
 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

            Αθήνα, 21-12-2021 
Πληροφορίες: Αναστασία Βογιατζή                                                    Αριθ. Πρωτ.: 10558 
Email: koinpol@panteion.gr 

 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με το Π.Δ. 
407/80 για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 

 
 
Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στη συνεδρίασή της στις 15-12-2021 και έχοντας 
υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 407/1980 άρθρ.5 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 άρθρ. 16,  
3. Τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 άρθρ. 28 παρ. 3 
4. Το  υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 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 5-11-2021 απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου 
 

Αποφασίζει 

τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας θέσης έκτακτου 

διδακτικού προσωπικού του Π.Δ. 407/1980, πλήρους απασχόλησης, για το εαρινό εξάμηνο 

ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, 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. Τουλάχιστον τρεις (3) πρωτότυπες δημοσιεύσεις στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 
4. Διδακτική εμπειρία ή συναφές επαγγελματικό έργο αντίστοιχο της βαθμίδας  

 
Η προκηρυσσόμενη θέση περιλαμβάνει τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων: 

1. «Φύλο και Απασχόληση» [Κωδικός Μαθήματος 510058], μάθημα επιλογής, Η΄ εξαμήνου, ΔΜ 3, 
ECTS: 6, 3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως (θα καλυφθεί και η διεξαγωγή των εξετάσεων του 
Σεπτεμβρίου 2022) 
Περιγραφή θέσης: Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες θεωρητικές 

προσεγγίσεις της έμφυλης διάστασης της αγοράς εργασίας. Εξετάζουμε ειδικότερα τους 
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προσδιοριστικούς παράγοντες της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και την 

απασχόληση, τον επαγγελματικό και κλαδικό διαχωρισμό της απασχόλησης με βάση το φύλο, 

τις διαφορές συμμετοχής ανδρών και γυναικών στις ευέλικτες μορφές εργασίας, τις διακρίσεις 

φύλου στην αγορά εργασίας, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τις 

πολιτικές προώθησης της ισότητας των φύλων στην απασχόληση και στον καταμερισμό 

αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας. 

2. «Ανεργία και Πολιτική Απασχόλησης» [Κωδικός Μαθήματος 510127], μάθημα επιλογής, Η΄ 
εξαμήνου, ΔΜ 3, ECTS: 6, 3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως (θα καλυφθεί και η διεξαγωγή των 
εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2022) 
Περιγραφή θέσης: Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στο φαινόμενο της ανεργίας, στην 

πολυμορφία που αυτό παρουσιάζει και στην πολλαπλότητα των προσδιοριστικών του 

παραγόντων και των θεωρητικών του προσεγγίσεων. Επιπρόσθετη επιδίωξη του μαθήματος 

είναι να παρουσιάσει όλα τα είδη πολιτικής απασχόλησης, να συζητήσει την 

αποτελεσματικότητά τους, να τα συσχετίσει με τις διαφορετικές θεωρητικές ερμηνείες της 

ανεργίας και να εξετάσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, την εξέλιξή της και τα 

συστατικά της μέρη από μία θεωρητική και πολιτική σκοπιά. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν από 3 Ιανουαρίου 2022 έως και 18 Ιανουαρίου 2022 

είτε με συστημένη επιστολή ταχυδρομείου ή με ταχυμεταφορά (courier) στη Γραμματεία του 

Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου – Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης – 1ος 

όροφος και ώρες 10:00-13:00: 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (απλή αίτηση) 
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 
3. Ευκρινή Αντίγραφα τίτλων σπουδών 
4. Ευκρινές αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος 
5. Εκτενές βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα έργων  
6. Δημοσιεύσεις 
 
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. 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος 

 

Καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδοπούλου 

 
 
 
 
 
 

*Το πρωτότυπο με την υπογραφή της Προέδρου τηρείται στα αρχεία του Τμήματος 
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