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Η Διεύθυνση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/24-11-1983 τ. Α΄) «Περί δομής και
λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011 τ. Α΄) «Δομή και λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αρ. 4/22-01-2013 (θέμα 1ο ) απόφαση του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης
(ΦΕΚ 90/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/5-3-2013) και τη με αρ. Υ.Α 39508/Ε5/21-3-2013 Διαπιστωτική Πράξη
εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης.
4. Τη με αρ. πρωτ. 4452/20-09-2016, απόφαση του Πρόεδρου του ΤΕΙ Κρήτης
4. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
5. Την με αρ. 503/26-09-2016 πράξη της Διεύθυνσης ΣΤΕΦ.
πρόκειται να απασχολήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (2) δύο φοιτητές της Σχολής –
για το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 έως 16-12-2016) - βάσει σχετικού- προγράμματος ως
εξής:
1. Εργαστήρια τομέα πληροφορικής (2) δύο θέσεις απασχόλησης (10 ώρες ανά θέση) / την
εβδομάδα) μέχρι 16-12-2016
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής (κ.
Σαββάκη Γιώργο) σχετική αίτηση από 27-09-2016 μέχρι 29-09-2016 μαζί με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η αίτηση διατίθεται από τη Γραμματεία της Σχολής και από τον ιστότοπο της
σχολής.

Η υποβολή των δικαιολογητικών είναι δυνατόν να γίνει αυτοπροσώπως στη διεύθυνση:
ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
(Γραμματεία Σχολής)-Ισόγειο
Εσταυρωμένος 71004,
Ηράκλειο Κρήτης.
είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (secrstef@staff.teicrete.gr),
1. Αίτηση ( θα χορηγείται από τον υπεύθυνο Γραμματείας της ΣΤΕΦ
(κ. Σαββάκη Γεώργιο)
2. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας
3. Ακριβές φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας έτους 2016 για το
ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα του 2015.
4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Δικαιολογητικά (αν υπάρχουν) που να αποδεικνύουν την γνώση τους σχετικά με το
αντικείμενο απασχόλησης.
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.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές της ΣΤΕΦ που έχουν περατώσει το Β΄ εξάμηνο
σπουδών.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης:
• Φοιτητές που απασχολήθηκαν κατά το ακαδ. έτος 2015-16 εφόσον έχουν συμπληρώσει
τον προβλεπόμενο αριθμό των ωρών απασχόλησης.
• Φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του ακαδημαϊκού
έτους 2016-17.
• Φοιτητές από κατάταξη.
Κριτήρια για την επιλογή των σπουδαστών είναι:
Τα κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών που επιθυμούν να απασχοληθούν είναι τα
παρακάτω:
1. Η γενική επίδοση του φοιτητή, η οποία θα προκύπτει από βεβαίωση της Γραμματείας του
οικείου τμήματος (συντελεστής βαρύτητας 60%)
2. Η ατομική ή η οικογενειακή οικονομική κατάσταση του φοιτητή, η οποία πιστοποιείται
από αντίγραφο του εκκαθαριστικού της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)
οικονομικού έτους 2016 (συντελεστής βαρύτητας 40%).
3. Λαμβάνεται υπόψη κάθε εμπειρία σχετική με τη κρινόμενη θέση, η δυνατότητα των
φοιτητών για πρωινό ωράριο καθώς και η καλή γνώση Η/Υ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι 29-09-2016 στον υπεύθυνο Γραμματείας της ΣΤΕΦ
(ισόγειο κεντρικού κτηρίου ΣΤΕΦ) .

Ο Διευθυντής της Σχολής
Ε. Δρακάκης
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