
 

 

 

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

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στο  ΦΕΚ 799/τΓ/05.04.2021 οι με αρ. πρωτ. 
27365/24-03-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΡΝ46Μ9ΞΗ-Μ2Λ) και 27433/24-03-2021 (ΑΔΑ:6ΝΑΞ46Μ9ΞΗ-ΨΥΒ) προκηρύξεις για την 
πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):   
 
Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.): 
 
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
 Μία (1)  θέση  βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Animation με έμφαση σε 3D 

Τεχνικές Δημιουργίας». 
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ «ΑΡΡ 21026» 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Το γνωστικό πεδίο της θέσης «Animation με έμφαση σε 3D Τεχνικές Δημιουργίας» αναφέρεται κυρίως στη 
δημιουργία κινούμενης εικόνας καρέ – καρέ σε οπτικοακουστική μορφή με συγκεκριμένη μεθοδολογία, 
αρχές, υλικά και τεχνολογίες. Εστιάζεται σε θέματα Γραφιστικής – Οπτικής Επικοινωνίας, Εικαστικής 
Γλώσσας και Σχεδίου καθώς και της Κινηματογραφικής Αφήγησης, της Φωτογραφίας και του 
εξειδικευμένου Σχεδιασμού. Αφορά στην εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω των Οπτικοακουστικών 
Τεχνών καθώς και ποικίλων μορφών Πολυμεσικών Εφαρμογών (εκπαιδευτικών, εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, πληροφοριακών). Σε αυτό το πλαίσιο το γνωστικό πεδίο του animation καλύπτει και έχει 
εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων από το χώρο του γραφιστικού σχεδιασμού και του 
κινηματογράφου, όπως animation film μυθοπλασίας, informative animation, motion typography, 
κινούμενα γραφικά ντοκιμαντέρ, ψηφιακά τρισδιάστατα μουσεία, animation για ψηφιακά παιχνίδια κ.ο.κ.  
Όσον αφορά στην έμφαση που δίνεται στις τρισδιάστατες τεχνικές, αυτό επικεντρώνει το φάσμα των 
γνωστικών πεδίων σε εξειδικευμένα θέματα τρισδιάστατου σχεδιασμού, τόσο σε παραδοσιακές μορφές, 
stop motion animation όσο και στη μεταφορά τους σε περιβάλλον υπολογιστή με εξειδικευμένα 
προγράμματα.   
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση κυρίαρχα στοιχεία, τόσο στις δισδιάστατες όσο και στις τρισδιάστατες 
τεχνικές, παραμένουν οι κοινές αρχές και μέθοδοι δημιουργίας κινούμενης εικόνας animation με ποικίλα 
μέσα, υλικά και τεχνικές. 
 

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: 15-04-2021 
Πληροφορίες : Β. Ντέκα, Μ.Μιχαλοπούλου  Αρ. Πρωτ.: 33742 
   



 

 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
• Μία (1) θέση  Καθηγητή α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωτεχνική Διερεύνηση για τη 

Διασφάλιση Ποιότητας Εδαφικών και Υδατικών Πόρων – Εφαρμογή Μεθόδων Γεωχημείας 
Περιβάλλοντος». 
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ «ΑΡΡ 21021» 

 
• Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός και Κατασκευή του 

Αρχιτεκτονικού Χώρου με Γεωμετρικές Μεθόδους και Σύγχρονα Παραμετρικά Εργαλεία».  
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ «ΑΡΡ 21023» 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
 Μία (1)  θέση Καθηγητή α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Ενεργός 

Έλεγχος των Κατασκευών».  
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ «ΑΡΡ 21025» 
 

 
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 την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 

 
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.Πολιτικών Μηχανικών, τηλ.:210 5381507, e-mail: civ@uniwa.gr, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Π. Ράλλη 
και Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω 
2.Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, τηλ.: 2105385466, e-mail: gd@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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