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Ηράκλειο,  22 / 08 / 2014 

Αρ. Πρωτ.: 225 /Φ.120 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 

Γ Ι Α  Θ Ε Σ Ε Ι Σ  Α Μ Ε Ι Β Ο Μ Ε Ν Ω Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

(για το διάστημα 08-09-2014 έως 19-12-2014) 

Σύμφωνα με: 

1. Την Αρ. Ε5/12029/99 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ1956 τεύχος Β/29-10-99) «Απασχόληση 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» 

2. Την με αρ. πρωτ. 3905/08-07-2014, απόφαση του Πρόεδρου του ΤΕΙ Κρήτης 

πρόκειται να απασχοληθούν με αμοιβή τέσσερεις (4) φοιτητές της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών  στο Γραφείο Εκτυπώσεων της Σχολής (ολοήμερη λειτουργία) και στην επιμελητεία των 
αιθουσών διδασκαλίας, επί δέκα (10) ώρες την εβδομάδα, για το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 
2014-2013.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής (κ. 
Σαββάκη Γιώργο) σχετική αίτηση από 28-8-2014 μέχρι την 18-9-2014 μαζί με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. Η αίτηση διατίθεται από τη Γραμματεία της Σχολής αλλά είναι επίσης αναρτημένη 
και στο δικτυακό τόπο της Σχολής. Η υποβολή των δικαιολογητικών είναι δυνατόν να γίνει, είτε με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (secrstef@staff.teicrete.gr), είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 

ΤΕΙ Κρήτης 
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 
(Γραμματεία Σχολής) 
Εσταυρωμένος  
71004, Ηράκλειο Κρήτης. 

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να κατατεθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας  

 Βεβαίωση από τη Γραμματεία που να αναφέρει τα μαθήματα που έχει περατώσει επιτυχώς 
ο φοιτητής με την αντίστοιχη βαθμολογία. 

 Ακριβές φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ 
οικονομικού έτους 2014 για το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έτους 2013.  

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ως εξής: θα καταρτιστεί αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων 
φοιτητών, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια, από τον οποίο θα γίνει η επιλογή. Σε περίπτωση που 
κάποιος από τους επιλεγέντες φοιτητές δεν αποδεχθεί να απασχοληθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
της Σχολής, τότε θα κληθεί ο αμέσως επόμενος στον αξιολογικό πίνακα. 

1. Παλαιότητα φοιτητή (συντελεστής βαρύτητας: 10%) 

Η παλαιότητα μετρά θετικά μέχρι και το 9ο εξάμηνο. Μετά το 9ο εξάμηνο μετρά αρνητικά. 
Ένας φοιτητής που βρίσκεται στο 9ο εξάμηνο παίρνει 10 μόρια. Για τους φοιτητές που είναι 
σε εξάμηνο πριν ή μετά το 9ο  το δέκα μειώνεται αναλογικά. 

2. Απόδοση του φοιτητή (συντελεστής βαρύτητας: 60%) 

Η απόδοση υπολογίζεται από το άθροισμα όλων των βαθμών επί τις Διδακτικές Μονάδες 
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για όλα τα μαθήματα που έχει περάσει ο φοιτητής δια του αριθμού του εξαμήνου που 
βρίσκεται ο φοιτητής. 

3. Οικονομική κατάσταση (συντελεστής βαρύτητας: 30%)  

Εισόδημα  μεγαλύτερο ή ίσο των 35.000€ αξιολογείται με μηδέν μόρια. Για εισόδημα κάτω 
των 35.000€, τα μόρια υπολογίζονται από τον τύπο:  

35 - Δηλωθέν εισόδημα/1000. 

Διευκρινήσεις: 

 Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, 
πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο 
εισόδημα από κάθε πηγή του πατέρα, της μητέρας, του φοιτητή και των ανήλικων αδελφών 
του. 

 Αν οι γονείς του φοιτητή δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση, σχετική βεβαίωση της 
αρμόδιας ΔΟΥ για το λόγο μη υποβολής της και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την 
οποία δηλώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία, από τα οποία θεμελιώνεται ο λόγος 
απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.  

 Εάν ο φοιτητής δεν υποβάλει ατομική φορολογική δήλωση θα πρέπει να προσκομίσει 
σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

 Οι έγγαμοι φοιτητές θα προσκομίζουν το προσωπικό τους εκκαθαριστικό σημείωμα.  

 Σε περίπτωση ανεργίας των γονέων του φοιτητή θα προσκομίζεται βεβαίωση του ΟΑΕΔ, 
στην οποία θα φαίνεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης, καθώς και το ποσόν της 
επιδότησης ανεργίας. 

 Οι φοιτητές των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν εκκαθαριστικό  
σημείωμα της ΔΟΥ με το εισόδημα του γονιού που έχει την αποκλειστική επιμέλεια, και την 
δικαστική απόφαση. 

 

Ο Διευθυντής της Σχολής 

 

 

Κ. Βασιλάκης 

Καθηγητής 

 

 


