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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΜΕΛΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.)  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Ο Πρύτανης  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 

διατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 9. 
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2083/1992(ΦΕΚ 159/τ.Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

23 παρ. 1 του Ν. 3549/2007(ΦΕΚ 69/τ.Α). 
3. Τις διατάξεις του ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στη Δημόσια Διοίκηση». 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-

Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» όπως ισχύει. 
5. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 77 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 

Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Α.Ε.Ι» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις». 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄),  όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 

του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και 
τροποποιήθηκαν με το τέταρτο άρθρο του ν.4405/2016(ΦΕΚ129/Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων 
και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι». 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 εδ. ιδ’, 15 παρ. 15 εδ. ζ΄ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017(ΦΕΚ 
114/ Α΄). 

9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού 
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. 8  του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄). 

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ./Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του 
χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».  

11. Το με αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06.05.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Προκηρύξεις εξέλιξης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, Ε.Π  Τ.Ε.Ι και 
ΑΣΠΑΙΤΕ». 

12.  Τη Φ.122.1/14241/Ζ2/27.1.2017(ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31.1.2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διαδικασία 
συγκρότησης Εκλεκτορικών Σωμάτων, ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών κλπ.- Ανάπτυξη 
και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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 : 08/09/2022 

Πληροφορίες : Β. Ντέκα, Σ. Δάγλα  Αρ. Πρωτ. : 79136 

            

mailto:rector@uniwa.gr
mailto:rector@uniwa.gr
mailto:rector@uniwa.gr


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΙΣ  

• ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ : Αγ. Σπυρίδωνος , 122 43 Αιγάλεω   •  Tηλ. : 210 5385 561 , 2  •  Fax : 210 5911 590  •  E-mail: rector@uniwa.gr 

• ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ : Π. Ράλλη & Θηβών 250 , 122 44 Αιγάλεω   •  Tηλ. : 210 5450 200  •  Fax : 210 5451 123  •  E-mail: rector@uniwa.gr 

• ΑΘΗΝΩΝ : Λ. Αλεξάνδρας 196 , 115 21 Αθήνα  •  Tηλ. : 213 2010 101  •  E-mail: rector@uniwa.gr 

καθηγητών κλπ.», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020 (ΦΕΚ 2657/τ.Β΄/30-
06-2020). 

13. Τη Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 εγκύκλιο του Τμήματος Α΄ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016(ΦΕΚ 27/ Α΄), του ν. 4386/2016(ΦΕΚ 83/ Α΄) και του ν. 
4405/2016 (ΦΕΚ 129/ Α΄)». 

14. Το με αρ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 έγγραφο του Τμήματος Α΄ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ «Παρέχονται διευκρινίσεις - ν.4521/2018». 

15. Τις διατάξεις του ν.4781/2021 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, 
Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και 
ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις». 

16. Τις διατάξεις του ν. 4957/22 «Νέοι ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
141/Α’) ) και  κυρίως τα άρθρα463 ακι 485. 

17. Τον «Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (ΦΕΚ 4621/Β΄/2020). 
18. Την με αρ. πρωτ. 44330/05-05-2022 αίτηση μέλους Δ.Ε.Π του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, βαθμίδας 

Αναπληρωτή Καθηγητή για εξέλιξη, σε Καθηγητή Α΄ βαθμίδας. 
19. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (13/12-

05-2022 θέμα 2ο), μετά την με αρ. 9/06-05-2022 γνώμη της Συνέλευσης του Τομέα «Συστημάτων 
Βιομηχανικής Παραγωγής». 

20. Την με αρ. πρωτ. 47412/16-05-2022 αίτηση μέλους Δ.Ε.Π του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, βαθμίδας 
Λέκτορα Πανεπιστημίου σε προσωποπαγή θέση για εξέλιξη, στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, με 
καθορισμό γνωστικού αντικειμένου. 

21. Την  εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος  Νοσηλευτικής (07/25-05-2022 θέμα 1ο), μετά την  με αρ. 
14/18-05-2022 γνώμη της Συνέλευσης του Τομέα «Παθολογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής». 

22. Την με αρ. πρωτ. 40777/14-04-2022 αίτηση μέλους Δ.Ε.Π του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, βαθμίδας 
Επίκουρου Καθηγητή για εξέλιξη, στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, με καθορισμό γνωστικού 
αντικειμένου. 

23. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (7/12-05-2022 
θέμα 6ο), μετά την από 19-04-2022 γνώμη της Συνέλευσης του Τομέα «Ηλεκτρικών Βιομηχανικών 
Διατάξεων και Αυτοματισμού». 

