
 

 

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3221/τ.Γ/30.12.2021 η με αρ. πρωτ. 
109900/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΣ8Ε46Μ9ΞΗ-5Φ2) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):   
 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

• Μία (1) θέση Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνές Μάρκετινγκ Στρατηγικής 
Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Επιχειρηματικών Σχέσεων Βιομηχανικών Επιχειρήσεων». 
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 25529 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο,  εντάσσεται στο πεδίο της επιστήμης της Διοίκησης και 
ιδιαίτερα του διεθνούς μάρκετινγκ, η έννοια της αναγκαιότητας του αναφέρεται στην υλοποίηση της 
παγκοσμιοποίησης και ιδιαίτερα στην δημιουργία επιχειρηματικών σχέσεων. Στην εποχή της τέταρτης 
βιομηχανικής επανάστασης που διανύουμε οι βιομηχανικές αυτές σχέσεις αναπτύσσονται ηλεκτρονικά 
με την δημιουργία e-B2B σχέσεων. 
Το υπόψη γνωστικό πεδίο θέλει να καλύψει την στρατηγική ηλεκτρονικών σχέσεων μεταξύ των 
επιχειρήσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί η βάση της επιθυμητής εμπιστοσύνης μεταξύ τους για την 
ανάπτυξη στρατηγικών εταίρων σε πεδία τόσο Μάρκετινγκ όσο και Logistics προκειμένου να 
δημιουργηθούν κέντρα κόστους προς όφελος των καταναλωτών. 
 

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 το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022. 
 
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).  
 

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: 19.01.2022 
Πληροφορίες : Β. Ντέκα, Σ. Δάγλα  Αρ. Πρωτ.: 2868 
   

https://apella.minedu.gov.gr/


 

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων τηλ. 2105381508, e-mail: ba@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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