
 

 

 

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

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1671/τ.Γ/26.07.2021 η με αρ. πρωτ. 
52127/05.07.2021 (ΑΔΑ: 67ΔΜ46Μ9ΞΗ-ΠΘΚ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):   
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Ευφυής τεχνολογία και εφαρμογές 
στη Μαιευτική φροντίδα».  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ23255 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το γνωστικό αντικείμενο θα βοηθήσει ουσιαστικά και θα συνεισφέρει καταλυτικά στη δημιουργία νέων γνώσεων 
μέσω των εφαρμογών προγνωστικών μοντέλων στην έκβαση της μαιευτικής φροντίδας, προς τους φοιτητές/τριες 
του τμήματός μας της ΣΕΥΠ γενικότερα.  Είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις τάσεις της εποχής και τις επιταγές 
και εξελίξεις της Επιστήμης. 
 
 Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός μαιευτικής φροντίδας 

με έμφαση στους περιγεννητικούς παράγοντες σε κρίσιμες νεογνικές καταστάσεις». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ23256 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εστιάζει στο εξειδικευμένο σχέδιο της μαιευτικής φροντίδας με βάση τους 
περιγεννητικούς παράγοντες, που επηρεάζουν την έκβαση του νεογνού σε κρίσιμες για τη ζωή του καταστάσεις, 
με απώτερο στόχο τη βέλτιστη οργανική και ψυχολογική έκβαση των νεογνών αλλά και των οικογενειών τους. 
 
 
 
 
 
 

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: 01.09.2021 
Πληροφορίες : Β. Ντέκα, Μ.Μιχαλοπούλου  Αρ. Πρωτ.: 65575 
   



 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ  

 Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Οικονομική με 
έμφαση στους Οικονομικούς Απολογισμούς». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ23257 
 

 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 

 Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική αντοχή σύνθετων 
υλικών για μηχανολογικές εφαρμογές». ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ23258 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Θεραπεύει κατά σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα επιμέρους αντικείμενα: 
- Αριθμητική ανάλυση και αναλυτική επίλυση προβλημάτων αντοχής συνθέτων υλικών, τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε μηχανολογικές εφαρμογές. 
- Υπολογιστική αντοχή σύνθετων υλικών με ενίσχυση σωματιδίων, ινών, ή/και στρωματική δομή, που έχουν 
παραχθεί με προηγμένες τεχνικές κατασκευής (π.χ. προσθετική κατασκευή κ.λ.π.). 
- Μοντελοποίηση της μηχανικής συμπεριφοράς μηχανολογικών στοιχείων και διατάξεων από σύνθετα υλικά. 
-  Πειραματικός χαρακτηρισμός των μηχανικών ιδιοτήτων συνθέτων υλικών για μηχανολογικές εφαρμογές. 
 

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 01 Νοεμβρίου 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. Μαιευτικής, τηλ. 2105387481, e-mail: midw@uniwa.gr, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω,                                        

Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω. 
2. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, τηλ. 2105381125, e-mail: accfin@uniwa.gr , Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου 

Ελαιώνα, Π.Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω. 
3. Μηχανολόγων Μηχανικών, τηλ. 2105381227, e-mail: mech@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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