24. Την με αρ. πρωτ. 37476/06-04-2022 αίτηση μέλους Δ.Ε.Π του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, βαθμίδας 
Λέκτορα Πανεπιστημίου σε προσωποπαγή θέση για εξέλιξη, στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με 
καθορισμό γνωστικού αντικειμένου. 

25. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (06/13-04-2022 θέμα 
1ο) και της Κοσμητείας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού (05/15-04-2022 θέμα 3ο) μετά 
την με αρ. πρωτ.: 38353/08-04-2022 γνώμη της Συνέλευσης του Τομέα «Εικαστικών και Κινούμενης 
Εικόνας». 

26. Την με αρ. πρωτ. 37753/07-04-2022 αίτηση μέλους Δ.Ε.Π του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, βαθμίδας 
Λέκτορα Πανεπιστημίου σε προσωποπαγή θέση για εξέλιξη, στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με 
καθορισμό γνωστικού αντικειμένου. 

27. Την  εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος  Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (06/13-04-2022 θέμα 
1ο) και της Κοσμητείας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού (05/15-04-2022 θέμα 2ο) μετά 
την με αρ. πρωτ.: 38353/08-04-2022 γνώμη της Συνέλευσης του Τομέα «Εικαστικών και Κινούμενης 
Εικόνας». 

28. Την με αρ. πρωτ. 27266/16-03-2022 αίτηση μέλους Δ.Ε.Π του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, βαθμίδας 
Λέκτορα Εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση για εξέλιξη, στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή. 

29. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας (05/06-04-2022 θέμα 
1.2ο), και της Κοσμητείας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού (05/15-04-2022 θέμα 1ο), 
μετά την  με αρ. πρωτ.: 37122/05-04-2022 γνώμη της Συνέλευσης του Τομέα «Γραφιστικού Σχεδιασμού». 

30. Το γεγονός ότι υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις. 
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31. Τη με αρ. 125788/Ζ1/06.08.2019 (ΦΕΚ 564/τ.Υ.Ο.Δ.Δ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σχετικά με το διορισμό Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 
καθώς και τη με αρ. 105167/Ζ1/12.08.2020 (ΦΕΚ 650/τ.Υ.Ο.Δ.Δ) Υπουργική Απόφαση που αφορά στην 
παράταση της θητείας τους.   

32. Το με αρ. Φ.121/Ζ2/90500/21.07.2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Έγκριση πίστωσης για προκηρύξεις 
εξέλιξης (24) θέσεων καθηγητών Πανεπιστημίων». 

 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

               
Την πλήρωση των  παρακάτω θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.): 

 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

• Μία (1) θέση Καθηγητή Α΄ βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρικές Μετρήσεις με Έμφαση στη 
Μέτρηση και Ψηφιακή Αποκατάσταση Συμπιεσμένων Σημάτων Ακουστικών Συχνοτήτων». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29295 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το γνωστικό αντικείμενο αφορά τις μετρήσεις ηλεκτρικών σημάτων και ειδικότερα σημάτων στην περιοχή 
των ακουστικών συχνοτήτων, με στόχο την ανάκτησή τους και τη βελτίωση της ποιότητάς τους.  Συγκεκριμένα, 
η ποιοτική βελτίωση των σημάτων επιτυγχάνεται με αλγόριθμους αποκατάστασης στο ψηφιακό πεδίο και 
εστιάζει σε συμπιεσμένα σήματα με συχνοτικό περιεχόμενο στο ακουστικό φάσμα. 
 
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εντατική Νοσηλευτική και 
Ανθρωπολογία της Υγείας». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29296 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Νοσηλευτική και Ανθρωπολογία της Υγείας» είναι ενιαίο επειδή 
εμπεριέχει την ανθρωπολογική προσέγγιση της νοσηλευτικής επιστήμης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.  
Ειδικότερα, η Εντατική Νοσηλευτική συνιστά ειδικότητα της Νοσηλευτικής που εστιάζει στην αντιμετώπιση 
και φροντίδα του οξέος και βαρέως πάσχοντος ασθενούς και της οικογένειάς του.  Ο νοσηλευτής εντατικής 
θεραπείας απαιτείται να κατέχει έναν μοναδικό συνδυασμό δεξιοτήτων (κλινικών),  θεωρητικών και τεχνικών 
γνώσεων και ανθρωπιστικών αξιών, προκειμένου να παρέχει ανθρωποκεντρική και βασισμένη σε ενδείξεις 
νοσηλευτική φροντίδα (World Federation of Critical Care Nurses 2019, The European Federation of Critical 
Care Nursing Associations 2013).  Η Ανθρωπολογία της Υγείας (medical anthropology) συνιστά ειδικό θεματικό 
κλάδο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και αφορά στη μελέτη των κοινωνικών και πολιτισμικών διαστάσεων 
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της υγείας, της αρρώστιας και της ιατρικής.  Επίσης, εξετάζει το πώς παράγονται, λογίζονται και επιτελούνται 
κοινωνικά και πολιτισμικά η υγεία, η κοινωνική εμπειρία της ασθένειας, οι θεραπευτικές διεργασίες και η 
νοσηλευτική φροντίδα, το ανθρώπινο σώμα, η κανονικότητα, η λειτουργικότητα, η δυσπραγία, η αναπηρία, 
η ανάρρωση, η ευπάθεια και η οδύνη (Οικονόμου & Σπυριδάκης 2012, Αθανασίου 2011). Η Εθνογραφία 
συνιστά την κύρια ερευνητική προσέγγιση των Κοινωνικών Ανθρωπολόγων. 
 
