
 

 

 

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

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1508/τ.Γ/08.07.2021 η με αρ. πρωτ. 
47487/17.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΔΓΦ46Μ9ΞΗ-2Ψ3) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):   
 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
ΤΟΜΕΑΣ Ι ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Μία (1) θέση Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μαθηματικές Μέθοδοι Σχεδίασης 
Βιομηχανικών Προϊόντων». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ22662 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αναφέρεται σε ερευνητικά ζητήματα, μεθοδολογίες και αλγορίθμους 
που σχετίζονται με τη μαθηματική μοντελοποίηση σχεδιαστικών διεργασιών που εντάσσονται στο 
πλαίσιο Industry 4.0,  εκτελούνται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και έχουν εφαρμογή στον 
κύκλο ζωής βιομηχανικών προϊόντων και πιο συγκεκριμένα στις διαδικασίες τριδιάστατης 
μοντελοποίησης, ανάλυσης και βελτιστοποίησης. 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Βιολογία και 
Ανάλυση Ιατρικών Δεδομένων με Ανάπτυξη Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ22668 
 
 
 
 
 
 

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, 210.5381687   
Ηλ. Ταχυδρ. : depstaff@uniwa.gr  Ημερομηνία: 20.07.2021 
Πληροφορίες : Β. Ντέκα, Μ.Μιχαλοπούλου  Αρ. Πρωτ.: 57342 
   



 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εξατομικευμένο Λογισμικό 
και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ22670 
 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Κλινική Κοινωνική 
Εργασία». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ22672 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο, εντάσσεται στο πεδίο της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας. Εστιάζει 
στην αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη ψυχικών, συναισθηματικών και άλλων 
διαταραχών συμπεριφοράς, στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής πρόληψης της ψυχοκοινωνικής 
δυσλειτουργίας, στην υποστήριξη και στην αύξηση των ψυχοκοινωνικών δυνατοτήτων και της 
ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας των ατόμων. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση της 
συμπεριφοράς και ψυχοπαθολογίας του ατόμου, των διαπροσωπικών σχέσεων και των δυναμικών της 
οικογένειας, των ψυχικών και συναισθηματικών διαταραχών, των αγχογόνων παραγόντων, της 
επικινδυνότητας, των επιπτώσεων των ψυχικών προβλημάτων, των επιδράσεων του κοινωνικού και 
πολιτισμικού περιβάλλοντος και των γνωστικών, συναισθηματικών και σε επίπεδο συμπεριφοράς 
εκδηλώσεων συνειδητών και ασυνείδητων διεργασιών. 
 
 Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφοριακά 

Επικοινωνιακά Συστήματα και Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ22676 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο, εντάσσεται στο πεδίο της επιστήμης της Ψυχολογίας και εστιάζει στα 
πληροφοριακά συστήματα και στην μεθοδολογία της έρευνας. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση, αφενός στα 
επικοινωνιακά πληροφοριακά συστήματα σχετικά με την υποστήριξη της συνεργασίας του ανθρώπινου 
δυναμικού με δεδομένα, διαδικασίες και τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών που αξιοποιούνται 
με ποικίλους τρόπους σε διάφορους οργανισμούς και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχικής 
υγείας και αφετέρου στη μεθοδολογία έρευνας με ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους για τον σχεδιασμό 
και τη διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών, την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή και σύνθεση 
των συμπερασμάτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Εργασία στο 
Σχολείο με έμφαση στη Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ22679 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο, εντάσσεται στο πεδίο της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας και 
εστιάζει στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, στη προαγωγή της 
ψυχικής υγείας και ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο, στη πρώιμη 
διάγνωση και άμεση αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων μαθητών, στη πρόληψη και 
αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας, στη συμβουλευτική γονέων, στην ενδυνάμωση της 
συμβουλευτικής διάστασης του  ρόλου των εκπαιδευτικών, στη σύνδεση των γονέων με το σχολείο και 
του σχολείου με τη κοινότητα.  Δίνει ιδιαίτερη έμφαση, στο πλαίσιο του συστήματος της σχολικής 
κοινότητας, στη διερεύνηση της αξιολόγησης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων της συμβουλευτικής, του 
σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης και 
ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων και παρέμβασης στη κρίση. 

 
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 τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 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: 
1. Κοινωνικής Εργασίας, τηλ. 210 5381173, e-mail: sw@uniwa.gr , Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα,                      

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω. 
2. Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, τηλ. 210 5381219, e-mail: idpe@uniwa.gr , 

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω. 
3. Μηχανικών Βιοϊατρικής, τηλ. 2105385303, e-mail:  bme@uniwa.gr , Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω,                 

Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω. 
4. Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, τηλ. 210 5385312, e-mail:  ice@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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