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Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και
Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό
αντικείμενο «Θεωρία ή/και Προσομοιώσεις Υλικών».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας υπόψη την από 25-06-2021
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, την υπ’
αριθ. πρωτ. 11465/496/22-06-2021 αίτηση εξέλιξης της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας
και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. της παρ. 1 των άρθρων 16 και 19 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (83 Α΄) , τις παρ. 1-6
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (129 Α΄), το άρθρο 9 του ν.4521 /2018 (38 Α΄)
και την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (13 Α΄),
2. των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του ν.4405/2016 (ΦΕΚ 129 Α΄),
3. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄),
4. της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α΄),
5. τις διατάξεις του εδαφίου ζ της παρ. 15 των άρθρων 15, 21, το εδάφιο ιδ της παρ. 2,
παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’),
6. του Π.Δ. 134/1999,
7. την υπ’ αριθμό Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (ΦΕΚ 225 Β΄) Υπουργική Απόφαση
(ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7), και την τροποποίηση Φ. 122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020
(ΦΕΚ 2657 Β΄),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας,
με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία ή/και Προσομοιώσεις Υλικών».
-

Περιεχόμενο του Γνωστικού Αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει έναν κλάδο της επιστήμης υλικών, με εύρος της
αναγνωρισμένης ειδικότητας στο πεδίο των προσομοιώσεων σύνθετων υλικών με
ιδιάζουσες οπτικές ιδιότητες, όπως μεταϋλικών και φωτονικών κρυστάλλων, πεδίο με
μεγάλο διδακτικό όγκο σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς επίσης
σημαντικές ερευνητικές και τεχνολογικές προοπτικές.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης

Digitally signed by Ministry of
Digital Governance, Hellenic
Republic
Date: 2021.09.10 10:45:45
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω3Χ1469Β7Γ-Ν65
της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για
την κρίση δικαιολογητικά
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1.Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από
Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την
απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας).
2.Βιογραφικό Σημείωμα.
3.Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4.Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5.Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου .
6.Κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο κρίνει αναγκαίο ο κάθε υποψήφιος.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου
έχει ο υποψήφιος.
• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής
κατάστασης τύπου Α , θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι,
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω 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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη θέση, υποχρεούται να καταθέσει Πιστοποίηση
Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών α) παθολόγου ή γενικού
ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4
του Ν. 4210/21.11.2013 (Φ.Ε.Κ. 254, τ. Α΄), μετά την εκλογή.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων (ειδ. Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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