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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Χανιά, 14/07/2017 
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Γενικές Πληροφορίες: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

Τηλέφωνα: 2821 0 37040 & 37057* Fax: 28210-37082 

Εmail: elke@isc.tuc.gr 

 

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

email: dimelli@arch.tuc.gr 

Επ. Καθηγήτρια Δέσποινα Διμέλλη 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ 
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» 

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο 

υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες 
Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πολυτεχνείο Κρήτης» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με αριθμό 
πρόσκλησης 12277/14.06.2017 και Κωδικό ΕΔΒΜ45, Α/Α ΟΠΣ 2144 (ΑΔΑ: Ψ928465ΧΙ8-Ω22), το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους και με 
Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81689 (MIS 5008787), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού 
Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 
2017-2018), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης και αναλυτικά 
περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και το παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα 
πρόσκληση.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης 
καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των 
προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα 
για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018).  
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Η κατανομή των θέσεων στις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η ακόλουθη:  

 4 θέσεις για τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

 4 θέσεις για τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

 4 θέσεις για τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος 

 4 θέσεις για τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

 6 θέσεις για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

  
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
 

Κριτήρια αξιολόγησης Μονάδες βαθμολόγησης 

1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος 
(το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:)  

 

i. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος  0-30 

ii. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας  0-20 

iii. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης  0-10 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1  0-60 

2. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/ας 
(το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:)  

 

i. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία  0-10 

ii. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια 0-10 

iii. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία 0-10 

iv. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα 0-10 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2 0-40 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 & 2 0-100 

 
Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις των 
Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ανά μάθημα, 
επιτροπή που η αντίστοιχη Γενική Συνέλευση κάθε Σχολής θα ορίσει. Τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας θα εγκριθούν - επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.  Υποβληθείσα 
Υποψηφιότητα, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται 
και απορρίπτεται. 
 
Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η 
δυνατότητα επιλογής των επόμενων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.  
 
Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους των υπολοίπων 
υποψηφίων, καθώς και στις αξιολογήσεις αυτών, κατόπιν γραπτής αίτησής τους και υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 2690/1999. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων τελείται δια της 
ανάρτησης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης της 
σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών για την αποδοχή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των 
Προτάσεων και τη σύναψη της σύμβασης. Δυνατότητα ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την ανάρτηση της ως άνω απόφασης στο 
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
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Πρόσθετοι όροι  
1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την 
αλλοδαπή, το οποίο είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υπό την προϋπόθεση ότι:  

 Έχει λάβει τον διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 
01.01.2007, το αντικείμενο του οποίου είναι σχετικό με το μάθημα που αφορά η αίτηση του.  

 Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα 
του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου 
Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου 
πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της 
σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης  

  Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της 
Ελλάδας ή της αλλοδαπής.  

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των 
προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 
του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).  
3. Η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο/α διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο 
δεν επιτρέπεται ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.  
4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η υλοποίηση του μαθήματος, η οποία 
πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του/της Κοσμήτορα της οικείας Σχολής, καθώς και η παροχή 
συμβουλευτικού έργου στου φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από 
τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Κοσμήτορος και μετά από 
συνεννόηση με τον/την διδάκτορα. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο 
υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

 Αίτηση Υποψηφιότητας  

 Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος 

 Βιογραφικό σημείωμα  

 Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε 
γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται 
όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) δεν κατέχει 
θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 
407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού 
Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού 
υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος και δ) δεν κατέχει θέση 
Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της 
αλλοδαπής.  

 
Επιπλέον, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποίηση επάρκειας  
ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η 
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.  
 
Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ 
(4.200,00€) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών 
εργαζόμενου/ης, εργοδότη/τριας ή του αναλογούντος ΦΠΑ).  
Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί 
βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό ή νησί από εκείνο που εδρεύουν οι Σχολές  του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
πέραν της αμοιβής για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) κατ’ 
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ανώτατο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο με παραστατικά για την κάλυψη των δαπανών κίνησης – 
διανυκτέρευσης του ωφελούμενου (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος). 
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των 
ακαδημαϊκών εξαμήνων και την λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το 
ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πολυτεχνείου Κρήτης, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής 
εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική 
τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Αίτηση Υποψηφιότητας συνοδευόμενη από 
τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο υποψηφιότητας 
μέχρι την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:  
 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 731 00 Χανιά Κρήτης 
Υπόψη: Διοικητικού Τμήματος  
κα Μαρία Κατσιούλη, τηλ. 28210 37040 
κος Θεμιστοκλής Ψαρράς, τηλ. 28210 37057 
 και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου το συγκεκριμένο μάθημα της 
συγκεκριμένης Σχολής για τη διδασκαλία του οποίου υποβάλουν την Αίτησή τους. Σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπ’ όψιν η 
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται 
στην Αίτηση του ενδιαφερομένου. Αντικατάσταση του Φακέλου Υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτού ή 
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής αυτού. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Μαρία 
Κατσιούλη (τηλ. 28210-37040) και στον κ. Θεμιστοκλή Ψαρρά (28210-37057), 
(email:mkatsiouli@isc.tuc.gr και themos@isc.tuc.gr).  
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επικολληθεί στον πίνακα των ανακοινώσεων 
της εισόδου του Πολυτεχνείου Κρήτης-Ε.Λ.Κ.Ε., θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου 
Κρήτης στις διευθύνσεις www.tuc.gr και www.elke.tuc.gr και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Τυχόν διευκρινίσεις ή 
τροποποιήσεις που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη 
του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση γι’ αυτές. 

 
 
 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη 
και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 
 
 
 

Καθηγητής  Νικόλαος Νικολαΐδης 
 
 
Συνημμένα:  
1. Πίνακας Μαθημάτων  
2. Παράρτημα – Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων  
3. Αίτηση Υποψηφιότητας 

mailto:mkatsiouli@isc.tuc.gr
http://www.tuc.gr/
http://www.elke.tuc.gr/
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Α Ι Τ Η Σ Η 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ :  ..................................................... 

ΟΝΟΜΑ : ...................................................... 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ/ 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : ...................................................... 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ...................................................... 

  ...................................................... 

ΤΑΧ. ΚΩΔ. : ................................... 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ................................... 

E-MAIL : ................................... 

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ................................... 

 

 

Χανιά     ................................. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΣ 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ   

     

Σας υποβάλλω αίτηση υποψηφιότητας με συνημμένα τα 

απαιτούμενα από την Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 8073/14-07-2017) σχετικά 

δικαιολογητικά, προκειμένου να συμμετάσχω στη 

διαδικασία επιλογής του μαθήματος:  

 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

της Σχολής ………………………………………............ 

…………………………………………………………. 

του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 
Συνημμένα υποβάλλω: 

1) ...................................................................... 

2) ...................................................................... 

3) ...................................................................... 

4) ...................................................................... 

5) ...................................................................... 

6) ...................................................................... 

7) ...................................................................... 

8) ...................................................................... 

Ο/Η   ΑΙΤ............ 

 

...................................... 

(υπογραφή) 

 
 

ΑΔΑ: 6ΔΨΕ469Β6Ν-ΛΧΛ
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