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     ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   

                    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 
      ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

 

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄), 

2. τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως ισχύουν με τις 

μεταβατικές διατάξεις, 

3. του Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 

Δημόσια Διοίκηση», 

4. τις αποφάσεις των συνελεύσεων των Τμημάτων του,  

5. την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 

επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων», 

6. το υπ’ αριθμ. Φ.122.1/105/159881/Ζ2/26-09-2018 έγγραφο ΥΠΠΕΘ, 

προκηρύσσει την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι δύναται να απασχολούνται επιστήμονες 

αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι 

διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου 

του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με 

τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. 

Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.4386/2016 δεν υπάγονται στις διατάξεις 

των Κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ν.2190/1994, αλλά υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 

280).  Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης 

του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος.  

Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά 

περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα, μπορεί δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε 

κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) 

ακαδημαϊκά έτη. Η απασχόλησή τους δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής 

τους γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα ή από τη χρήση των αδιάθετων 

ταμειακών υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών του Ιδρύματος, χωρίς αύξηση της κρατικής 

επιχορήγησης προς το οικείο ΑΕΙ, εκτός αν αυτή προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

Λειτουργοί ή υπάλληλοι με οιανδήποτε ιδιότητα, οι οποίοι υπηρετούν ή απασχολούνται σε φορείς του 

δημόσιου τομέα (στενού και ευρύτερου, συμπεριλαμβανομένων Ανεξάρτητων Αρχών, Δ.Ε.Κ.Ο., Ν.Π.Ι.Δ. 

κ.λ.π.) οφείλουν να προσκομίσουν σχετική άδεια για την πρόσληψή τους ως Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, 
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εφόσον η χορήγηση της άδειας αυτής προβλέπεται από τις οικείες γενικές ή ειδικές διατάξεις που τους 

αφορούν. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας για την πρόσληψή τους ως 

Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, θα πρέπει να προσκομίσουν σχετικό έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία 

του φορέα τους. Επισημαίνεται ότι η σχετική άδεια θα πρέπει να προσκομισθεί εντός δύο (2) μηνών από 

την έναρξη της σύμβασης εργασίας.  

Οι ως άνω Λειτουργοί ή υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει για την πρόσληψή τους ως Ακαδημαϊκοί 

Υπότροφοι να λάβουν σχετική άδεια από τον δημόσιο φορέα, στον οποίο υπηρετούν ή απασχολούνται, 

οφείλουν να αναζητήσουν από την Γραμματεία του οικείου ακαδημαϊκού τμήματος του ΕΛΜΕΠΑ στο 

οποίο θα προσληφθούν, να παραλάβουν τη σχετική πράξη πρόσληψης του Προέδρου του οικείου 

τμήματος, η οποία εκδίδεται μετά την σχετική πράξη της Συνέλευσης του Τμήματος, που αφορά την 

πρόσληψη των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων. Την πράξη αυτή, μπορούν να συνυποβάλουν –ως 

αποδεικτικό της πρόσληψής τους – στον φορέα τους με την αίτησή τους για τη χορήγηση της σχετικής 

άδειας. 

Δεν είναι δυνατή η απασχόληση ως ακαδημαϊκών υποτρόφων των αφυπηρετησάντων μελών του οικείου 

ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Η αίτηση θα συμπληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Διαχείρισης Αιτήσεων 

http://candidate-prof.hmu.gr.  

2. Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να κάνουν αίτηση στην Πλατφόρμα Διαχείρισης Αιτήσεων 

http://candidate-prof.hmu.gr και καταχώρηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων (επικοινωνίας, 

προσόντων, ασφαλιστικών), όσο και επιλογή μαθημάτων στα οποία θέτουν υποψηφιότητα.  

3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

4. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, καθώς και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, 

εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου. 

6. Τεκμηρίωση του επιστημονικού κύρους του υποψηφίου (άρ. 58 του Ν.4386/2016). 

