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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

 

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

Κρήτης,  προτίθεται να απασχολήσει εννέα (9) προπτυχιακούς φοιτητές /φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης 

στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης. Το χρονικό διάστημα απασχόλησης θα κυμαίνεται μεταξύ 

της 1ης Ιανουαρίου έως και 31ης Ιουλίου 2015.   

 

Περιγραφή θέσης 

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

αθλητικών εγκαταστάσεων όπως στην τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων των αθλούμενων, στη συλλογή και 

αρχειοθέτηση των ιατρικών βεβαιώσεων και λοιπού έντυπου υλικού για τους συμμετέχοντες στα τμήματα 

εκμάθησης αντισφαίρισης, στην διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και εντύπων σχετικών με τις δράσεις που 

πραγματοποιούνται, στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων χρηστών, στην εποπτεία της ορθής 

χρήσης των γηπέδων, στην διοργάνωση εσωτερικών τουρνουά κ.α.   

 

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

Ειδική απαίτηση είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές /τριες να μπορούν να απασχοληθούν περιστασιακά στις 

αθλητικές εγκαταστάσεις, μεταξύ του διαστήματος 8:00πμ έως 23.00 μμ και ανάλογα με τη διανυόμενη 

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

 

Υποβολή αιτήσεων 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  το αργότερο μέχρι τις  18 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 μμ 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 σύναψη των συμβάσεων. 
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 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου το οποίο θα συνοδεύεται από τα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών που υποστηρίζουν τα προσόντα που αναγράφονται στο βιογραφικό των ενδιαφερόμενων.  

Διευκρινίζεται ότι τα φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών των προσόντων των ενδιαφερομένων δεν απαιτείται να 

είναι επικυρωμένα.  

 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

 Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τελευταίου έτους. 

 Βεβαίωση σπουδών από την γραμματεία του οικείου Τμήματος. 

 Γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον 

Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Ε.Κ.Α.Β., Νοσοκομείο κ.α. 

 

Επιλογή υποψηφίων  

 Η επιλογή θα γίνει με γνώμονα την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων προπτυχιακών φοιτητών. Θα 

προτιμηθούν προπτυχιακοί φοιτητές/ φοιτήτριες με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και ελλείψει αυτών 

άλλοι προπτυχιακοί φοιτητές με κριτήριο πάντα το χαμηλότερο  οικογενειακό εισόδημα.  

 Μία από τις θέσεις θα καταληφθεί από προπτυχιακό/η φοιτητή/α  που θα έχει γνώσεις του αθλήματος 

αντισφαίρισης και που θα αποδεικνύεται αυτό με βεβαιώσεις συμμετοχής σε συλλόγους αντισφαίρισης, δελτίο 

αθλητή, συμμετοχή ή διακρίσεις σε αγώνες κ.α. 

 Σε περίπτωση μη συμμετοχής ικανού αριθμού υποψηφίων  με γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών, μπορούν στη 

διαδικασία να συμμετέχουν και άλλοι προπτυχιακοί φοιτητές  οι οποίοι και θα  επιλεχθούν με κριτήριο πάντα  το 

χαμηλότερο  οικογενειακό εισόδημα.  

 

Οι  προπτυχιακοί φοιτητές/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 € μεικτά . 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια απασχόλησης, μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ων με 

άλλο/άλλους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με τον συνταχθέντα πίνακα 

κατάταξης των ενδιαφερομένων. 

 

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 ποιο αριθμό, αποκλειόμενης οιασδήποτε 

αξιώσεως των ενδιαφερομένων.  

 

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 


