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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»  

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης,  

 κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 

2020-2021» της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 

Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5063333), που 

εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από την Ελλάδα, με χρονική διάρκεια έργου από 23/09/2020 έως 31/12/2021 

και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεόδουλο Γαρεφαλάκη, K.A. 10686 

 κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθ. 640/29-06-2020 (θέμα Α1.19, Α1.20 και Α2.1) και 648/31-08-2020 (θέμα Α2.12) 

αποφάσεις συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 

προσκαλεί  

Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού 

έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών 

και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (εξαιρούνται τα μεταπτυχιακά με δίδακτρα) του Τμήματος Επιστήμης 

Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη 
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με ημ. 21.5.2020 Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και τη με ημ. 31.8.2020 έκτακτη 

συνέλευση του ιδίου Τμήματος και της με αρ. 428/02.04.2020 (θέμα 6ο, ΑΔΑ ΨΩΖΤ469Β7Γ-0Χ7) απόφασης της 

έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, της 429ης/23.04.2020 (θέμα 23ο ΑΔΑ 

Ω2Ε8469Β7Γ-ΦΥΛ) σχετικά με την κατανομή 58 θέσεων διδακτικής εμπειρίας στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 

Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και το απόσπασμα 

πρακτικών της με αρ. 434ης/18-06-2020 (θέμα 6ο, ΑΔΑ 6Δ3Η469Β7Γ-ΧΣ0) απόφασης της τακτικής συνεδρίασης 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με την τροποποίηση της 429ης/23.04.2020 απόφασης (θέμα 

23ο) και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στα παραρτήματα, που επισυνάπτονται στην 

παρούσα πρόσκληση. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν 

αίτηση-πρόταση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν 

τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του 

Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Διευκρινίζεται ότι 

κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό 

πεδίο. 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια. 

Κριτήρια Αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 
υποστήριξης) μετά την 01.01.2010 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε 
περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα 
μαθήματα του επιστημονικού πεδίου  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα υποψήφιου/-φιας, το οποίο αναλύεται 
στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 1 έως 50, 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

α) Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου με το 
επιστημονικό πεδίο των προσφερόμενων μαθημάτων 

για μερική συνάφεια 1 – 10 
για πλήρη συνάφεια από 11-25 

β) Επιστημονικές δημοσιεύσεις/ ανακοινώσεις σε συνέδρια συναφείς 
με το επιστημονικό πεδίο των προσφερόμενων μαθημάτων  
 
Σημείωση: 

A: δείκτης που αντιστοιχεί στην επιστημονική παραγωγικότητα του 
υποψηφίου με τιμή ≤ 1 
Β: δείκτης που αντιστοιχεί στην ποιότητα των δημοσιεύσεων του 
υποψηφίου με τιμή  ≤  1 
Οι τιμές των δεικτών Α και Β θα αποφασίζονται και θα 
καταγράφονται από την επιτροπή αξιολόγησης ανάλογα με το 
επιστημονικό πεδίο και το δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου με 
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση 

0 – 25 
 
Συνολική βαθμολογία = 25 × A × B 

Κριτήριο 5: Αξιολόγηση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 50, 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

α) Βαθμός συνάφειας με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων 0 - 10 
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Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 3 αποτελεί λόγο 

απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της. 

Η επιλογή των υποψηφίων της πρόσκλησης θα γίνει από τη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του 

Πανεπιστήμιου Κρήτης, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, Επιτροπή που η αντίστοιχη Συνέλευση 

έχει ορίσει και η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχει επικυρώσει. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα 

εγκριθούν – επικυρωθούν σε συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών.  

Μετά την αξιολόγηση, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, στον οποίο δεν θα 

περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής θα εγκριθούν-επικυρωθούν σε 

συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του Π.Κ. Οι πίνακες με τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα ανωτέρω 

κριτήρια και με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, θα αναρτώνται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς 

και στην Ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Π.Κ.  

Όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους 

κατόπιν γραπτής τους αίτησης-πρότασης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 2472/1997. Ο/Η υποψήφιος/-α, που 

επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων), δικαιούται να 

προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της κοινοποίησης 

της ως άνω απόφασης. Ειδικότερα, όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά 

χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών 

διατάξεων. Πιο συγκεκριμένα ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση 

αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει (είτε με φυσική παρουσία είτε και μόνο προς ανάγνωση με την 

φυσική παρουσία του/της υπαλλήλου από τα τηρούμενα αρχεία στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κτίριο Διοίκησης, γραφεία ΕΛΚΕ στο Ρέθυμνο ή 

Πανεπιστημιούπολη) υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της 

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα των υποψηφίων θα είναι 

καλυμμένα. 

Τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων) επικυρώνονται από την Επιτροπή Ερευνών 

και η σχετική απόφαση αποδοχής- έγκρισης κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο/Η υποψήφιος/-α με τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία θα είναι εκείνος/-η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα επιλογής των 

επόμενων υποψηφίων ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης με την προϋπόθεση ότι αυτός που θα επιλεγεί έχει 

βαθμολογία κατ’ ελάχιστον 50.  

του επιστημονικού πεδίου 

β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών,  βιβλιογραφίας και 
νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) στην διδασκαλία και αξιολόγηση των 
φοιτητών, οργάνωση εργαστηριακών ασκήσεων 

0 –15 

γ) Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 0 - 10 

δ) Παραγωγή εκπαιδευτικού (ηλεκτρονικού ή μη) υλικού για την 
διδασκαλία του μαθήματος 

0-15 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο: 

 Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το Επιστημονικό Πεδίο  που 

αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 

1/1/2010. 

 Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή 

συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή 

στην αλλοδαπή.  

 Δεν κατέχει θέση 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. 

 Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/ Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της 

αλλοδαπής. 

 Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.  

2. Οι υποψήφιοι/-ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των 

κειμένων 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. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα  σε ένα (1) μόνο Τμήμα.  

4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου και του εκπαιδευτικού υλικού (σημειώσεις, ηλεκτρονική ιστοσελίδα κλπ) που θα παραχθεί στο 

πλαίσιο του μαθήματος, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος και οποιουδήποτε επαναληπτικού 

εξαμήνου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισμένες 

ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και 

μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα, τα οποία πιστοποιούνται: α) με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του 

οικείου Τμήματος και β) με σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος για κατάθεση βαθμολογίας. 

5. Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων στο ποσό των 12.510,00€ ανά 

ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος 

ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται αναλογικά και άρα στα 

2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων, το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) 

μαθήματος. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 

συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε:  

• προβλέπεται το σύνολο της αμοιβής εφόσον ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1) 

συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.  

• προβλέπονται τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον ανατεθεί ένα (1) μάθημα που συνοδεύεται από υποχρεωτική 

παρακολούθηση εργαστηρίων.  

 

6. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου βρίσκεται σε διαφορετικό νομό, από εκείνο στον 

οποίο εδρεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες 
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κίνησης/διανυκτέρευσης του ωφελούμενου, η ως άνω αμοιβή προσαυξάνεται κατά 400,00€ στην περίπτωση που διδάσκει 

μάθημα/τα σε ένα μόνο εξάμηνο ή κατά 800,00€ στην περίπτωση που διδάσκει μαθήματα και στα δύο εξάμηνα του 

ακαδημαϊκού έτους. Η παραπάνω προσαύξηση δεν υπόκειται στις απομειώσεις που προκύπτουν από την προηγούμενη 

παράγραφο. 

 

7. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων και 

τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Κρήτης, το 

οποίο εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου, και συμπεριλαμβάνουν και την επαναληπτική εξεταστική περιόδου του 

Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.  

8. Η υποβολή αίτησης-πρότασης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου / εξόδου) 

και την παραχώρηση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης 

όπως και την κατά Νόμο αναγκαία χρήση τους για Λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Σημειώνεται ότι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί τους για 

τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας. 

Στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR Κανονισμός (EE) 2016/679) που βρίσκεται 

σε ισχύ από τις 25/5/2018 και συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 12 του κανονισμού που αφορά στην 

υποχρέωση για ενημέρωση του υποκειμένου - παρέχοντα τα προσωπικά στοιχεία, σας ενημερώνουμε πως στην παρακάτω 

ιστοσελίδα βρίσκονται διευκρινήσεις σχετικά με την υποχρέωση σας για τη συμπλήρωση του παρακάτω 

ερωτηματολογίου: http://www.edulll.gr/?page_id=28229. Στον σύνδεσμο «Οδηγίες και Κατευθύνσεις για την 

Παρακολούθηση των Δεικτών στα Ε.Π. 2014 - 2020» και συγκεκριμένα στο αρχείο pdf που θα βρείτε μέσα στο αρχείο zip, 

στην παράγραφο 3.1.3 αναφέρεται το πλαίσιο της παρακολούθησης των δεικτών των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

 Αίτηση-Πρόταση Υποψηφιότητας  (βλ. Παράρτημα Πρόσκλησης)  

 Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα χωριστά του αιτούμενου Επιστημονικού 

Πεδίου 

 Βιογραφικό Σημείωμα 

 Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 Βεβαίωση από την Γραμματεία Τμήματος/Σχολής, από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης διδακτορικής διατριβής σε περίπτωση μη προσκόμισης του φωτοαντίγραφου Διδακτορικού 

Τίτλου Σπουδών. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (συμπληρωμένη με το παρακάτω κείμενο και υπογεγραμμένη)   

 έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης για την υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», και τους 
αποδέχομαι όλους ανεπιφύλακτα,  

 τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος που σας υποβάλλω συνημμένα στην αίτησή μου είναι αληθή,  

http://www.edulll.gr/?page_id=28229
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 η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης του διδακτορικού μου διπλώματος είναι η __/__/____, 

 δεν κατέχω θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή 
συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή 
στην αλλοδαπή,  

 δεν κατέχω θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

 δεν κατέχω θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του 

Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψει 
στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης,  

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

Επιπλέον, για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ Επιπέδου 

από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 

Γλώσσας. 

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και κατ’ επέκταση για το Πανεπιστήμιο Κρήτης καμία απολύτως δέσμευση για σύναψη σύμβασης με τους 

υποψηφίους και β) δημοσιεύεται υπό την αίρεση της έγκρισης της χρηματοδότησης της Πράξης, ενώ η Επιτροπή 

Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε έγκριση προτάσεων της υπόψη πρόσκλησης, αζημίως γι’ αυτήν. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:  

 Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 

εγγράφων, ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

 Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών, τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία 

φέρουν θεώρηση από αρμόδια διοικητική αρχή. 

 Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση αυτών. Τα έγγραφα αυτά 

υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 

2020 στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: calls.elke-reth@uoc.gr. 

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων/ προτάσεων και ενστάσεων/ απόψεων: Δέσποινα 

Κανακάκη, τηλ. 28310 77856. 

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα αναγράφονται ευκρινώς υποχρεωτικά τα εξής: 

 Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.:  30843/08-09-2020 

 Το Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης και το επιστημονικό πεδίο για το οποίο υποβάλουν υποψηφιότητα. 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους των ΕΛΚΕ Π.Κ., Πανεπιστήμιου Κρήτης, Τμημάτων 

του ΠΚ και θα σταλεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΠΑ www.espa.gr (ΕΥΔ ΕΠ 

ΑΝΑΔΕΔΒΜ).  