7. Τεκμηρίωση της εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας του υποψηφίου (άρ. 58 του Ν.4386/2016). 

8. Τεκμηρίωση ευδόκιμης διδακτικής προϋπηρεσίας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (πρώην ΤΕΙ 

Κρήτης) ή σε άλλα Τ.Ε.Ι. (επιστημονικός / εργαστηριακός συνεργάτης) ή Πανεπιστήμια (ΠΔ 407/80) και 

ειδικότερα στο Τμήμα που προκηρύσσει τη θέση. Η προϋπηρεσία αυτή, εφόσον υπάρχει, θα 

συνεκτιμηθεί θετικά.  

9. Για μη Έλληνες ιθαγενείς χωρών εκτός Ε.Ε, που έχουν αποκτήσει Ελληνική Ιθαγένεια, πιστοποιητικό 

του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής 

Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της 

αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία οι υποψήφιοι κατά το χρόνο υποβολής της 

υποψηφιότητάς τους δηλώνουν α) ότι έχουν την ελληνική ιθαγένεια, β) ότι έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, γ) ότι δεν υπάρχει κώλυμα από 

ποινική καταδίκη και ότι δεν τελούν σε δικαστική συμπαράσταση (στερητική ή επικουρική) σύμφωνα με 

οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν.3528/2007. 

 

http://candidate-prof.hmu.gr/
http://candidate-prof.hmu.gr/
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Β.  Αίτηση.  Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την οριστική αίτηση, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της 

πλατφόρμας Διαχείρισης Αιτήσεων http://candidate-prof.hmu.gr με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (07) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης στον ημερήσιο 

τύπο δηλαδή από 17-09-2022 έως και 23-09-2022. 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν 

από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 

(ΦΕΚ74/Α΄/26-3-2014) ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) 

τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που 

έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 

εγγράφων, τα οποία φέρουν επικύρωση από την αρχή που τα εξέδωσε ή από δικηγόρο ή σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο και πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη 

μετάφρασή τους θα πρέπει να έχει γίνει από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών (η 

οποία ωστόσο καταργήθηκε στις 31/8/2021 σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 478 του ν. 4781/2021) 

ή από πιστοποιημένους μεταφραστές (για επίσημες μεταφράσεις από 01/9/2021 και εφεξής, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 146 & 147 του ν.4781/2021) ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης 

χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Ειδικά για την ισχύουσα από 01/09/2021 διαδικασία της επίσημης 

μετάφρασης από πιστοποιημένους μεταφραστές (σύμφωνα με τα άρθρα 146 και 147 του ν.4781/2021), 

οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στην διεύθυνση 

metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης gov.gr.  

Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου 

με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω 

δικαιολογητικών και 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. 

Γ.  Τα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση 

του επιστημονικού έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. 

Δ. Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων δεν επιτρέπεται παρά μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που θα ζητηθούν  

συμπληρωματικά από τις εισηγητικές επιτροπές των Τμημάτων και αφορούν σε δικαιολογητικά που 

έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα. 

Ε. Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να απασχολεί Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σε όλα τα 

προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα/μαθήματα. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις  εκπαιδευτικές 

ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και τις 

διαθέσιμες πιστώσεις. 

http://candidate-prof.hmu.gr/
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Στ.  Η αμοιβή για πλήρη απασχόληση, οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα για πλήρη απασχόληση 

και άλλα συναφή θέματα θα ρυθμιστούν, με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, πριν από την 

υπογραφή των συμβάσεων.  

Ζ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) 

των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης με απόφαση του αρμόδιου οργάνου που 

γνωστοποιείται έγκαιρα στον ακαδημαϊκό υπότροφο.  

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας 

Διαχείρισης Αιτήσεων http://candidate-prof.hmu.gr. 

