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                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ MIA ΘΕΣH ΑΜΕΙΒΟΜΕΝOY ΦΟΙΤΗΤH ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΗΣ ΣΤΕΦ 

 
Η Κοσμητεία 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. Τη με αριθ. Ε5/12029/1999 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1956/τ.Β΄/29-10-99 
«Απασχόληση Σπουδαστών Τ.Ε.Ι.») 

3. 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. 

4. Την με αρ. 172/Φ20/11-01-2018 Απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. με θέμα 
«Καθορισμός αναπλήρωσης του Πρύτανη και τομείς ευθύνης και επιμέρους 
αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης » (ΦΕΚ 203/τ. Β΄/30-01-2018). 

5. Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 633/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η 
εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης. 

6. Την πράξη, 6/19.04.2018 του Πρυτανικού Συμβουλίου ,Θέμα 15ο, «Κατανομή 
ωρών σε αμειβόμενους φοιτητές στα Τμήματα και στις Υπηρεσίες του ΤΕΙ 
Κρήτης». 

7. Την με αρ. 172/Φ20/11-01-2018 Απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. με θέμα 
«Καθορισμός αναπλήρωσης του Πρύτανη και τομείς ευθύνης και επιμέρους 
αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης» (ΦΕΚ 203/τ. Β΄/30-01-2018). 

8. Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 633/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η 
εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης. 

9. Την 567/04-10-2018/Θ3 Απόφαση της Κοσμητείας της ΣΤΕΦ 
 

Αποφάσισε 
να απασχολήσει μέχρι 15-12-2018 ένα (1) φοιτητή/ρια του Τμήματος Μηχανικών 

Ηράκλειο : 04-10-2018                                                                          
Αρ. Πρωτ.: 253/Φ120 



Πληροφορικής  της Σχολής για δέκα (10) ώρες την εβδομάδα.  
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής 
σχετική αίτηση από 04-10-2018 μέχρι τις 08-10-2018 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
τα οποία είναι: 
1. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας 
2. Ακριβές φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας έτους 2017 για το ατομικό,  

οικογενειακό εισόδημα του 2016 ή βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι ο φοιτητής ή οι γονείς του, 
δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση 

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας             
4. Βιογραφικό Σημείωμα 
 
Η αίτηση διατίθεται από τη Γραμματεία της Σχολής αλλά είναι επίσης αναρτημένη και στο 
δικτυακό τόπο της Σχολής  (πρέπει να αναγράφεται η σειρά προτίμησης τους,  δηλαδή σε 
ποια από τις παραπάνω θέσεις απασχόλησης  επιθυμούν να απασχοληθούν). 
 
Η υποβολή των δικαιολογητικών είναι δυνατόν να γίνει αυτοπροσώπως στη: 
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Κρήτης, (Γραμματεία Σχολής)-Ισόγειο, Εσταυρωμένος  
71004, Ηράκλειο Κρήτης είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (secrstef@staff.teicrete.gr). 
 
Κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών αποτελούν η γενική επίδοση του φοιτητή, η 
επίδοση σε συγκεκριμένα μαθήματα ή εργαστήρια στα οποία θα απασχοληθεί ο 
φοιτητής και η  οικονομική του κατάσταση.  
 
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι 08-10-2018 στον υπεύθυνο Γραμματείας της ΣΤΕΦ είτε 
αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές 
Τμημάτων της ΣΤΕΦ από το 3ο εξάμηνο σπουδών και μετά. 
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης : 

• Φοιτητές που απασχολήθηκαν κατά το Ακαδημαϊκό. έτος 2017-2018 εφόσον έχουν 

συμπληρώσει τον προβλεπόμενο αριθμό των ωρών απασχόλησης 

• Φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του ακαδημαϊκού 

έτους 2017-18. 

 

 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής 
Υπογραφή υπάρχει στο πρωτότυπο 

Φώτιος Μαυροματάκης 
                                                                                                                                 Καθηγητής 
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