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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 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Αριθ. Πρωτ. 3380                   Αθήνα, 9-11-2012 

 

Προς 

τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού 

(Τµήµα ∆ιδακτικού Προσωπικού) 

 

Θέµα: «Προκήρυξη µιας (1) θέσης ∆ΕΠ Θέµα: «Προκήρυξη µιας (1) θέσης ∆ΕΠ Θέµα: «Προκήρυξη µιας (1) θέσης ∆ΕΠ Θέµα: «Προκήρυξη µιας (1) θέσης ∆ΕΠ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείωντης Σχολής Μηχανικών Μεταλλείωντης Σχολής Μηχανικών Μεταλλείωντης Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων----

Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.»Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.»Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.»Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.»    

 Σας γνωρίζουµε, ότι η Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής Mηχανικών Μεταλλείων-

Μεταλλουργών (συνεδρίαση 5-11-2012), αφού έλαβε υπόψη την πρόταση του Τοµέα 

Γεωλογικών Επιστηµών, αποφάσισε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 21 και 

23 του Ν. 3549/2007, του άρθρου 6 του Ν.2083/92, των άρθρων 1 παρ. 2 (α) και 4 

παρ. 4 του Ν. 2517/97 και του άρθρου 5 παρ. 5(β) του Ν.4076/2012, την προκήρυξη 

προς πλήρωση µιας (1) θέσης ∆ΕΠ στη βαθµίδα του Επικ.Επικ.Επικ.Επικ. ΚαθηγητήΚαθηγητήΚαθηγητήΚαθηγητή, στον Τοµέα 

Γεωλογικών Επιστηµών, στο γνωστικό αντικείµενο «Βελτίωση της Γεωτεχνικής «Βελτίωση της Γεωτεχνικής «Βελτίωση της Γεωτεχνικής «Βελτίωση της Γεωτεχνικής 

Συµπεριφοράς των Γεωλογικών ΣχηµατισµώνΣυµπεριφοράς των Γεωλογικών ΣχηµατισµώνΣυµπεριφοράς των Γεωλογικών ΣχηµατισµώνΣυµπεριφοράς των Γεωλογικών Σχηµατισµών».».».». 

 Το παραπάνω γνωστικό αντικείµενο σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 

2517/97, καλύπτει έναν πλήρη κλάδο επιστήµης και έχει εύρος µε αναγνωρισµένη 

ειδικότητα όπως αναλύεται παρακάτω: 

Οικεία Επιστήµη: Οικεία Επιστήµη: Οικεία Επιστήµη: Οικεία Επιστήµη: Γεωλογία 

Πλήρης Κλάδος της Οικείας Επιστήµης: Πλήρης Κλάδος της Οικείας Επιστήµης: Πλήρης Κλάδος της Οικείας Επιστήµης: Πλήρης Κλάδος της Οικείας Επιστήµης: Τεχνική Γεωλογία 

Το γνωστικό αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης είναι ευρύ και 

αναφέρεται κύρια στη λιθολογική σύσταση, στη δοµή, στα φυσικοµηχανικά 

χαρακτηριστικά, στη διαπερατότητα, στην τεχνικογεωλογική συµπεριφορά 

των διαφόρων γεωλογικών σχηµατισµών, καθώς και σε µεθόδους ενίσχυσης 

και βελτίωσης της συµπεριφοράς αυτής στο πλαίσιο των τεχνικών έργων και 

στη διερεύνηση – αντιµετώπιση καταστροφικών γεωλογικών φαινοµένων. 

Το εν λόγω αντικείµενο εντάσσεται στη γνωστική περιοχή που 

καλύπτει ο Τοµέας Γεωλογικών Επιστηµών και διδάσκεται στα παρακάτω 
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µαθήµατα του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής 

Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.: 

1) Τεχνική Γεωλογία Ι (70 εξάµηνο, Υποχρεωτικό) 

2) Τεχνική Γεωλογία ΙΙ (80 εξάµηνο, Κατεύθυνση) 

3) Εδαφοµηχανική & Στοιχεία Θεµελιώσεων (80 εξάµηνο, Κατεύθυνση) 

4) Βελτίωση Γεωτεχνικής Συµπεριφοράς Γεωλογικών Σχηµατισµών (90 

εξάµηνο, Κατεύθυνση) 

5) Πρακτική Άσκηση ΙΙ – Μεγάλες Ασκήσεις Εφαρµοσµένης Γεωλογίας 

(90 εξάµηνο, Κατεύθυνση) 

6) Κεφάλαια Περιβαλλοντικής Γεωλογίας (Π.Μ.Σ.) 

 

Επίσης σας γνωρίζουµε, ότι η εν λόγω προκήρυξη αφορά στην εξέλιξη του 

Λέκτορα κ. Κ. Λουπασάκη στη βαθµίδα του Επικ. Καθηγητή. 

Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε: α) την πρόταση του Τοµέα Γεωλογικών 

Επιστηµών, β) αντίγραφο της σχετικής προκήρυξης και γ) απόσπασµα Πρακτικού 

της ανωτέρω Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

    

                                                                                      ΟΟΟΟ Πρόεδρος Πρόεδρος Πρόεδρος Πρόεδρος 

    

    

                                                                                                                                            Ι. ΠασπαλιάρηςΙ. ΠασπαλιάρηςΙ. ΠασπαλιάρηςΙ. Πασπαλιάρης    

                                               Καθηγητής                       Καθηγητής                       Καθηγητής                       Καθηγητής    

    

    

    

    

    

    

    

    

Κοινοποίηση:Κοινοποίηση:Κοινοποίηση:Κοινοποίηση:        Τοµέας Γεωλογικών Επιστηµών    

    

                                                                        

                                                        



Γραµµατεία Σχολής Μ.Μ.-Μ. Τηλ.2107722064  /  Fax:2107722063 
email: secretary@metal.ntua.gr 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑρΑρΑρΑριθ. Πρωτ.:ιθ. Πρωτ.:ιθ. Πρωτ.:ιθ. Πρωτ.:    3199 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ    

                                                                                                        

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ    

Προκήρυξη θέσης Προκήρυξη θέσης Προκήρυξη θέσης Προκήρυξη θέσης µέλους ∆ΕΠ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείωνµέλους ∆ΕΠ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείωνµέλους ∆ΕΠ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείωνµέλους ∆ΕΠ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων----

Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στη βαθµίδα τουΜεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στη βαθµίδα τουΜεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στη βαθµίδα τουΜεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στη βαθµίδα του    

Επικ. Καθηγητή Επικ. Καθηγητή Επικ. Καθηγητή Επικ. Καθηγητή µε γνωστικό αµε γνωστικό αµε γνωστικό αµε γνωστικό αντικεντικεντικεντικείµενο «Βελτίωση της Γεωτεχνικής ίµενο «Βελτίωση της Γεωτεχνικής ίµενο «Βελτίωση της Γεωτεχνικής ίµενο «Βελτίωση της Γεωτεχνικής 

Συµπεριφοράς των Γεωλογικών ΣχηµατισµώνΣυµπεριφοράς των Γεωλογικών ΣχηµατισµώνΣυµπεριφοράς των Γεωλογικών ΣχηµατισµώνΣυµπεριφοράς των Γεωλογικών Σχηµατισµών»»»»    

 

Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του 

Ε.Μ.Πολυτεχνείου στην από 5-11-2012 συνεδρίασή της, αποφάσισε την 

προκήρυξη για την πλήρωση µιας (1) θέσης ∆ΕΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

των άρθρων 21 και 23 του Ν.3549/2007, του άρθρου 6 του Ν. 2083/92, των 

άρθρων 1 παρ. 2(α) και 4 παρ. 4 του Ν. 2517/97 και του άρθρου 5 παρ. 5 (β) 

του Ν. 4076/2012 ως εξής: 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

ΣΧΟΛΗ:ΣΧΟΛΗ:ΣΧΟΛΗ:ΣΧΟΛΗ: Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών 

ΤΟΜΕΑΣ:ΤΟΜΕΑΣ:ΤΟΜΕΑΣ:ΤΟΜΕΑΣ: Γεωλογικών Επιστηµών 

Μία (1) θέση ∆ΕΠ στη βαθµίδα του Επικ. Καθηγητή µε γνωστικό 

αντικείµενο «Βελτίωση της Γεωτεχνικής Συµπεριφοράς των Γεωλογικών «Βελτίωση της Γεωτεχνικής Συµπεριφοράς των Γεωλογικών «Βελτίωση της Γεωτεχνικής Συµπεριφοράς των Γεωλογικών «Βελτίωση της Γεωτεχνικής Συµπεριφοράς των Γεωλογικών 

ΣχηµατισµώνΣχηµατισµώνΣχηµατισµώνΣχηµατισµών»»»». 

 Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στη Γραµµατεία της 

Σχολής την υποψηφιότητά τους µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) 

µηνών από την ηµεροµηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δηµοσίευσης 

της Προκήρυξης αυτής στον Ηµερήσιο Τύπο µαζί µε όλα τα αναγκαία για 

την κρίση δικαιολογητικά.  

 

Μαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβΜαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβΜαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβΜαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:άλουν:άλουν:άλουν:    

1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι 

σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να 
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υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιµίας από τον ∆ΟΑΤΑΠ ή 

αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιµίας. 

2. Βιογραφικό σηµείωµα. 

3. Αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρωτότυπα επιστηµονικά 

δηµοσιεύµατα. 

4. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή και άλλα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα. 

• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφήσε ηλεκτρονική µορφήσε ηλεκτρονική µορφήσε ηλεκτρονική µορφή 

(CD ή άλλο αποθηκευτικό µέσο) και σε ένα αντίτυκαι σε ένα αντίτυκαι σε ένα αντίτυκαι σε ένα αντίτυπο έντυπηςπο έντυπηςπο έντυπηςπο έντυπης µορφής το 

οποίο θα βρίσκεται στη Γραµµατεία της Σχολής και θα είναι στη διάθεση 

όλων των µελών του εκλεκτορικού σώµατος, της εισηγητικής επιτροπής 

και της γενικής συνέλευσης που συµµετέχουν στην εν λόγω διαδικασία 

και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. 

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α’/βάθµιας 

Υγειονοµικής Επιτροπής. 

• 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.1599/86 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. 

 

 Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να µην υπέχουν χρηµατική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν 

απαλλαγεί νόµιµα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 

διορισµού τους. 
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 Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι που δεν έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί 

νόµιµα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, θα 

δηλώνουν ότι θα έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις τους 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. 

Η προκαλούµενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν µπορεί να 

προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών 

(ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113). 

Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

 

      Αθήνα, 8-11-2012 

 

 

                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    

    

    

    

                           Ι. ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ           Ι. ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ           Ι. ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ           Ι. ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ    

                                          (Καθηγητής)                                  (Καθηγητής)                                  (Καθηγητής)                                  (Καθηγητής)    