Τηλέφωνα και διευθύνσεις για περισσότερες πληροφορίες κατά Τμήμα: 

Α. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
1. Τμήμα Λογιστικής και Χρημοτοικονομικής (Ηράκλειο)            τηλ. 2810.379612 
    (Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο) 
 
2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)                       τηλ. 2810.379613 
    (Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο) 
 
3. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Άγιος Νικόλαος)        τηλ. 28410.91102 
     (Φουρνιά, Λακώνια Τ.Κ.72100 Αγ. Νικόλαος) 
 
Β. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 
1. Τμήμα Γεωπονίας  (Ηράκλειο)              τηλ. 2810.379411 
    ((Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο) 
 
Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 
1. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)    τηλ. 2810.379534 
    (Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο) 
 
2. Τμήμα Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)     τηλ. 2810.379538 
     (Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο) 
 

3. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)                                            3. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας                                   τηλ. 28430-29497 
    (Περιοχή Τρυπητός, Τ.Κ. 72300 Σητεία) 
 
Δ. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 
1. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)    τηλ. 2810.379848  
     (Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο) 
 
2. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
     Υπολογιστών (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                 τηλ. 2810.379712 
     (Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο) 
 
3. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών  (Χανιά)                           τηλ. 28210.23006-8 
    (Ρωμανού 3, Χαλέπα, Χανιά) 
 
Ε. ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 
1.Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο)  τηλ. 28310.21902  
   (Ε. Δασκαλάκη, Περιβόλια Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο)  
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Α. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 1. ΤΜΗΜΑ:  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  

 
  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ & ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   

α/α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Θεωρία (Θ) / 
Εργαστήριο (Ε) 

/ Διεξαγωγή 
Ερευνητικού 

Έργου 

803.0.1 Πρόβλεψη της μεταβλητότητας των κρυπτονομισμάτων με 
τη χρήση δεδομένων υψηλής συχνότητας 

για τη διεξαγωγή 
ερευνητικού 

έργου  

 Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί για τη 
διεξαγωγή του παραπάνω ερευνητικού έργου πρόκειται να 
διδάξει και τα μαθήματα: 
- Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική (8ο εξάμηνο) 
- Υπολογιστική Χρηματοοικονομική (8ο εξάμηνο) 

 

 
 

 
  

2. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 

 
  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ & ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   

α/α Τίτλος Μαθήματος 
Θεωρία (Θ) / 

Εργαστήριο (Ε) 

800.0.1 Επιχειρηματικά Αγγλικά Ι (χειμερινό εξάμηνο) Θ 

800.0.2 Επιχειρηματικά Αγγλικά ΙΙ (εαρινό εξάμηνο) Θ 

800.0.3 Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη (7ο χειμερινό εξάμηνο) Θ 

 
  

Γνωστικό Αντικείμενο   

800.0.2 

Συναισθηματική εργασία ανάμεσα στις γενεές ηγέτιδων 
επιχειρηματιών στην Ελλάδα 

για τη διεξαγωγή 
ερευνητικού 
έργου 

 

Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί για τη 
διεξαγωγή του παραπάνω ερευνητικού έργου πρόκειται να 
διδάξει και τα μαθήματα: 
- Ηγεσία και Διοίκηση Αλλαγής (θεωρία - 7ο εξάμηνο) 
- Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική (θεωρία - 6ο εξάμηνο)  

 

 
  

3. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 

 
  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ & ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   

α/α Γνωστικό Αντικείμενο 
Θεωρία (Θ) / 

Εργαστήριο (Ε) 

801.0.1 Επεξεργασία δεδομένων και λήψη αποφάσεων 
για τη διεξαγωγή 

ερευνητικού 
έργου 

 

Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί για τη 
διεξαγωγή του παραπάνω ερευνητικού έργου πρόκειται να 
διδάξει και τα μαθήματα: 
- Διοίκηση ποιότητας (θεωρία – χειμερινό εξάμηνο) 
- Διαχείριση και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων  
  (θεωρία – εαρινό εξάμηνο) 

 

