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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’, του Τμήματος 
Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση και Επεξεργασία Σημάτων 
Ομιλίας». 
 
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Τμήματος 
Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (συνεδρία 14-12-2021), και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της περ. ιγ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α ́131).  
2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του π.δ/τος 147/2009 (Α ́189). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195), όπως ισχύουν.  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (Α ́254).  
5. Της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4235/2014 (Α’32).  
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α ́237), όπως ισχύουν. 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α ́83), όπως ισχύουν, καθώς και της υπ’ 

αριθμ. 126603/Ζ2/29-07-2016 εφαρμοστικής εγκυκλίου (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).  
8. Τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν.4485/2017 (Α’ 114). 
9. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 (Α΄142). 
10. Το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιευθεί ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), σε 
συνδυασμό με την παρ. 15 του άρθρου 84 του ιδίου νόμου. 

11. Τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α ́38).  
12. Το π.δ. 134/99 (Α’ 132).  
13. Το π.δ. 118/2002 (Α ́99).  
14. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α ́184). 
15. Το υπό στοιχεία 89185/Ζ2/04.06.2019 (αρ. πρωτ. 6856/04-06-2019 εισ. εγγράφου) 

έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Προκηρύξεις 
θέσεων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.». 

16. Την υπ΄ αριθ. 108169/Ζ1/21-8-2020 (Φ.Ε.Κ. 677/28-8-2020, τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) Διαπιστωτική 
πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εκλογής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, του Γεωργίου Κοντάκη του Μιχαήλ, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Ιατρικής 
Σχολής του Ιδρύματος. 

17. Την υπ’ αριθμ. 23324/22-10-2021 κανονιστική απόφαση του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 
5321/τ.Β ́/17-11-2021) με θέμα «Προσωρινή ρύθμιση των όρων και των προϋποθέσεων 
προκήρυξης θέσεων και διαδικασίας επιλογής μελών των κατηγοριών του Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), σύμφωνα με την παρ. 10 
του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α ́ 83)».». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 
 

 
            Ηράκλειο, 15 Μαρτίου 2022 

            Αρ. Πρωτ.:  5629 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 



18. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών 
και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 14-12-2021) για την 
προκήρυξη μιας κενής θέσης Ε.ΔΙ.Π. 

19. Την υπ΄ αριθμ. 16192/05-08-2021 Πρυτανική πράξη (Φ.Ε.Κ. 2013/τ.Γ΄/09-09-2021) [ΑΔΑ: 
ΨΛ79469Β7Γ-ΟΘ8] αυτοδίκαιης παραίτησης του Νικόλαου Κομοντάκη του Γεωργίου, από 
τη μόνιμη θέση μέλους Ε.ΔΙ.Π, ΠΕ Κατηγορίας, του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της 
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, λόγω διορισμού 
του σε κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση (Δ.Ε.Π.) Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού στη βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης 
Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (Φ.Ε.Κ. διορισμού 1499/τ.Γ’/08-07-2021) [ΑΔΑ: ΩΥ6Η469Β7Γ-27Ζ]. Ορκίσθηκε και 
ανέλαβε καθήκοντα στις 30/7/2021. 

 
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης  
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής 
βαθμίδας Δ ́, ως εξής: 
 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
 
Μιας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), κατηγορίας ΠΕ, 
εισαγωγικής βαθμίδας Δ’, του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών 
και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο 
«Ανάλυση και Επεξεργασία Σημάτων Ομιλίας». 
 
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: 
 

Καταγραφή, ανάλυση, και επεξεργασία σημάτων ομιλίας: σχεδιασμός βάσεων δεδομένων 
ομιλίας, βέλτιστη καταγραφή σε ψηφιακή μορφή, σχεδίαση φίλτρων και συστημάτων για την 
ανάλυση και την επεξεργασία τους, και συνδυασμός των παραπάνω σε αποδοτικές, χρηστικές, 
και σύγχρονες τεχνολογίες ομιλίας όπως η μετατροπή ομιλητή, ο μετασχηματισμός ομιλίας, και 
η σύνθεση ομιλίας από κείμενο, καθώς και διεπιστημονικές προσεγγίσεις όπως η αναγνώριση 
του συναισθήματος του ομιλητή, η ανίχνευση παθολογιών σχετιζόμενων με την ομιλία και το 
σύστημα παραγωγής της, και αυτή καθ’ αυτή η μελέτη του συστήματος παραγωγής ομιλίας 
μέσω ακουστικών χαρακτηριστικών. 
 
