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[ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ] 
Ρέθυμνο, Τρίτη  05 Οκτωβρίου 2021 

               Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 21213/05.10.2021 
 
  

                                                       
Π Ρ Ο Σ:  

τους ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ και τους ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  
[Ενεργούς Ερευνητές αναγνωρισμένου κύρους στις Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Επιστήμες της Αγωγής]  

των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, ως εξής:  
Φιλοσοφικής Σχολής, Σχολής Επιστημών Αγωγής, Σχολής Κοινωνικών Επιστημών  

 

(με τη φροντίδα των Γραμματειών των Ακαδημαϊκών  Τμημάτων, των οικείων Σχολών) 
 

Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο 
 
 

 
Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ  Υ Ξ Η     

για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου με τίτλο: «Κέντρο Ερευνών και Μελετών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής (Κ.Ε.ΜΕ.‐Π.Κ.)» ‐ «University  of Crete 

Research Center for the Humanities, the Social and Education Sciences (UCRC)», και  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η     Ε  Κ  Δ Η Λ Ω Σ Η Σ      Ε  Ν Δ  Ι  Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ  Ο Σ 

για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση ως άνω 
 

 
Ο   Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ   Τ Ο Υ   Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ   Κ Ρ Η Τ Η Σ 

          Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:  

1.  Το Ν.Δ. 87/1973 (Α΄159) περί  ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει με το Ν.Δ. 114/1974  (Α΄ 310) και τον Ν.259/1976 (Α΄ 25), το Π.Δ. 296/1973 (Α΄239) περί καθορισμού του τίτλου 
και  της  έδρας  του  εν  Κρήτη  ιδρυθέντος  Πανεπιστημίου,  το  Π.Δ.  103/1983  (Α΄  48)  περί  διαδικασίας  ένταξης  καθηγητών, 
διάρθρωσης σε Σχολές Τμήματα και Τομείς και προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
το Π.Δ. 96/2013 (Α΄ 133) για την «Κατάργηση ‐ συγχώνευση τμημάτων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», 
όπως τροποποιήθηκε, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί ιδρύσεως, μετονομασίας ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος.  

2.  Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3.  Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως 
εξελίχθηκε διαχρονικά και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις των άρθρων 75 ‐ 78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική  Νομοθεσία  τη  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), καθώς και τις 
εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για το εν λόγω θέμα. 

4.  Την  υπ΄  αριθμ.  9163/22.07.2015  (Β΄2040)  απόφαση  περί  ίδρυσης  του  Διεπιστημονικού  Εργαστηρίου  με  τίτλο:  «Κέντρο 
Ερευνών  και Μελετών  (Κ.Ε.ΜΕ.)  για  τις  Ανθρωπιστικές,  τις  Κοινωνικές  και  τις  Επιστήμες  της  Αγωγής  του Πανεπιστημίου 
Κρήτης» και έγκρισης του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει με το Ν. 4310/2014  (Α΄ 258), όπως ισχύει.  

5.  Την υπό στοιχεία 10252/26.07.2017 απόφαση  (Β΄  3301 και ΑΔΑ:7ΚΤΡ469Β7Γ‐15Τ) περί  τροποποίησης  της ονομασίας  του 
θεσμοθετημένου Διεπιστημονικού Εργαστηρίου με τίτλο: «Κέντρο Ερευνών και Μελετών  (Κ.Ε.ΜΕ.) για τις Ανθρωπιστικές, 
τις  Κοινωνικές  και  τις  Επιστήμες  της  Αγωγής  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης»  σε  «Κέντρο  Ερευνών  και  Μελετών  του 
Πανεπιστημίου Κρήτης για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής (Κ.Ε.ΜΕ.‐Π.Κ.)» ‐ «University of 
Crete  Research  Center  for  the  Humanities,  the  Social  and  Education  Sciences  (UCRC)»,  και  έγκρισης  τροποποίησης  των 
άρθρων του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας αυτού, και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της εν λόγω 
απόφασης. 

6.   Την  υπ΄αρ.  8329/27.06.2016  απόφαση  της  Συγκλήτου  Ειδικής  Σύνθεσης  (συνεδρίαση  352η/26.05.2016)  (ΥΟΔΔ  483  και 
ΑΔΑ:6ΞΨΩ469Β7Γ‐ΜΘ4) για τον ορισμό Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
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του  Διεπιστημονικού  Εργαστηρίου  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  με  τίτλο: «Κέντρο Ερευνών και Μελετών  (Κ.Ε.ΜΕ.)  για  τις 
Ανθρωπιστικές,  τις  Κοινωνικές  και  τις  Επιστήμες  της  Αγωγής  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης»,  όπως  ισχύει  με  την  υπ΄αρ. 
3783/09.04.2020 τροποποιητική απόφαση της Συγκλήτου 427η/19.03.2020 Συνεδρίαση (ΥΟΔΔ 343 και ΑΔΑ: 6Γ9Ν469Β7Γ‐ΚΨ4).  

