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Anastasia Terzopoulou

From: rectors-request@lists.tuc.gr on behalf of Malandraki Sofia 
<sofiamalandraki@tuc.gr>

Sent: Wednesday, September 14, 2022 8:44 AM
To: rectors@lists.tuc.gr
Subject: [Rectors] Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών 

του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης
Attachments: Πολυτεχνείο Κρήτης - Πρόσκληση Εξωτερικών Μελών Συμβουλίου Διοίκησης - 

ΨΒ95469Β6Ν-ΙΝ0 - signed.pdf; ATT00001.txt

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

Αξιότιμοι Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων, 

σας αποστέλλουμε υπενθύμιση που αφορά στη Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση για την 
ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, με 
αρ. πρωτ. 4909/19.08.2022 (ΑΔΑ: ΨΒ95469Β6Ν-ΙΝ0), σε εφαρμογή του Ν.4957/2022 «Νέοι 
Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της 
λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», η οποία 
βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Παρακαλείσθε θερμά για την κοινοποίησή της σε ενδιαφερόμενα μέλη της πανεπιστημιακής 
σας κοινότητας και για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Ιδρύματός σας, προκειμένου να 
λάβει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα. Σημειώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
είναι 17 Οκτωβρίου 2022, 14:00.  

 

Με εκτίμηση, 

Σοφία Μαλανδράκη 

Γραφείο Πρύτανη 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ 
Τηλ. 28210 37005  

 



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 Χανιά, 19.08.2022 
 Αρ. Πρωτ.: 4909 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης 

 Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης 

 Έχοντας υπόψη: 

 1.  Τις  διατάξεις  των  άρθρων  8  και  10  του  ν.  4957/2022  «Νέοι  Ορίζοντες  στα  Ανώτατα  Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα: 
 Ενίσχυση  της  ποιότητας,  της  λειτουργικότητας  και  της  σύνδεσης  των  Α.Ε.Ι.  με  την  κοινωνία  και  λοιπές 
 διατάξεις» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 2.  Τις  διατάξεις  του  ν.  4727/2020  «Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική  Νομοθεσία  της 
 Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  -  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες  (Ενσωμάτωση  στο 
 Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184). 

 3.  Το  γεγονός  ότι  η  θητεία  των  υπηρετουσών  Πρυτανικών  Αρχών  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης  μετά  από 
 παράτασή  της  δυνάμει  του  εξηκοστού  έκτου  άρθρου  του  ν.  4917/2022  (Α΄  67),  λήγει  το  αργότερο  την 
 28η.02.2023 και είναι αναγκαίο να εκλεγεί το Συμβούλιο Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 Αποφασίζουμε 

 Την  έκδοση  διεθνούς  δημόσιας  πρόσκλησης  για  την  πλήρωση  πέντε  (5)  θέσεων  εξωτερικών  μελών  στο  Συμβούλιο 
 Διοίκησης  του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο  10 του ν. 4957/2022. 

 H  θητεία  του  Συμβουλίου  Διοίκησης  άρχεται  από  την  ημερομηνία  της  πράξης  συγκρότησής  του  και  ολοκληρώνεται 
 την  31η Αυγούστου 2026  . 

 Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ 

 Δικαίωμα  υποβολής  υποψηφιότητας  για  τη  θέση  εξωτερικού  μέλους  στο  Συμβούλιο  Διοίκησης  έχει  κάθε  φυσικό 
 πρόσωπο  με  την  ιδιότητα  Καθηγητή  Πανεπιστημίου  της  αλλοδαπής  ή  Ομότιμου  Καθηγητή  ή  αφυπηρετήσαντος 
 μέλους  Δ.Ε.Π.  άλλου  Α.Ε.Ι.  της  ημεδαπής,  καθώς  και  φυσικά  πρόσωπα  με  ευρεία  αναγνώριση  ή  συμβολή  στον 
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 πολιτισμό,  τις  τέχνες,  τα  γράμματα  ή  τις  επιστήμες,  την  οικονομία  ή  την  κοινωνία,  εκπρόσωποι  διεθνών  οργανισμών 
 ή  κοινωνικών  εταίρων.  Ο  αριθμός  των  Ομότιμων  Καθηγητών  ή  αφυπηρετησάντων  μελών  Δ.Ε.Π.  που  μπορούν  να 
 επιλεγούν δεν υπερβαίνει τον έναν (1), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4957/2022. 

