
 

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 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχ/πολη Ζωγράφου 157 80 •Τηλ: 7722344,  FAX: 7721948 
Πληροφορίες : Σ. Τζώρτζη      Αθήνα, 31/01/2017 
Τηλ. 772.2344        Αριθµ.Πρωτ.: 2498 
Fax :772.1948 
E-mail:voulatzo@central.ntua.gr 
 
Προς 
ΕΛΜΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 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 ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (µέσω e-mail) 
 
ΘΕΜΑ: “∆ηµοσίευση τεσσάρων (4) προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εκπαιδευτικού 
προσωπικού στις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, 
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Ε.Μ. 
Πολυτεχνείου”. 
 

 Σας στέλνουµε τέσσερις (4) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εκπαιδευτικού 
προσωπικού στις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών (1 θέση),  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών (4 θέσεις),  Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (2 θέσεις) και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών 
και Φυσικών Επιστηµών (5 θέσεις),  µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, πλήρους και 
µερικής απασχόλησης, για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 και παρακαλούµε να τις δηµοσιεύσετε στις 
εφηµερίδες «Ελεύθερος Τύπος» και «Εφηµερίδα των Συντακτών» (Αθήνα) και «Τύπος Θεσσαλονίκης» 
(Θεσσαλονίκη), µέχρι και την 01-02-2017 και να µας ενηµερώσετε µε FAX για την ηµεροµηνία δηµοσίευσης. 

Τα σχετικά τιµολόγια να κατατεθούν στο Τµήµα ∆ιεκπεραίωσης και Αρχείου του Ε.Μ.Πολυτεχνείου 
µε έγγραφό σας, υπόψη της ∆/νσης ∆ιοικητικού, Τµήµα ∆ιδακτικού 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 ∆ιανοµή 
- Γραφείο Πρύτανη 
- Γραµµατεία Σχολής Π.Μ. 
- Γραµµατεία Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. 
- Γραµµατεία Σχολής Ν.Μ.Μ. 
- Γραµµατεία Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. 
- ∆/νση ∆ιοικητικού 
     (Τµήµα ∆ΕΠ) 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ  Κ.  ΓΚΟΛΙΑΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος 

  του Τµ. ∆ιεκ/σης & Αρχείου 
 
 

ΑΔΑ: 7Ι0Χ46ΨΖΣ4-92Α
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 Αθήνα,  31  Ιανουαρίου  2017 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 29/11/2016) έχοντας υπόψη την µε αριθµ. πρωτ. 
Φ.125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 Υπουργική Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, 
΄Ερευνας και Θρησκευµάτων, τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.∆. 407/1980, του άρθρου 80 παρ. 6 
του Ν.4009/2011 και του άρθρου 28 του παρ.3 του Ν.4386/2016 όπως ισχύουν και την Απόφαση της 
Συγκλήτου του ΕΜΠ (Συνεδρίαση 08/11/2016), αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) διδάσκοντα, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, µερικής απασχόλησης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-
2017, για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: 
 
(α) ∆οµικές Μηχανές,  (β) ∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων,  (γ) Ειδικά Θέµατα ∆ιαχείρισης Τεχνικών 
Έργων  
καθώς και την προσφορά επιπρόσθετου επιστηµονικoύ έργου στην Σχολή σχετικά µε τα ως άνω 
µαθήµατα. 
 Η ανωτέρω πρόσληψη θα πραγµατοποιηθεί 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. 
 

 Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΓΚΟΛΙΑΣ 
 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7Ι0Χ46ΨΖΣ4-92Α



 

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 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχ/πολη Ζωγράφου 157 80 •Τηλ: 7722344,  FAX: 7721948 
 

 Αθήνα,  31  Ιανουαρίου  2017 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 13/12/2016), έχοντας υπόψη την αριθµ. πρωτ. 
Φ.125.5/7/155285/Ζ2/22-09-2016 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.∆. 
407/1980, του άρθρου 80 παρ. 6 του Ν.4009/2011, του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016 όπως 
ισχύουν και την από 08/11/2016 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ αποφάσισε την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τεσσάρων (4) θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού 
προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µερικής απασχόλησης, για το 
εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2016-2017, για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: 
(1) Μία θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών της 
Σχολής  

• «Ηλεκτρικές Μηχανές Ι» (6ου εξαµήνου) 
(1) Μία θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών της 
Σχολής  

• «Συστήµατα Μικροϋπολογιστών» (6ου εξαµήνου)  
(1) Μία θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών της 
Σχολής  

• «Εργαστήριο Λειτουργικών Συστηµάτων» (8ου εξαµήνου)  
(1) Μία θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών της 
Σχολής  

• «Σχεδίαση Αναλογικών Ηλεκτρονικών Συστηµάτων» (8ου εξαµήνου)  
Οι ανωτέρω προσλήψεις θα πραγµατοποιηθούν µε µισθολογική αντιστοιχία της βαθµίδας του 
Επίκουρου Καθηγητή (µερικής απασχόλησης). 
∆υνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήµονες ανεγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. 
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στη Γραµµατεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15780), εντός 
15 ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον 
ηµερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

6. Αίτηση υποψηφιότητας 
7. Βιογραφικό σηµείωµα 
8. Αναλυτικό υπόµνηµα επιστηµονικών δηµοσιευµάτων 
9. 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 

10. 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 3999. 