801.0.2 Χρηματοοικονομική ανάλυση 
για τη διεξαγωγή 

ερευνητικού 
έργου 

 

Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί για τη 
διεξαγωγή του παραπάνω ερευνητικού έργου δύναται να 
διδάξει και το μάθημα: 
Αρχές Λογιστικής (θεωρία – εαρινό εξάμηνο) 
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       Β. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  

  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   

α/α Τίτλος Μαθήματος 
Θεωρία (Θ) /  

Εργαστήριο (Ε) 

810.0.1 Γενετική Θ/Α.Π 

810.0.2 Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας I Θ/Ε 

810.0.3 Ειδικά Θέματα Βιοτεχνολογίας Θ/Ε 

810.0.4  Αρχιτεκτονική Τοπίου Θ/Α.Π/Ε 

810.0.5 Γεωργική Υδραυλική ΙΙ -  (Αντλήσεις - Γεωτρήσεις) Θ/ΑΠ 

   

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   

α/α Τίτλος Μαθήματος 
Θεωρία (Θ) /  

Εργαστήριο (Ε) 

810.1.1 Γεωργική Μηχανολογία  Θ/Ε 

810.1.2 Μικροβιολογία εδάφους Θ/Ε 

810.1.3 Ανθοκομία Θ/Ε 

810.1.4 Φυτά μεγάλης καλλιέργειας ΙΙ Θ/Ε 

810.1.5 Γενική  Λαχανοκομία Θ/Ε 

810.1.6 Θερμοκηπιακές Κατασκευές και Εξοπλισμός Θ/Ε 

   

 
  

Γνωστικό Αντικείμενο   

810.1.7 

Μελέτη ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα εχθρών 
θερμοκηπιακών και υπαίθριων καλλιεργειών και ανάπτυξη 
καινοτόμων εφαρμογών στα πλαίσια της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης 

για τη διεξαγωγή 
ερευνητικού 
έργου 

 

Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί για τη 
διεξαγωγή του παραπάνω ερευνητικού έργου πρόκειται να 
διδάξει και τα μαθήματα: 
- Ειδική εντομολογία  (θεωρία/εργαστήριο – χειμερινό  
  εξάμηνο) 
- Ειδικά θέματα φυτοπροστασίας (θεωρία/εργαστήριο –  
  εαρινό εξάμηνο) Θ 

 
 
Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   

α/α Τίτλος Μαθήματος 
Θεωρία (Θ) /  

Εργαστήριο(Ε) 

804.0.1 Κοινωνική ψυχολογία Θ 

 1. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  

  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   

α/α Τίτλος Μαθήματος 

Θεωρία (Θ) /  

Εργαστήριο (Ε)     

 

805.0.1 Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Α΄ χειμερινού εξαμήνου)           Θ    
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  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   

α/α Τίτλος Μαθήματος 
Θεωρία (Θ) /  

Εργαστήριο(Ε) 

804.1.1 Κοινωνιολογία της Βίας και των Κοινωνικών Συγκρούσεων Θ 

 
Γνωστικό Αντικείμενο   

804.1.2 

Αστική Κοινωνική Βιωσιμότητα και δημιουργία εργαλειοθήκης 
για τους ευάλωτους πληθυσμούς των πόλεων στην 
Περιφέρεια Κρήτης 

για τη 
διεξαγωγή 
ερευνητικού 
έργου 

 

Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί για τη διεξαγωγή 
του παραπάνω ερευνητικού έργου πρόκειται να διδάξει και τα 
μαθήματα: 
- Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα   
  (χειμερινό εξάμηνο) 
- Πολιτισμός και Κοινωνική Ανάπτυξη (εαρινό εξάμηνο)  

   

 3. ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ  

  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   

α/α Τίτλος Μαθήματος 
Θεωρία (Θ) /  

Εργαστήριο(Ε) 