 Οι  υποψήφιοι  που  επιθυμούν  να  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον  για  τη  θέση  εξωτερικού  μέλους  Συμβουλίου  Διοίκησης 
 του  Πολυτεχνείου  Κρήτης  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  αυξημένα  τυπικά  προσόντα  και  σε  κάθε  περίπτωση  να  είναι  κατ’ 
 ελάχιστον κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

 Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση εξωτερικού μέλους: 

 α)  Μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. 

 β)  Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 γ)  Ερευνητές  κάθε  βαθμίδας  και  ειδικοί  λειτουργικοί  επιστήμονες  ερευνητικών  κέντρων  του  άρθρου  13Α  του  ν. 
 4310/2014  (Α’  258),  μόνιμοι  ερευνητές  λοιπών  ερευνητικών  οργανισμών  της  ημεδαπής,  μέλη  Ειδικού 
 Εκπαιδευτικού  Προσωπικού  (Ε.Ε.Π.),  Εργαστηριακού  Διδακτικού  Προσωπικού  (Ε.ΔΙ.Π.)  και  Ειδικού  Τεχνικού 
 Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και λοιπό τακτικό προσωπικό άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. 

 δ)  Φυσικά  πρόσωπα  που  έχουν  την  ιδιότητα  επισκέπτη  Καθηγητή  ή  επισκέπτη  Ερευνητή  του  Α.Ε.Ι.  του  άρθρου  171, 
 ή  εντεταλμένου  διδάσκοντα  του  άρθρου  173  ή  ερευνητή  επί  συμβάσει  του  άρθρου  172  του  ν.  4957/2022  κατά 
 τον  χρόνο  έκδοσης  της  πρόσκλησης.  Ο  εν  λόγω  περιορισμός  δεν  ισχύει  επί  φυσικών  προσώπων  που  έχουν 
 παράλληλα θέση Καθηγητή σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. 

 ε)  Οποιοσδήποτε  είχε  οικονομική  συναλλαγή  με  το  Πολυτεχνείο  Κρήτης,  τον  Ειδικό  Λογαριασμό  Κονδυλίων  Έρευνας 
 του  Πολυτεχνείου  Κρήτης  ή  την  Εταιρεία  Αξιοποίησης  και  Διαχείρισης  της  Περιουσίας  και  του  Τεχνολογικού 
 Πάρκου  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης  με  σκοπό  το  κέρδος  κατά  τους  τελευταίους  δώδεκα  (12)  μήνες  πριν  από  την 
 έκδοση  της  πρόσκλησης,  με  εξαίρεση  την  απασχόληση  σε  έργα/προγράμματα  που  διαχειρίζεται  ο  Ειδικός 
 Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

 Η  υποβολή  υποψηφιοτήτων  πραγματοποιείται  αποκλειστικά  ηλεκτρονικά  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση 
 rector@tuc.gr  ,  μέσω  αποστολής  της  συμπληρωμένης  και  υπογεγραμμένης  αίτησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος, 
 υπόδειγμα  της  οποίας  προσαρτάται  ως  Παράρτημα  στην  παρούσα  πρόσκληση.  Η  αίτηση  συνοδεύεται  από  τα 
 κάτωθι δικαιολογητικά (στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, σε μορφή  pdf  ): 

 1.  Αντίγραφο  Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας  ή  Αντίγραφο  Διαβατηρίου  . 

 2.  Πλήρες βιογραφικό σημείωμα  . 

 3.  Οποιαδήποτε  έγγραφα  ή  στοιχεία  κρίνει  ο/η  υποψήφιος/α  ότι  θα  υποστηρίξουν  την  υποψηφιότητά  του/ης. 
 (  προαιρετικό  ) 

 4.  Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την επιλογή στη  θέση του εξωτερικού μέλους. (  προαιρετικό  ) 

 Οι  αιτήσεις  υποψηφιότητας  πρωτοκολλούνται  και  ο/η  υποψήφιος/α  ενημερώνεται  ηλεκτρονικά  για  τον  αριθμό 
 πρωτοκόλλου που λαμβάνει η αίτησή του. 

