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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

Πληρ.  Φανή Γκριτσέλη    Αθήνα, 23/12/2021 

Τηλ: 210 9201066 -2109201435   Αρ.πρωτ.: 20213 

e-mail: dd@panteion.gr 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 για το εαρινό 
εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 
Η Συνέλευση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, στη συνεδρίασή της 6ης/12/2021 
λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011, άρθρ. 16,  
2. Τις διατάξεις του Ν. 4386/2016, άρθρ. 28- παρ. 3 
3. Το Π.Δ.407/1980,  άρθρ.5 
4. Το  υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ11/136247/Ζ2/25.10.21 έγγραφο του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων “Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη 
διδασκόντων του Π.Δ.407/1980 στα Πανεπιστήμια  για το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022”.  

5. Την από 05-11-2021 απόφαση της 3ης  Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 

 
Αποφασίζει 

τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη  μιας  (1) 
θέσεως έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Π.Δ. 407/1980, πλήρους 
απασχόλησης, για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-22, στη βαθμίδα 
του Αναπληρωτή Καθηγητή, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης της πίστωσης από το 
ΥΠΑΙΘ. 

Απαραίτητα προσόντα 
1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής  
2. Διδακτορικό δίπλωμα ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής συναφές με 

το γνωστικό αντικείμενο της θέσης 
3. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας. 
4. Διδακτική εμπειρία επιθυμητή. 

 
Η προκηρυσσόμενη θέση περιλαμβάνει τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων: 

1) «Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων)» [Κωδικός Μαθήματος: 
700020], μάθημα υποχρεωτικό,  Δ΄ Εξάμηνο,  5 ECTS, 4ωρη διδασκαλία 
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εβδομαδιαίως. 
Περιγραφή θέσης:  
Ι) Τα μέσα νομικής δράσεως της δημόσιας διοικήσεως. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 
Ατομική διοικητική πράξη, έννοια αυτής. Η σπουδαιότητα της ατομικής διοικητικής 
πράξης, ο  διοικητικός καταναγκασμός. Κατηγορίες ατομικών διοικητικών πράξεων. 
Πράξεις ιδιωτικής διαχειρίσεως. Κυβερνητικές πράξεις, Πρόσθετοι ορισμοί. 
ΙΙ) Νόμιμοι όροι έκδοσης της ατομικής διοικητικής πράξης. 
ΙΙΙ) Τυπικές προϋποθέσεις: Νόμιμοι υπόσταση του οργάνου. Γενικές αρχές συναφείς 
προς την σύσταση, συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία αυτού. Αρμοδιότης του 
οργάνου. Τύποι της διοικητικής πράξεως. 
IV) Ουσιαστικές προϋποθέσεις: Συμφωνία του περιεχομένου της διοικητικής πράξης 
προς το νόμο. Χρονικά όρια ισχύος των διοικητικών πράξεων. Έναρξη και λήξη της 
ισχύος αυτών. Η ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Η ελαττωματική διοικητική 
πράξη και τα αποτελέσματα της. Το τεκμήριο της νομιμότητας. Η κλίμαξ των βαθμών 
παρανομίας των διοικητικών πράξεων. 
V) Ο έλεγχος των πράξεων της διοικήσεως. Είδη ελέγχου. Διοικητικός ιεραρχικός 
έλεγχος. Διοικητικές προσφυγές. Άτυπη ή χαριστική προσφυγή. Αίτηση θεραπείας ή 
ιεραρχική. Ενδικοφανής προσφυγή. Διαφορές μεταξύ άτυπων και τυπικών 
διοικητικών προσφυγών 
 
2) «Τεχνολογία και Δίκαιο» [Κωδικός Μαθήματος: 700213],  μάθημα υποχρεωτικό 
Η΄ Εξάμηνο, 4,5 ECTS και δίωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως (συνδιδασκαλία). 
Περιγραφή θέσης:  
Το μάθημα διερευνά τη σχέση δικαίου και τεχνολογίας, ιδίως στη σύγχρονη 
κοινωνία της πληροφορίας και της τεχνολογικής διακινδύνευσης. Σε ένα πρώτο, 
γενικό μέρος εξετάζεται η αλληλεπίδραση δικαίου και τεχνικής υπό τη μορφή, 
αφενός, της δικαιικής τεχνικής και, αφετέρου, του δικαίου της τεχνικής. Σε 
εμβάθυνση της δεύτερης αυτής μορφής και με αναφορά σε ζητήματα, όπως ο ρόλος 
της απόδειξης του αιτιώδους συνδέσμου στον καταλογισμό τεχνολογικών ζημιών, η 
διαδικασία τυποποίησης και πιστοποίησης τεχνολογικών εφαρμογών, η αποτίμηση 
τεχνολογίας και άλλα ζητήματα προπάντων συνταγματικού, διοικητικού και 
κοινοτικού δικαίου αναλύονται πτυχές του διττού χαρακτήρα του δικαίου (α) ως 
μηχανισμού, που καθιστά κανονιστικά δυνατή την ανάπτυξη και διάδοση της 
τεχνολογίας, και (β) ως μηχανισμού διαχείρισης και πρόληψης τεχνολογικών 
διακινδυνεύσεων. Το δεύτερο, ειδικό μέρος ασχολείται με ζητήματα θέσης και 
εφαρμογής του δικαίου στα πεδία της σχέσης του με τις τεχνολογίες πληροφόρησης 
και επικοινωνίας και με τη βιοτεχνολογία και βιοϊατρική. Εδώ δίνεται η δυνατότητα 
ανάληψης και παρουσίασης από τους φοιτητές εργασιών με ειδικότερα θέματα, 
που επιλέγονται από έναν ευρύ κατάλογο. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν από Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022 
έως και Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 είτε με συστημένη επιστολή 
ταχυδρομείου ή με ταχυμεταφορά (courier) στη Γραμματεία του Τμήματος 
Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 
του Παντείου Πανεπιστημίου – Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης – 2ος όροφος και ώρες 
09:00-14:00: 
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Απαραίτητα δικαιολογητικά 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (απλή αίτηση) 

2. Ευκρινή Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

3. Ευκρινές αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος 

4. Εκτενές βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα έργων (σε τρία ηλεκτρονικά 
αντίγραφα - cd) 
Ρητά ορίζεται ότι, σε περίπτωση τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος της 

αλλοδαπής κατατίθεται η αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ). 

Οι συμβάσεις θα υπογραφούν υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της πίστωσης 

από το ΥΠΑΙΘ 

                                                                                                                                                                                    
Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

(υπογραφή)* 
          Καθηγητής Θεόδωρος Μαριόλης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Το έγγραφο με την πρωτότυπη υπογραφή τηρείται στο αρχείο του Τμήματος. 
 