Παραθέτουμε ενδεικτικά τους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους. Π.χ.: 

http://www.uoc.gr 

http://www.elke.uoc.gr 

και διέπεται από τους κανόνες: 

 του Οδηγού Διαχείρισης και Χρηματοδότησης: https://www.elke.uoc.gr/management/files/ELKE-

OXE.pdf 

mailto:calls.elke-reth@uoc.gr
http://www.espa.gr/
https://www.elke.uoc.gr/management/files/ELKE-OXE.pdf
https://www.elke.uoc.gr/management/files/ELKE-OXE.pdf
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 και του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Έργου και Εργασίας: 

https://www.elke.uoc.gr/management/files/6%CE%9D%CE%99%CE%9A469%CE%927%CE

%93-%CE%9636.pdf 

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτη 

 

Γεώργιος Κοντάκης 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:  

1. Πίνακας Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο Θέσης, 

2. Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων, 

3. Αίτηση-Πρόταση,  

4. Υπεύθυνη δήλωση  

 
 
 
 
 
 

https://www.elke.uoc.gr/management/files/6%CE%9D%CE%99%CE%9A469%CE%927%CE%93-%CE%9636.pdf
https://www.elke.uoc.gr/management/files/6%CE%9D%CE%99%CE%9A469%CE%927%CE%93-%CE%9636.pdf
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1. Πίνακας Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο Θέσης  

 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ ΘΕΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS) 

ΩΡΕΣ 
ΘΕΩΡΙΑΣ 

/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Διαδικτυοκεντρικός 
Προγραμματισμός (ΗΥ-

359) 
 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
 

4 6 4 4 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1 

Προχωρημένα Θέματα 
Ανάκτησης Πληροφοριών 

(ΗΥ-563) 
ΕΑΡΙΝΟ 4 6 4 2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
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2. Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων 

 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΗΥ-359 Διαδικτυοκεντρικός 
Προγραμματισμός 
(προπτυχιακό) 

Η σχεδόν απανταχούσα δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και χρήσης φυλλομετρητών του Ιστού έχει καταστήσει 
επωφελή (αν όχι απαραίτητη) τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων μέσω του διαδικτύου. Γενικά, η διαφορά των 
διαδικτυακών εφαρμογών σε σχέση με τις παραδοσιακές εφαρμογές, οφείλεται στο ότι η πλατφόρμα εγκατάστασης και 
λειτουργίας είναι το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο ως πλατφόρμα υποδομής έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν 
και την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών διαφορετική και ιδιαίτερη. Για παράδειγμα, οι λειτουργίες εισόδου και εξόδου 
του συστήματος θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι φυλλομετρητές ενώ η 
επιχειρησιακή λογική του συστήματος (που ενδεχομένως να είναι ήδη υλοποιημένη), πρέπει να ενθυλακωθεί ώστε να 
είναι εκτελέσιμη μέσω των διακομιστών του Ιστού και του πρωτοκόλλου http, και να αντιμετωπίσουμε το ότι το 
πρωτόκολλο HTTP είναι state-less. Γενικά, ο διαδικτυακός προγραμματισμός ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογών 
στο ανώτερο επίπεδο του TCP/IP πρωτοκόλλου (application layer). Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στις 
τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Αρχικά γίνεται εισαγωγή στη γλώσσα 
HTML και το πρωτόκολλο HTTP, και στις δυνατότητες των φυλλομετρητών, συγκεκριμένα στη γλώσσα 
προγραμματισμού JavaScript. Κατόπιν το μάθημα ασχολείται με ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση των λειτουργιών 
εισόδου και εξόδου επί της διαδικτυακής πλατφόρμας (HTML, φόρμες εισαγωγής, ανάγνωση παραμέτρων, τρόποι 
παραγωγής και μορφοποίησης εξόδου HTML). Εν συνεχεία ασχολούμαστε εκτενώς με την πλευρά του διακομιστή 
(Servlets, JSP) και με μεθοδολογίες και τεχνολογίες για πιο ευέλικτη και γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών. Τέλος γίνεται 
εισαγωγή στις τεχνολογίες XML (XML, XML Schema, XPath, XSLT) 

ΗΥ-563 Προχωρημένα 
Θέματα Ανάκτησης 
Πληροφοριών 
(μεταπτυχιακό) 