7.  Την  υπ΄αρ.  Κ.Ε.ΜΕ.‐Π.Κ.:419/25.09.2020  (υπ΄αρ.  Γ.Π.‐Π.Κ.:10795/25.09.2020)  επιστολή  της  Διευθύντριας  του  Κέντρου 
Ερευνών  και Μελετών  του Πανεπιστημίου  Κρήτης  [Κ.Ε.ΜΕ.–Π.Κ.],  Καθηγήτριας  Πρώτης  Βαθμίδας  κας Μ.  Κούση  δια  της 
οποίας γνωστοποιείται η λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή, καθώς και των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Κέντρου, και οι περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθήσουν προς υλοποίηση του 
ανωτέρω εγχειρήματος.  

8.  Την  υπό  στοιχεία  108169/Ζ1/21.08.2020  απόφαση  της  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  «Διαπιστωτική  πράξη 
εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» (ΥΟΔΔ 677 και ΑΔΑ: 62ΙΠ46ΜΤΛΗ‐1Μ2) με 
τετραετή θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 
4692/2020 (Α΄111). 

9.  Τον  Κανονισμό  (ΕΕ)  2016/679  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  27ης  Απριλίου  2016  για  την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως ισχύει, τον Οδηγό Συμμόρφωσης στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 
(ΓΚΠΔ/GDPR)  που  ακολούθησε  από  την  Υπεύθυνη  Προστασίας  Δεδομένων  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης,  Δικηγόρο  κα  Ε. 
Βενεδίκτου, ως και τον Ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679…., και άλλες διατάξεις». 

10.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  4682/2020  (Α΄  76)  «Κύρωση:  α)  της  από  25.2.2020  Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αποφυγής  και 
περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID‐19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55) και 
γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID‐19»  (Α΄  64)»  και  άλλες  διατάξεις»  (Α΄  76),  όπως  ισχύουν,  καθώς  και  τις  εγκυκλίους  που  έχουν  εκδοθεί  μέχρι  και 
σήμερα για το εν λόγω θέμα. 

11.  Την  απόφαση  της  Συγκλήτου  του  Ιδρύματος  κατά  την  452η/21.01.2021  Συνεδρίασή  της  (ΑΔΑ:Ω309469Β7Γ‐9Ε9)  και  σε 
(Ο.Ε.//455/08.03.2021  [ΑΔΑ:Ω82Υ469Β7Γ‐8Τ9])  περί  ορισμού Διευθυντή  και Αναπληρωτή Διευθυντή  του Διεπιστημονικού 
Εργαστηρίου με τίτλο: «Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και 
τις Επιστήμες της Αγωγής (Κ.Ε.ΜΕ.‐Π.Κ.)» ‐ «University of Crete Research Center for the Humanities, the Social and Education 
Sciences  (UCRC)»,  δυνάμει  της  οποίας  συγκροτήθηκε  Επιτροπή  Επιστημόνων,  υψηλού  κύρους  για  την  αξιολόγηση  των 
υποψηφίων  για  την  επιλογή  του  Διευθυντή  και  του  Αναπληρωτή  Διευθυντή,  μετά  από  πρόσκληση  εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις. 

12.  Την  υπ΄αρ.  2077/15.02.2021  [ΑΔΑ:  ΩΦΨΞ469Β7Γ‐Υ9Β]  προκήρυξη  για  την  πλήρωση  των  θέσεων  του  Διευθυντή  και  του 
Αναπληρωτή  Διευθυντή  του  Διεπιστημονικού  Εργαστηρίου  με  τίτλο:  «Κέντρο  Ερευνών  και Μελετών  του  Πανεπιστημίου 
Κρήτης για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής (Κ.Ε.ΜΕ.‐Π.Κ.)» ‐ «University of Crete Research 
Center for the Humanities, the Social and Education Sciences (UCRC)».  

