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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 
  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

Ηράκλειο, 16 Φεβρουαρίου 2018 
                                                                                Αρ. Πρωτ.: 2430 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ 

ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017—2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» 
 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης 
της Πράξης «Απόκτηση Ακαδηµαϊκής ∆ιδακτικής Εµπειρίας σε Νέους Επιστήµονες Κατόχους ∆ιδακτορικού» 
της ΕΥ∆ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2144/17-5-2017, όπως τροποποιήθηκε µε την πρόσκληση µε αρ. Πρωτ. 
12277/14-6-2017 κωδ. Ε∆ΒΜ45), η οποία συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
και από Εθνικούς Πόρους, και σύµφωνα µε την απόφαση  της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 534/18-12-
2017), προσκαλεί Νέους Επιστήµονες, κατόχους ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 
την παροχή διδακτικού έργου στο εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2017-2018, σε ένα από τα 
µαθήµατα των προπτυχιακών / µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης ανά 
εξάµηνο (έως δύο µαθήµατα για όλο το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του Πανεπιστήµιο Κρήτης Συν 383/15-02-2018 (6ΤΝΩ469Β7Γ-51Κ) και αναλυτικά περιγράφονται 
στον πίνακα µαθηµάτων και στο παράρτηµα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.  
Οι ενδιαφερόµενοι/ες Νέοι/ες Επιστήµονες, κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος καλούνται να υποβάλλουν 
Πρόταση Σχεδιαγράµµατος ∆ιδασκαλίας σε ένα από τα µαθήµατα των προπτυχιακών/µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης ανά εξάµηνο (έως δύο µαθήµατα για όλο το 
ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018).  
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι/ες θα αξιολογηθούν σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια.  
 

Κριτήρια Αξιολόγησης Μονάδες Βαθµολόγησης 

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

  

    i.          Συνάφεια µε την περιγραφή του µαθήµατος / 
∆οµή, οργάνωση και  κατανοµή ύλης 

0-25 

    ii.          Αξιοποίηση καινοτόµων µεδοθολογιών/ 
θεωριών & βιβλιογραφίας καθώς και νέων τεχνολογιών, 
όπως ΤΠΕ,  στη διδασκαλία  και στην αξιολόγηση των 
φοιτητών 

0-15 
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Κριτήρια Αξιολόγησης Μονάδες Βαθµολόγησης 

   iii.          Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη 
διδασκαλία του µαθήµατος 

0-10 

Συνολική Βαθµολογία Κριτηρίου 1 0-50 

2.      Βιογραφικό σηµείωµα υποψηφίου-υποψηφίας (το 
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:) 

  

 i.            Προηγούµενη διδακτική, 
εργαστηριακή,  ερευνητική εµπειρία σε αναγνωρισµένο 
Ερευνητικό Ίδρυµα ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

0-15 

 ii.            ∆ηµοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια 0-15 

iii.            Συνάφεια δηµοσιευµένου επιστηµονικού 
έργου µε το µάθηµα 

0-20 

Συνολική Βαθµολογία Κριτηρίου 2 0-50 

Συνολική Βαθµολογία Κριτηρίου 1&2 0-100 

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των Τµηµάτων του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, ή  την αντίστοιχη  Κοσµητεία αν πρόκειται για µάθηµα  Σχολής, κατόπιν εισήγησης 
της Εισηγητικής Επιτροπής Αξιολόγησης  ανά µάθηµα που έχει οριστεί από τη  Συνέλευση κάθε Τµήµατος ή 
την Κοσµητεία. Η Συνέλευση του Τµήµατος ή  η Κοσµητεία αν πρόκειται για µάθηµα  Σχολής, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση της,  δύναται να µεταβάλλει την βαθµολογία των υποψηφίων της Εισηγητικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης και συνεπώς την τελική κατάταξη πρόσληψης. Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας θα 
εγκριθούν - επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και ∆ιαχείρισης.   
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 εποµένων υποψηφίων, έως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες 
διατηρούν το δικαίωµα πρόσβασης στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων, καθώς και στις 
αξιολογήσεις αυτών. Επιπρόσθετα, διατηρούν το δικαίωµα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιµων 
ηµερών µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων στην “∆ΙΑΥΓΕΙΑ”. 
 
