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Π Ρ Ο Σ: 

 
Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Καθηγητές 

Πρώτης Βαθμίδας (Καθηγητές), Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές επί θητεία)  
 

(δια της Γραμματείας της οικείας Ακαδημαϊκής Μονάδας του Ιδρύματος) 
 

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο 
 

 
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 την επιλογή του Διευθυντή, του Αναπληρωτή Διευθυντή, και των τριών (3) μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής (Ε.Π.Ι.Θ.Υ.Φ.) κατ΄ 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 269 του ν. 4957/2022 (Α΄141) 

 
 

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 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 πλήρωσης θέσεων 
ΔΕΠ, διάρθρωσης σε Σχολές Τμήματα και Τομείς, και προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί ιδρύσεως, μετονομασίας ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.   

2. Το π.δ. 654/1976 (Α΄241) περί ιδρύσεως της Φυσικομαθηματικής Σχολής εις το Πανεπιστήμιον Κρήτης, το π.δ. 
452/1984 (Α΄162) περί μετονομασίας της Φυσικομαθηματικής Σχολής, το π.δ. 134/2002 (Α΄ 111) περί μετονομασίας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί ιδρύσεως, μετονομασίας ακαδημαϊκών μονάδων, κ.ά. 
στην οικεία Σχολή.  

3. Τις ειδικότερες διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 28 «Διάφορες Διατάξεις» του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄159) περί ίδρυσης Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου με την επωνυμία Ινστιτούτο 
Φυσικής Πλάσματος (Ν.Π.Ι.Δ.) το οποίο συνδέεται με το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 

4. Την υπό στοιχεία Β1/740/21.12.1992 υπουργική απόφαση (Β’771) περί διοίκησης και λειτουργίας του Ερευνητικού 
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος (ΝΠΙΔ) το οποίο συνδέεται με το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, εποπτεύεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και από τον Υπουργό Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

5. Τον ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας 
και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄141), άρθρο 16 «Σύγκλητος», παρ. 4, εδάφιο κα), 
ιδίως το άρθρο 269 «Όργανα διοίκησης», σε συνδυασμό με το άρθρο 475 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΘ΄», 
παρ. 4 του ιδίου νόμου.  

6. Τις διατάξεις του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159) και του ν. 3685/2008 «Θεσμικό 
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (Α΄ 148) δυνάμει των οποίων έχουν συσταθεί τα «Ερευνητικά Πανεπιστημιακά 
Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.)», ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), όπως ισχύουν.  

7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 
της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄156).  

8. Τις διατάξεις του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄258), όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄83) 
9. Τις διατάξεις των άρθρων 75-80 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), και την παρ. 5 του άρθρου 108 του ιδίου νόμου περί 
κατάργησης άρθρων του ν. 3861/2010  (Α΄ 112). 

10. 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: 621Π46ΜΤΛΗ-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). 

11. 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 και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ(Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Δεδομένων - ΓΚΠΔ/General Data Protection Regulation - GDPR), όπως ισχύει, και τον Οδηγό Συμμόρφωσης στο Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) που ακολούθησε από την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Δικηγόρο κα Ε. Βενεδίκτου.   

12. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις» (Α΄137).  

13.  Την  υπ΄αρ.  17887/06.12.2018 απόφαση με τίτλο: «Ορισμός Διευθυντή και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής (Ε.Π.Ι.Θ.Υ.Φ.)» – (ΥΟΔΔ 795 και 
ΑΔΑ: 75ΗΙ469Β7Γ-8Ω6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θητεία έως 30 Νοεμβρίου 2022.  

14. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την 488η/21.07.2021 Συνεδρίασή της,   
 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε: 
Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ήτοι τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος βάσει των κείμενων διατάξεων, και επιθυμούν να επιλεγούν ως μέλη ή να οριστούν ως Διευθυντής ή 
Αναπληρωτής Διευθυντής του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Θεωρητικής και 
Υπολογιστικής Φυσικής (Ε.Π.Ι.Θ.Υ.Φ.), και προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα το Δ.Σ. του εν θέματι Ε.Π.Ι. με νέα θητεία, 
όπως καταθέσουν τις αιτήσεις υποψηφιότητάς τους ηλεκτρονικά, για την πλήρωση των θέσεων, ως εξής: 
ι) του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου με τίτλο: «Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής (Ε.Π.Ι.Θ.Υ.Φ.)», και  
ιι)των τριών (3) μελών, εκπροσώπων του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του προαναφερόμενου Ε.Π.Ι. .  
 
