
 

 

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

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2709/τ.Γ/25.10.2022 η με αρ. πρωτ. 
98259/18.10.2022 (ΑΔΑ: 6Κ9Ο46Μ9ΞΗ-Ε7Ν) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):   
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

• Μία (1) θέση Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση 
των Νευρολογικών Παθήσεων Ενηλίκων με έμφαση  στο σύνδρομο χρόνιας κόπωσης». 

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ30443 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στη φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση των Νευρολογικών 
Παθήσεων Ενηλίκων, όπως τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, η Νόσος  Πάρκινσον, η Σκλήρυνση κατά 
πλάκας, οι Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις, οι Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού, οι Πολυνευροπάθειες και 
άλλα Νευροεκφυλιστικά νοσήματα, καθώς επίσης και στο Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης που 
εκδηλώνεται στους ασθενείς με χρόνια  Νευρολογικά Νοσήματα. 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Υπηρεσίες 
Φυσικοθεραπείας ως πολιτικές υγείας για υγιή γήρανση». 

        ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ30444 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το γνωστικό αντικείμενο Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας ως πολιτικές υγείας για υγιή γήρανση αφορά στην 

εξειδικευμένη γνώση του φυσικοθεραπευτή για διαχείριση του ειδικού πληθυσμού των ατόμων της τρίτης 

ηλικίας και εφαρμογή της  γνώσης αυτής μετά από τεκμηριωμένη κλινική διερεύνηση που θα οδηγήσει 

στη χάραξη πολιτικών στρατηγικών για την βελτίωση των δεικτών της δημόσιας υγείας σε σχέση με την 

αύξηση του μέσου όρου ηλικίας καθώς επίσης των παραμέτρων διαβίωσης σε σωματικό, βιολογικό και 

ψυχολογικό επίπεδο των ατόμων αυτών. 
 

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει. 

 

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: 03/11/2022 
Πληροφορίες : Β. Ντέκα, Σ. Δάγλα  Αρ. Πρωτ.: 106480 
   



 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023. 
 
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 τη γραμματεία του τμήματος 
Φυσικοθεραπείας, τηλ. 2105387485, e-mail: physio@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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