 
 Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΓΚΟΛΙΑΣ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (συνεδρίαση 
13.12.2016) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχοντας υπόψη την µε αριθµ. πρωτ. 
Φ.125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.∆. 
407/1980, την απόφαση 6ης/2016 Συνεδρίασης της Συγκλήτου 8.11.2016, τις διατάξεις του άρθρου 
80 παρ.6 του Ν.4009/2011 και του άρθρου 28 παρ.3 του Ν.4386/2016 όπως ισχύουν, αποφάσισε την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάληψη δύο (2) θέσεων διδακτικού και 
εκπαιδευτικού προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, πλήρους 
απασχόλησης, για το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2016-2017, χρονικής διάρκειας 5 
µηνών, µε δυνατότητα ανανέωσης για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: 
 

Μία (1) θέση για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: 
α) «Στατική Ναυπηγικών Κατασκευών»  (6ου) Εξαµ. Π.Π.Σ. Ώρες: 6 
β) «Κατασκευαστικός Σχεδιασµός» 2ου

Εξαµ. ∆.Π.Μ.Σ. Ώρες: 3 
γ) «Θέµα Σχεδίασης Πλοίου»  (7ου) & (8ου) Εξαµ. Π.Π.Σ.  

 
Μία (1) θέση για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: 

α) «Στοιχεία Μελέτης & Σχεδίασης Πλωτών Κατασκευών»  (8ου) Εξαµ. Π.Π.Σ. Ώρες: 5 
β) «∆υναµική Απόκριση Θαλάσσιων Κατασκευών» 2ου

Εξαµ. ∆.Π.Μ.Σ. Ώρες: 3 
 
Οι ανωτέρω προσλήψεις θα πραγµατοποιηθούν µε µισθολογική αντιστοιχία της βαθµίδας του 
Επίκουρου Καθηγητή. 
 
∆υνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήµονες αναγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. 
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στη Γραµµατεία της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων 
Μηχανικών (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 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 (CDή 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 210-7721938. 
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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχ/πολη Ζωγράφου 157 80 •Τηλ: 7722344,  FAX: 7721948 
 

 Αθήνα,  31  Ιανουαρίου  2017 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του 
Ε.Μ.Π. (συνεδρίαση 23/11/2016) έχοντας υπόψη την µε αριθµ. πρωτ. 
Φ.125.5/7/155285/Ζ2/22.09.2016 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.∆. 
407/1980, την απόφαση 6ης/2016 Συνεδρίασης της Συγκλήτου 8.11.2016, τις διατάξεις του άρθρου 
80 παρ.6 του Ν.4009/2011 και του άρθρου 28 παρ.3 του Ν.4386/2016 όπως ισχύουν, προκηρύσσει 
τις εξής θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
πλήρους και µερικής απασχόλησης, για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017, µε τη δυνατότητα 
ανανέωσης εφόσον προβλεφθεί από σχετική Υπουργική Απόφαση: 

 
Α) Τοµέας Φυσικής 

• ∆ύο θέσεις µερικής απασχόλησης διάρκειας πέντε (5) µηνών στα γνωστικά αντικείµενα: 
«Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» και «Αρχές ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας: 
∆ιδακτική της Φυσικής» 

Β) Τοµέας Μαθηµατικών 
• Μια θέση µερικής απασχόλησης διάρκειας πέντε (5) µηνών στο γνωστικό αντικείµενο: 

«Αρχές ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας: ∆ιδακτική των Μαθηµατικών»  
Γ) Τοµέας ΑΚΕ∆ 

• Μια θέση πλήρους απασχόλησης διάρκειας τριών (3) µηνών στο γνωστικό αντικείµενο: 
«Στοιχεία ∆ικαίου και Τεχνική Νοµοθεσία» 

• Μια θέση µερικής απασχόλησης διάρκειας πέντε (5) µηνών στο γνωστικό αντικείµενο: 
«Αρχές παιδαγωγικής» 

Οι προσλήψεις θα πραγµατοποιηθούν µε µισθολογική αντιστοιχία της βαθµίδας του Επίκουρου 
Καθηγητή. 

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

11. Αίτηση υποψηφιότητας 
12. Τίτλοι σπουδών (µε αναγνώριση από ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. - πρώην ∆.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. - όταν 

προέρχονται από πανεπιστήµια του εξωτερικού) 
13. Βιογραφικό σηµείωµα σε ηλεκτρονική µορφή (σε CD ή άλλο αποθηκευτικό µέσο) 
14. Αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρωτότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα σε 

ηλεκτρονική µορφή (σε CD ή άλλο αποθηκευτικό µέσο) 
15. ∆ιδακτορική διατριβή και άλλα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα σε ηλεκτρονική µορφή (σε CD 

ή άλλο αποθηκευτικό µέσο) 
 

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά εντός 15 ηµερών από την 
τελευταία δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο στη Γραµµατεία της Σχολής Εφαρµοσµένων 
Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, στη διεύθυνση: 

 
Γραµµατεία Σ.Ε.Μ.Φ.Ε., 
κτίριο Ζ, 2ος όροφος, 
(πληροφορίες: Ι. Τσαµασφύρου, Μ. Κασσάπη, Β. Μπάρµπα Π. Λούρα, τηλέφωνο: 210 772 4061, 
4191, 4189, 2023) 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, 
Ζωγράφου, Τ.Κ. 15773 
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