
 1 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
*     *     * 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα ΔΕΠ 

Κτίριο Ε5,  Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά 

Πληροφ.: Ελένη Κωνσταντακάκη       Χανιά 16-1-2018 

Τηλ. (2821)  0 37051        Αρ. Πρωτ. 2738 

Fax ( 2821 ) 0 37077 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

ΔΥΟ  (2) ΘΕΣΕΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ 

 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι με τις πράξεις του Πρύτανη με 

αριθμ.πρωτ.706/9-10-2017 και 708/9-10-2017 που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ με 

αριθμ.1346/τ.Γ΄/22-12-2017, προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις Καθηγητή ως εξής: 

 

              ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 

     Τομέας Μεταλλευτικής Τεχνολογίας 

-  Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο: 

  « Εφαρμοσμένη Γεωλογία – Τεχνική Γεωλογία Επιφανειακών Εκμεταλλεύσεων 

Ορυκτών Πόρων » 

 

 

 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής 

- Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο: 

  « Γεωργική Μηχανική » 

          

       ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
   

             Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο 

πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στην διαδικτυακή διεύθυνση https://service-

apella.grnet.gr/apella/ui/auth/login πρέπει να υποβάλουν επίσης ηλεκτρονικά :  

 

https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/auth/login
https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/auth/login
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1.  Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν 

χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 

ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 

2.  Βιογραφικό σημείωμα 

3.  Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών 

4.   Διδακτορική Διατριβή 

5.   Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

6.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  ότι οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει 

τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση 

της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 

υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 

προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 

    - Η υγεία των υποψηφίων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται 

με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε 

ιδιωτών, οι οποίες θα υποβληθούν από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που θα προβεί στην 

τελική πράξη διορισμού τους. 

- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 

προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 

ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 

- Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής 

κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 

έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

        Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν επίσης ηλεκτρονικά, εκτός των πιο πάνω 

δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι 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 προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 2 Μαρτίου 2018. 

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις 

Γραμματείες των Σχολών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων τηλ. 28210 37657 και  Μηχανικών 

Περιβάλλοντος 28210 37781. 

 

 

                                                                        Ο Πρύτανης 

 

 

 

 

 Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος 
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