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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ/ΟΥ 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ/ΟΝΤΑ 

 
Η Συνέλευση της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης 

στην υπ’ αριθμ. 9/3.2.2023 συνεδρίαση, 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 απόφασή της 

γ) τη με αριθμ. 613/31-1-2023 απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης 

με τίτλο «Κατανομή των 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.4957/2022» 

αποφάσισε την πρόσληψη δύο (2) εντεταλμένων διδασκόντων με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης για το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους  2022-2023 για τη κάλυψη των διδακτικών αναγκών των παρακάτω 

μαθημάτων: 

 

Γνωστικό 
αντικείμενο 

Τίτλος 

Μαθήματος 

Κωδικός 

Μαθήματος 

Ώρες 

Διδασκαλίας 

Εξάμηνο 

Μηχανική Τεχνική Μηχανική-
Στατική 

ΜΗΧ 102 3 ώρες θεωρία 1 
ώρα 
ασκήσεις/εβδομ
άδα 

Εαρινό (2ο) 

Φυσική Φυσική ΙΙ ΦΥΣ 102 3 ώρες θεωρία, 
2 ώρες 
εργαστήριο/εβδ
ομάδα 

Εαρινό (4ο) 

 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της 

Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (κα Ειρήνη Μαρεντάκη) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

emarentaki@tuc.gr μέχρι τις 17/2/2023 και ώρα 12.00 με θέμα του ηλεκτρονικού 

μηνύματος «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ» τα παρακάτω 

δικαιολογητικά σε μορφή pdf: 

1) Αίτηση υποψηφιότητας 

2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
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3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 

4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι 

σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες 

θεωρήσεις, να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την 

απόφαση ισοτιμίας 

5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 

6) 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. 

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν υπάρχει δυνατότητα 

συμπλήρωσης των δικαιολογητικών. 

 
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης 

κατόπιν έκτακτης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

σύμφωνα με την με αριθμ. Φ11/116043/Ζ2/23-9-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. 

 

Για τους υποψηφίους που θα επιλεγούν, η Γραμματεία της Σχολής θα πραγματοποιήσει 

αυτεπάγγελτα έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 

  

Η παρούσα προκήρυξη, με ευθύνη της Γραμματείας της Σχολής ΜΗΧΟΠ, θα αναρτηθεί 

στον δικτυακό τόπο του Πολυτεχνείου Κρήτης και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα 

ΔΙ@ΥΓΕΙΑ. 

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 
2821037657. 

 

 
Ο Κοσμήτορας  

της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 
 
 
 

Καθηγητής Μιχαήλ Γαλετάκης 

ΑΔΑ: 94ΥΕ469Β6Ν-ΡΡΨ
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