Πρόσθετοι Όροι 
 
1. ∆ικαίωµα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ηµεδαπή ή την αλλοδαπή το 
οποίο:  
  Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος το αντικείµενο του οποίου είναι σχετικό µε το µάθηµα που 
αφορά η αίτηση του 
  Έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ηµεροµηνία επιτυχούς υπoστήριξης) µετά τις 01/01/2007. 
  ∆εν κατέχει θέση µέλους ∆ΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συµβασιούχου διδάσκοντα του 
Π.∆. 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  
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  ∆εν 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 Προέδρου του οικείου Τµήµατος, ή του Κοσµήτορα/-τειρα της οικείας Σχολής 
καθώς και η παροχή συµβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισµένες ώρες της εβδοµάδας, οι οποίες θα 
εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τµήµατος, την Κοσµητεία αν το µάθηµα δίνεται από τη Σχολή, µετά από 
εισήγηση του/της Προέδρου ή του/της  Κοσµήτορα/-τειρας και µετά από συνεννόηση µε τον/την διδάκτορα. 
Οι ενδιαφερόµενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικό φάκελο 
υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαµβάνει τα κάτωθι:  

• Αίτηση Υποψηφιότητας,  
• Πρόταση Σχεδιαγράµµατος ∆ιδασκαλίας Μαθήµατος,  
• Βιογραφικό σηµείωµα,  
• Φωτοαντίγραφο ∆ιδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 
αναγνωρισµένο από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.  
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α  

1. έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους 
αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,  

2. τα στοιχεία του βιογραφικού σηµειώµατος είναι αληθή,  
3. δεν κατέχει θέση µέλους ∆ΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συµβασιούχου διδάσκοντα 

του Π.∆. 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  

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

Επιπλέον, για πολίτες κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνοµάθειας 
∆΄ επιπέδου 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 από εκείνους που εδρεύουν τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, πέραν της αµοιβής 
για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό τετρακοσίων ευρώ (400,00€) κατ’ ανώτατο ανά ακαδηµαϊκό εξάµηνο 
(µετά από κατάθεση των σχετικών παραστατικών) για την κάλυψη των δαπανών µετακίνησής του.  
 
Οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειµένου συνάδουν µε την έναρξη των ακαδηµαϊκών 
εξαµήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαµήνων, συµπεριλαµβανοµένης και της 
επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεµβρίου για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018, σύµφωνα µε το 
ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο του Πανεπιστηµίου Κρήτης, το οποίο εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης Συν 366/23-3-2017, Συν 370/25-5-2017.  
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως τη ∆εύτερα 5 
Μαρτίου 2018 στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση 

• Για µαθήµατα στις Σχολές του Ηρακλείου: email: calls.elke@uoc.gr, 
• Για µαθήµατα στις Σχολές του Ρεθύµνου: email kopanaki@uoc.gr, Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ. 28310 

77948 
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Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους: (ΕΛΚΕ, Πανεπιστήµιο, στις ιστοσελίδες 
των Τµηµάτων του ΠΚ και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση») 

 
Παραθέτουµε τους διαδικτυακούς τόπους. Π.χ.: 
http://www.uoc.gr 
http://www.elke.uoc.gr 
http://www.edulll.gr 

 
και διέπεται από τους κανόνες: 
 
του Οδηγού ∆ιαχείρισης και Χρηµατοδότησης http://www.elke.uoc.gr/management/files/ELKE-OXE.pdf 
 
και του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Έργου και Εργασίας   
 
http://www.elke.uoc.gr/management/files/%CE%A9%CE%A0%CE%A9%CE%A1469%CE%927%CE%93-
6%CE%A3%CE%95.pdf 

 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και ∆ιαχείρισης  
 

Παναγιώτης Τσακαλίδης 
 
 
Συνηµµένα:  
1. Πίνακας Μαθηµάτων  
2. Παράρτηµα – Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθηµάτων 
3. Αίτηση Υποψηφιότητας  
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1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ   

Τµήµα 
Κωδικό
ς 

Τίτλος 
Μαθήµατος 

Εξάµην
ο 

∆ιδ. 
Μονάδ

ες 

Πιστωτικ
ές 

Μονάδες 
(ECTS) 

Ώρες 
Θεωρία

ς/ 
εβδοµά

δα 

Ώρες 
Εργαστηρίου/εβδοµ

άδα 

Κατηγορ
ία 

Θέσ
η 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΝΕΦ 
Θεατρολογί

α 
Εαρινό 3 8 3 0 ΚΕΥ 1 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
ΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΟΙΚ311
0 

