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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Πολυτεχνείο Κρήτης

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του
Πολυτεχνείου Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο
« Ανάλυση και Μοντελοποίηση Αποφάσεων »
Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν εισήγησης της υπ΄αριθμ.9ης/13.04.2021
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και της
υπ΄αριθμ.6ης/23.04.2021 συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης και έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. την υπ΄ αριθμ.201647/Ζ1/21.11.2017 Διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, για την εκλογή Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων στο Πολυτεχνείο Κρήτης,
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ΄ αριθμ. 627/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28.11.2017 (ΑΔΑ : ΨΓΙ24653ΠΣ-ΟΙΒ).
2. του άρθρου 16 παρ.1 και 2, του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), ως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο
30 Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄), του άρθρου 19 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), ως ισχύει μετά την
τροποποίηση του με το άρθρο 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄)
3. της παρ. 22 περ. α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), του άρθρου 7 του Ν.4210/2013
(ΦΕΚ 254 A΄), την ΥΑ Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (ΦΕΚ 225 Β΄) καθώς και τις παρ.1, 8, 10 και
13 του άρθρου τέταρτου του Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α΄129)
4. την Υπουργική απόφαση υπ’αριθμ. πρωτ. Φ. 121.1/161610/Ζ2/25.112020 με ΑΔΑ: ΩΑ5Ο46ΜΤΛΗΧΡΦ με θέμα « Κατανομή θέσεων πέντε (5) κενών θέσεων από άγονες εκλογές σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4521/2018»
5. την απόφαση της υπ΄αριθμ.544ης/23.12.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου
Κρήτης με θέμα : « Κατανομή δύο (2) θέσεων από άγονη εκλογή σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4521/2018 »
6. την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. υπ’αριθμ.Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 με θέμα

«Οδηγίες

εφαρμογής του Ν. 4369 ( ΦΕΚ 27 Α΄), του Ν. 4386 (ΦΕΚ 83 Α΄) και Ν. 4405/2016 (129 Α΄) ΑΔΑ : 7
ΑΟΛ4653ΠΣ-2Ι3
7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κεφ. Α του Ν.2083/1992 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. την περίπτ. ζ της παρ.15 του άρθρου 15, την περίπτ. ιδ της παραγρ.2 του άρθρου 21, του άρθρου
84 παρ.9 και 10 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄)
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9. του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 Α΄ )
10.του Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
Δημόσια Διοίκηση»
Αποφάσισε την προκήρυξη ( ανοικτή προκήρυξη ) για την πλήρωση μιας θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής :
Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή,
στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στο γνωστικό αντικείμενο:
« Ανάλυση και Μοντελοποίηση Αποφάσεων »
Περιγραφή της θέσης : Η ανάλυση αποφάσεων αποτελεί ένα από τα κύρια πεδία της επιχειρησιακής
έρευνας με πλήθος εφαρμογών στο σχεδιασμό σύνθετων τεχνικο-οικονομικών συστημάτων. Σε
μεθοδολογικό επίπεδο, η ανάλυση αποφάσεων βασίζεται σε αναλυτικές τεχνικές για τη σύνθεση
πολλαπλών παραμέτρων/παραγόντων και τη διαχείριση της αβεβαιότητας. Για το σκοπό αυτό
χρησιμοποιούνται τεχνικές από το χώρο της επιστήμης των αποφάσεων (πολυκριτήρια ανάλυση,
αναλύσεις ευαισθησίας/ευστάθειας, κ.α.) και της βελτιστοποίησης. Η ανάλυση αποφάσεων δεν είναι
μια αλγοριθμική εφαρμογή ποσοτικών εργαλείων επιχειρησιακής έρευνας, αλλά περιλαμβάνει την
εμπλοκή του αποφασίζοντα σε όλη τη διαδικασία λήψης απόφασης, συμπεριλαμβανόμενης και της
υποστήριξης της απόφασης. Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστικό ρόλο έχει η μοντελοποίηση των
προτιμήσεων των αποφασιζόντων, η δόμηση του προβλήματος και η διαμόρφωσή του στα πλαίσια
των αναλυτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται, σε πεδία εφαρμογών όπως ο προγραμματισμός
παραγωγής, η διαχείριση έργων, η ενεργειακή/περιβαλλοντική διαχείριση, η εφοδιαστική αλυσίδα,
η διοίκηση επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την υποψηφιότητα τους στο
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr)
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία
για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν επίσης ηλεκτρονικά :
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 όπου 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
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ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν :
- Πιστοποιητικό Υγείας για διορισμό, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του
Πολυτεχνείου Κρήτης που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών γνωματεύσεων α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου,
είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου προκειμένου να
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
- 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 Προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΦΕΚ δημοσίευσης αρ. 1271/03.06.2021/τ.Γ΄

Χανιά, 25.05.2021

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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