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ΠΡΟ : Όπωσ ο πίνακασ αποδεκτϊν

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ ΒΑΕΙ ΣΟΤ Π.Δ.
407/80 ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΣΗ ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TOY ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ
Θ προςωρινι υνζλευςθ (2θ τακτικι τθσ 25θσ-10-2021) του Σμιματοσ Ψθφιακϊν Σεχνϊν και
Κινθματογράφου λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του άρκ. 5 του Π.Δ. 407/80, όπωσ ιςχφει με
τισ διατάξεισ του άρκ. 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016, τθν Τ.Α. Φ11/136247/Η2/25.10.2021 (Α.Δ.Α:
Ρ94Δ46ΜΣΛΘ-ΝΔΨ) και τθν από 27/10/2021 (ΑΔΑ: ΩΝ4Λ46ΨΗ2Ν-Σ72) απόφαςθ τθσ υγκλιτου
με τθν οποία διατζκθκαν ςτο Σμιμα δφο (2) πιςτϊςεισ για πρόςλθψθ επιςτθμόνων με ςχζςθ
εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 407/80, αποφάςιςε τθν
πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για πρόςλθψθ τεςςάρων (4) διδαςκόντων (ςε ποςοςτό
πίςτωςθσ 50% για κάκε διδάςκοντα/ουςα και ςτθ βακμίδα του Επίκουρου Κακθγθτι), με μερικι
απαςχόλθςθ για τθν κάλυψθ αναγκϊν διδαςκαλίασ του Σμιματοσ Ψθφιακϊν Σεχνϊν και
Κινθματογράφου ςτα παρακάτω μακιματα του εαρινοφ εξαμινου του ακαδ. ζτουσ 2021-2022:
Α/Α

Γνωστικά αντικείμενα

Τίτλοι μαθημάτων που θα
διδαχθούν

Εξάμηνο διδασκαλίας

1

Οπτική σύνθεση για
ψηφιακά μέσα

Βασικές Αρχές Οπτικής
Σύνθεσης

Β΄ Εξάμηνο

2

Θεωρία, πρακτικές και
παραγωγή της εμψύχωσης
(animation) με ψηφιακά
μέσα

Θεωρία και πρακτικές της
εμψύχωσης (2D Animation)