Οικονοµική 
Μεγέθυνση 
(προπτυχιακ

ό) 

Εαρινό 5.5 5.5 52 0 Επιλογής 1 

ΟΙΚ310
1 

∆ηµόσια 
Οικονοµική 

Ι 
Εαρινό 5.5 5.5 3 0 Επιλογής 1 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

EEKΠ 
466 

Ευρωπαϊκό 
Εργατικό 
Κίνηµα 

Εαρινό 3 5 3 0 ΚΕΥ 1 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩ

Ν 
ΗΥ-473 

Αναγνώριση 
Προτύπων 

Εαρινό 4 6 4 2 ΚΕΥ 1 

  
 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Τμήμα Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος  

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΝΕΦ 300 Θεατρολογία Σεμινάριο για το ευρωπαϊκό και ελληνικό μεταπολεμικό θέατρο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΟΙΚ3110 

Οικονομική 

Μεγέθυνση 

Δεδοµένου ότι το πραγµατικό κατά κεφαλήν εισόδηµα αποτελεί ένα 

αξιόπιστο µέτρο της ευηµερίας των ατόµων µιας οικονοµίας, η 

διαχρονική αύξησή του οδηγεί σε συνεχή βελτίωση της κοινωνικής 

ευηµερίας. Κατά συνέπεια η επίτευξη ενός θετικού ρυθµού αύξησης 

του πραγµατικού κατά κεφαλήν εισοδήµατος αποτελεί έναν από 

τους πιο σηµαντικούς στόχους των πραγµατικών οικονοµιών. Για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού, είναι απαραίτητη η κατανόηση του 

µηχανισµού και των παραγόντων που προσδιορίζουν το ρυθµό 

οικονοµικής µεγέθυνσης. Στα πλαίσια του παρόντος µαθήµατος 

παρουσιάζεται ένας αριθµός θεωρητικών υποδειγµάτων που 

αποτελεί τον βασικό κορµό της σύγχρονης θεωρίας της οικονοµικής 

µεγέθυνσης. Σηµείο εκκίνησης αποτελεί το απλό νεοκλασικό 

υπόδειγµα του Solow. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το νεοκλασικό 

υπόδειγµα µεγέθυνσης µε διαχρονική µεγιστοποίηση της 

χρησιµότητας του καταναλωτή (υπόδειγµα του Ramsey), καθώς και 

µια σειρά υποδειγµάτων µε ενδογενή οικονοµική µεγέθυνση 

(ανθρώπινο κεφάλαιο, δηµόσιες δαπάνες, τεχνολογική πρόοδος). 

Τέλος, παρουσιάζονται υποδείγµατα που αναλύουν τις επιπτώσεις 

της οικονοµικής µεγέθυνσης στην ποιότητα του περιβάλλοντος. NΕνας 

πρόσθετος σηµαντικός σκοπός του µαθήµατος, πέρα από την 

κατανόηση της σύγχρονης θεωρίας της οικονοµικής µεγέθυνσης, 

είναι η εκµάθηση της µεθόδου του Hamilton για την επίλυση 

δυναµικών οικονοµικών προβληµάτων σε συνεχή χρόνο. 
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ΟΙΚ3101 
Δημόσια 

Οικονομική Ι 

Το συγκεκριμένο μάθημα παρουσιάζει τις βασικές διακρίσεις των 

φόρων και τις θετικές και κανονιστικές τους επιπτώσεις μέσω των 

μεταβολών στην οικονομική συμπεριφορά των ατόμων, όπως η 

κατανάλωση, η αποταμίευση και η προσφορά εργασίας. Οι φόροι 

είναι αναγκαστικές εισφορές χωρίς άμεσο αντάλλαγμα και ο 

καθορισμός τους απαιτεί τη λήψη συλλογικών αποφάσεων. 

Εξετάζονται συνεπώς και οι μηχανισμοί που λαμβάνονται τέτοιες 

αποφάσεις, δηλαδή το αντικείμενο της Δημόσιας Επιλογής. Πιο 

αναλυτικά, εξετάζονται οι ακόλουθες ενότητες: η γενική θεωρία των 

φόρων και η βασική τους διάκριση σε άμεσους και έμμεσους, η 

φορολογία εισοδήματος, οι ασφαλιστικές εισφορές, η φορολογία 

περιουσίας, οι γενικοί και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, η δημόσια 

επιλογή και οι αναδιανεμητικές επιπτώσεις των φόρων. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
 EEKΠ 466 

