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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΠ -ΕΔΙΠ 

Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά 

    
                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ    ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                               Χανιά  29-5-2017 

 Αριθμ. πρωτ.: 4105 

 
O Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης έχοντας υπόψη:  

 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.545/77 «Περί συστάσεως τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία 

Πολυτεχνείο Κρήτης» και άλλων τινών διατάξεων.  

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/99 (ΦΕΚ 132/Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ιδ) του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α’). 

5. Τις διατάξεις της παρ. 18θ του άρθρου 8, των παρ. 3, 4 και 6 του άρθρου 29, της παρ. 3γ του 

άρθρου 79, της παρ. 22α του άρθρου 80, της παρ. 19 του άρθρου 81 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 

195/Α’) όπως ισχύουν σήμερα. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α’).  

7. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α’) όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις της Παραγράφου 3 του άρθρου 68 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α΄). 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’) καθώς και της αρίθμ. 126603/Ζ2/29-

07-2016 εφαρμοστικής εγκυκλίου (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).  

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 117/2002 (ΦΕΚ 99 Α’). 

11. Tην αρίθμ. Φ.120.61/75/54435/Β2/19.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΜ9-63Ω) Απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώνεται ο 

διορισμός του κ.Βασιλείου Διγαλάκη ως Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, ως τροποποιήθηκε 

με την αρ. πρωτ. 87056/Ζ1/30-5-2016 (ΑΔΑ: ΨΔ7Ι4653ΠΣ-77Ι) Απόφαση της Αναπληρώτριας 

Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

12. Την υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./56/32568/22-10-2015 (Φ.Ε.Κ.2307/τ.Β’/26-10-2015), όπως 

τροποποιήθηκε με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./3/oικ.1972/25-01-2016 (Φ.Ε.Κ.210/τ.Β’/05-02-2016) 

απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

13. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του  Π.Δ. 147/2009 (Φ.Ε.Κ. 189/Α΄) σε συνδυασμό με την υπ΄ 

αρίθμ. 431/7/2016/11-10-2016 Κανονιστική Απόφαση της Συγκλήτου (αριθμός συνεδρίασης 

431/06-10-2016) με θέμα «Προκήρυξη θέσεων, διαδικασία επιλογής και περιοδική αξιολόγηση 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και 

Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με την 

παρ. 10 του άρθρου 27 του Ν. 4386/2016» η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3510/τ.Β’/1.11.2016.  

14. Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με αρ. 148404/Ζ2/14.9.2016 

με θέμα «Διορισμοί μελών  ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.» καθώς και το γεγονός ότι η θέση Ε.Τ.Ε.Π. του 
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Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης που προκηρύχθηκε στο Φ.Ε.Κ. 

931/τ. Γ’/19-11-2009 (Φ.Ε.Κ. διόρθωσης 972/τ. Γ’/09-12-2009)  παραμένει κενή.  

15. Την αρ. 781/24.10.2016  Πράξη Πρύτανη για τη μεταφορά μιας θέσης ΕΤΕΠ στη Σχολή ΗΜΜΥ, 

η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3609/τ. Β’/4.11.2016. 

16. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης αρ. 5/14.12.2016. 

 

 

Προκηρύσσουμε 

 

     Μια (1) θέση  Ειδικού Τεχνικού  Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ κατηγορίας ΠΕ με Δ΄ 

εισαγωγική βαθμίδα για τις ανάγκες του Τομέα Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης με τα ακόλουθα προσόντα: 

Α) Πτυχίο ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 

Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών  της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο 

της αλλοδαπής. 

Β)  Άριστη γνώση της  Αγγλικής γλώσσας 

Γ) Εξειδίκευση στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Δίκτυα Υπολογιστών, Σήματα και Συστήματα, 

Πιθανότητες και Τυχαία  Σήματα, η οποία αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές, είτε από 

εκπαιδευτική ή επαγγελματική ερευνητική εμπειρία ή από συνδυασμό αυτών. 

Δ)  Επιθυμητά Προσόντα  

Θα συνεκτιμηθούν : 

 Τουλάχιστον τριετής εκπαιδευτική ή επαγγελματική προϋπηρεσία στα αντικείμενα: Δίκτυα 

Υπολογιστών, Σήματα και Συστήματα, Πιθανότητες και Τυχαία Σήματα. 

 Η κατοχή Διδακτορικού ή/και Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών στα αντικείμενα Δικτύων 

Υπολογιστών ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. 

 Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε Δίκτυα Υπολογιστών ή Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα. 

Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων των παρ. Β Γ και Δ θα γίνει με συνεκτίμηση της αξιολόγησης των 

βεβαιώσεων και την αυτοπρόσωπη παρουσία των υποψηφίων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Όποιος επιθυμεί να καταλάβει την παραπάνω θέση και εφόσον έχει τα νόμιμα προσόντα πρέπει να 

υποβάλλει στα γραφεία του Πολυτεχνείου Κρήτης στα  Κουνουπιδιανά (Σχολή ΗΜΜΥ, Κτίριο 

Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη)  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα 

της τελευταίας  δημοσίευσης  στον τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (το έντυπο αίτησης θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Σχολής ΗΜΜΥ 

http://www.ece.tuc.gr/4429.html), μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. 

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα 

πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ). 

3. Βιογραφικό σημείωμα. 

4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο 

τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της  Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια  

του οποίου έχει ο υποψήφιος. 

5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης 

των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.  

 Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο 

http://www.ece.tuc.gr/4429.html
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υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά 

πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. 

6. Πιστοποιητικό Υγείας. Η υγεία του υποψηφίου υπαλλήλου να ασκήσει τα καθήκοντα της 

αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) 

ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών. 

7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. 

8. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 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 θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 

Ελληνικής γλώσσας. 

9. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (για Δικαστική χρήση). 

 Τα Πιστοποιητικά με αριθμό 4, 5 και 9 θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Το 

Πιστοποιητικό με αριθμό 6 θα κατατεθεί μόνο από εκείνον που θα επιλεγεί, κατά την τελική 

πράξη διορισμού του. 

  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τη Γραμματεία της Σχολής 

ΗΜΜΥ: 

Βασιλική Γρηγοράκη, Προϊσταμένη Γραμματείας Σχολής ΗΜΜΥ  (Τηλ.: 28210-37218, 37283 -   E-mail: 

vicky@ece.tuc.gr,)  

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες  πιστώσεις στην ομάδα 0200 του Ειδικού Φορέα 19.250  

του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»  

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

                                                                                Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

  

 

 

   Καθηγητής Βασίλειος Β. Διγαλάκης 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

- Γραφείο Πρύτανη 

- Γραφείο Αναπληρωτών Πρύτανη 

- Σχολή ΗΜΜΥ 

- Οικονομική Υπηρεσία 

- Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα ΕΤΕΠ- ΕΕΔΙΠ 
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