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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

(άρθρο 173 του Ν.4957/2022) 

 

Η Συνέλευση της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης στην 

8η/7-2-2023 συνεδρίαση της λαμβάνοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (141 Α’) 

β) τη με αριθμ. Φ11/116043/Ζ2/23-9-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο 

«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στα Πανεπιστήμια για το 

ακαδημαϊκό έτος 2022-2023», που τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ11/148744/Ζ2/30-11-2022 σχετική 

απόφαση της 

γ) την απόφαση της 613ης/31-1-2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο 

«Κατανομή τεσσάρων (4) θέσεων στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή για την πρόσληψη 

εντεταλμένων διδασκόντων στο Πολυτεχνείο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με βάση τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 173 του Ν.4597/2022 

αποφάσισε την πρόσληψη πέντε (5) εντεταλμένων διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 

έτους 2022-2023 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, για την 

κάλυψη των διδακτικών αναγκών των παρακάτω μαθημάτων: 

 

Γνωστικό Αντικείμενο Μάθημα Διδακτικό Έργο Αριθμός 

Διδασκόντων 

Φυσική Φυσική ΙΙ 

(2ο εξάμηνο) 

Θεωρία 

Φροντιστήρια/Ασκήσεις 

Εργαστήρια 

1 

Χημεία Γενική Χημεία 

(2ο εξάμηνο) 

Εργαστήρια 1 

Τεχνική Σχεδίαση 

Ηλεκτρομηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων 

Τεχνική Σχεδίαση 

Ηλεκτρομηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων 

(6ο εξάμηνο) 

Θεωρία 

Εργαστήρια 

1 

Δυναμικός 

Προγραμματισμός 

Δυναμικός 

Προγραμματισμός 

(8ο εξάμηνο) 

Θεωρία 

Φροντιστήρια/Ασκήσεις 

1 

Στρατηγικός 

Προγραμματισμός 

Στρατηγικός 

Προγραμματισμός 

(8 εξάμηνο) 

Θεωρία 1 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι στα προηγούμενα γνωστικά αντικείμενα θα πρέπει να έχουν συναφές βασικό πτυχίο και 

διδακτορικό δίπλωμα στο ίδιο ή παρεμφερές γνωστικό αντικείμενο. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων θα 

ληφθεί υπόψη τυχόν αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία και συναφές ερευνητικό/επιστημονικό έργο. 

Η Συνέλευση της Σχολής ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην 8η/7-2-2023 συνεδρίασή της, συγκρότησε 

τις ακόλουθες Επιτροπές Αξιολόγησης των αιτήσεων για την επιλογή των εντεταλμένων διδασκόντων: 

Γνωστικό Αντικείμενο Επιτροπή Αξιολόγησης 

Φυσική Μιχάλης Κονσολάκης, Καθηγητής 

Δημήτριος Ιψάκης, Επίκουρος Καθηγητής 

Γεώργιος Αραμπατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Χημεία Μιχάλης Κονσολάκης, Καθηγητής 

Δημήτριος Ιψάκης, Επίκουρος Καθηγητής 

Γεώργιος Αραμπατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Τεχνική Σχεδίαση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αριστομένης Αντωνιάδης, Καθηγητής 

Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής 

Παναγιώτης Αλευράς, Επίκουρος Καθηγητής 

Δυναμικός Προγραμματισμός Ιωάννης Παπαμιχαήλ, Καθηγητής 

Μιχάλης Δούμπος, Καθηγητής 

Ιωάννης Μαρινάκης, Καθηγητής 

Στρατηγικός Προγραμματισμός Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Καθηγητής 

Βασίλης Μουστάκης, Καθηγητής 

Στέλιος Τσαφαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής ΜΠΔ στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση dfragomichelaki@tuc.gr μέχρι τις 16-2-2023 με θέμα του ηλεκτρονικού 

μηνύματος «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ» τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

3. Υπόμνημα επιστημονικών δημοσιεύσεων 

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ εφόσον οι 

τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό 

5. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 

6. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας ή σχετικής προϋπηρεσίας 

7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι δεν έχουν μία από τις ιδιότητες της παρ. 9 του άρθρου 

173 του ν. 4957/2022, οι οποίες είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του εντεταλμένου διδάσκοντα, 

όπως :α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και 

τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών 

οργανισμών, δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, ε) υπάλληλοι με σχέση 

δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως 

αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, στ) φυσικά πρόσωπα 

που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας 

Όσοι επιλεγούν και κατέχουν έκτακτη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο 
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Τομέα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), θα πρέπει να εξασφαλίσουν 

από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη 

αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. 

Για την/τον υποψήφια/υποψήφιος που θα επιλεγεί ενδέχεται να ζητηθούν γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή 

γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των 

υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, ενώ η υπηρεσία ενδέχεται να 

αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά: (γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 

(δ) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, (ε) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου 

(τύπου Α) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις 

ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, (στ) Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν 

να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού 

ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου 

από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 

Ελληνικής Γλώσσας. 

Η παρούσα προκήρυξη, με ευθύνη της Γραμματείας της Σχολής ΜΠΔ, θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο 

του Πολυτεχνείου Κρήτης και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ. 

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία 

της Σχολής ΜΠΔ: τηλ. 2821037255, email: dfragomichelaki@tuc.gr. 

 

 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής ΜΠΔ 

 

 

Καθηγητής Ευάγγελος Γρηγορούδης 
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