
 

 

Ε Θ Ν Ι Κ Ο  Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο  Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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Τηλ. 772.2344        Αριθμ.Πρωτ.: 934 
Fax :772.1948 
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Προς 
ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 
Βασίλειος Μαϊδώνης 
Λέκκα 26, Αθήνα  10562 
Τηλ: 210-3233287 
FAX: 210-3248904 
 
Kοινοποίηση 
1) Όλα τα ΑΕΙ της χώρας (μέσω e-mail) 
2) Όλα τα Ερευνητικά Κέντρα της Χώρας αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου (μέσω e-mail) 
    (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠΠΕΘ) 
3) Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (μέσω e-mail) 
    (με την παράκληση να καταχωρήσει στην ιστοσελίδα του την παρούσα ανακοίνωση) 
4) Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (μέσω e-mail) 
 
 
ΘΕΜΑ: “Δημοσίευση μιας (1) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων στη 
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου”. 
 

 Σας στέλνουμε μια (1) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη πρόσληψη τριών διδασκόντων 
στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή 
μερικής απασχόλησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και παρακαλούμε να τη δημοσιεύσετε στις 
εφημερίδες «Ελεύθερος Τύπος» και «Εφημερίδα των Συντακτών» (Αθήνα) και «Τύπος Θεσσαλονίκης» 
(Θεσσαλονίκη), μέχρι και την 12-01-2019 και να μας ενημερώσετε με FAX για την ημερομηνία δημοσίευσης. 

Τα σχετικά τιμολόγια να κατατεθούν στο Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου του Ε.Μ.Πολυτεχνείου 
με έγγραφό σας, υπόψη της Δ/νσης Διοικητικού, Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, 
οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 9, Πολυτεχνειούπολη, Τ.Κ. 157 80, (αρμόδια υπάλληλος κ. Σ. Τζώρτζη) μαζί 
με: α) αίτηση, β) φύλλα εφημερίδων που θα έχουν δημοσιεύσει την ως άνω Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος εις διπλούν και γ) την εντολή αυτή με τη συνημμένη Πρόσκληση, για εξόφληση εν συνεχεία 
του λογαριασμού σας. 

Επίσης παρακαλούμε όπως η εκτύπωση γίνει με γραμματοσειρά επτά (7) στιγμών και με διάστιχο 8,5 
στιγμών σύμφωνα με την αριθμ. 2/82452/0020/12.11.08 (ΦΕΚ 2441/2.12.08 τ. Β΄) Κ.Υ.Α.  Τα έξοδα 
δημοσίευσης θα βαρύνουν το Ε.Μ.Πολυτεχνείο. 
 
 
Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Πρύτανη 
- Γραμματεία Σχολής Π.Μ. 
- Δ/νση Διοικητικού 
     (Τμήμα ΔΕΠ) 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ  Κ.  ΓΚΟΛΙΑΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

 του Τμ. Διεκ/σης & Αρχείου 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 11/12/2018) έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. Φ.175311/Ζ2/18-10-
2018 (ΑΔΑ:ΨΠΨΓ4653ΠΣ-ΧΣΨ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016 και του 
Ν.4485/2017 όπως ισχύουν, καθώς και την Απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ (Συνεδρίαση 
23/10/2018), αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) 
διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής1 
απασχόλησης, σύμφωνα με τα παραπάνω, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με τη δυνατότητα 
ανανέωσης εφόσον προβλεφθεί κονδύλι από σχετική Υπουργική Απόφαση, ως εξής: 
 Έναν (1) διδάσκοντα για τη διδασκαλία του μαθήματος «Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι» 

(όποιος/όποια επιλεγεί θα υποχρεούται να προσφέρει επιπρόσθετα στη Σχολή ερευνητικό, 
επιστημονικό έργο σχετικό με το ως άνω αντικείμενο, στο οποίο εντάσσεται και το συναφές 
μάθημα «Τεχνικά Υλικά I»),  

 Έναν (1) διδάσκοντα για τη διδασκαλία των μαθημάτων (α) «Ακτομηχανική», (β) «Θαλάσσια 
Υδραυλική και Λιμενικά Έργα», (γ) «Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων», (δ) «Έργα Ανοικτής 
Θάλασσας» και 

 Έναν (1) διδάσκοντα για τη διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Ασφάλεια Εργοταξίων 
– Δομικές Μηχανές»,  

καθώς και την προσφορά επιπρόσθετου επιστημονικoύ έργου στη Σχολή σχετικά με τα ως άνω 
μαθήματα. 
Οι ανωτέρω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με μισθολογική αντιστοιχία της βαθμίδας του 
Επίκουρου Καθηγητή. 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών 
(Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 157 80), εντός 15 ημερών από την τελευταία 
δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 
2. Βιογραφικό σημείωμα 
3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 
4. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.  Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών 

έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να 
συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας 

5. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 
 

Σημείωση: Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5 υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε ηλεκτρονική 
μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται 
στη Γραμματεία της Σχολής στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
Για την επιλογή θα συνεκτιμηθούν και το διδακτικό και τεχνολογικό έργο σε συναφές αντικείμενο. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της 
Σχολής, στο τηλέφωνο 210-772 3451. 
 
1 Οι υποψήφιοι που κατέχουν νόμιμα δεύτερη έμμισθη θέση στο δημόσιο, η πρόσληψή τους θα γίνει με 
καθεστώς μερικής απασχόλησης. 

 Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΓΚΟΛΙΑΣ 
 

 

ΑΔΑ: 683146ΨΖΣ4-ΩΛΛ


		2019-01-10T10:31:19+0200
	Athens