 Ως  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  υποψηφιοτήτων  ορίζεται  η  17η  Οκτωβρίου  2022  ,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 
 Ελλάδος  2:00 μ.μ. 
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 Η  προθεσμία  υποβολής  των  υποψηφιοτήτων  δύναται  να  παραταθεί  άπαξ  για  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει 
 τις  είκοσι  (20)  ημέρες  ακόμη,  αν  έως  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  δεν  έχει  υποβληθεί  επαρκής  αριθμός 
 υποψηφιοτήτων.  Σε  κάθε  περίπτωση  η  ημερομηνία  υποβολής  υποψηφιοτήτων  δεν  μπορεί  να  υπερβεί  την  24η 
 Οκτωβρίου  2022  ,  ημέρα  Δευτέρα  (ημερομηνία  διεξαγωγής  της  εκλογικής  διαδικασίας  των  έξι  (6)  εσωτερικών  μελών 
 του Συμβουλίου Διοίκησης). 

 Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

 Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων  στο  πλαίσιο  της  παρούσας,  οι  υποψηφιότητες 
 συγκεντρώνονται  από  την  αρμόδια  διοικητική  υπηρεσία  που  έχει  αναλάβει  την  υποστήριξη  της  διαδικασίας  και 
 διαβιβάζονται  με  επιμέλειά  της  στα  εσωτερικά  μέλη  του  Συμβουλίου  Διοίκησης  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης,  όπως 
 αυτά  αναδειχτούν  από  άμεση  και  καθολική  ψηφοφορία,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  9  του  ν.  4957/2022  και  την  υπ’ 
 αριθμ. 99286/Ζ1/08.08.2022 Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (B΄ 4211). 

 Εντός  προθεσμίας  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  ολοκλήρωση  της  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων,  ο 
 Πρύτανης  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης  συγκαλεί  τα  εσωτερικά  μέλη  σε  συνεδρίαση  με  θέμα  την  αξιολόγηση  των 
 υποψηφιοτήτων  που  έχουν  υποβληθεί  και  την  ανάδειξη  των  εξωτερικών  μελών,  σύμφωνα  με  την  παρ.  3  του  άρθρου 
 10 του ως άνω νόμου. 

 Τα  έξι  (6)  εσωτερικά  μέλη  του  Συμβουλίου  Διοίκησης  αξιολογούν  τις  υποψηφιότητες  που  έχουν  υποβληθεί, 
 σύμφωνα  με  τα  βιογραφικά  σημειώματα  των  υποψηφίων,  τα  τυπικά  και  ουσιαστικά  τους  προσόντα,  τη  συμβολή 
 τους  στην  εκπαίδευση  και  την  έρευνα  ή  τη  συμβολή  τους  στον  πολιτισμό,  τις  τέχνες,  τα  γράμματα  ή  τις  επιστήμες, 
 την  οικονομία  ή  την  κοινωνία,  προκειμένου  να  επιλεγούν  οι  υποψήφιοι  που  κρίνονται  ως  καταλληλότεροι  για  την 
 πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. 

 Η  επιλογή  των  υποψηφίων  γίνεται  με  μυστική  ψηφοφορία  και  πλειοψηφία  πέντε  έκτων  (5/6).  Αν  δεν  επιτευχθεί  η 
 απαιτούμενη  πλειοψηφία  για  το  σύνολο  των  θέσεων  των  εξωτερικών  μελών,  η  διαδικασία  επαναλαμβάνεται  την 
 επόμενη  εργάσιμη  ημέρα  για  τον  αριθμό  των  θέσεων  για  τον  οποίο  δεν  επετεύχθη  η  ως  άνω  απαιτούμενη 
 πλειοψηφία, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών. 

 Με  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  επιλογής  των  εξωτερικών  μελών  του  Συμβουλίου  Διοίκησης  του  Πολυτεχνείου 
 Κρήτης  εκδίδεται  διαπιστωτική  πράξη  του  Πρύτανη  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης,  με  την  οποία  συγκροτείται  το 
 Συμβούλιο Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 Το  Συμβούλιο  Διοίκησης  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης  ασκεί  τις  αρμοδιότητες  του  άρθρου  14  του  ν.  4957/2022  και  η 
 οργάνωση  και  λειτουργία  του  διέπονται  από  τις  διατάξεις  των  άρθρων  13  του  ίδιου  νόμου  και  του  Κώδικα 
 Διοικητικής Διαδικασίας σχετικά με τις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων. 

 Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 Για  περαιτέρω  πληροφορίες  και  διευκρινίσεις  σχετικά  με  την  παρούσα  πρόσκληση  και  τη  διαδικασία  ανάδειξης  των 
 εξωτερικών  μελών  του  Συμβουλίου  Διοίκησης  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να 
 υποβάλλουν  τα  ερωτήματά  τους  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  rector@tuc.gr  ή  να  επικοινωνούν  τηλεφωνικώς  στο 
 τηλέφωνο +30-28210-37001. 

 Πολυτεχνείο Κρήτης - Πρυτανεία  3  www.tuc.gr  , +30-2821037001,  rector@tuc.gr 



 ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 Η  παρούσα  πρόσκληση  δημοσιεύεται  στην  ιστοσελίδα  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης,  στο  πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  καθώς 
 και  στον  εγχώριο  και  διεθνή  ημερήσιο  τύπο  και  σε  εκπαιδευτικές  και  ενημερωτικές  ιστοσελίδες,  προκειμένου  να 
 λάβει  τη  μέγιστη  δυνατή  δημοσιότητα.  Επιπλέον,  η  παρούσα  κοινοποιείται  στο  Υπουργείο  Παιδείας  και 
 Θρησκευμάτων  και  σε  Πανεπιστήμια  της  ημεδαπής  και  αλλοδαπής  προκειμένου  να  δημοσιευθούν  στις  ιστοσελίδες 
 τους. 

 Συνημμένα: 

 ●  Αίτηση υποψηφιότητας (υπόδειγμα) 

 Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης 

 Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος 
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 Πρωτοκόλληση (από το Πολυτεχνείο Κρήτης) 

 Α Ι Τ Η Σ Η 

 ΕΠΩΝΥΜΟ: 
 ΟΝΟΜΑ: 
 ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 
 ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 
 ΦΟΡΕΑΣ: 
 ΙΔΙΟΤΗΤΑ: 
 Α.Δ.Τ.: 
 Email: 
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

 Θέμα:  Υποψηφιότητα για τη θέση εξωτερικού 
 μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του 
 Πολυτεχνείου Κρήτης 

 Συνημμένα: 

 α.  Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή 
 Διαβατηρίου 

 β.  Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 

 γ.  Υποστηρικτικά έγγραφα ή στοιχεία (  προαιρετικό  ) 

 δ.  Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή 
 στη θέση εξωτερικού μέλους (  προαιρετικό  ) 

 Π Ρ Ο Σ 
 το Πολυτεχνείο Κρήτης 

 Με την παρούσα αίτηση: 

 Α)  υποβάλλω  υποψηφιότητα  για  τη  θέση 
 εξωτερικού  μέλους  του  Συμβουλίου  Διοίκησης  του 
 Πολυτεχνείου  Κρήτης,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα 
 νομοθεσία,  στο  πλαίσιο  της  με  αριθμ.  πρωτ. 
 4909/19.08.2022  διεθνούς  πρόσκλησης  για  την 
 ανάδειξη  των  εξωτερικών  μελών  του  Συμβουλίου 
 Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 Β)  αποδέχομαι  τους  όρους  συμμετοχής  στην 
 παρούσα  πρόσκληση  και  δηλώνω  ότι  γνωρίζω  τις 
 υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  την  ιδιότητα  του 
 εξωτερικού  μέλους  σε  περίπτωση  εκλογής  μου, 
 καθώς  και  τις  αρμοδιότητες  που  ασκεί  το  Συμβούλιο 
 Διοίκησης  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης,  σύμφωνα  με 
 το άρθρο 14 του ν. 4957/2022. 

