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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, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2211/τΓ/31-12-2020 η με αρ. πρωτ.103818/23-12-2020 (ΑΔΑ: 67Κ746Μ9ΞΗ-ΑΡΤ) προκήρυξη για την πλήρωση 
θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):   

 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ 
 
 Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Αξιολόγηση δυναμικού 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το σχεδιασμό υβριδικών συστημάτων ήπιων μορφών ενέργειας». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 19564 
 
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ Α΄ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ 
 
• Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική 
Μοντελοποίηση Ροών με Εφαρμογές στη Θαλάσσια Τεχνολογία και τη Ναυτική Μηχανολογία». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 19565 
 
 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
• Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση και Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνων Πόρων με έμφαση στις Συστημικές Προσεγγίσεις». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 19566 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο, εντάσσεται στο πεδίο της επιστήμης της Διοίκησης μέσα από το πλαίσιο 
αξιοποίησης των Πόρων σε μία επιχείρηση ή οργανισμό.  Η Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων 
υποστηρίζει καθοριστικά την προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος διαχείρισης των αλλαγών που 
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απαιτεί η σημερινή διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μέσα από 
εργαλεία της Συστημικής Θεωρίας και πιο συγκεκριμένα μέσα από τη χρησιμοποίηση του σημαντικότερου, 
που είναι ο ισορροπημένος πίνακας επιδόσεων BSC (Balanced Scorecard) επιτυγχάνεται μία εξαιρετικά 
ζωτική ευθυγράμμιση μέσα στην επιχείρηση.  Το BSC δίνει ιδιαίτερη έμφαση και σημασία στη διερεύνηση 
και αξιοποίηση των άυλων χαρακτηριστικών των οργανισμών και πως μπορούν να οδηγήσουν τελικά σε 
ένα διαρκώς αναγεννώμενο συγκριτικό πλεονέκτημα.  Οι τέσσερις πόλοι του μοντέλου BSC 
(χρηματοοικονομικός, πελάτες, εσωτερικές διαδικασίες, ανάπτυξη και καινοτομία) αγκαλιάζουν το Όραμα 
και τη Στρατηγική της επιχείρησης, με τρόπο που επιτρέπει τη συνεχή ανατροφοδότηση και την αναγκαία 
δράση ανά περίπτωση, για την επαναφορά στο μονοπάτι μετάβασης.  Το BSC και η Συστημική θεωρία, 
υποστηρίζουν με ικανοποιητικό τρόπο, την ευθυγράμμιση στρατηγικής, ανθρώπων, οργανωσιακών 
δομών, υλικών πόρων, κουλτούρας και έξυπνης τεχνολογίας, για την αντιμετώπιση του δυναμικού και 
ταραχώδους περιβάλλοντος δραστηριοποίησης επιχειρήσεων και οργανισμών. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
 Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Ιταλική Τουριστική 
Ορολογία και Βιωματικές Προσεγγίσεις Λογοτεχνίας». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 19567 
 
 
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 
• Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός του 
Εσωτερικού και του Δημόσιου αστικού χώρου: Μεθοδολογίες ανάλυσης και νοηματοδοσίας». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»:19568 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός του Εσωτερικού και του Δημόσιου Aστικού Xώρου:  Μεθοδολογίες 
Aνάλυσης και Nοηματοδοσίας» έχει μεγάλο εύρος και καλύπτει έναν πλήρη κλάδο που εστιάζεται σε 
θέματα Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων, ιδιωτικών ή δημόσιας λειτουργίας και αστικών περιβαλλόντων 
μικρής ή μεγάλης κλίμακας. Αφορά επίσης στην ανάπτυξη Μεθοδολογιών Νοηματοδοσίας, οι οποίες 
αποσκοπούν στην αναζήτηση αναλυτικών και συνθετικών εργαλείων από τη γλώσσα, τη λογοτεχνία ή από 
άλλα πεδία αισθητικών καταθέσεων, ώστε να κατευθύνουν με επινοητικές πρακτικές και διαδικασίες 
κριτικής εμβάθυνσης τη συνθήκη του σχεδιασμού.  Η εγγενής «ανοιχτότητα» της Αρχιτεκτονικής, αλλά 
κατά κύριο λόγο η ιδιοσυστασία της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού χώρου, καθόσον κινείται μεταξύ 
επιστήμης, τέχνης και αισθητικού παραγόμενου, επιβάλλει την όσμωση με άλλα πεδία στοχασμού και 
δημιουργίας με σκοπό την ανάδυση νέων μορφών, λειτουργιών και αφηγήσεων, που θα δώσουν νόημα 
και περιεχόμενο στην ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο. 
 

 
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021. 
 
Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως 
ισχύει. 
 
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).  
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Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις  Γραμματείες των 
αντίστοιχων Τμημάτων: 
 
1. Διοίκησης Επιχειρήσεων:  2105381151, ba@uniwa.gr, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα – Π. Ράλλη 

& Θηβών 250, 12241 Αιγάλεω, 
2. Διοίκησης Τουρισμού: 2105385211, tourism@uniwa.gr, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω –                         

Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 
3. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής: 210 5385405, 210 5385467, ia@uniwa.gr, Πανεπιστημιούπολη Άλσους 

Αιγάλεω – Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 
4. Μηχανολόγων Μηχανικών: 210 5381506, 2105381227, mech@uniwa.gr, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου 

Ελαιώνα – Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12241 Αιγάλεω 
5. Ναυπηγών Μηχανικών: 2105385310, na@uniwa.gr, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω –                             

Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 
 
 

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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