809.0.1 Eργομετρία - Εργοφυσιολογία Θ+Ε 

809.0.2 
Εισαγωγή στην ψυχολογία (Μάθημα προαιρετικό ΕΛΜΕΠΑ 
που προσφέρεται Β, Γ και Δ εξάμηνα σπουδών) 

 
Θ 

809.0.3 Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Τροφίμων Ε 

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   

α/α Τίτλος Μαθήματος 
Θεωρία (Θ) /  

Εργαστήριο(Ε) 

809.1.1 Σύσταση σώματος  ΑΠ, Ε 

   

  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ & ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   

α/α Γνωστικό Αντικείμενο 
Θεωρία (Θ) /  

Εργαστήριο (Ε) 

809.1.2 
Κρητικό – Μεσογειακό πρότυπο διατροφής ως διαχρονικό 
εργαλείο προαγωγής και προάσπισης της υγείας και 
καινοτομίας στην κοινότητα. 

για τη διεξαγωγή 
ερευνητικού 

έργου 

 

Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί για τη διεξαγωγή 
του παραπάνω ερευνητικού έργου πρόκειται να διδάξει και τα 
μαθήματα: 
- Στατιστική ανάλυση δεδομένων (Θεωρία -χειμερινό 
εξάμηνο) 
- Βιοστατιστική (θεωρία – εαρινό εξάμηνο) 

 

 
Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος θα πρέπει να έχει 
εξειδίκευση στις Συμπεριφορικές Επιστήμες. 

 

809.1.3 

Μεταφράζοντας την επιστημονική γνώση κοινοτικών 
παρεμβάσεων σε στρατηγικές δημόσιας υγείας για την 
πρόληψη καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου σε 
ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες 

για τη διεξαγωγή 
ερευνητικού 

έργου 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΗΥΚ46ΜΗ2Ι-ΨΥΗ



- 8 από 9- 

 
Δ. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

  
1. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 

  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   

α/α Τίτλος Μαθήματος 
Θεωρία (Θ) /  
Εργαστήριο

(Ε) 

811.2.1 Διαχείριση Περιβάλλοντος (ΗΜΜΥ) Θ 

811.2.2 Διαχείριση Περιβάλλοντος (ΗΜΜΥ) E 

811.2.3 
Υποστήριξη ηλεκτρονικής μάθησης για τη διεξαγωγή 
επιστημονικού, οργανωτικού και εργαστηριακού έργου 

Ε 

811.2.4 
Συστήματα Οπτικοποίησης Δεδομένων και Πληροφοριών 
(ΗΜΜΥ) 

Θ 

811.2.5 
Συστήματα Οπτικοποίησης Δεδομένων και Πληροφοριών 
(ΗΜΜΥ) 

E 

   

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   

α/α Τίτλος Μαθήματος 
Θεωρία (Θ) /  
Εργαστήριο

(Ε) 

811.3.1 
Περιβαλλοντική Τεχνολογία (πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών ΤΕ ) 

Θ 

811.3.2 
Περιβαλλοντική Τεχνολογία (πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών ΤΕ ) 

Ε 

811.3.3 Συστήματα Αξιολόγησης Διαδικτυακών Εφαρμογών, (ΗΜΜΥ) Θ 

811.3.4 Συστήματα Αξιολόγησης Διαδικτυακών Εφαρμογών, (ΗΜΜΥ) Ε 

   

 Γνωστικό Αντικείμενο   

811.3.5 

 
 
Μοντελοποίηση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με ευρεία 
συμμετοχή ΑΠΕ και αποθήκευσης 

για τη 
διεξαγωγή 
ερευνητικού 
έργου 

   

 
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   

α/α Τίτλος Μαθήματος Θεωρία (Θ)  

813.0.1 Εμβολοφόρες Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Θ 

813.0.2 Αεριοστρόβιλοι-Συμπιεστές Θ 

 
 

 
 

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   

α/α Τίτλος Μαθήματος Θεωρία (Θ)  

813.1.1 Ατμοστρόβιλοι –Ατμολέβητες                                                             Θ 

   

