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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτημάτων εξέλιξης, δημοσιεύθηκαν  στο                          
ΦΕΚ 1662/τ.Γ/16-10-2020 οι με αρ. πρωτ. 71911/07-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ8Ν46Μ9ΞΗ-7ΕΣ-1), 71942/07-10-2020 
(ΑΔΑ: 63Ψ746Μ9ΞΗ-ΧΑΤ), 71917/07-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΤΩ46Μ9ΞΗ-ΕΡΒ), 71928/07-10-2020 (ΑΔΑ: 
65Β646Μ9ΞΗ-Υ52) και 71936/07-10-2020 (ΑΔΑ: ΕΙ5Δ46Μ9ΞΗ-ΘΡΠ) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων 
μελών  μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):   
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» 
 
 Μία (1) θέση Καθηγητή α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ογκολογική Νοσηλευτική – Φροντίδα 

ασθενούς και Οικογένειας». 
Κωδικός Θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ18560 
 

Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: 
Η Ογκολογική Νοσηλευτική αποτελεί βασική συνιστώσα της Νοσηλευτικής παγκοσμίως.  Έχει ευρύ πεδίο 
δράσης που εκτείνεται από την πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση, έως 
τη φροντίδα σε προχωρημένο και τελικό στάδιο, σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα, σε τμήματα ημερήσιας 
νοσηλείας και στην κοινότητα.  Η άσκηση της Ογκολογικής Νοσηλευτικής προϋποθέτει μεγάλο όγκο 
γνώσεων και δεξιοτήτων που εστιάζουν στον ασθενή και στην οικογένειά του.  Ο καρκίνος θεωρείται 
οικογενειακή νόσος, καθώς αυτό που συμβαίνει στον ασθενή έχει αντίκτυπο σε όλα τα μέλη της 
οικογένειας.  Η αύξηση του πληθυσμού και η επιμήκυνση του προσδόκιμου επιβίωσης επέφεραν αύξηση 
της επίπτωσης του καρκίνου, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών 
στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς οι συγκεκριμένοι ασθενείς απαντώνται σε όλες τις δομές πρωτοβάθμιας, 
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγεία και όχι απαραίτητα σε ογκολογικά ιδρύματα. 
 
 Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Γαστρεντερολογική 

Νοσηλευτική – Ενδοσκοπήσεις Πεπτικού Συστήματος». 
Κωδικός Θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ18561 

 
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: 
Η «Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική-Ενδοσκοπήσεις Πεπτικού Συστήματος» αποτελεί σήμερα, διακριτό 
κλάδο της Νοσηλευτικής επιστήμης και έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη νοσηλευτική κλινική προσέγγιση 
ασθενών με γνωστά ή πιθανά προβλήματα από το γαστρεντερικό σύστημα, οι οποίοι πρόκειται να 

Αιγάλεω, 05-11-2020 
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υποβληθούν σε διαγνωστικές ή θεραπευτικές ενδοσκοπικές πράξεις. Η αλματώδης εξέλιξη της, 
παγκοσμίως αλλά και στον ελλαδικό χώρο, διασφαλίζει την επιτυχημένη έκβαση του ασθενή αλλά και 
συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας και ασφάλειας 
στους ενδοσκοπούμενους ασθενείς. Επίσης, ένας άρτια καταρτισμένος Νοσηλευτής Γαστρεντερολογίας 
και Ενδοσκοπικής είναι αντιμέτωπος με ποικίλες προκλήσεις στον κλινικό χώρο αλλά και στην κοινότητα.  
 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» 
 
 Μία (1) θέση Καθηγητή α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινοτική Νοσηλευτική Φροντίδα 

γυναικών με καρκίνο του μαστού». 
Κωδικός Θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ18563 
 

Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: 
Η Κοινοτική Νοσηλευτική αποτελεί κλάδο της Νοσηλευτικής, συνδυάζει γνώσεις και δεξιότητες της 
νοσηλευτικής και της Δημόσιας Υγείας με στόχο την προαγωγή της υγείας ατόμων, οικογενειών και 
ομάδων πληθυσμού της κοινότητας, ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας, την ηλικία, την 
οικονομική κατάσταση και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά.  Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη 
αιτία νοσηρότητας στις γυναίκες παγκοσμίως.  Τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο θεραπείας 
και αποκατάστασης οι γυναίκες αυτές απαντώνται στην κοινότητα και υποστηρίζονται σωματικά, 
ψυχολογικά και κοινωνικά από τον Κοινοτικό Νοσηλευτή. 
 
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  
 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
  
 Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός Εσωτερικών και 

Εξωτερικών Χώρων και Αειφορία». 
Κωδικός Θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ18564 

 
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: 
Το γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων και Αειφορία» καλύπτει έναν 
πλήρη κλάδο με εύρος σε θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό εσωτερικών και εξωτερικών – ιδιωτικών ή 
δημόσιων – χώρων, που συνεκτιμά τις αρχές του αειφόρου σχεδιασμού.  Ως αειφόρος σχεδιασμός 
ορίζεται ο σχεδιασμός που λαμβάνει υπ’ όψιν του τους τρεις βασικούς στόχους – πυλώνες της αειφορίας: 
περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία.  Κύριες επιδιώξεις του αειφόρου σχεδιασμού είναι η δημιουργία 
χώρων με βάση το τοπικό κλίμα, η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και των φυσικών 
φαινομένων του κλίματος και η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  Σε ότι αφορά στους 
χρήστες των χώρων, στοχεύει στη δημιουργία χώρων με συνθήκες θερμικής, ακουστικής και οπτικής 
άνεσης, με υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα και ελκυστικότητα.  
 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
 
 Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωαισθητήρες και 

Ψηφιακές Διατάξεις με εφαρμογές στα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Επεξεργασίας 
Γεωσημάτων». 
Κωδικός Θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ18566 
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ 
 
 Μία (1) θέση Καθηγητή α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Ρευστομηχανική και 

Μετάδοση Θερμότητας σε εσωτερικές ροές». 
Κωδικός Θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ18568 

 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 
ΤΟΜΕΑΣ  Ι  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 Μία (1) θέση Καθηγητή α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονες μέθοδοι αυτομάτου ελέγχου 

συστημάτων κίνησης και εφαρμογές σε υδραυλικά -πνευματικά συστήματα». 
Κωδικός Θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ18570 
 
Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως 
ισχύει. 
 
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 05 Ιανουαρίου 2021 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr (εφόσον έχουν 
προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ) καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση 
δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης).  
Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις Γραμματείες των 
Τμημάτων: 
Νοσηλευτικής: 210 5385863, 5613, e-mail: nurs@uniwa.gr, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω - Αγ. 
Σπυρίδωνος 28, 12243 Αιγάλεω, 
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής: 210 210 5385405, 5467, e-mail: ia@uniwa.gr, Πανεπιστημιούπολη Άλσους 
Αιγάλεω -  Αγ. Σπυρίδωνος 28, 12243 Αιγάλεω, 
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής: 210 5385854, 5314, e-mail: geo@uniwa.gr, 
Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω -  Αγ. Σπυρίδωνος 28, 12243 Αιγάλεω, 
Μηχανολόγων Μηχανικών: 210 5381506, 1421, e-mail: mech@uniwa.gr, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου 
Ελαιώνα - Π.Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω, 
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής: 210 5381219, 1216, e-mail: idpe@uniwa.gr, 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα – Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω. 
 
Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: 
www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon. 
 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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