Δ΄ Εξάμηνο

3

Ηχοληψία

Ηχοληψία

4

Πολιστική Διαχείριση στη
Σύγχρονη Τέχνη

Πολιτιστική διαχείριση στη
Σύγχρονη Τέχνη

ΣΤ΄ Εξάμηνο

ΣΤ΄ Εξάμηνο

υμπλθρωματικά επιςθμαίνεται ότι: ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 28 παρ. 3 του Ν.
4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Αϋ) «3. Οι διατάξεισ του άρκρου 5 του π.δ. 407/80 (Αϋ112), για τθν
πρόςλθψθ επιςτθμόνων αναγνωριςμζνου επιςτθμονικοφ κφρουσ, είτε κατόχων διδακτορικοφ
διπλϊματοσ είτε εξαιρετικισ τεχνικισ ι καλλιτεχνικισ εμπειρίασ με ςχζςθ εργαςίασ οριςμζνου
χρόνου για τθ διεξαγωγι διδακτικοφ, ερευνθτικοφ και επιςτθμονικοφ ζργου εφαρμόηονται κατ
αναλογία ςε όλα τα Α.Ε.Ι. τθσ χϊρασ και ςτο ςφνολο των Τμθμάτων τουσ και δεν αφοροφν μόνο
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μζλθ ΔΕΠ ι ΕΠ ι κακθγθτζσ ι υπθρετοφντεσ Λζκτορεσ. Η περίπτωςθ δϋ τθσ παρ.1 του άρκρου 2
του ν. 1674/1986 (Αϋ203) καταργείται».
φμφωνα με τα παραπάνω, οι προχποκζςεισ για επιλογι ςτα υπό προκιρυξθ γνωςτικά
αντικείμενα είναι οι εξισ:
 για το γνωςτικό αντικείμενο (1) οι υποψιφιοι/εσ κα αξιολογθκοφν καταρχιν βάςει του
βιογραφικοφ τουσ ςθμειϊματοσ (των τίτλων ςπουδϊν τουσ και του διδακτικοφ,
ερευνθτικοφ και επιςτθμονικοφ τουσ ζργου), τθσ διδακτορικισ τουσ διατριβισ
(απαραίτθτθ προχπόκεςθ) και του αναλυτικοφ υπομνιματοσ δθμοςιεφςεων. Παράλλθλα
κα αξιολογθκοφν για τθν καλλιτεχνικι τουσ εμπειρία ςτο αντικείμενο του μακιματοσ,
βάςει τθσ ςυνάφειασ, τθσ ποιότθτασ και τθσ ποςότθτασ του καλλιτεχνικοφ τουσ ζργου,
αναλυτικό κατάλογο και δείγμα του οποίου (portfolio) ηθτείται να υποβάλλουν.
 για το γνωςτικό αντικείμενο (2) οι υποψιφιοι/εσ κα αξιολογθκοφν καταρχιν βάςει του
βιογραφικοφ τουσ ςθμειϊματοσ, (των τίτλων ςπουδϊν και του διδακτικοφ, ερευνθτικοφ
και επιςτθμονικοφ τουσ ζργου). Παράλλθλα κα αξιολογθκοφν για τθν καλλιτεχνικι τουσ
εμπειρία και τθν τεχνικι τουσ γνϊςθ ςτο αντικείμενο του μακιματοσ, βάςει τθσ
ςυνάφειασ, τθσ ποιότθτασ και τθσ ποςότθτασ του καλλιτεχνικοφ τουσ ζργου, αναλυτικό
κατάλογο και δείγμα του οποίου ηθτείται να υποβάλλουν.
 για το γνωςτικό αντικείμενο (3), οι υποψιφιοι/εσ κα αξιολογθκοφν πρωταρχικά για τθν
καλλιτεχνικι τουσ εμπειρία και τεχνικι γνϊςθ ςτο αντικείμενο του μακιματοσ, βάςει τθσ
ςυνάφειασ, τθσ ποιότθτασ και τθσ ποςότθτασ του καλλιτεχνικοφ τουσ ζργου, αναλυτικό
κατάλογο και δείγμα του οποίου ηθτείται να υποβάλλουν.
 για το γνωςτικό αντικείμενο (4) οι υποψιφιοι/εσ κα αξιολογθκοφν βάςει του βιογραφικοφ
τουσ ςθμειϊματοσ (των τίτλων ςπουδϊν και του διδακτικοφ, ερευνθτικοφ και
επιςτθμονικοφ τουσ ζργου), τθσ διδακτορικισ τουσ διατριβισ (απαραίτθτθ προχπόκεςθ),
του αναλυτικοφ υπομνιματοσ δθμοςιεφςεων και τθσ επαγγελματικισ τουσ εμπειρίασ ςτο
γνωςτικό αντικείμενο.
Kαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά από 7/2/22 έωσ
21/2/22 (λιξθ προκεςμίασ υποβολισ 21/2/22, 23:59). Λόγω των επειγόντων μζτρων για τθν
πρόλθψθ και τθν προςταςία από τον κορωνοϊό COVID-19, η υποβολή θα γίνει ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΤ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ και ΟΧΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίηεζε σπουεθηόηεηας (επιζςνάπηεηαι)
Βηογραθηθό ζεκείφκα
Αλαισηηθό σπόκλεκα επηζηεκοληθώλ ή/θαη θαιιηηετληθώλ δεκοζηεύζεφλ
Αληίγραθα όιφλ ηφλ πηστίφλ θαη ηφλ ηίηιφλ ζποσδώλ. Αν οι ηίηλοι ζποςδών έσοςν σοπηγηθεί
από Α.Ε.Ι. εξωηεπικού θα ππέπει να ςποβληθούν και οι ζσεηικέρ βεβαιώζειρ ιζοηιμίαρ από ηον
ΔΟΑΤΑΠ ή ανηίγπαθο ηηρ αίηηζηρ για αναγνώπιζη ηηρ ιζοηιμίαρ.
5. Aληίγραθο δηδαθηορηθής δηαηρηβής ζε υεθηαθή κορθή (εάλ σπάρτεη δηδαθηορηθός ηίηιος)
6. Αληίγραθο Γειηίοσ Αζησλοκηθής Τασηόηεηας
7. Γηα ηα γλφζηηθά αληηθείκελα (1), (2), θαη (3), οη σπουήθηοη/ες είλαη απαραίηεηο λα σποβάιοσλ
αλαισηηθό θαηάιογο θαη Portfolio/Γείγκα θαιιηηετληθού έργοσ, ηο οποίο ζα πρέπεη λα
αποζηαιεί φς ζύλδεζκος ζε ειεθηροληθό αποζεηήρηο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ορζή κεηαθορά
ηοσ.
1.
2.
3.
4.