 Γ)  δηλώνω  ότι  συναινώ  στη  συλλογή  και 
 επεξεργασία  των  προσωπικών  δεδομένων  μου, 
 όπως  αυτά  αναφέρονται  στην  παρούσα  πρόταση 
 και  στα  συνυποβαλλόμενα  με  αυτήν 
 δικαιολογητικά,  αποκλειστικά  για  την  αξιολόγηση 
 της  αίτησής  μου  στο  πλαίσιο  της  με  αριθμ.  πρωτ. 
 4909/19.08.2022 διεθνούς πρόσκλησης. 

 Τόπος / Ημερομηνία 

 Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή 
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 HELLENIC REPUBLIC 

 Chania, Crete, Greece, 19.08.2022 
 Reference Number: 4909 

 INTERNATIONAL OPEN CALL 

 for appointment of the external members of the Governing Council of the Technical University of Crete 

 The Rector of the Technical University of Crete 

 Taking into considera on: 

 1.  The  provisions  of  ar cles  8  and  10  of  Law  4957/2022  "New  Horizons  in  Higher  Educa on  Ins tu ons: 
 Strengthening  the  quality,  func onality  and  connec on  of  Higher  Educa on  Ins tu ons  with  society  and 
 other provisions" (Government Gaze e A΄ 141), as amended and in force. 

 2.  The  provisions  of  Law  4727/2020  "Digital  Governance  (Incorpora on  into  Greek  Law  of  Direc ve  (EU) 
 2016/2102  and  Direc ve  (EU)  2019/1024)  -  Electronic  Communica ons  (Incorpora on  into  Greek  Law  of 
 Direc ve (EU) 2018/1972 ) and other provisions" (Government Gaze e A΄ 184). 

 3.  The  fact  that  the  term  of  office  of  the  serving  Rectorate  of  the  Technical  University  of  Crete,  a er  its 
 extension  pursuant  to  the  sixty-sixth  ar cle  of  Law  4917/2022  (Government  Gaze e  A'  67),  expires  on 
 28.02.2023  at  the  latest  and  it  is  necessary  to  elect  the  Governing  Council  of  the  Technical  University  of 
 Crete. 

 Decides 

 The  issuance  of  an  interna onal  open  call  to  fill  five  (5)  posi ons  of  external  members  in  the  Governing  Council  of 
 the Technical University of Crete, in accordance with ar cle 10 of Law 4957/2022. 

 The term of office of the Governing Council begins on the date of its cons tu on and ends on  August  31, 2026  . 

 A. ELIGIBILITY TO APPLY, REQUIREMENTS AND RESTRICTIONS 

 Individuals  having  the  status  of  Professor  at  a  foreign  University  or  Emeritus  Professor  at  a  domes c  University  or 
 re red  faculty  member  of  a  domes c  University,  as  well  as  individuals  with  wide  recogni on  or  contribu on  to 
 culture,  arts,  literature  or  sciences,  economy  or  society,  and  finally  representa ves  of  interna onal  organiza ons  or 
 social  partners  are  eligible  to  apply  for  the  posi on  of  external  member  of  the  Governing  Council  of  the  Technical 
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 University  of  Crete.  The  number  of  Emeritus  Professors  or  re red  faculty  members  that  can  be  selected  cannot 
 exceed one (1), according to par. 4 of ar cle 8 of Law 4957/2022. 

 Candidates  who  wish  to  nominate  themselves  for  the  posi on  of  external  member  of  the  Governing  Council  of  the 
 Technical  University  of  Crete  should  have  high  formal  qualifica ons  and  in  any  case  be  holders  of  at  least  one 
 University degree from a domes c or foreign University. 

 The following categories are not eligible to apply for the posi on of external member: 

 a)  Faculty members of other domes c Universi es. 

 b)  Emeritus Professors and re red faculty members of the Technical University of Crete. 

 c)  Researchers  of  all  levels  and  special  scien sts  of  research  centers  according  to  ar cle  13A  of  Law  4310/2014 
 (Government  Gaze e  A΄  258),  tenured  researchers  of  other  na onal  research  organiza ons,  and  members  of 
 academic, laboratory and other regular staff of domes c Universi es. 

 d)  Individuals  who  have  the  status  of  Visi ng  Professor  or  Visi ng  Researcher  of  ar cle  171,  or  commissioned 
 instructor  of  ar cle  173  or  researcher  under  contract  of  ar cle  172  of  Law  4957/2022  at  the  me  of  issuing  this 
 call.  This  restric on  does  not  apply  to  individuals  who  at  the  same  me  hold  a  Professor  posi on  at  a  foreign 
 University. 