13.  Την απόφαση της Συγκλήτου κατά την 464η/15.07.2021 [ΑΔΑ:9ΔΒΜ469Β7Γ‐ΔΟ8] τακτική Συνεδρίασή της περί ορισμού του 
Διευθυντή του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου με  τίτλο: «Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις 
Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής (Κ.Ε.ΜΕ.‐Π.Κ.)»  ‐ «University of Crete Research Center for  the 
Humanities,  the  Social  and  Education  Sciences  (UCRC)»,  με  βάση  την  οποία  αποφασίστηκε  η  αποδοχή  της  Εισηγητικής 
Έκθεσης  της  Επιτροπής  ως  άνω,  και  επαναπροκηρύχθηκε  η  θέση  του  Διευθυντή  του  εν  θέματι  Διεπιστημονικού 
Εργαστηρίου του Ιδρύματος.  

14.  Το  γεγονός  ότι  από  την  εφαρμογή  της  παρούσης  απόφασης  δεν  προκαλείται  δαπάνη  εις  βάρος  του  κρατικού 
προϋπολογισμού, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε: 

την επαναπροκήρυξη της πλήρωσης της θέσης για την ανάδειξη του Διευθυντή/Διευθύντριας του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου 

με τίτλο: «Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της 

Αγωγής (Κ.Ε.ΜΕ.‐Π.Κ.)» ‐ «University  of Crete Research Center for the Humanities, the Social and Education Sciences (UCRC)»  με 

πενταετή θητεία, και  

προσκαλούμε τους ενδιαφερομένους υποψήφιους/ενδιαφερόμενες υποψήφιες, για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση 

του Διευθυντή/Διευθύντριας του εν θέματι Διεπιστημονικού Εργαστηρίου.  

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές, οι οποίοι είναι συγχρόνως 

ενεργοί ερευνητές αναγνωρισμένου κύρους στις Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Επιστήμες της Αγωγής, βάσει των διατάξεων της 

παραγράφου  1  του  άρθρου  4  της  υπ΄αριθμόν  9163/22.07.2015  απόφασης (Β΄2040),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  την 

υπ΄αριθμόν 10252/26.07.2017 απόφαση  (Β΄ 3301).  
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Οι υποψηφιότητες για την εν λόγω θέση κατατίθενται σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών   από τη δημοσίευση της 

παρούσας προκήρυξης και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι από τις 05 Οκτωβρίου 2021 (05.10.2021) ημέρα Τρίτη 

έως και τις 14 Οκτωβρίου 2021 (14.10.2021) ημέρα Πέμπτη, και ώρα έως τις 14:30΄.   

 

Μετά  το πέρας  της προθεσμίας υποβολής  των υποψηφιοτήτων ως άνω,  τα μέλη  της ορισθείσας από  τη  Σύγκλητο  Επιτροπής 

Επιστημόνων, υψηλού κύρους, θα αξιολογήσουν τις υποψηφιότητες που υπεβλήθησαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 της 

υπ΄αριθμόν  9163/22.07.2015  απόφασης  (Β΄  2040),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  την  υπ΄αριθμόν  10252/26.07.2017 

απόφαση (Β΄ 3301), και ακολούθως θα εισηγηθούν σχετικά στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.  

 
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στο Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών της Διεύθυνσης 

Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο  (υπόψη Φωτεινής Μαμαλάκη  ‐ email: deptauthorities@admin.uoc.gr),  τα 

κάτωθι δικαιολογητικά:  

α] Αίτηση για την οποία υποβάλλεται η υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή 

β] Βιογραφικό Σημείωμα 

γ] Αναλυτικό Υπόμνημα Ερευνητικού και Συγγραφικού έργου 

δ] Ό,τι άλλο εκτιμούν ότι θα στηρίξει την υποψηφιότητά τους.  

 
Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο της παρούσας προκήρυξης και πρόσκλησης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Σχολών του 

Ιδρύματος στο Ρέθυμνο, στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος, και θα καταχωρισθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.  

 

 
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η  Δ Ι Α Ν Ο Μ Η: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
‐Γραφείο Πρύτανη 
‐Γραφείο Αντιπρυτάνεων 
‐Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
‐Τμήμα Γραμματεία Πρυτανείας  
‐Διοικητικό Συμβούλιο Κ.Ε.ΜΕ.‐Π.Κ. 
‐Γραμματεία Κ.Ε.ΜΕ.‐Π.Κ. 
‐Διευθυντές των Εργαστηρίων Μητρώου Ερευνητών 
‐Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
‐Γραμματεία Συγκλήτου 
‐Διεύθυνση Διοικητικού  
‐Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών   

Ο  Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΝΤΑΚΗΣ 

Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Η Σ Η: 
‐Πρόγραμμα Διαύγεια 
‐Kεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος 
‐News U.O.C.   
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