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Πληροφορίες : Φ. Γκριτσέλη     

Τηλ : 2109201066       

e-mail: dd@panteion.gr 

Αθήνα 02/11/2022 

                                                                        Αριθ. πρωτ.:18510 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Ο Πρόεδρος του Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν.4957/2022  

2. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΙΘ Φ11/116043/Ζ2/23-09-2022 έγγραφο του Τμήματος Α΄ 

Κύριου Διδακτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης 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 29/09/2022 απόφαση της 2ης  Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  

4. Την από 17/10/2022 απόφαση της 3ης Συνέλευσης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 

  

Προκηρύσσει  

την πλήρωση μίας θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνές 

Δίκαιο», 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 «Διεθνές Δίκαιο» περιλαμβάνει τη 

διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων: 

1) «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο» [Κωδικός Μαθήματος: 700235], μάθημα υποχρεωτικό,  Β΄ 

Εξάμηνο,  5 ECTS, 4ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως και μάθημα επιλογής Δ΄ Εξαμήνου 5 

ECTS, 3ωρη διδασκαλία (συνδιδασκαλία). 

Περιγραφή θέσης:  

Το Διεθνές Δίκαιο και η διεθνής κοινότητα, η κωδικοποίηση του Διεθνούς Δικαίου. Τα 

υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου (κράτος, διεθνείς οργανισμοί, άτομα).  

Οι διεθνείς δραστηριότητες των κρατών, η προβληματική της αναγνώρισης.  

Οι σχέσεις Διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, ο δυαδισμός και ο μονισμός: διαφορετικές 

όψεις του ιδίου προβλήματος.  

Οι πηγές του Διεθνούς Δικαίου.  

Το διεθνές έθιμο (έννοια, διαμόρφωση, είδη, λειτουργικότητα εθίμου). 

ΑΔΑ: ΩΔΤΒ469Β7Α-Α7Ω
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Οι διεθνείς συνθήκες (σύναψη, προϋποθέσεις, συμφωνίες απλοποιημένης μορφής, 

επιφυλάξεις, αποτελέσματα, λήξη , αναστολή ισχύος, απρόβλεπτη και ριζική μεταβολή των 

συνθηκών). Οι επικουρικές πηγές.  

Βασικές έννοιες του δικαίου της θάλασσας (εσωτερικά ύδατα, αιγιαλίτιδα ζώνη, 

συνορεύουσα ζώνη, υφαλοκρηπίδα, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη). 

Ο ΟΗΕ (σκοπός, οργάνωση, μέλη, το διεθνές δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών). 

2) «Διεθνείς Οργανισμοί» [Κωδικός Μαθήματος: 700078],  μάθημα υποχρεωτικό Η΄ 

Εξάμηνο, 4,5 ECTS και τετράωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως 

Περιγραφή θέσης:  

Ιστορική αναδρομή της ίδρυσης των διεθνών οργανισμών 

Προϋποθέσεις ίδρυσης, λειτουργία, λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων των διεθνών 

οργανισμών 

Παραδείγματα διεθνών οργανισμών 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν από  Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 έως και 

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 είτε με συστημένη επιστολή ταχυδρομείου είτε 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 τα εξής: 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (απλή αίτηση) 

2. Ευκρινή Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

3. Ευκρινές αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος 

4. Εκτενές βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα έργων 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε έντυπη μορφή και ένα αντίγραφο θα κατατεθεί 

σε ηλεκτρονική μορφή- cd) 

Ρητά ορίζεται ότι, σε περίπτωση τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος της αλλοδαπής 

κατατίθεται η αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ). 

Επίσης να αποστείλουν την αίτησή τους και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

dd@panteion.gr. 

Οι συμβάσεις θα υπογραφούν υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της πίστωσης από το 

ΥΠΑΙΘ. 

 

                                             Ο Πρόεδρος 

του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 

                                       *(υπογραφή) 

     Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνιος Χάνος 

 

 

 

*Η προκήρυξη με την πρωτότυπη υπογραφή ευρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος 

ΑΔΑ: ΩΔΤΒ469Β7Α-Α7Ω
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