
  
                      

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  Επιστήμης Υπολογιστών  

 
Αρ. Γενικού Πρωτ: 8988/490 
 
         Ηράκλειο, 21/5/2021 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 
 

Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, αφού έλαβε υπόψη:  

 

1. Το Π.Δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη 
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το Ν.Δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310τ.Α/1974) περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως το Ν.Δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159τ.Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις 
Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ…, το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25τ.Α΄/76) 
περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων 
διατάξεων, τις διατάξεις του Π.Δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄) – Αυτοδύναμη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας  με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09- 2010 απόφαση.  

3. Την διάταξη του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4076/2012 Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Α΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων 
Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 Φ.Ε.Κ. 24/30.1.2013 τ.Α’ «Οργάνωση και 
λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 

4. Την απόφασή της Συγκλήτου του Π.Κ., συνεδρίαση αριθμ. 313/16.05.2013 σχετικά με τη θέσπιση 
Κανονισμού Υποτροφιών για το Πανεπιστήμιο Κρήτης.  

5. Tην Υπουργική απόφαση με αριθμό 2/13917/0022/17-2-2012 (Φ.Ε.Κ. 414/Β/2012) «Καθορισμός 
αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται 
στο δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και αναπληρωτών καθηγητών» 

6. Την απόφαση με αρ. πρωτ. 9916/5-7-2013 του Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης περί έγκρισης 
Κανονισμού  Υποτροφιών για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

7. Τη με αριθμό 423/21-3-2014 (θέμα 5.3.2) απόφαση της ολομέλειας της επιτροπής ερευνών για τη 
διαδικασία προκηρύξεων  πανεπιστημιακών υποτρόφων όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό 492/25-7-
2016 (θέμα 5.3.1) απόφαση της επιτροπής ερευνών. 

8. Τη με αριθμό 22047/20-05-2021 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για τη  δέσμευση του σχετικού 
προϋπολογισμού. 

9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, συνεδρία 18-5-2021 για την 
έγκριση της προκήρυξης και τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής κρίσης. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 
Την προκήρυξη για την πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου σε θέματα επεξεργασίας σήματος και γενικότερα 
επιστήμης των υπολογιστών και ερευνητικού έργου σε θέματα επεξεργασίας σήματος φωνής για το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-22, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011. 

ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ  

ΑΔΑ: Ω1ΒΟ469Β7Γ-9ΝΙ



Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4009/2011, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του αρ. 34 του Ν.4115/2013 και 
ισχύει, «ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι δύναται να προσληφθούν επιστήμονες αναγνωρισμένου 
επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε επιστήμονες 
εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας.  Η απασχόλησή τους δύναται να είναι πλήρης  ή μερική» 

Στην προκηρυσσόμενη θέση μπορούν να προσληφθούν άτομα με ελάχιστο τυπικό προσόν διδακτορικού 
διπλώματος, με γνωστικό αντικείμενο Επεξεργασία Φωνής το οποίο θα τους δίνει την δυνατότητα να: 

 διδάξουν στους φοιτητές του Τμήματος, τα μαθήματα Φυσική Ι, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για 
Μηχανικούς, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος   

 παρέχουν υπηρεσίες ερευνητικού έργου σε θέματα επεξεργασίας σήματος φωνής  
 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι 12 μήνες και η απασχόληση θα είναι μερική με ποσοστό απασχόλησης 50%. 
Η χρηματοδότηση θα γίνει από πόρους προερχόμενους από το πρόγραμμα με ΚΑ 10618 και τίτλο Προχωρημένα 
θέματα έρευνας και ανάπτυξης σε θέματα επεξεργασίας σήματος και μπορεί να διατίθενται και για αυτό το 
σκοπό. 
 
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση με αποστολή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: rena@csd.uoc.gr   και τα ακόλουθα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 στη 
Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης υπόψη κ. Ειρήνης 
Καλαϊτζάκη τηλ 2810 393 505 
 
1. Αίτηση 
2. Επικυρωμένα αντίγραφα Βασικού τίτλου σπουδών ΑΕΙ, Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών ή/και Διδακτορικού 

Διπλώματος  
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
4. Για άρρενες υποψηφίους με Ελληνική Ιθαγένεια, πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού 

Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή σχετική χρηματική 
υποχρέωση. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά τον χρόνο υποβολής της 
υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά με την υπογραφή της 
σύμβασης εργασίας.  

5. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. 
6. Πιστοποιητικό υγείας  από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή. 
 
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές, τα δε ξενόγλωσσα 
δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει 
να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ) με την οποία αναγνωρίζονται 
ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής. 

Τα δικαιολογητικά 4, 5, και 6 υποβάλλονται κατά την πρόσληψη των επιλεγμένων υποψηφίων και πριν από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων 
υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που θα ζητηθούν  έγγραφα από τα 
αρμόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν σε δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα. 

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης των 
Υπολογιστών τηλ 2810 393 505 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
Το έντυπο αίτησης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Επιστήμης των Υπολογιστών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης: 

https://www.csd.uoc.gr/CSD/index.jsp?content=announcements&openmenu=demoAcc6&lang=gr  

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 
Αντώνης Αργυρός  
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