 
Γνωστικό Αντικείμενο   

813.1.2 

Κατασκευή, πειραματική και θεωρητική μελέτη ενεργοποιητών 
με την χρήση νανοσύνθετων ηλεκτροενεργών πολυμερικών 
υλικών (PVDF/CNT/Ionic Liquid) και τεχνολογιών εκτύπωσης 

για τη 
διεξαγωγή 
ερευνητικού 
έργου 

ΑΔΑ: 6ΗΥΚ46ΜΗ2Ι-ΨΥΗ



- 9 από 9- 

 

Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί για τη διεξαγωγή 
του παραπάνω ερευνητικού έργου πρόκειται να διδάξει και τα 
μαθήματα: 
- Αρχές Προσθετικής Κατασκευής (θεωρία–χειμερινό εξάμηνο) 
- Τεχνολογία Υλικών ΙΙ (θεωρία – εαρινό εξάμηνο) 

 

   

 
3. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

 

α/α Γνωστικό Αντικείμενο  

812.0.1 

4-D χωρο-χρονική μοντελοποίηση και αποτύπωση υπόγειων 
ρηγμάτων, με βαθιά μάθηση σε μεγάλα σεισμικά δεδομένα, για 
τον εντοπισμό διαμορφώσεων παγίδων ρηγμάτων κατάλληλων 
για τη συσσώρευση υδρογονανθράκων 
 

για τη 
διεξαγωγή 

ερευνητικού 
έργου 

 

Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί για τη διεξαγωγή 
του παραπάνω ερευνητικού έργου πρόκειται να διδάξει και τα 
μαθήματα: 
- Δομημένος προγραμματισμός 
  (1ο εξάμηνο - υποχρεωτικό μάθημα) 

- Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός 

   (2ο εξάμηνο - υποχρεωτικό μάθημα) 
 

 

812.0.2 

Μελέτη Γεωφυσικών συστημάτων και των εργαστηριακών τους 
ισοδυνάμων για την κατανόηση των συστημάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης σεισμών" (Study of GEophysical systems and 
their laboratory equivalents towards the understanding Of 
Earthquake Early Warning Systems (GEOWS)). 

 
για τη 

διεξαγωγή 
ερευνητικού 

έργου 

812.0.3 

Αλληλεπίδραση παλμών λέιζερ υψηλής ισχύος με ύλη 
ύλη/πλάσμα, μελέτη των παραγόμενων δευτερευουσών πηγών 
σωματιδιακής και φωτονικής ακτινοβολίας και εφαρμογές 
αυτών 

για τη 
διεξαγωγή 

ερευνητικού 
έργου 

812.0.4 
Αυτό-οργανωμένες δομές πορφυρινών για την ενίσχυση 
φωτοβολταϊκών κελιών περοβσκίτη και οργανικών 
φωτοβολταϊκών 

για τη 
διεξαγωγή 

ερευνητικού 
έργου 

 

 
  
      Ε. ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

 

 ΤΜΗΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ 
(Ρέθυμνο) 

 

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ & ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  

 Γνωστικό Αντικείμενο  

812.0.1 

Καταγραφή και μετρολογική ανάλυση των δονητικο-
ακουστικών χαρακτηριστικών μουσικών οργάνων για τη 
διερεύνηση εναλλακτικών και χαμηλού κόστους υλικών και 
γεωμετριών με συναφή ηχητικά χαρακτηριστικά 

για τη 
διεξαγωγή 

ερευνητικού 
έργου 

 

Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί για τη διεξαγωγή 
του παραπάνω ερευνητικού έργου πρόκειται να διδάξει και τα 
μαθήματα: 
- Ηχοληψία Ι (θεωρία – εαρινό εξάμηνο) 

- Ηχοληψία ΙΙ (θεωρία – χειμερινό εξάμηνο) 

 

  
 
 
 
 Ο Πρύτανης 

 

 

 Νικόλαος Κατσαράκης 
 Καθηγητής 
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