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Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας». 
 
 Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: 
Διαχείριση συστήματος παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθμιση 

συχνότητας και ενεργού ισχύος, ρύθμιση τάσεως και αέργου ισχύος, ανάλυση και έλεγχος 
διακίνησης ενέργειας στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ροή φορτίου, ανάλυση 
ασφάλειας, διαχείριση συμφορήσεων, ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
βελτιστοποίηση κόστους παραγωγής συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, μέθοδοι τιμολόγησης 
συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, ενοποίηση αγορών  ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής την υποψηφιότητά τους έως 
τις 22 Μαΐου 2013. 

 
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται: 

 

1.Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν 
χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να 
συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της 
σχετικής απόφασης εκλογής. 

 

2.Βιογραφικό σημείωμα. 
 

3.Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 
 

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα. 
 

  Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται σε επτά (7) αντίτυπα σε 
ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε 
έντυπη μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, στη διάθεση όλων των μελών της 
Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19  του ν.4009/2011. 

5.Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής. 

 

 Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία. 
Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο 
υποψήφιος. 

 Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής 
κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία. 
 

       Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν 
την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους 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 
εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας. 
 

Θεσσαλονίκη, 1-4-2013 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος 


