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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 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

 

Αθήνα, 19 ∆εκεµβρίου  2011 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6340 

 

ΠΡΟΣ 

ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

∆/ΝΣΗ ∆ΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ∆.Ε.Π. 

 

ΘΕΜΑ:  ∆ιαβίβαση προκήρυξης θέσης ∆.Ε.Π.  

 

 

Σας διαβιβάζουµε, συνηµµένα, την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της 

Σχολής µας (συνεδρίαση 15/12/2011) σχετικά µε την προκήρυξη µιας θέσης ∆.Ε.Π. του 

Τοµέα Μαθηµατικών στη βαθµίδα του Αναπλ. Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο: 

«Αριθµητική Ανάλυση», σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 77, παρ. 3 και 4 του Ν. 

4009/2011 και 1, παρ. 4 του Ν. 2517/97. 

Η θέση αυτή προκύπτει µετά την αίτηση για εξέλιξη του µόνιµου Επίκ. Καθηγητή του Τοµέα  

Μαθηµατικών κ. Κων/νου Χρυσαφίνου. 

Παρακαλούµε για την προώθηση της συνηµµένης προκήρυξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια 

βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

 

 

 

(Α-Π. Α. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙ∆ΗΣ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνηµµένα:  

- Κείµενο προκήρυξης 
- Απόσπασµα πρακτικού 
- Έντυπο κωδικοποίησης  
- Αίτηση µέλους ∆ΕΠ 

 

Κοινοποίηση:  

- Τοµέα Μαθηµατικών, Σ.Ε.Μ.Φ.Ε./ΕΜΠ 



Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου, τηλ. 210 772 1684, 772 1703, 772 1982, fax: 210  7721685    e-mail: semfe@central.ntua.gr 

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

          Αριθµ. Πρωτ.: 6338 

 
 

 
 

 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

 

 Προκήρυξη θέσης µέλους ∆ΕΠ της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών 

Επιστηµών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου µε γνωστικό αντικείµενο «Αριθµητική Ανάλυση».  
 

Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου 

στη συνεδρίαση της 15/12/2011, λαµβάνοντας υπόψη την από 14/7/2011 αίτηση εξέλιξης µέλους ∆ΕΠ και 

σύµφωνα µε τις διατάξεις:  

1) της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (195 Α΄),  

2) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (159 Α΄), όπως 

    αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄),  

3) του άρθρου 21 του ν.3549/2007, 

4) της παρ.5
α
 του άρθρου 14 του ν.1268/1982 (87 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε  

     τελικώς µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.2517/1997 (160 Α΄) 

5) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε 

    µε την παρ. 26 του άρθρου 28 του ν.2083/1992, 

6) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.2517/1997 και  

7) του Π.∆. 134/1999 (132 Α΄) 

 

Αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση µίας (1) θέσης ∆.Ε.Π., ως εξής:  

 

Εθνικό  Μετσόβιο  Πολυτεχνείο  

Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών  

Τοµέας Μαθηµατικών 

 

Μία (1) θέση ∆ΕΠ στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο:  

«Αριθµητική Ανάλυση». 

 

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 υποβάλουν: 

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

Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να 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 διατριβή και άλλα  επιστηµονικά δηµοσιεύµατα . 

• Τα ανωτέρω  των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή ( CD ή άλλο 

αποθηκευτικό µέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης µορφής  το  οποίο θα βρίσκεται στη 
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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 

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. 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 προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 

Υπουργείου Οικονοµικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113). 

Η προκήρυξη  αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

                 Αθήνα,  19 ∆εκεµβρίου 2011                         

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

 

 

 

Α-Π. Α. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙ∆ΗΣ 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


