
 
 

 

 

 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

      Αθήνα, 29/03/2022 

                 Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 5510 

ΑΔΑ: 9Ι2Υ46Μ924-ΧΘΛ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης 
της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Παντείου Πανεπιστημίου 
κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής 
διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με κωδικό MIS 5166530, του 
Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του 
Εκπαιδευτικού Συστήματος», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από́ την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταμείο) και από́ Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της 
Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου στην 19η συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε στις 29/03/2022, προσκαλεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και 
υποψήφιους/ες διδάκτορες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου 
κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, σε ένα (1) από τα γνωστικά 
αντικείμενα που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, έχουν εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων και 
αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης. 
 
Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αναλογούν 50 θέσεις για όλα τα Τμήματα του Παντείου 
Πανεπιστημίου, οι οποίες με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου 
(Συνεδρίαση 10η, 14/03/2022) κατανεμήθηκαν ως εξής: 
 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  Έξι (6) θέσεις 

Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Έξι (6) θέσεις 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Πέντε (5) θέσεις 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Πέντε (5) θέσεις 

Τμήμα Κοινωνιολογίας Έξι (6) θέσεις 

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  Πέντε (5) θέσεις 

Τμήμα Ψυχολογίας Έξι (6) θέσεις 

Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού  Πέντε (5) θέσεις 

Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών Έξι (6) θέσεις 
 



 
 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο 
υποψηφιότητας α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά  σ ε  έ ν α  ε ν ι α ί ο  α ρ χ ε ί ο  p d f  μ ε  
α π ο σ τ ο λ ή  στο e-mail: grammateia_elke@panteion.gr και στην Γραμματεία του κάθε 
Τμήματος μέχρι τις 08/04/2022 (10 ημερολογιακές ημέρες). Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την εν λόγω πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο e-
mail: elkepant@panteion.gr. 
 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ 

 

Καθ. Χαράλαμπος Οικονόμου 

Αντιπρύτανης 

Έρευνας & Δια Βίου Μάθησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