 e)  Anyone  who  had  financial  transac ons  with  the  Technical  University  of  Crete,  the  Special  Account  for  Research 
 Funds  of  the  Technical  University  of  Crete  or  the  Company  for  the  Development  and  Management  of  the  Property 
 and  the  Technological  Park  of  the  Technical  University  of  Crete  for  the  purpose  of  profit  during  the  last  twelve  (12) 
 months  before  the  issuance  of  this  invita on,  with  the  excep on  of  employment  in  projects/programs  managed 
 by Special Account for Research Funds of the Technical University of Crete. 

 B. APPLICATION PROCEDURE, APPLICATION DOCUMENTS AND DEADLINE 

 Nomina ons  are  submi ed  exclusively  online  at  rector@tuc.gr  ,  by  sending  the  filled  and  signed  expression  of 
 interest  applica on  form,  a  template  of  which  is  a ached  as  an  Appendix  to  this  call.  The  applica on  is  accompanied 
 by the following suppor ng documents (in Greek or English language, in  pdf  format): 

 1.  Copy of  State Iden ty Card  or Copy of  Passport  . 

 2.  Full Curriculum Vitae  . 

 3.  Any  documents or material  that the candidate deems  will support his/her candidacy. (  op onal  ) 

 4.  Le er of expression of interest  for selec on to  the posi on of external member. (  op onal  ) 

 Nomina ons  are  officially  registered  and  the  candidate  is  informed  electronically  of  the  registra on  number  that 
 his/her applica on receives. 

 The deadline for submi ng nomina ons is  Monday  October 17, 2022  at  2:00 p.m.  Greek me. 

 The  deadline  for  submission  of  nomina ons  may  be  extended  once  for  a  period  of  me  not  exceeding  twenty  (20) 
 more  days,  if  a  sufficient  number  of  nomina ons  have  not  been  submi ed  by  the  deadline  for  submission.  In  any 
 case,  the  date  of  submission  of  nomina ons  cannot  exceed  Monday  October  24,  2022  (the  date  of  the  elec on 
 process for the six (6) internal members of the Governing Council). 
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 C. APPLICATION EVALUATION PROCEDURE 

 A er  the  comple on  of  the  nomina on  process  within  this  call,  the  nomina ons  are  collected  by  the  administra ve 
 personnel  designated  to  support  the  process  and  are  forwarded  to  the  internal  members  of  the  Governing  Council  of 
 the  Technical  University  of  Crete,  who  are  to  be  elected  by  direct  and  universal  vo ng,  in  accordance  with  Ar cle  9  of 
 Law  4957/2022  and  No.  99286/Z1/08.08.2022  Decision  of  the  Minister  of  Educa on  and  Religion  Affairs  and  the 
 Minister of State (Government Gaze e B΄ 4211). 

 Within  a  period  of  fi een  (15)  days  from  the  deadline  for  submi ng  nomina ons  within  this  call,  the  Rector  of  the 
 Technical  University  of  Crete  calls  the  internal  members  to  a  mee ng  regarding  the  evalua on  of  the  nomina ons 
 that  have  been  submi ed  and  the  selec on  of  the  external  members,  in  accordance  with  par.  3  of  ar cle  10  of  Law 
 4957/2022. 

 The  six  (6)  internal  members  of  the  Governing  Council  assess  the  nomina ons  submi ed,  according  to  the 
 candidates'  CVs,  their  formal  and  substan ve  qualifica ons,  their  contribu on  to  educa on  and  research  or  their 
 contribu on  to  culture,  the  arts,  literature  or  sciences,  the  economy  or  society,  in  order  to  select  the  candidates 
 deemed most suitable to fill the posi ons of external members of the Governing Council. 

 Candidates  are  selected  by  secret  ballot  and  a  five-sixths  (5/6)  majority.  If  the  required  majority  is  not  reached  for  all 
 the  posi ons  of  the  external  members,  the  procedure  is  repeated  the  next  working  day  for  the  number  of  posi ons 
 for  which  the  above  required  majority  was  not  achieved,  in  which  case  an  absolute  majority  of  all  the  internal 
 members is required. 

