
 

 

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

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2934/τ.Γ/24.11.2022 η με αρ. πρωτ. 
110805/14.11.2022 (ΑΔΑ: 9Ψ6946Μ9ΞΗ-ΚΔΥ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):   
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

• Μία (1) θέση Καθηγητή Α΄ βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατρική Φυσική-Ακτινοπροστασία 
και μελέτη υλικών για τον σχεδιασμό απεικονιστικών συστημάτων στις Βιοϊατρικές Επιστήμες». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ31031 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική-Ακτινοπροστασία και μελέτη υλικών για τον σχεδιασμό 
απεικονιστικών συστημάτων στις Βιοϊατρικές Επιστήμες», περιλαμβάνει το Ιατρικό Επιστημονικό Πεδίο 
της Ιατρικής Φυσικής και της Ακτινοπροστασίας όπως αυτό βρίσκει εφαρμογή στην Ακτινοτεχνολογία 
τόσο σε επίπεδο θεωρητικών μαθημάτων όσο και εργαστηριακών/ νοσοκομειακών ασκήσεων που 
έχουν σχέση με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της ακτινοδιαγνωστικής. 

 

• Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατρική Απεικόνιση». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ31033 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Απεικόνιση», περιλαμβάνει το επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής 
Απεικόνισης και των εφαρμογών αυτής στην Ακτινοτεχνολογία τόσο σε επίπεδο θεωρητικών 
μαθημάτων όσο και εργαστηριακών / νοσοκομειακών ασκήσεων που έχουν σχέση με το ευρύτερο 
γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής Απεικόνισης. 
 

• Μία (1) θέση Καθηγητή Α΄ βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο: «Εργαστήρια Ακτινολογίας». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ31037 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.)                        ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ                                                      ΑΙΓΑΛΕΩ 09/12/2022 

Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250,  Αιγάλεω Τ.Κ.122 44     Παναγιώτης Καλδής 

Τηλέφωνο : 210.5381116, 210.5381688  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ     
Ηλ. Ταχυδρ. : depstaff@uniwa.gr  Ημερομηνία: 06/12/2022 
Πληροφορίες : Β. Ντέκα, Σ. Δάγλα  Αρ. Πρωτ.: 119361 
     



 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το γνωστικό αντικείμενο «Εργαστήρια Ακτινολογίας», περιλαμβάνει το Ιατρικό Επιστημονικό Πεδίο της 
Ακτινολογίας όπως αυτό βρίσκει εφαρμογή στην Ακτινοτεχνολογία τόσο σε επίπεδο θεωρητικών 
μαθημάτων όσο και εργαστηριακών / νοσοκομειακών ασκήσεων που έχουν σχέση με την 
ακτινοδιαγνωστική. 
 

• Μία (1) θέση Καθηγητή Α΄ βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινοτεχνολογία – Ποιότητα 
Εικόνας στην Υπολογιστική και στη Μαγνητική Τομογραφία». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ31040 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοτεχνολογία – Ποιότητα Εικόνας στην Υπολογιστική και στη Μαγνητική 
Τομογραφία», περιλαμβάνει το Ιατρικό Επιστημονικό Πεδίο της Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας 
όπως αυτό βρίσκει εφαρμογή στην Ακτινοτεχνολογία τόσο σε επίπεδο θεωρητικών μαθημάτων όσο και 
εργαστηριακών / νοσοκομειακών ασκήσεων που έχουν σχέση με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της 
ακτινοδιαγνωστικής. 
 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

• Μία (1) θέση Καθηγητή Α΄ βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο: «Οργανωσιακή Κουλτούρα στη 
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ31042 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» αποτελεί θεμελιώδες 

γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Διοίκησης. Η μελετητική προσέγγιση και οι βασικές μεθοδολογικές αρχές του  

ως άνω γνωστικού αντικειμένου συμβάλλουν θεμελιακά στην παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα των οργανισμών, στην ικανοποίηση των εργαζομένων και των ασθενών καθώς και στην ποιότητα 

των αγαθών και υπηρεσιών. Το πεδίο ανάλυσης του γνωστικού αντικειμένου της οργανωσιακής κουλτούρας στη 

διοίκηση των υπηρεσιών υγείας, συμβάλλει πρώτον, στην κατανόηση του τρόπου άσκησης της διοίκησης στις 

μονάδες υγείας δεύτερον, στην υπέρβαση των όποιων οργανωτικών- διοικητικών δυσλειτουργιών τρίτον, στην 

οργανωσιακή αλλαγή και τέταρτον, στην εξέλιξη των μονάδων υγείας σε οργανισμούς μάθησης με κύριες 

συνιστώσες την ποιότητα και την ασφάλεια του ασθενή. 

 
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 6 Φεβρουαρίου 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 τις γραμματείες των τμημάτων: 
1. Βιοϊατρικών Επιστημών, τηλ. 2105385690, e-mail: biomed.sciences@uniwa.gr, Πανεπιστημιούπολη Άλσους 

Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω. 

2. Διοίκησης Επιχειρήσεων, τηλ. 2105381508 e-mail: ba@uniwa.gr, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Π. 

Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω 

 
 

https://apella.minedu.gov.gr/
mailto:biomed.sciences@uniwa.gr
mailto:ba@uniwa.gr


 

 
 
Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: 
www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 


		2022-12-09T13:20:55+0200
	Panagiotis Kaldis