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται σε προχωρημένα και σύγχρονα θέματα της περιοχής της Ανάκτησης Πληροφοριών, με 
έμφαση στις  ακόλουθες ενότητες: 
    (Α) Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας 
        Υπόβαθρο και σύνδεση με γλωσσολογία 
        Προ-επεξεργασία, μορφολογική, συντακτική, σημασιολογική, πραγματολογική ανάλυση 
        Εργαλεία για επεξεργασία φυσικής γλώσσας 
    (Β)  Συστήματα Απάντησης Ερωτήσεων (Question Answering Systems) 
        Τυπολογία συστημάτων, τεχνικές απάντησης ερωτήσεων και διαλόγου από έγγραφα ή δεδομένα 
    (Γ) Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης στην  Ανάκτηση Πληροφοριών 
        Περιβλήματα Λέξεων (Word Embeddings) 
        Τεχνικές Κατάταξης μέσω Εκμάθησης (Learning to Rank) 
    (Δ)  Τεχνικές για Εξόρυξη Γνώμης και Συναισθήματος, Θέματα Προκατάληψης, Ποικιλίας και Δικαιοσύνης (Sentiment, 
Opinion Mining, Bias and Fairness) 
        Ανάκτηση και ανάλυση γνώμης, σχετικές δραστηριότητες αξιολόγησης, θέματα προκατάληψης, ποικιλίας, 
δικαιοσύνης,  κάλυψης (Opinion Retrieval, Opinion Analysis, Related Evaluation Activities, Fairness, 
Diversity/Coverage/Novelty) 
    (Ε)  Αξιολόγηση Διαδραστικής (Interactive) Ανάκτησης Πληροφοριών 
        Μέθοδοι, Μέτρα, Συλλογές, Στατιστική Σημαντικότητα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

9 

 
 

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
Α Ι Τ Η Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Η    

 
ΕΠΩΝΥΜΟ : ……………………… Σας υποβάλλω αίτηση-πρόταση υποψηφιότητας  

ΟΝΟΜΑ : ……………………… με συνημμένα τα απαιτούμενα από την Πρόκληση 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ……………………… Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  (αρ. πρωτ. 30843/08-09-2020) 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : ……………………… σχετικά δικαιολογητικά, στο πλαίσιο 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ……………………… υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής  

 : ……………………… Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 

ΤΑΧ. ΚΩΔ. : ……………………… Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ………………………  ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5063333), 

(σταθ. & κιν) : ……………………… της κάτωθι θέσης: 

E-MAIL : ……………………… Τμήμα: ……………………………………………………………… 

 Επιστημονικό Πεδίο: ……………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ …………………………………………………………………………. 

ΑΡΙΘΜΟΣ : ………………………  Τίτλοι Μαθημάτων:  

ΗΜ. ΕΚΔ. : ……………………… 1    …………………………………………………………………… 

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ : ……………………… 2    ……..……………………………………………………………… 

3 …………………………………………………………………..... 

 

Ρέθυμνο / Ηράκλειο …………….. 2020 Συνημμένα υποβάλλω:    

 

☐ Η υποβολή αίτησης-πρότασης  συνεπάγεται  

την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών 1) ……………………………………………………………. 

 δελτίων (εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση 2) ……………………………………………………………. 

του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών 3) ……………………………………………………………. 

δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως 4) ……………………………………………………………. 

και την κατά Νόμον αναγκαία χρήση για Λόγους 5) ……………………………………………………………. 

διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων 6) ……………………………………………………………. 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα 7) ……………………………………………………………. 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ (τσεκάρετε) 8) ……………………………………………………………. 

 

     Ο/Η ΑΙΤΩΝ / ΑΙΤΟΥΣΑ 

      (υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
για την υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο υλοποίησης 
του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», και τους αποδέχομαι όλους ανεπιφύλακτα,  

 τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος που σας υποβάλλω συνημμένα στην αίτησή μου είναι αληθή,  

 η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης του διδακτορικού μου διπλώματος είναι η __/__/____, 

 δεν κατέχω θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή 
συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην 
αλλοδαπή,  

 δεν κατέχω θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

 δεν κατέχω θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 
4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της 
παρούσας Δράσης,  

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

  
Ημερομηνία:………….. 

Ο/Η Δηλών/-ούσα 
 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 
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