
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΠ - ΕΔΙΠ 

Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά 

 

         Χανιά 24.07.2019  

         Αρ. πρωτ. 6372 

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ Ε.ΔΙ.Π ΣΧΟΛΗΣ ΜΗ.ΧΟ.Π. 

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού 

Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) ΠΕ κατηγορίας με γνωστικό αντικείμενο «Θερμοδυναμική 

Υδρογονανθράκων» στη Μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του 

Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 

Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής 

Μέριμνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του ν. 545/1977 (Α’ 46). 

2. Τη Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών Αντιπρυτάνεων του 

Πολυτεχνείου Κρήτης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 627/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/28-11-

2017. 

3. Την 201647/Ζ1/21.11.2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Ευάγγελου 

Διαμαντόπουλου του Θεολόγου, Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών 

Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, ως Πρύτανη του Iδρύματος 

(ΥΟ.Δ.Δ. 627). 

4. Την αριθμ. πρωτ. 1947/04-12-2017 Πράξη του Πρύτανη του Πολυτεχνείου 

Κρήτης, η οποία εγκρίθηκε στην 461/5-12-2017 συνεδρίαση της Συγκλήτου, 

με την οποία καθορίστηκαν οι επιμέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων 

και η σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη από τους Αντιπρυτάνεις (ΦΕΚ 

4472/19-12-2017/τ. Β΄) 

5. Τις διατάξεις των περ. ιγ) και ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 

(Α’ 131). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α’ 112). 

7. Τις διατάξεις των 29, 79, 80 και 81 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).  

8. Τις διατάξεις της Παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32). 



9. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (Α’ 254). 

10. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), όπως 

ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) καθώς και της 

126603/Ζ2/29-07-2016 εφαρμοστικής εγκυκλίου (ΑΔΑ:Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ). 

12. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α’ 38). 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 (Α’ 142). 

15. Το π.δ. 134/99 (Α’ 132). 

16. Το π.δ. 118/2002 (Α’ 99). 

17. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του π.δ/τος 147/2009 (Α’ 189). 

18. Την 431/6.10.2016 απόφαση της Συγκλήτου με θέμα «Προκήρυξη θέσεων, 

διαδικασία επιλογής και περιοδική αξιολόγηση Ειδικού Εκπαιδευτικού 

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

Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πολυτεχνείου 

Κρήτης σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016» (Β’ 

3510). 

19. Την 6129/24.7.2018 Πράξη Πρύτανη περί αυτοδίκαιης λύσης της 

υπαλληλικής σχέσης του Βασιλείου Γαγάνη του Ιωάννη μέλους ΕΔΙΠ, η 

οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 900/Γ’/10.8.2018 (λόγω διορισμού του σε θέση 

ΔΕΠ στο Ε.Μ.Π. (ΦΕΚ 730/Γ’/26.6.2018)). 

20. Την 89185/Ζ2/04-06-2019 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

21. Την ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ./14.06.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί Αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών 

μεταβολών ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 

2019. 

22. Την απόφαση Γ.Σ. Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στην αρ. 

14/17.04.2019 συνεδρίασή της στην οποία αποφάσισε την προκήρυξη της 

θέσης. 

23. Την 118529/Z2/23-07-2019 «Έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π. της 

Μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου 

Κρήτης» της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 6ΨΟ24653ΠΣ-

6ΟΨ). 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

Μία (1) θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) Π.Ε. κατηγορίας στη 

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο Εργαστήριο 

«Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπογείων Ταμιευτήρων», προκειμένου να 

επιτελεί εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο το οποίο συνίσταται κατά κύριο 

λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και υπολογιστικών ασκήσεων καθώς και στην 

προσομοίωση μέσω Η/Υ φυσικών διεργασιών και ειδικότερα της θερμοδυναμικής 

ισορροπίας φάσεων ρευστών υδρογονανθράκων στα πεδία της Μηχανικής 

Ταμιευτήρων Υδρογονανθράκων, Μηχανικής Παραγωγής Υδρογονανθράκων.  



Γνωστικό αντικείμενο: «Θερμοδυναμική Υδρογονανθράκων» 

Απαραίτητα Προσόντα για την κατάληψη της παραπάνω θέσης: 

 Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή 

Μηχανικού Ορυκτών Πόρων ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών της 

ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο σχολών της αλλοδαπής.  

 Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. 

Θα συνεκτιμηθούν: 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία διδακτικού έργου ή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

ΑΕΙ σε συναφές αντικείμενο. 

 Συναφής Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών  

 Ερευνητική προϋπηρεσία 

 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να 

καταλάβουν την παραπάνω θέση, να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής 

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία ημέρα της δημοσίευσης της 

προκήρυξης τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση, στην οποία θα καθορίζεται η θέση και το γνωστικό αντικείμενό της, 

για την οποία ενδιαφέρεται να κριθεί ο υποψήφιος. 

2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

3. Αντίγραφο πτυχίων και τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση έκδοσης πτυχίων και 

λοιπών τίτλων σπουδών από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να υποβάλλονται 

και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας Δ.Ο.ΑΤ.Α.Π (ή 

ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α), με υποχρέωση προσκόμισης της βεβαίωσης της ισοτιμίας το 

αργότερο κατά το χρόνο της κρίσης. 

4. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει και τυχόν επιστημονικό και 

συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. Στην τελευταία περίπτωση οι 

ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και τα σχετικά αντίτυπα ή φύλλα 

δημοσίευσης. 

5. Αντίγραφα της διπλωματικής εργασίας, και τυχόν υπάρχουσας διδακτορικής 

διατριβής τα οποία υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο μέσο 

αποθήκευσης), θα βρίσκονται στη Γραμματεία της Σχολής ΜΗΧΟΠ και θα 

είναι στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής. 

6. Κάθε πρόσθετο στοιχεία αποδεικτικό της εμπειρίας τους. 

7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. 

Τα δικαιολογητικά να φέρουν αρίθμηση και να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό 

φάκελο. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες 

μεταφράσεις. 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για την συγκεκριμένη θέση υποχρεούται να 

καταθέσει: 



1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

2. Πιστοποιητικό υγείας για διορισμό με προσκόμιση γνωματεύσεων α) 

παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών 

που να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου προκειμένου να ασκήσει τα 

καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. 

Θα αναζητηθούν υπηρεσιακά (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) από το Πολυτεχνείο 

Κρήτης: 

 Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. 

 Το Πιστοποιητικό (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολογικού γραφείου από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές 

υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

 Πιστοποιητικό γεννήσεως. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 

κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για 

πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται 

όμοιο κώλυμα διορισμού. 

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω 

δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή 

απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 

ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας από το οποίο να 

αποδεικνύεται η πλήρης και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του ενιαίου φορέα 1019-905 της ομάδας 

λογαριασμών 2120 και 2190 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

Ο Αντιπρύτανης 

Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων  

και Φοιτητικής Μέριμνας 

 

 

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης 
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