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Αθήνα 24/3/2022 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) (ΣΕΜΦΕ/ΕΜΠ) 

 

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με έδρα 

την Αθήνα, με απόφαση της 4ης/2022 Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΕΜΦΕ, καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόχους διδακτορικού τίτλου στα επιστημονικά 

αντικείμενα που θεραπεύει η Σχολή, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 33 του 

ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-1-2016) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου20 του ν.4452/2017 (ΦΕΚ 

17/15-2- 2017), συγκεκριμένα:  

α) να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό 

αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα ένταξης,  

β) να έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα 

αυτά και  

γ) να έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της 

περίπτωσης Α' επιστημονικό/ εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική 

εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο 

επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική 

εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω. 

να υποβάλουν έως τις 31 Μαρτίου 2022, αίτηση μετάταξης σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.) στη Σχολή ΕΜΦΕ, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα/γνωστικές περιοχές:  

• Μαθηματικά 

• Φυσική 

• Μηχανική 

• Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Σπουδών και Δικαίου (Οικονομικά, Πολιτική Οικονομία, Δίκαιο, 

Φιλοσοφία) 

Η αίτηση μετάταξης πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:  

• Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα  

• Αναλυτικό υπόμνημα εργασιών - λίστα δημοσιευμένου έργου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 

συνέδρια.  

• Αντίγραφο του Διδακτορικού Διπλώματος  

• Αποδεικτικά συναφούς εμπειρίας, μετά τη λήψη του διδακτορικού, διετούς εκπαιδευτικής εμπειρίας ή 

εμπειρίας σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό 

έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των παραπάνω.  

Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς μέσω 

υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση adminsemfe@mail.ntua.gr έως 

τις 31 Μαρτίου 2022.  

Ταχυδρομική διεύθυνση:  

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών/ΕΜΠ 

Κτ.Ζ, νέα Διδακτήρια ΣΕΜΦΕ, 2ος όροφος 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9,  

ΤΚ 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 

Τηλεφωνική επικοινωνία : 210 772 -4061 (Μ. Τσαμασφύρου), -1982 (Ι. Αθανασάκης), -4190 (Α. 

Κατζιλιέρη), -2023 (Π. Λούρα) 

http://www.semfe.ntua.gr/
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