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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτημάτων εξέλιξης, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
727/τ.Γ/25-05-2020 οι με αρ. πρωτ. 30459/05-05-2020 (ΑΔΑ:ΩΤΦ346Μ9ΞΗ-ΟΟΨ) και 30488/05-05-2020 
(ΑΔΑ:ΩΓΟΑ46Μ9ΞΗ-ΞΩΤ) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.):   
 
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 
 

Τ ΟΜΕΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
 Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες με 
έμφαση σε Τεχνικές Χρωματικής Αποκατάστασης και Υλικά Ζωγραφικής». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ:«ΑΡΡ 16575» 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αφορά στις εξειδικευμένες σύγχρονες και ακαδημαϊκά αποδεκτές 
διεθνώς τεχνικές χρωματικής αποκατάστασης των έργων τέχνης καθώς και στα υλικά και τεχνικές της 
ζωγραφικής διαχρονικά μέχρι σήμερα.  Εξετάζονται οι έννοιες της φθοράς, της έλλειψης και της απώλειας 
μια περιοχής – ενός κενού – στη συνέχεια του εικαστικού ιστού σε σχέση με τη λειτουργία, τη διαδρομή, 
την ανάδειξη και την παρουσίαση του έργου τέχνης στο χρόνο και τον χώρο.  Η θεωρία των χρωμάτων, με 
την εφαρμογή διαφορετικών εξειδικευμένων τεχνικών κατασκευής και δόμησης των επιμέρους σταδίων 
των έργων τέχνης, διαμορφώνει παράλληλα το είδος της επέμβασης στη συντήρηση και αποκατάστασή 
τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αιγάλεω, 39893 
Αρ. Πρωτ.: 12-06-2020 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ - Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ 
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ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
 Μία (1) θέση Καθηγητή Α΄ βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο: «Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα» 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ:«ΑΡΡ 16576» 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αναπτύσσεται, στο πλαίσιο του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου, 
ως μεθοδολογία ανάλυσης, σύνθεσης και αποτύπωσης του περιβάλλοντα χώρου και των επί μέρους 
στοιχείων του. Αξιολογούνται οι όγκοι, τα σχήματα, οι τονικές και χρωματικές κλίμακες καθώς και οι 
ποιότητες προσωπικής γραφής.  Δίνεται έμφαση στην εξάσκηση δεξιοτήτων με διαφορετικές τεχνικές και 
υλικά, όπως: γραφίτης, κάρβουνο, μελάνι, ακρυλικά, κολλάζ. Διαμορφώνεται η κατανόηση του 
τρισδιάστατου χώρου. Στο τρίτο και έκτο εξάμηνο το μάθημα εξελίσσεται με βάση το σύγχρονο εικαστικό 
λεξιλόγιο, όπου προτάσσεται η προσωπική / βιωματική παρατήρηση του ιδιωτικού και δημόσιου χώρου 
στο πλαίσιο του αστικού ιστού της πόλης. Στόχος είναι η άσκηση της συνθετικής σκέψης και έκφρασης.  Το 
μάθημα αντιμετωπίζεται ως μία ολότητα μέσα στη διαδικασία της τέχνης, όπου η εμπειρία, η μνήμη και η 
τεκμηρίωση γίνονται εργαλεία έρευνας με ποικίλα υλικά. Η αντίληψη του χώρου μορφοποιείται μέσα από 
την κατανόηση της ιστορικότητας του εκάστοτε τόπου. Ενθαρρύνεται η χρήση τεχνικών όπως: 
φωτογραφία, video, σχέδιο, χρώμα, κείμενο και άλλα, προκειμένου να αναδειχθούν οι ποικίλες εκδοχές 
δημιουργίας της σύγχρονης τέχνης. Οι εννοιολογικές ερμηνείες και οι πολλαπλές αφηγηματικές 
προσεγγίσεις του θέματος (project) οργανώνουν την εικαστική εκφραστική ικανότητα των φοιτητών 
/τριών. 
 
Σημειώνεται επίσης ότι τα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα αποτελούν αντικείμενα εξαιρετικής και 
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για τα οποία 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. 
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 
Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Νοσηλευτική του Ενήλικα και 
Νοσηλευτική της Οικογένειας». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ:«ΑΡΡ 16577» 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  
 
Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Χειρουργική Νοσηλευτική και 
Διαχείριση Χρονίων Ελκών». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ:«ΑΡΡ 16578» 

 
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την   Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020. 
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Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως 
ισχύει. 
 
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 
αντίστοιχων Τμημάτων: 
1) Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής: 210 5385405, 210 5385467 Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω - 

Αγ. Σπυρίδωνος 28, 12243 Αιγάλεω 
2) Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: 210 5385407, 210 5385462 Πανεπιστημιούπολη 

Άλσους Αιγάλεω - Αγ. Σπυρίδωνος 28, 12243 Αιγάλεω 
3) Τμήμα Νοσηλευτικής 210 5385613, 210 5385616, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω - Αγ. Σπυρίδωνος 

28, 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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