάβουν την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, 

επιδεικνύοντας την απαιτούμενη ευγένεια και συνέπεια 

γ) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Εταιρείας, που αφορά στην 

αναβολή ή στη ματαίωση της επιλογής ή στη μη ανάθεση του έργου. 

 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επικοινωνίας 

 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
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Επιλογή υποψηφίων  

Θα προτιμηθούν φοιτητές/ φοιτήτριες με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που έχουν δικαίωμα σίτισης στη 

φοιτητική λέσχη και στέγασης στη φοιτητική εστία του Ιδρύματος και ελλείψει αυτών άλλοι προπτυχιακοί 

φοιτητές με κριτήριο πάντα το χαμηλότερο  οικογενειακό εισόδημα.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο έγγραφο που να πιστοποιεί τα παραπάνω ήτοι 

βεβαιώσεις σπουδών έτους φοίτησης, εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, βεβαίωση δικαιώματος σίτισης ή 

στέγασης. Αυτά θα αναζητηθούν από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Ιδρύματος. Μπορούν όμως να 

προσκομίσουν  οποιοδήποτε πρόσθετο έγγραφο θεωρούν ότι στοιχειοθετεί καλύτερα τυχόν κοινωνικούς λόγους 

που επικαλούνται. Το κριτήριο αυτό θα ληφθεί υπόψη μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας. 

Οι  προπτυχιακοί φοτητές/φοιτήτριες  που θα επιλεγούν θα λάβουν κατ΄ ανώτατο όριο το ποσό των 500 ευρώ 

μηνιαίως (μεικτά)  σύμφωνα με τις ώρες που θα απασχοληθούν. Το ωρομίσθιο ανέρχεται σε 3 € . 

 

Πληροφορίες: κ. Μαρία Πετραντωνάκη (info@eadip.tuc.gr), τηλέφωνο: 2821037055, ώρες 9:00 πμ έως 13:00 μμ.. 

 

 

 

 

Η Δ/σα Σύμβουλος της Εταιρείας Αξιοποίησης 

 

Μαρία Πετραντωνάκη 


