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ΠΡΟΔΓΡΟ 
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Πξνο  

Σε Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ ηνπ Δ.Μ.Π. 

Σκήκα Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ 

 

ΘΔΜΑ: Πποκήπςξη μιαρ θέζηρ ΓΔΠ ηηρ σολήρ Υημικών Μησανικών 

αο πιεξνθνξνύκε όηη ε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο ύλζεζεο ηεο ρνιήο Υεκηθώλ 

Μεραληθώλ (ζπλεδξίαζε 30/11/2011) , έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο: 

 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.3549/20-03-07 

 ηνπ άξζξνπ 23 παξ.1 ηνπ Ν.3549/20-03-07 

 ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3(ε) ηνπ Ν.2517/97 

 ηνπ άξζξνπ 6 πεξηπ. Α ηνπ Ν.2083/92  

 ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 (παξ.3) ηνπ Ν. 4009/2011 

απνθάζηζε ηελ πξνθήξπμε κηαο ζέζεο ΓΔΠ ηεο βαζκίδαο ηνπ Αναπληπωηή 

Καθηγηηή ζηνλ Σομέα Ι «Υημικών Δπιζηημών» ζην γλσζηηθό αληηθείκελν: 

«Υημεία ηεπεάρ Καηάζηαζηρ». Αθνξά εμέιημε  ηνπ κόληκνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή 

θ. Μηξηάη Μπνπξνπζηάλ. 

πλεκκέλα ζαο ζηέιλνπκε: 

1. Αληίγξαθν ηεο ελ ιόγσ πξνθήξπμεο 

2. Απόζπαζκα Πξαθηηθνύ ηεο παξαπάλσ Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο ύλζεζεο 

3. Σελ, από 11/07/2011 αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα εμέιημε 

4. Έληππν θσδηθνπνίεζεο ζηνηρείσλ πξνθήξπμεο ζέζεο ΓΔΠ  

5. Έληππν Α 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΥΟΛΗ                                           

 

                                            

                                                            ΔΜΜ. ΚΟΤΚΙΟ 

Κοινοποίηζη 

Σνκέα I 
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Απ. Ππωη.  297 

 

                Αθήνα, 26/01/2012 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  

για πλήπωζη μίαρ (1) θέζηρ μέλοςρ Γιδακηικού Δπεςνηηικού Πποζωπικού 

(ΓΔΠ) ηηρ  σολήρ Υημικών Μησανικών ηος ΔΜΠ ζηη βαθμίδα Αναπληπωηή 

Καθηγηηή με γνωζηικό ανηικείμενο «Υημεία ηεπεάρ Καηάζηαζηρ». 

 

Η Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο ύλζεζεο ηεο ρνιήο Υεκηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Δ.Μ. 

Πνιπηερλείνπ ζηελ από 30/11/2011 ζπλεδξίαζε ηεο, απνθάζηζε ηελ πξνθήξπμε γηα 

ηελ πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο ΓΔΠ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 14 παξ.4 

ηνπ Ν.1268/82, 6 θαη 28 παξ.26 ηνπ Ν.2083/92 (ΦΔΚ 159/21-09-1992 η.Α΄), 1 (παξ.1 

& 4) θαη 4 (παξ. 4) ηνπ Ν.2517/97 (ΦΔΚ 160/11-08-1997 η.Α΄), ησλ άξζξσλ 21,23 θαη 

25 ηνπ Ν.3549/2007 (ΦΔΚ 69/20-03-2007 η.Α΄), θαη ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 77 (παξ.3) ηνπ Ν. 4009/2011 (ΦΔΚ 195/06-09-2011 η.Γ΄) σο εμήο: 

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ 

ΥΟΛΗ ΥΗΜΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 

ΣΟΜΔΑ Ι «ΥΗΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ» 

 

Μία (1) θέζη ΓΔΠ ζηη βαθμίδα ηος  Αναπληπωηή Καθηγηηή, ζηο γνωζηικό 

ανηικείμενο «Υημεία ηεπεάρ Καηάζηαζηρ». 

