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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 2020-2021 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στη συνεδρίασή της στις 16-12-2020 και 

έχοντας 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. Φ11/138717/Ζ2/13.10.20 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων “Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδασκόντων του 

Π.Δ.407/1980, και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 

του Ν. 1404/83 στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αντίστοιχα για το 

ακαδημαϊκό έτος 2020-21”  

5. Την από 16-10-20 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 2020-21, 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  
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Η προκηρυσσόμενη θέση περιλαμβάνει τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων: 

1.  «Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής» [Κωδικός Μαθήματος 510199], - 

μάθημα ΥΠ, Δ΄ εξαμήνου, ΔΜ: 3, ECTS: 6 (3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως, θα 

καλυφθεί και η διεξαγωγή των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2021) 

Περιγραφή θέσης: Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες 

στον τρόπο χρήσης οικονομικών μεθόδων στη διερεύνηση και ερμηνεία θεμάτων που 

σχετίζονται με την Κοινωνική Πολιτική. Θα αναφερθούν κυρίως οι βασικοί προβληματισμοί 

που αναπτύχθηκαν στο ευρύτερο πλαίσιο της νεοκλασικής σκέψης, παρέχοντας - όπου είναι 

σκόπιμο - αναφορές σε άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις, και ενθαρρύνοντας έτσι την κριτική 

προσέγγιση των διαπραγματευόμενων ζητημάτων. Η νεοκλασική οικονομική σχολή 

χαρακτηρίζεται συχνά ως συμβατική ή καθιερωμένη (conventional), ως κυρίαρχη 

(mainstream) ή ακόμα και ως ορθόδοξη (orthodox) κλπ. Αυτοί οι επιθετικοί προσδιορισμοί 

δεν συνεπάγονται μια καθολική αποδοχή της ορθότητας των νεοκλασικών θεωρημάτων. 

Σηματοδοτούν μόνο την κυριαρχία της σχολής αυτής στην σύγχρονη πανεπιστημιακή 

διδασκαλία και έρευνα. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι και η νεοκλασική θεωρία δεν 

αποτελεί μία συμπαγή ενότητα. Εύκολα διακρίνει κανείς διαφορετικές προσεγγίσεις ή και 

αντιθέσεις στην ανάλυση επιμέρους ζητημάτων. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές/τριες θα 

εισαχθούν στην εφαρμογή συγκεκριμένων οικονομικών επιχειρημάτων, στο πλαίσιο των 

εναλλακτικών θεωρητικών «παραδειγμάτων», στην ανάλυση ζητημάτων που αφορούν (ή 

σχετίζονται με) την Κοινωνική Πολιτική. Συχνά, τα ζητήματα αυτά αποτελούν 

εξειδικευμένα τμήματα της οικονομικής ανάλυσης που συνήθως διδάσκονται σε 

προχωρημένο επίπεδο, με τη χρήση απαιτητικών τεχνικών. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

αυτού αποφεύγεται, όσο είναι δυνατόν, η χρησιμοποίηση τέτοιων τεχνικών και 

φορμαλισμών. Αντίθετα δίδεται έμφαση στην θεμελίωση και την εξαγωγή των βασικών 

επιχειρημάτων που αναπτύσσονται στην ανάλυση επιμέρους θεμάτων της Κοινωνικής 

Προστασίας. Στόχος είναι η δημιουργία των κατάλληλων ερεθισμάτων για μία κριτική 

προσέγγιση του ιδιαίτερου στίγματος που δίνει η οικονομική επιστήμη στο ρολό της 

Κοινωνικής Πολιτικής. 

 

2. «Πολιτική Οικονομία ΙΙ» [Κωδικός Μαθήματος 510212], - μάθημα ΕΕ, Δ’ 

εξαμήνου, ΔΜ: 3, ECTS: 6 (3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως, θα καλυφθεί και η 

διεξαγωγή των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2021) 

Περιγραφή θέσης: Στο μάθημα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ παρουσιάζεται η προσέγγιση των 

Οικονομικών έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από τα δύο βασικότερα ρεύματα της, την 

Νεοκλασική και την Κεϋνσιανή θεωρία. Το εισαγωγικό τμήμα παρουσιάζει την πορεία 

διαμόρφωσης, τις θεμελιακές έννοιες και την επιστημονική μεθοδολογία της προσέγγισης 

αυτής. Ιδιαίτερα επισημαίνεται και αναλύεται η διαίρεση της οικονομικής ανάλυσης σε 

Μικροοικονομική (που αναφέρεται στην λειτουργία της ατομικής επιχείρησης και του 

καταναλωτή και που προβάλλεται ως η γενική βάση της οικονομικής ανάλυσης) και της 

Μακροοικονομικής (που αναφέρεται στην συνολική λειτουργία της οικονομίας και που 

προβάλλεται ότι προκύπτει ως άθροισμα των μικροοικονομικών δραστηριοτήτων). Επίσης 
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αναλύει την πορεία διαμόρφωσης και τα βασικά σημεία διαφοροποίησης της Νεοκλασικής και 

της Κεϋνσιανής θεωρίας. Το δεύτερο τμήμα παρουσιάζει την Μικροοικονομική ανάλυση και τα 

επιμέρους πεδία και εργαλεία της. Το τρίτο τμήμα παρουσιάζει την  Μακροοικονομική 

ανάλυση, τα βασικά υποδείγματα της και τις αντιπαραθέσεις μεταξύ της Νεοκλασικής και της 

Κεϋνσιανής προσέγγισης. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 έως και 

28 Ιανουαρίου 2021 είτε με συστημένη επιστολή ταχυδρομείου ή με ταχυμεταφορά 

(courier) στη Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου 

Πανεπιστημίου – Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης – 1ος όροφος και ώρες 09:00-14:00: 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (απλή αίτηση) 

2. Ευκρινή Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

3. Ευκρινές αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος 

4. Εκτενές βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα έργων  

5. 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 
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