ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΚΟΜΗΣΕΙΑ
Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών, όλωνος 57
Σ.Κ: 10679, Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Σσιώλη / Ε. αρρή
Σηλ.: 210-3688740/8705
e-mail: deaneconpol@uoa.gr

Αθήνα 1-7 - 2016

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΜΕΣΑΣΑΞΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Ε ΘΕΕΙ Ε.ΔΙ.Π. ΣΗ
ΦΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΤ ΕΚΠΑ
Καλούνται οι Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα
γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει η χολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, οι οποίοι
επιθυμούν μετάταξη σε θέσεις κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), να
υποβάλουν αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016, στη
Γραμματεία της Κοσμητείας της χολής Ο.Π.Ε., όλωνος 57, Σ.Κ. 106 79 Αθήνα, 2ος όροφος
(καθημερινά 10.00-15.00 μ.μ.) *

1)
2)
3)
4)
5)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Αίτηση (υπάρχει έντυπο στην Ιστοσελίδα)
Βιογραφικό σημείωμα – υπόμνημα (3 αντίγραφα)
Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος
Δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (σχετικά με το γνωστικό
αντικείμενο)
Αποδεικτικό εκπαιδευτικής εμπειρίας, μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος για 2
τουλάχιστον Ακαδημαϊκά έτη σε Ελληνικά ΑΕΙ - Ομογενές Ίδρυμα της Αλλοδαπής ή
αναγνωρισμένου επαγγελματικού / ερευνητικού έργου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή
διετούς σχετικής εργασίας σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής / αλλοδαπής ή συνδυασμό των
ανωτέρω.

Τπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση
και στην υπηρεσία που ανήκουν οργανικά, συνοδευόμενο από βιογραφικό σημείωμα.
Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων τριμελής Επιτροπή, η οποία θα οριστεί
από τον Κοσμήτορα της χολής, θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και θα εισηγηθεί σχετικά στη
Κοσμητεία, η οποία θα αποφασίσει για τη μετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση Ε.ΔΙ.Π. της χολής
Ο.Π.Ε. Η απόφαση της Κοσμητείας θα διαβιβαστεί στην Δ/νση Προσωπικού Ανωτάτης
Εκπαίδευσης, Σμήμα Β΄ του ΤΠΠΕΘ η οποία σε περίπτωση που έχει εκδοθεί και η σχετική
εγκριτική απόφαση των αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων, καταρτίζει σχέδιο
Τπουργικής Απόφασης μετάταξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Κοσμήτορας της χολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
*(υπογραφή)

Καθηγητής Μιχάλης πουρδαλάκης

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας της χολής

