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            Αθήνα, 7-11-2022 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ/ΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΙΘ Φ11/116043/Ζ2/23.9.2022 (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ) έγγραφο του 

Τμήματος Α’ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού της Δ/νσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης 
της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης 
του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στα 
Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» 

3. Την από 29-9-2022 απόφαση της 2ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου 
4. Την από 2-11-2022 απόφαση της 3ης Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 

 

Προκηρύσσει 

την πλήρωση μίας θέσης εντεταλμένου/ης διδάσκοντα/ουσας, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική, Κρίση 
και Κοινωνικοί Δεσμοί», για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, 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 με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική, Κρίση και Κοινωνικοί Δεσμοί» 

περιλαμβάνει τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων: 

1. «Κρίση και Κοινωνική Πολιτική» [Κωδικός Μαθήματος 510216], μάθημα επιλογής, ΣΤ’ 

εξαμήνου, ECTS 6, 3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως (θα καλυφθεί και η διεξαγωγή των 

εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2023). 

Περιγραφή θέσης: Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις 

διαφορετικές προσεγγίσεις της κοινωνικής πολιτικής ως οργανωμένης συλλογικής 

ανταπόκρισης στα προβλήματα που προκαλεί η κρίση στις ποικίλες διαστάσεις της 

(οικονομική, χρηματοδοτική, κοινωνική, πολιτική, ηθική).  
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2. «Εθνική Ταυτότητα και Κοινωνικοί Δεσμοί» [Κωδικός Μαθήματος 510121], μάθημα επιλογής, 

ΣΤ’ εξαμήνου, ECTS 6, 3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως (θα καλυφθεί και η διεξαγωγή των 

εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2023). 

Περιγραφή θέσης:  Σκοπός μαθήματος είναι η γνωριμία του/της φοιτητή/τριας με τις έννοιες 

της κοινωνικής ταυτότητας και του κοινωνικού δεσμού. Στο μάθημα προτείνεται μία 

κοινωνιολογική προσέγγιση των όρων κατασκευής των συλλογικών ταυτοτήτων γενικότερα 

και του κοινωνικού δεσμού ως του σημαντικότερου παράγοντα διαμόρφωσης της κοινωνικής 

συνοχής. Επίσης δίνεται έμφαση στον τρόπο που η διαφορετική φύση του κοινωνικού δεσμού 

της κάθε κοινωνίας κατασκευάζει διαφορετικού τύπου έθνη κράτη και οδηγεί σε 

διαφορετικού τύπου ανάπτυξη. 

 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν από Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 έως και Δευτέρα 21 

Νοεμβρίου 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 τα ακόλουθα: 

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 

 
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 Κοινωνικής Πολιτικής 

                                                   *(υπογραφή) 
                Καθηγητής Ιωάννης Κουζής 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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