 With  the  comple on  of  the  process  of  selec ng  the  external  members  of  the  Governing  Council  of  the  Technical 
 University  of  Crete,  an  official  document  is  issued  by  the  Rector  of  the  Technical  University  of  Crete,  by  which  the 
 Governing Council of the Technical University of Crete is cons tuted. 

 D. OBLIGATIONS OF EXTERNAL MEMBERS OF THE GOVERNING COUNCIL 

 The  Governing  Council  of  the  Technical  University  of  Crete  exercises  the  powers  of  Ar cle  14  of  Law  4957/2022  and 
 its  organiza on  and  opera on  are  governed  by  the  provisions  of  Ar cles  13  of  the  same  law  and  the  Code  of 
 Administra ve Procedures regarding mee ngs of collec ve governing bodies. 

 E. FURTHER INFORMATION 

 For  further  informa on  and  clarifica ons  regarding  this  call  and  the  process  of  appoin ng  external  members  of  the 
 Governing  Council  of  the  Technical  University  of  Crete,  those  interested  can  submit  their  ques ons  to  the  email 
 address  rector@tuc.gr  or call +30-28210-37001. 

 F. PUBLICITY 

 This  call  shall  be  published  on  the  website  of  the  Technical  University  of  Crete,  in  the  DIAVGEIA  program  pla orm,  as 
 well  as  in  the  domes c  and  interna onal  daily  press  and  on  educa onal  and  informa onal  websites,  in  order  to 
 receive  the  maximum  possible  publicity.  In  addi on,  this  shall  be  communicated  to  the  Hellenic  Ministry  of  Educa on 
 and Religious Affairs and to domes c and foreign Universi es in order to be published on their websites. 
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 A achments: 

 ●  Applica on form (template) 

 The Rector of the Technical University of Crete 

 Professor Evan Diamadopoulos 
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Theeeeeee RRRRRector of

PPProfe

Digitally signed by Evaggelos 
Diamantopoulos 
Date: 2022.08.19 15:40:14 
+03'00'



 Registra on (by the Technical University of Crete) 

 A P P L I C A T I O N 

 LAST NAME: 
 FIRST NAME: 
 FATHER’S NAME: 
 DATE OF BIRTH: 
 INSTITUTION: 
 CAPACITY: 
 ID No: 
 Email: 
 TELEPHONE: 

 Subject:  Nomina on for the posi on of external 
 member of the Governing Council of the Technical 
 University of Crete 

 A achments: 

 a.  Copy of State Iden ty Card or Copy of Passport 

 b.  Full Curriculum Vitae 

 c.  Suppor ng documents or material (  op onal  ) 

 d.  Le er of expression of interest for selec on  to 
 the posi on of external member (  op onal  ) 

 S U B M I T T E D  T O 
 the Technical University of Crete 

 With the present applica on: 

 A)  I  am  applying  for  the  posi on  of  external  member 
 of  the  Governing  Council  of  the  Technical  University 
 of  Crete,  in  accordance  with  the  current  legisla on, 
 in  the  context  of  the  interna onal  open  call  with 
 number  4909/19.08.2022  for  the  appointment  of 
 the  external  members  of  the  Governing  Council  of 
 the Technical University of Crete. 

 B)  I  accept  the  terms  of  par cipa on  in  this  call  and 
 declare  that  I  am  aware  of  the  obliga ons  arising 
 from  the  status  of  an  external  member  in  the  event 
 of  my  elec on,  as  well  as  the  responsibili es 
 exercised  by  the  Governing  Council  of  the  Technical 
 University  of  Crete,  in  accordance  with  ar cle  14  of 
 Law 4957/2022. 

 C)  I  declare  that  I  consent  to  the  collec on  and 
 processing  of  my  personal  data,  as  stated  in  this 
 proposal  and  in  the  suppor ng  documents 
 submi ed  with  it,  exclusively  for  the  evalua on  of 
 my  applica on  in  the  context  of  the  interna onal 
 open call with number 4909/19.08.2022. 

 Loca on / Date 

 Applicant’s Name and Signature 
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