Ευρωπαϊκό 
Εργατικό Κίνηµα 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει όψεις του ευρωπαϊκού 

εργατικού κινήματος, όπως αυτό αναδύεται ιστορικά από τη 

Βιομηχανική Επανάσταση και μέχρι τις μέρες μας, εστιάζοντας σε 

συγκροτητικά στοιχεία της ταυτότητάς του, όπως η ιδεολογία, οι 

πολιτικές, η οργανωτική υλικότητα και η θεσμική υπόστασή του.  Το 

εργατικό κίνημα, όπως και άλλα νεωτερικά κινήματα που 

αμφισβήτησαν καθιερωμένους, πλην όμως κοινωνικά άδικους 

ταξικούς διακανονισμούς και πολιτισμικούς κώδικες, προώθησε και 

προωθεί τον κοινωνικό μετασχηματισμό, λιγότερο ή περισσότερο 

αποτελεσματικά, μέσα από τις δύο βασικές οργανωτικές συνιστώσες 

του: τα εργατικά κόμματα και τα εργατικά συνδικάτα. Ως νεωτερικό 

και σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, δεν θα μπορούσε παρά να 

συνιστά ερευνητικό αντικείμενο με κατεξοχήν διεπιστημονικό 

χαρακτήρα: κοινωνική ιστορία, συγκριτικές εργασιακές σχέσεις, 

κοινωνιολογία των κομμάτων, πολιτική οικονομία των εργασιακών 

σχέσεων, αποτελούν ορισμένες βασικές περιοχές που συναντώνται 

στη μελέτη του εργατικού κινήματος.  

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΗΥ-473 

Αναγνώριση 

Προτύπων 

Εαρινό ακαδ. έτους 

2017-18 

Αναγνώριση Προτύπων (ΑΠ) ως διαδικασία 

αναγωγής/αντιστοίχισης/χαρακτηρισμού της πληροφορίας. 

Εισαγωγή στις στατιστικές μεθόδους ΑΠ. Ανύσματα/χώροι 

χαρακτηριστικών, συναρτήσεις διαφοροποίησης, τεστ μέγιστης 

πιθανοφάνειας, θεωρία αποφάσεων Bayes, εκτίμηση παραμέτρων 

μοντέλων, παραμετρικές μέθοδοι εκμάθησης, μη παραμετρικές 

μέθοδοι εκμάθησης, μέθοδος των k πλησιέστερων γειτόνων, 

σειριακές μέθοδοι αποφάσεων. Αυτόματη ομαδοποίηση, αλγόριθμος 

K-Means. Επιλογή και εξαγωγή χαρακτηριστικών. Χαλαρωτική 

ταξινόμηση, ταξινόμηση με χρήση Μαρκοβιανών πεδίων. Περιγραφή 

αντικειμένων με χρήση του μετασχηματισμού KLT (ιδιοχώρος), 

αναγνώριση μέσω προβολικών αναλλοίωτων. Το μάθημα 

περιλαμβάνει μελέτη και εκπόνηση εκτενούς προγραμματιστικής 

εργασίας που βασίζεται σε μια σύγχρονη επιστημονική δημοσίευση. 
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3. Αίτηση Υποψηφιότητας 
 

                               Αίτηση Υποψηφιότητας 
 

Επώνυµο: ................................................                     Προς τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας  
                                                                                        του Πανεπιστηµίου  Κρήτης                                                                                                     
Όνοµα: .....................................................                      
∆ιεύθυνση: ...............................................                     
Τηλ.: ...................................................... 
Κιν.: ....................................................... 
Email: .....................................................  
 

 
Θέµα: Υποβολή Πρότασης για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ Π.Κ ......../....-    
-20 
 
Σας υποβάλλω πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε όλα τα σχετικά δικαιολογητικά  
για την παροχή έργου «ΚΑΤΟΧΟΥΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 
2017—2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» στο πλαίσιο του έργου «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018» µε κωδικό 
(MIS) 5008135. 
 
 □ Αποδέχοµαι πλήρως το περιεχόµενο της προκήρυξης, δηλαδή τους όρους και τις  
προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης της σχετικής σύµβασης. 
Συνηµµένα: 
1) 
2) 
3) 
4) 
…..                                                                             
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
                                                                                Ηµεροµηνία      
                                                                                                                                                                
                                                                          Ηράκλειο/Ρέθυµνο 
                                                                                                                  ……………………. 
                                                                                                                  Υπογραφή 
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