
 
Αθήνα,   11-12-2012 
 

Αρ. πρωτ: 26581 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

Το Πρυτανικό Συµβούλιο στην από 10/12/2012 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη 
τη διάταξη της παρ. 3  του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011, τ.Α΄), 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10-
08-2012, τ.Α΄) 

 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

τους ενδιαφερόµενους για την ανάδειξή τους ως Εξωτερικά Μέλη του Συµβουλίου 
του Ε.Μ. Πολυτεχνείου να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας έως και την 
Παρασκευή 28 ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, ως εξής: 
• Αυτοπροσώπως, µε κατάθεση υπογεγραµµένης αίτησης -βάσει του συνηµµένου 

υποδείγµατος-  στο Γραφείο της Γραµµατέως του Πρυτανικού Συµβουλίου 
(Κτίριο ∆ιοίκησης – Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τηλ. 210 772 1983), ή δια 
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου. 

• Με συστηµένη επιστολή, µε την οποία αποστέλλεται η υπογεγραµµένη συνηµµένη 
αίτηση στην Πρυτανεία του Ε.Μ.Π. στη διεύθυνση «Για το Πρυτανικό Συµβούλιο, 
Κτίριο ∆ιοίκησης, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 
Ζωγράφου» τηλ. επικοινωνίας 210 772 1983. 

• Με ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση: rosap@central.ntua.gr 

Η αίτηση του υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από: 
1) τίτλο ή τίτλους σπουδών, 
2) βιογραφικό σηµείωµα µε παρουσίαση του έργου του και 
3) υπεύθυνη δήλωση περί µη συνδροµής στο πρόσωπό του κωλύµατος 

εκλογιµότητας. 

Οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν τα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παρ. 5 περίπτωση α΄ του Ν. 4009/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 
4 του Ν. 4076/2012 και να µη συντρέχει στο πρόσωπό τους κάποιο από τα κωλύµατα 
που προβλέπονται στην ίδια διάταξη. Ειδικότερα: Προσόντα για την εκλογή 
εξωτερικού µέλους αποτελούν η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήµη, 
στα γράµµατα ή στις τέχνες. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αυξηµένα τυπικά 
προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο ηµεδαπού ή αναγνωρισµένου αλλοδαπού 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος. Η προϋπόθεση κατοχής πτυχίου δεν ισχύει 
προκειµένου περί γνωστικών αντικειµένων εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης 
ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η λήψη αυτού.  

Κωλύονται να εκλεγούν ως εξωτερικά µέλη πρόσωπα τα οποία είχαν οποιαδήποτε 
οικονοµική συναλλαγή µε σκοπό το κέρδος µε το Ίδρυµα την τελευταία πενταετία, 
καθώς και οι εν ενεργεία καθηγητές ΑΕΙ της ηµεδαπής ή οι συνταξιούχοι καθηγητές 
του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. 

Η παρούσα να δηµοσιευθεί, µε ευθύνη της Γραµµατείας του Πρυτανικού 
Συµβουλίου και της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής του Ιδρύµατος, στους παρακάτω 
ιστοτόπους: 

 
α) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, 
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β) της Αρχής ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση (Α.∆Ι.Π.), 

γ) του Ιδρύµατος, 

δ) του Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 
  

 

 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 
 
 

Σ.Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
- Γραφείο Πρύτανη 
- Γραφείο Αντιπρυτάνεων 
- Γενική ∆/νση ∆ιοικητικής Στήριξης και Σπουδών 
- ∆/νση ∆ιοικητικού  
- ∆/νση Πληροφορικής 
- Γραµµατεία Συγκλήτου 
- Γραµµατεία Πρυτανικού Συµβουλίου 
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Α Ι Τ Η Σ Η  –  ∆ Η Λ Ω Σ Η  

υποψηφιότητας για θέση εξωτερικού 
µέλους του Συµβουλίου του Ε.Μ. 
Πολυτεχνείου. 

ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

  
Θέµα: «Υποψηφιότητα για θέση 

εξωτερικού µέλους του Συµβουλίου 
του Ε.Μ. Πολυτεχνείου». 

Με την αίτησή µου αυτή υποβάλλω υποψηφιότητα για 
θέση εξωτερικού µέλους του Συµβουλίου του Ε.Μ. 
Πολυτεχνείου, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 
4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011, τ.Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 4076/2012 
(Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012, τ.Α΄). 

  
  
Επώνυµο: 
 
 
Όνοµα: 
 

Ειδικότερα, είναι σε γνώση µου ότι: 

«Για την εκλογή εξωτερικού µέλους του Συµβουλίου 
απαιτείται η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου στην 
επιστήµη, στα γράµµατα ή τις τέχνες. Ο υποψήφιος θα 
πρέπει να διαθέτει αυξηµένα τυπικά προσόντα και 
τουλάχιστον πτυχίο ηµεδαπού ή αναγνωρισµένου 
αλλοδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος. Η 
προϋπόθεση κατοχής πτυχίου για κατάληψη θέσης 
εξωτερικού µέλους του Συµβουλίου δεν ισχύει 
προκειµένου περί γνωστικών αντικειµένων εξαιρετικής και 
αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι 
δυνατή ή συνήθης η λήψη αυτού. Κωλύονται να εκλεγούν 
ως εξωτερικά µέλη πρόσωπα τα οποία είχαν οποιαδήποτε 
οικονοµική συναλλαγή µε σκοπό το κέρδος µε το Ίδρυµα 
την τελευταία πενταετία, καθώς και οι εν ενεργεία 
καθηγητές Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οι συνταξιούχοι 
καθηγητές του ιδίου Α.Ε.Ι.» 

 
Όνοµα πατέρα: 
 
 
Όνοµα µητέρας: 
 
 
Ιδιότητα: 
 
 
Τόπος γέννησης: 
 
 
Έτος γέννησης: 
 
 
Τόπος µόνιµης κατοικίας: 
 

Με την παρούσα επισυνάπτω:  

α.  τίτλους σπουδών 

β. υπόµνηµα, το οποίο περιλαµβάνει βιογραφικό 
σηµείωµα και ανάλυση του έργου µου, το οποίο θα το 
αποστείλω και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
rosap@central.ntua.gr 

γ.  υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό 
µου κωλύµατα εκλογιµότητας. 

  
 

(Τόπος/ Ηµεροµηνία) 

 

Ο ΑΙΤΩΝ-∆ΗΛΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ-∆ΗΛΟΥΣΑ 
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