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Π Ρ  Α  Ξ  Η 
     

Θέμα: «Πρόσληψη ακαδημαϊκού υποτρόφου» 
                                              Η Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
 

 

       Έχοντας υπόψη: 

1 Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκαν και 

αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), τις διατάξεις του 

άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) και της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 παρ. του ν. 

4559/2018 (Α΄142), 

2. τις διατάξεις του κεφ. Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και την υπ’ αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016, 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β΄ του Ν. 4354/2015» όπως ισχύουν, 
3.  την  υπ’ αρ. 33/27-12-2006 Π.Υ.Σ. ( 280 Α’ ), 
4.  την υπ’ αριθμό  24191/2-11-2021     Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) που αφορά 
στην κάλυψη έξι (6) θέσεων Ακαδημαϊκών υποτρόφων πλήρους απασχόλησης στα 
Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 
- 2022, 
5. την υπ’ αριθμό   469/30-9-2021 απόφαση της Συγκλήτου  του Πανεπιστημίου Κρήτης  (ΑΔΑ: 
90ΖΛ469Β7Γ-7Ξ7 ), με την οποία κατανεμήθηκε  στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, μία (1) θέση  ακαδημαϊκού υποτρόφου 
πλήρους απασχόλησης για παροχή ερευνητικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,  
6. Την υπ.αρ. πρωτ. 24981/1260/9-11-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου (ΑΔΑ ΨΥ7Λ469Β7Γ-1ΤΗ), 
7. τις αποφάσεις της Έκτακτης Συνέλευσης 13-10-2021 και Συνέλευσης 10-11-2021 του 

Τμήματος  Ιστορίας και Αρχαιολογίας.     

                                                       

                                                             
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
Προσλαμβάνουμε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους 

απασχόλησης, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής την διδάκτορα 
κ. Παναγιώτα Τσακανίκου ως ακαδημαϊκό υπότροφο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 
του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύουν, για το ακαδημαϊκό έτος  2021-2022, 
από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως 31.8.2022, με μηνιαία 
καταβαλλόμενη αποζημίωση ίση προς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του κεφ. Β΄ του 

ΑΔΑ: ΡΩΡΔ469Β7Γ-ΥΝΛ



Ν.4354/2015 (Α΄ 176), για την παροχή του  αναφερόμενου στην σχετική σύμβαση εργασίας 
ερευνητικού έργου, και υπό τους αναφερόμενους σε αυτήν όρους και προϋποθέσεις.  
 

 

Κοινοποίηση:                                                                                              Η Πρόεδρος του Τμήματος 
-Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας    
- Ενδιαφερόμενη                                             

     - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
       (Τμήμα Μισθοδοσίας)                                                                               Παυλίνα Καραναστάση 
    - Διεύθυνση Διοικητικού,  
      (Τμήμα Α’ Προσωπικού)  

ΑΔΑ: ΡΩΡΔ469Β7Γ-ΥΝΛ
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