Το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στον Τομέα της Επεξεργασίας Σήματος και καλύπτει 
διδακτικές ανάγκες στο προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος, με τρία (3) 
μαθήματα (ένα κορμού (ΗΥ-215, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς: μελέτη σημάτων 
και συστημάτων συνεχούς χρόνου), ένα προπτυχιακό επιλογής Ε1 (ΗΥ-112, Φυσική Ι: βασική 
μελέτη ακουστικής και ηχητικών σημάτων), και ένα προπτυχιακό επιλογής Ε3 (ΗΥ-370, 
Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων: μελέτη σημάτων και συστημάτων διακριτού χρόνου)) καθώς 
και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων, με ένα (1) μάθημα (ΗΥ-578, Ψηφιακή 
Επεξεργασία Φωνής: ανάλυση, επεξεργασία, αναγνώριση, βελτιστοποίηση, και σύνθεση 
σημάτων ομιλίας). Η νέα θέση ΕΔΙΠ είναι απαραίτητη για την κάλυψη τουλάχιστον δυο εκ των 
μαθημάτων αυτών. 
 
Προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης: 
- Κατοχή Πτυχίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
- Συναφής Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. 
 
Θα συνεκτιμηθούν: 



- Συναφής Διδακτορικός τίτλος σπουδών. 
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
- Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
σε συναφές επιστημονικό πεδίο με το αντικείμενο της θέσης. 
- Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, αρχόμενη από την 
επόμενη της ημέρας ανάρτησης της προκήρυξης στον ιστότοπο του Ιδρύματος, να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (υπεύθυνη κα Ειρήνη 
Καλαϊτζάκη/τηλέφωνο 2810 393505) την αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη επί ποινή 
απαραδέκτου από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπουδών.  
Σε περίπτωση έκδοσης των πτυχίων και των τίτλων σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, 
πρέπει να υποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, με 
υποχρέωση προσκόμισης της βεβαίωσης ισοτιμίας το αργότερο κατά τον χρόνο της κρίσης. 

2. Αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής ή της διπλωματικής εργασίας εφόσον πρόκειται για 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και απαιτείται για την ολοκλήρωση του αντίστοιχου κύκλου 
σπουδών.  

3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 
4. Συνοπτική ανάλυση των προσόντων καθώς και τυχόν επιστημονικού και συγγραφικού 

έργου ή δημοσιεύσεων. Στην περίπτωση ύπαρξης τέτοιου έργου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 
να προσκομίσουν και τα σχετικά αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης. 

5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
6. Επικυρωμένο αντίγραφο ξένης γλώσσας. 
7. Προκειμένου για πολίτες άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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. 

8. Αποδεικτικά απόκτησης επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής ή επιστημονικής προϋπηρεσίας. 
9. Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της 

ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει 
ο υποψήφιος. 

10. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση. 
11. Εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 

του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν 
έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση, άλλως υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, 
όπου δεσμεύεται ότι θα έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή θα έχει 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού του. Το 
κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες άλλου 
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 
διορισμού. 

12. Πιστοποίηση υγείας για διορισμό, με προσκόμιση γνωματεύσεων: α) παθολόγου ή γενικού 
ιατρού και β) ψυχίατρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών. 

 
 Τα δικαιολογητικά 9, 10 και 11 θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. 
 Το δικαιολογητικό 12 θα κατατεθεί στην υπηρεσία από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί με 

προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών από παθολόγο ή γενικό γιατρό και 
ψυχίατρο, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

 Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές 
και, εφόσον είναι ξενόγλωσσα, να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις. 



 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα είναι στη διάθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής που 
συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. 
 
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των 
αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που 
ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε 
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. 
 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του ενιαίου φορέα 1019-905 της ομάδας λογαριασμών 
2120 και 2190 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

 

 

     

                                                                     Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  
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