ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση μιάς (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου στη συνεδρίαση
της Γ.Σ.Ε.Σ. αριθμ. 13/16-12-2008, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση της κατωτέρω θέσης
Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Α του Ν. 2083/92 και των άρθρων 21 & 23 του Ν.
3549/07.
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα

:

Λέκτορα

στον Τομέα

:

Τοπογραφίας

στο γνωστικό αντικείμενο

:

«Όραση Υπολογιστών (Computer Vision)»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής (κτήριο «Βέη», Πολ/πολη
Ζωγράφου, τηλ: 210-772 2761), την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών
από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης στον Ημερήσιο Τύπο της δημοσίευσης σε ΦΕΚ
της προκήρυξης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
1. Βιογραφικό σημείωμα και Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά
δημοσιεύματα σε σαράντα (40) αντίγραφα.
2. Αντίγραφο πτυχίου και τίτλων σπουδών, (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα). Για όσους
προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας τίτλων
σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
3. Τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα, σε τέσσερα (4) αντίτυπα, το ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία του πιστοποιητικού του αρμόδιου Δημάρχου ή
Προέδρου, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής
Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής `Ενωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας
αρχής του Κράτους, την Ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία αντίγραφου ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση.
6. Πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή θα κατατεθεί από τους
υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
7. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α΄.
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
από 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 τον χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης
Διορισμού τους.
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Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων, δεν ισχύει για πολίτες κράτουςμέλους 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 Δ΄ 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 δε μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από
πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13/02/2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ. ΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-772 2761/ 4232 Fax: 210-772 2690
Web site: http://www.survey.ntua.gr Email address: secret@survey.ntua.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Αθήνα ..................................
Αριθμ. Πρωτ.........................
Προς
τη Δ/νση Διοικητικού
Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού
Θέμα : Προκήρυξη μιας θέσης Δ.Ε.Π. (από συνταξιοδότηση).
Σας γνωρίζουμε ότι η Γ.Σ.Ε.Σ. της ΣΑΤΜ στη συνεδρίαση με αριθμ. 13/16-12-2008 έχοντας
υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 6Α του Ν. 2083/92 και των άρθρων 21 & 23 του Ν. 3549/07,
αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα
Τοπογραφίας στο γνωστικό αντικείμενο «Όραση Υπολογιστών (Computer Vision)», η οποία
προέκυψε από τη συνταξιοδότηση του Καθηγητή κ. Δ. Ρόκου.
Συνημμένα σας στέλνουμε : το πλήρες κείμενο της προκήρυξης
απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ. (συνεδρ. 13/16-12-2008)
έντυπο κωδικοποίησης
και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κοινοποίηση
 Τομέα Τοπογραφίας
Μ. ΚΑΒΟΥΡΑΣ
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