Η θητεία των οργάνων διοίκησης του Ε.Π.Ι. είναι τετραετής (4ετής).  
 
[α] Απαιτούμενα κριτήρια των θέσεων που προκηρύσσονται  
Α. Οι υποψήφιοι για τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), πρέπει να έχουν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Ομότιμου ή αφυπηρετήσαντος Καθηγητή, του συμμετέχοντος Τμήματος Φυσικής της 
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, εφόσον το Ε.Π.Ι. λειτουργεί στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκής μονάδας του Ιδρύματος, με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με τα επιστημονικά πεδία στα οποία 
δραστηριοποιείται το Ε.Π.Ι., με εμπειρία, ερευνητικό και επιστημονικό έργο με διεθνή αναγνώριση και ερευνητική 
δραστηριότητα σε τομείς που εντάσσονται στις δραστηριότητες του Ε.Π.Ι. . 
Β. Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή, ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, δύο (2) 
από τα μέλη που απαρτίζουν το Δ.Σ.,  και θα πρέπει να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εμπειρία και σημαντικό 
ερευνητικό και επιστημονικό έργο με διεθνή αναγνώριση και ερευνητική δραστηριότητα σε τομείς που εντάσσονται στις 
δραστηριότητες του Ε.Π.Ι. 
Ο Διευθυντής του Ε.Π.Ι. προέρχεται υποχρεωτικά από τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στο Δ.Σ. του Ε.Π.Ι.. Ο Αναπληρωτής 
Διευθυντής δύναται να προέρχεται και από τους Ερευνητές, που μετέχουν στο Δ.Σ., εφόσον υφίστανται. 
Με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιλέγονται τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Π.Ι., μεταξύ των οποίων ορίζονται ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Ε.Π.Ι. 
 
[β] Δικαιολογητικά 
1.Αίτηση υποψηφιότητας  
2.Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα σε σχέση με τα υπό αξιολόγηση κριτήρια  
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[γ] Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων 
 
Τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη προκειμένου για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων είναι, τα εξής: 

 Ερευνητικό έργο, βασιζόμενο κυρίως στη διεθνή αναγνώριση, και ιδίως η ερευνητική δραστηριότητα και συμμετοχή σε πάσης 
φύσεως ερευνητικά προγράμματα, και ιδίως ανταγωνιστικά 

 Επιστημονικό έργο ή και Εργαστηριακό  
 Διοικητική εμπειρία 
 Κοινωνική αναγνώριση και προσφορά (όπως η συμμετοχή σε Επιτροπές, Επιστημονικές Εταιρείες, Οργανισμούς, 

πρωτοβουλίες) 
 
Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των κριτηρίων πραγματοποιείται σύμφωνα με το αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα που 
καταθέτουν ως συνοδό στην αίτηση υποψηφιότητας στοιχείο.  
 
[δ] Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και προθεσμία 
 
ι. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) υποβάλλονται από τις 23 Νοεμβρίου 
2022 έως τις 07 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα έως τις 14:30΄μ.μ., ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου:protokol-reth@admin.uoc.gr ή protokol-her@admin.uoc.gr ή protocol-uoc@uoc.gr, του Τμήματος 
Πρωτοκόλλου και Αρχείου & του Γραφείου Πρωτοκόλλου, για τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, και διαβιβάζονται στο Τμήμα 
Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (email: secretariat@physics.uoc.gr) η Συνέλευση του οποίου θα προχωρήσει σε 
αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην πρόσκληση για τη θέση των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Π.Ι., καθώς και του Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή του Ε.Π.Ι., και θα υποβάλλει στη 
συνέχεια την εισήγηση-πρόταση προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση θα πρέπει να 
φέρει την υπογραφή των υποψηφίων.  
 