 

Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάιινπλ ζηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο ηελ 

ππνςεθηόηεηα ηνπο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δύν (2) κελώλ από ηελ 

εκεξνκελία ηνπ εγγξάθνπ ηεο αλαθνίλσζεο ηεο Πξνθήξπμεο απηήο ζηνλ Ηκεξήζην 

Σύπν καδί κε όια ηα αλαγθαία γηα ηελ θξίζε δηθαηνινγεηηθά. 

Μαδί κε ηελ αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιινπλ: 

1)  Αληίγξαθν ησλ πηπρίσλ θαη ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ ηνπο. Αλ νη ηίηινη ζπνπδώλ 

έρνπλ ρνξεγεζεί από Α.Δ.Ι. εμσηεξηθνύ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ θαη νη ζρεηηθέο 

βεβαηώζεηο ηζνηηκίαο από ην ΓΟΑΣΑΠ ή αληίγξαθν ηεο αίηεζεο γηα αλαγλώξηζε 

ηεο ηζνηηκίαο. 

2)  Βηνγξαθηθό ζεκείσκα.  

3)  Αλαιπηηθό ππόκλεκα γηα ηα ππνβαιιόκελα πξσηόηππα επηζηεκνληθά 

δεκνζηεύκαηα. 
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4)  Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή θαη άιια επηζηεκνληθά δεκνζηεύκαηα. 

 Σα αλσηέξσ ησλ πεξηπηώζεσλ 2, 3, 4 ππνβάιινληαη ζε ηλεκηπονική 

μοπθή (CD ή άιιν απνζεθεπηηθό κέζν) και ζε ένα ανηίηςπο ένηςπηρ 

μοπθήρ ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο θαη ζα είλαη ζηε 

δηάζεζε όισλ ησλ κειώλ ηνπ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο, ηεο εηζεγεηηθήο 

επηηξνπήο θαη ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελ ιόγσ 

δηαδηθαζία θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα απηήο. 

5)  Πηζηνπνηεηηθό πγείαο θαη θπζηθήο θαηαιιειόηεηαο ηεο Α΄/βάζκηαο Τγεηνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. 

 Σν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ζα αλαδεηεζεί απηεπαγγέιησο από ηελ 

ππεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνύ.  

Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο ηνπ Κξάηνπο ηελ Ιζαγέλεηα 

ηνπ νπνίνπ έρεη ν ππνςήθηνο 

 Σν αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ Γηθαζηηθήο Υξήζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθό 

ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηύπνπ Α΄ ζα αλαδεηεζνύλ απηεπαγγέιησο από 

ηελ Τπεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνύ.   

Με ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 νη ππνςήθηνη δεζκεύνληαη όηη ζα έρνπλ 

εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή δελ έρνπλ απαιιαγεί λόκηκα από 

απηέο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο Πξπηαληθήο Πξάμεο δηνξηζκνύ ηνπο. Σν θώιπκα ηεο κε 

εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ δελ ηζρύεη γηα πνιίηεο θξάηνπο-κέινπο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη όκνην θώιπκα δηνξηζκνύ. 

Οη αλσηέξσ πνιίηεο νθείινπλ λα ππνβάινπλ, εθηόο ησλ πην πάλσ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαη πηπρίν ή κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ Διιεληθνύ Α.Δ.Ι., ή 

απνιπηήξην Διιεληθνύ Λπθείνπ ή εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή πηζηνπνηεηηθό 

ειιελνκάζεηαο Γ1 επηπέδνπ από ην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο, από ην νπνίν ζα 

απνδεηθλύεηαη ε πιήξεο γλώζε θαη άλεηε ρξήζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο. 

Η πξνθαινύκελε δαπάλε ηεο νπνίαο ην ύςνο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζα 

θαιπθζεί από ηηο πηζηώζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ  (εηδ. Φνξέα 23-200 ΚΑΔ 

5113). 

Η Πξνθήξπμε απηή ζα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΥΟΛΗ                                           

     

 

                                                        

                              ΔΜΜ. ΚΟΤΚΙΟ 

 


