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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Το Συμβούλιο του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με
τη διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη του Ιδρύματος:
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα απευθύνει τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 διεθνή πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους που έχουν τα νόμιμα προσόντα για την ανάδειξή τους στη
θέση του Πρύτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο
8, παρ. 16 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2, παρ. 8 του Ν.
4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159), καθώς και στο άρθρο 24, παρ. 2 του Ν. 4009/2011.
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη πρέπει να είναι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ΑΕΙ της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας,
αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία. Η ιδιότητα του Πρύτανη είναι ασυμβίβαστη
με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός του Ιδρύματος, καθώς και με την κατοχή άλλης έμμισθης
θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους στο χρονικό διάστημα από
τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 έως και τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 και ώρα Ελλάδος 15:00.
Η υποψηφιότητα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Αίτηση υποψηφιότητας (με βάση υπόδειγμα που θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του
Συμβουλίου ΕΜΠ, http://si.ntua.gr),
2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
3. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,
4. Δήλωση συναίνεσης για την ανάρτηση του Βιογραφικού Σημειώματος σε ειδικό τμήμα της
κεντρικής ιστοσελίδας του Ιδρύματος,
5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα
εκλογιμότητας,
6. Περιγραφή του οράματος του υποψηφίου για το μέλλον του ΕΜΠ και των βασικών του
θέσεων ως προς την ακολουθητέα πορεία.
Η υποβολή υποψηφιότητας μπορεί να γίνει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα:
α) Αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ή μέσω συστημένου ταχυδρομείου στη
Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΠ, στο Κτήριο Διοίκησης ΕΜΠ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Αθήνα 157 80
Zografou Campus Heroon Polytechniou 9, Athens 157 80 Greece
tel: (+30) 210 772 1826 fax: (+30) 210 772 2015 url: http://si.ntua.gr

email: si@ntua.gr

β) Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση si@ntua.gr, με επισύναψη όλων των απαιτούμενων εγγράφων. Στην
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποσταλεί σε εύλογο χρόνο και ο πλήρης φάκελος σε έντυπη μορφή,
με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
Ρόζα Παπαδοπούλου
Γραμματεία Συμβουλίου ΕΜΠ
Κτήριο Διοίκησης
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Αθήνα 157 80
Μετά την κατάθεση των υποψηφιοτήτων και τον έλεγχο των τυπικών προσόντων, προγραμματίζεται
συνέντευξη των υποψηφίων στο ΣΙ την 26η Ιουνίου 2014, και στη συνέχεια επιλογή έως τριών
υποψηφίων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 8, παρ. 16 του Ν. 4009/2011, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2, παρ. 8 του Ν. 4076/2012. Ανοικτή δημόσια ακρόαση των εκλόγιμων
υποψηφίων Πρυτάνεων προγραμματίζεται την 8η Ιουλίου 2014.
Οι εκλογές για την ανάδειξη του Πρύτανη θα διεξαχθούν την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014. Στην
περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, οι εκλογές θα επαναληφθούν
την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014, μεταξύ των δύο υποψηφίων που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου,

Μιχάλης Τριανταφύλλου
Πρόεδρος Συμβουλίου ΕΜΠ
Καθηγητής ΜΙΤ
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