ιι. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή υποβάλλονται από τις 23 
Νοεμβρίου 2022 έως τις 07 Δεκεμβρίου 2022 Τετάρτη και ώρα έως τις 14:30΄μ.μ., ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου:protokol-reth@admin.uoc.gr ή protokol-her@admin.uoc.gr ή protocol-uoc@uoc.gr, του Τμήματος 
Πρωτοκόλλου και Αρχείου & του Γραφείου Πρωτοκόλλου, για τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, και διαβιβάζονται στο Τμήμα 
Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (email: secretariat@physics.uoc.gr) και παράλληλα αποστέλλονται προς την Σύγκλητο του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου η Σύγκλητος θα ορίσει με απόφασή της, δύο (2) από τα μέλη που απαρτίζουν το Δ.Σ., ως 
Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή του Ε.Π.Ι.. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση υποψηφιότητας στην οποία συνυποβάλλονται υποχρεωτικά το αναλυτικό Βιογραφικό 
Σημείωμα εκάστου υποψηφίου το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία που σχετίζονται  με τα υπό αξιολόγηση κριτήρια.  
 
[ε] Αξιολόγηση των προτάσεων υποψηφιότητας για τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) 
 
Η αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην πρόσκληση και τα συνοδά στην  αίτηση 
υποψηφιότητας έγγραφα, που αφορούν σε υποψηφιότητες για τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του 
Ε.Π.Ι., καθώς και του Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή του Ε.Π.Ι., πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος 
Φυσικής, η οποία στη συνέχεια υποβάλει την εισήγηση-πρόταση στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης με την αξιολογική 
κατάταξη των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή και για τα μέλη του Δ.Σ. .  
 
[στ] Αξιολόγηση των προτάσεων υποψηφιότητας για τις θέσεις του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή 
 
Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής, με βάση τα όσα προαναφέρονται για τους υποψηφίους για τη θέση του Διευθυντή και 
του Αναπληρωτή Διευθυντή, υποβάλει σχετική εισήγηση προς την Σύγκλητο του Ιδρύματος.  
Η Σύγκλητος επιλέγει με απόφασή της, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Π.Ι., και με την ίδια απόφαση ορίζει 
τον Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Ε.Π.Ι. από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά έχουν 
αναδειχθεί, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 4957/2022 (Α΄141).  
 
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Π.Ι. και αυτές του Διευθυντή περιγράφονται στην παρ. 7 και 8 αντίστοιχα 
του άρθρου 269 «Όργανα Διοίκησης» του ν. 4957/2022 (Α΄141).  
 
Η παρούσα πρόσκληση να καταχωρηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙ@ΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), να αναρτηθεί 
στην κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος (https://www.uoc.gr), στην Ιστοσελίδα του Τμήματος που  μετέχει το Ε.Π.Ι. 

mailto:protokol-reth@admin.uoc.gr
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mailto:protokol-reth@admin.uoc.gr
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(https://www.physics.uoc.gr/), να κοινοποιηθεί στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, και να σταλεί μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής του Ιδρύματος δια της Γραμματείας της οικείας ακαδημαϊκής 
μονάδας. 

 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
-Σχετική νομοθεσία  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
-Γραφείο Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων  
- Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 
 
 

 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Μ. ΚΟΝΤΑΚΗΣ  
 

-Τμήμα Γραμματεία Πρυτανείας  
-Γραμματεία Συγκλήτου 
-Κοσμητεία Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 
-Τμήμα Φυσικής 
-Διευθυντή Ινστιτούτου (ΕΠΙΘΥΦ) 
-Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Διοικητικού 
-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών  
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
-Πρόγραμμα ΔΙ@ΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr)  
-Κεντρική Ιστοσελίδα U.O.C. (https://www.uoc.gr) 
-Ιστοσελίδα Ε.Π.Ι. (https://itcp.physics.uoc.gr/)  
-Ιστοσελίδα Τμήματος Φυσικής(https://www.physics.uoc.gr/) 
-News U.O.C.  (http://news.uoc.gr )  
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