Σο Πιςτοποιθτικό Γζννθςθσ, Ποινικοφ Μθτρϊου δικαςτικισ χριςθσ και το Πιςτοποιθτικό
τρατολογικισ Κατάςταςθσ του επιλεγζντα κα αναηθτθκεί αυτεπαγγζλτωσ από τθν αρμόδια
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υπθρεςία για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων και τθν ζκδοςθ των Πρυτανικϊν Πράξεων πρόςλθψθσ. Οι
πολίτεσ κρατϊν – μελϊν τθσ Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτόσ των πιο πάνω δικαιολογθτικϊν
και πτυχίο ι μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν Ελλθνικοφ Α.Ε.Ι. ι απολυτιριο Ελλθνικοφ Λυκείου ι
εξαταξίου Γυμναςίου ι πιςτοποιθτικό ελλθνομάκειασ Γ1 επιπζδου από το Κζντρο Ελλθνικισ
Γλϊςςασ, από το οποίο κα αποδεικνφεται θ πλιρθσ γνϊςθ και άνετθ χριςθ τθσ Ελλθνικισ
γλϊςςασ.
Οι υποψιφιοι/εσ ηθτείται επομζνωσ να αποςτείλουν:
 τα δικαιολογθτικά (1) – (6)
 για τα γνωςτικά αντικείμενα (1), (2) και (3), αναλυτικό κατάλογο και Portfolio / Δείγμα
καλλιτεχνικοφ ζργου, ωσ ςφνδεςμο ςε θλεκτρονικό αποκετιριο ϊςτε να διαςφαλίηεται θ
ορκι μεταφορά του.
ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ μέςω email ςτο: dcarts.nkua@gmail.com και secr@dcarts.uoa.gr
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: Γραμματεία Σμιματοσ Ψθφιακϊν Σεχνϊν και Κινθματογράφου,
Ψαχνά Ευβοίασ, ΣΚ 34400, τθλ. 2228099523 και 2228099634 (θμζρεσ και ϊρεσ τθλεφωνικισ
επικοινωνίασ: Δευτζρα, Σετάρτθ, Παραςκευι 11:00 -13:00 – email: secr@dcarts.uoa.gr )

Ακινα, 7/2/2022
Ο Πρόεδροσ του Σμιματοσ Ψθφιακϊν Σεχνϊν και Κινθματογράφου

Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Δθμιτριοσ Χαρίτοσ
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ

1 ) Όλα τα A.E.I. τθσ Xϊρασ
2) Όλα τα Eρευνθτικά Kζντρα τθσ
χϊρασ αντίςτοιχου Eπιςτθμονικοφ Πεδίου
-Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ
sisi@gsrt.gr
- Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ Φυςικϊν Επιςτθμϊν
president@central.demokritos.gr
smagki@central.demokritos.gr
- Εκνικό Κζντρο Κοινωνικϊν Ερευνϊν (ΕΚΚΕ)
president@ekke.gr
- Ελλθνικό Κζντρο Θαλάςςιων Ερευνϊν (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.)
secretary@hcmr.gr
viki@hcmr.gr
- Εκνικό Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν
secretary@admin.noa.gr
- Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν
gathan@eie.gr
- Κδρυμα Σεχνολογίασ και Ζρευνασ (ΙΣΕ)
central@admin.forth.gr
renag@admin.forth.gr
divini@admin.forth
dougalis@admin.forth.gr
- Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Παςτζρ
grammateiads@pasteur.gr
secr.director@mail.pasteur.gr
secr.director@pasteur.gr
anakou@pasteur.gr
- Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν «Αλζξανδροσ Φλζμινγκ»
secretariat@fleming.gr
kornarou@fleming.gr
isabaloglou@fleming.gr
- Κζντρο Ζρευνασ και Σεχνολογίασ
elias.houstis@gmail.com
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- Ερευνθτικό Κζντρο Καινοτομίασ ςτισ Σεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ, Σων Επικοινωνιϊν και τθσ
Γνϊςθσ «ΑΘΘΝΑ»
director@athena-innovation.gr

3) Τπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
dimosiografika@ydmed.gov.gr

4) Τπουργείο Εξωτερικϊν
webteam@mfa.gr
pressof3@mfa.gr
5) Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων
web_adm@minedu.gov.gr
6) Κζντρο Λειτουργίασ και Διαχείριςθσ
Δικτφου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) ΕΚΠΑ με τθν
παράκλθςθ να καταχωρθκεί ςτθν
ιςτοςελίδα και ςε όλα τα μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ του
ΕΚΠΑ (Facebook, Twitter, Alumni)
helpdesk@noc.uoa.gr
7) Τπεφκυνο για ανάρτθςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ

