
 

 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1210/τΓ/25-05-2021 η με αρ. πρωτ. 
40317/20-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΧΧ46Μ9ΞΗ-7ΡΦ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):   
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοχημεία με έμφαση 
στη μελέτη λιπιδίων στο Σακχαρώδη Διαβήτη». 
Κωδικός Θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 22058 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στο ευρύτερο πεδίο της Βιοχημείας, περιλαμβάνει την ανάλυση 
παραγόντων στο Σακχαρώδη Διαβήτη και σε συγγενείς ασθένειες, καθώς και την έρευνα συναφών 
μεταβολικών μονοπατιών. Εστιάζει δε, στη μελέτη λιποειδών ενώσεων, στην αποσαφήνιση της δομής 
τους και στην εμπλοκή τους στο μηχανισμό πρόκλησης Σακχαρώδη Διαβήτη. 
 
 Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κτηνιατρική-Ανίχνευση 
μοριακών δεικτών παρασίτων και ευζωία ζωικών προτύπων». 
Κωδικός Θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 22059 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το γνωστικό αντικείμενο  εμπίπτει στο ευρύτερο πεδίο της Κτηνιατρικής Επιστήμης και εστιάζει στη 
μελέτη παραγόντων και συνθηκών που αφορούν στην ευζωία ή/ και στη μελέτη συμπεριφοράς ζωικών 
προτύπων, διερευνώντας παράλληλα τον εντοπισμό παρασίτων, και σε συνέχεια τον βιοχημικό 
χαρακτηρισμό και την απομόνωση μορίων παρασίτων με την παραγωγή και χρησιμοποίηση 
μονοκλωνικών αντισωμάτων. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ 
Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250,  Αιγάλεω Τ.Κ.122 44  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Τηλέφωνο : 210.5381116, 210.5381688   
Ηλ. Ταχυδρ. : depstaff@uniwa.gr  Ημερομηνία: 17-06-2021 
Πληροφορίες : Β. Ντέκα, Μ.Μιχαλοπούλου  Αρ. Πρωτ.: 47437 
   



 

 Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Μέθοδοι ελέγχου 
ποιότητας με ειδίκευση στη κλινική χημεία και στις αναλύσεις σπέρματος». 
Κωδικός Θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 22060 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι ελέγχου ποιότητας με ειδίκευση στη κλινική χημεία και στις 
αναλύσεις σπέρματος» περιλαμβάνει την στατιστική μεθοδολογία που εφαρμόζεται στις αναλύσεις 
κλινικής χημείας και στις αναλύσεις σπέρματος, δύο τομείς με διαφορετικές στατιστικές μεθοδολογίες 
αλλά και διαφορετικά τα πρότυπα (standards) και τις κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) που 
εφαρμόζονται σε αναλύσεις εργαστηρίων κλινικής χημείας και σπερματολογίας.  

 
 
 
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 17 Αυγούστου 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 την Γραμματεία του Τμήματος 
Βιοϊατρικών Επιστημών, τηλ.2015385619,e-mail: biomed.sciences@uniwa.gr , Πανεπιστημιούπολη Άλσους 
Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 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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