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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
(συνεδρίαση 15/03/2016), έχοντας υπόψη τις αριθµ. πρωτ. Φ.125.5/7/185052/Ζ2/17-11-2015 και 
4004/Β2/13-01-2016 Υπουργικές Αποφάσεις, τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.∆. 407/1980, του 
άρθρου 80  παρ. 6 του Ν.4009/2011 όπως ισχύουν  και την από 05/02/2016 απόφαση της Συγκλήτου 
του ΕΜΠ (Θέµα 29.1) αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη πέντε 
(5) διδασκόντων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µερικής απασχόλησης, για το 
εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2015-16, µε δυνατότητα επέκτασης και εντός του χειµερινού 
εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους 2016-17, εφόσον προβλεφθεί από σχετική εξουσιοδοτική διάταξη 
νόµου ή Υπουργικής Απόφασης, για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: 

1) (α) Εισαγωγή  στο  Σιδηροπαγές  Σκυρόδεµα, (β) Σιδηροπαγές Σκυρόδεµα (µία θέση). 
2) (α) Υδροηλεκτικά Έργα, (β) Υδραυλικές Κατασκευές – Φράγµατα (µία θέση). 
3) (α) Τεχνική Γεωλογία, (β) Εδαφοµηχανική Ι, ΙΙ (µία θέση). 
4-5) (α) ∆οµικές Μηχανές & Κατασκευαστικές Μέθοδοι, (β) ∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων, (γ) Ειδικά 
Θέµατα ∆ιαχείρισης Τεχνικών Έργων (δύο θέσεις).  

καθώς και την προσφορά επιπρόσθετου επιστηµονικoύ έργου στην Σχολή σχετικά µε τα αντίστοιχα 
µαθήµατα. Η προκήρυξη διέπεται και από τον Νόµο 4386/11.5.2016. ∆υνατότητα υποβολής 
υποψηφιότητας έχουν επιστήµονες ανεγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώµατος. 

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. 
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