 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

• Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη 
Υλικού και Λογισμικού Έξυπνων Διαδικτυωμένων Συστημάτων για τους Τομείς της Γεωργίας, της 
Ενέργειας, της Υγείας και των Οχημάτων». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29297 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το επιστημονικό πεδίο της υπό πλήρωση θέσης περιλαμβάνει ολιστική και διαθεματική προσέγγιση του 
σχεδιασμού και της ανάπτυξης διαδικτυωμένων συστημάτων, αντιμετωπίζοντας με ολοκληρωμένο τρόπο 
αφενός τις σύνθετες απαιτήσεις τους και αφετέρου τη συνέργεια του υλικού και του λογισμικού.  Τα 
συστήματα αυτά ενσωματώνουν προηγμένες, έξυπνες και καινοτόμες λειτουργίες, οι οποίες απαιτούνται για 
την εφαρμογή τους σε διάφορους τομείς με έμφαση σε αυτούς της Γεωργίας, της Ενέργειας, της Υγείας και 
των Οχημάτων. 

 
 

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ζωγραφική με έμφαση στις 
Ψηφιακές Μορφές Τέχνης και την Εικαστική Γλώσσα». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29298 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική με έμφαση στις Ψηφιακές Μορφές Τέχνης και την Εικαστική Γλώσσα», 
καλύπτει την καλλιτεχνική, θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία και έρευνα για τη δημιουργία 
πρωτότυπων, υψηλού επιπέδου εικαστικών – γραφιστικών έργων και έργων ενταγμένων στα πολυμέσα – 
ψηφιακές μορφές τέχνης.  Έργων που πέραν των τεχνικών απαιτούν πειραματισμό, ελεύθερη έκφραση, 
αναζήτηση νέων μορφών και μέσων, εμπέδωση των αξιών της εικαστικής γλώσσας που περιλαμβάνει 
ανάλυση εικαστικών μορφών και σύνθεσης, οπτική αντίληψη, οπτική επικοινωνία και διευρυμένα θέματα 
ζωγραφικής, σχεδίου και χρώματος. 
 
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αντικείμενο εξαιρετικής και 
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis).  Προϋπόθεση για την εκλογή 
αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε 
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εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς η εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου (Άρθρο 19 παρ.1 α΄ του 
Ν.4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ζωγραφική, Θεωρητικές 
Προσεγγίσεις και Εικαστικές Πρακτικές». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29300 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Αναφέρεται στη διαδικασία παραγωγής του εικαστικού έργου, καλύπτει θεωρητικές, εννοιολογικές, κριτικές 
προσεγγίσεις και ευρείας γκάμας εικαστικές πρακτικές, από τη ζωγραφική ως πρωταρχική πρακτική, έως τις 
πιο σύγχρονες, μεταξύ αυτών και χωρικές ή επιτελεστικές πρακτικές, πρακτικές που συγκροτούν 
επικοινωνιακά εικαστικά συμβάντα, συνδυαστικά και με ανάλογα μέσα υλικά και τεχνικές και σε συσχέτιση 
με εφαρμογές γραφιστικού σχεδιασμού και με τις ανάλογες διδακτικές προσεγγίσεις.  Εστιάζει στην 
κατανόηση θεμάτων οπτικής επικοινωνίας, στην έρευνα εννοιών και μορφών της εικαστικής γλώσσας και σε 
νέους τρόπους εικονογραφίας. 
 
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αντικείμενο εξαιρετικής και 

αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis).  Προϋπόθεση για την εκλογή 

αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε 

εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς η εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου (Άρθρο 19 παρ.1 α΄ 

του Ν.4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Γραμματογραφία και Σχεδιασμός 
Εντύπου». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29301 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το γνωστικό αντικείμενο «Γραμματογραφία και Σχεδιασμός Εντύπου» αφορά τη διδασκαλία της σύγχρονης 
μεθοδολογίας και ψηφιακής εφαρμογής του σχεδιασμού των ελληνικών και λατινικών τυπογραφικών 
στοιχείων, την αισθητική επιμέλεια και στοιχειοθετική διαχείριση εντύπων καθώς και την έρευνα και 
ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης της ελληνικής και ευρωπαϊκής γραφιστικής και οπτικής επικοινωνίας. 
 
 
Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει. 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους μαζί με όλα τα 
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 
δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.  
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 
1. Πτυχία και τίτλους σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να 

φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την 
απόφαση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. Στην 
περίπτωση κατάθεσης αίτησης για αναγνώριση ισοτιμίας θα πρέπει η απόφαση ισοτιμίας να έχει 
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αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» πριν  την ημερομηνία σύγκλησης του Εκλεκτορικού 
Σώματος.  

2. Διδακτορική Διατριβή.  
3. Βιογραφικό Σημείωμα.  
4. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.  
5. Γενικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα/στοιχεία (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, 

κ.λ.π.) που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε άλλο 
έγγραφο ή δικαιολογητικό, το οποίο κρίνει αναγκαίο ο υποψήφιος.  

6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός  
της  ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης. 

 
Επιπλέον απαιτούνται: 

1. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης 
της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την 
έκδοση της σχετικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχουν οι υποψήφιοι.  

2. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
ενδιαφερόμενοι δεν έχουν στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την αρ. 
ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25.6.2007 (ΦΕΚ 1055/τ.Β΄/27.6.2007) κοινή υπουργική απόφαση. Με υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, 
δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού 
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους- 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.  

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία 
πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16.10.2006(ΦΕΚ 
1551/τ.Β΄/23.10.2006) κοινή υπουργική απόφαση.  

4. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.  

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν κατέχουν άλλη θέση και 
δεν έχουν άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.  

 
Τα δικαιολογητικά των παραπάνω στοιχείων 4 και 5 θα κατατεθούν μόνο από τον υποψήφιο που θα εκλεγεί 
κατά την ημέρα της ορκωμοσίας του.  
  
Δημόσια έγγραφα της ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του 
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών - άδειες - πιστοποιητικά - βεβαιώσεις 
κ.λπ.), γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων 
τους.  
 
Ιδιωτικά έγγραφα της ημεδαπής που εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς γίνονται αποδεκτά  σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφά τους, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας 
Διεύθυνσης Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 62/25.11.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1971 Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από 
αρμόδιο ελεγκτή ιατρό). 
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 Έγγραφα της αλλοδαπής γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, τα 
οποία φέρουν επικύρωση από την αρχή που τα εξέδωσε ή από δικηγόρο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Τίτλοι, 
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα 
μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους θα πρέπει να έχει γίνει από αρμόδια κατά 
νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών (η οποία ωστόσο καταργήθηκε στις 31/8/2021 σύμφωνα με την παρ. 6 
του άρθρου 478 του ν. 4781/2021) ή από πιστοποιημένους μεταφραστές (για επίσημες μεταφράσεις από 
01/9/2021 και εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 146 & 147 του ν.4781/2021) ή την Πρεσβεία ή 
το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. 
Ειδικά για την ισχύουσα από 01/9/2021 διαδικασία της επίσημης μετάφρασης από πιστοποιημένους 
μεταφραστές (σύμφωνα με τα άρθρα 146 και 147 του ν.4781/2021), οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και 
να επιλέγουν μεταφραστή στην διεύθυνση metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής 
«Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στην 
εφαρμογή γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα: πληκτρολόγηση της διεύθυνσης www.gov.gr, επιλογή της 
κατηγορίας Πολίτης και καθημερινότητα, και στη συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις, Αναζήτηση πιστοποιημένου 
μεταφραστή, Είσοδος στην υπηρεσία. 
 
Το σύνολο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, θα είναι στη διάθεση των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος 
και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής.  
 
Ειδικότερα, οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των 
ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού 
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.  
   
Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και δεν 
χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή.  
Συμπλήρωση (ηλεκτρονικά) των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης 
της αίτησης υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν 
συμπληρωματικά από τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος ή από τα μέλη της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 
και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. 
 
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει τα πρωτότυπα έγγραφα – 
δικαιολογητικά του φακέλου του ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

  
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251). 

 
Η προκήρυξη αυτή έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2002/τ.Γ/22.08.2022). 
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