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Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Ανάπτυξη του Τμήματος 

σύμφωνα με το Νόμο 4590/19 

 

Μέρος Πρώτο: Μέλη ΔΕΠ 

 

 

 
 

Πρόταση της Επιτροπής Σπουδών προς τη Συνέλευση του Τμήματος 

Κοινωνικής Πολιτικής για την κατάταξη αντικειμένων για τις θέσεις 

μελών ΔΕΠ 

 

 

Η κοινωνική πολιτική, ως γνωστικό αντικείμενο, έχει διεπιστημονικό 

χαρακτήρα και προϋποθέτει τη σύζευξη θεωρίας και εφαρμογής. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά αποτυπώνονται στους σκοπούς του Τμήματος 

Κοινωνικής Πολιτικής, οι οποίοι συνίστανται στην εκπαίδευση 

επιστημόνων αναφορικά με τη μελέτη και την έρευνα της κοινωνίας και 

των προβλημάτων της, την ανάλυση των θεσμών, των κοινωνικών δομών 

και του διαχρονικού και συγχρονικού μετασχηματισμού τους, με τελικό 

στόχο τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της κοινωνικής 

πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην απόκτηση: 

• γενικών γνώσεων στις κοινωνικές επιστήμες, 

• ειδικών γνώσεων σε επιμέρους πεδία της κοινωνικής πολιτικής. 
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Μαθήματα που διδάσκονται κατά το ακ. Έτος 2019-20 

• Μαθήματα γενικών γνώσεων 

 

• Βασικά στοιχεία κοινωνιολογίας 

• Εισαγωγή στις ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους 

• Κοινωνικά προβλήματα και εφαρμογές κοινωνικής πολιτικής 

• Στατιστική Ι: Περιγραφική Στατιστική 

• Εισαγωγή στη θεωρία και τις μεθόδους των κοινωνικών ερευνών 

• Κράτος και κρατική πολιτική 

• Θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής προστασίας 

• Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών 

• Θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής πολιτικής και του 

κράτους πρόνοιας 

• Ελληνική συνταγματική ιστορία 

• Το ελληνικό κράτος στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία 

• Συγκρότηση Κράτους στη Νεωτερικότητα (ΣΕΜ) 

• Ανάλυση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής 

• Κοινωνικός αποκλεισμός και κοινωνικά δικαιώματα 

• Κοινωνική μεταβολή και κοινωνική πολιτική  

• Εισαγωγή στην Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία 

• Εισαγωγή στη δημογραφία  

• Άτομο και κοινωνία ( Σεμ) 

• Εισαγωγή στην πληροφορική ( Σεμ) 

• Statistical methods in social research ( Σεμ) 

• Πολιτική οικονομία Ι και ΙΙ 

• Οικονομικά της Εργασίας 

• SPSS I ( Σεμ) 

• Εισαγωγή στη νεοελληνική κοινωνία 
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• Ιστορία της κοινωνικής πολιτικής 

• Κοινωνική θεωρία και κοινωνική πολιτική 

• Οικονομικά της κοινωνικής πολιτικής 

• Δίκαιο, Κοινωνία και Κοινωνική Πολιτική 

• Κρίση και Κοινωνική Πολιτική 

• Κοινωνική ταυτότητα και κοινωνικός δεσμός 

• Στοχαστικά υποδείγματα για τις κοινωνικές επιστήμες  

• Κράτος & δίκαιο στον 21ο αιώνα ( Σεμ) 

• Εισαγωγή στην Πληροφορική ( Σεμ) 

• Ιστορία της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα ( Σεμ) 

• SPSS II ( Σεμ) 

• Ειδικά θέματα στη θεωρία του κράτους 

• Θεμελιώσεις της κοινωνικής πολιτικής: θέματα δικαιοσύνης, 

ισότητας και δικαιωμάτων ( Σεμ) 

• Κοινωνική πολιτική και Αξιολόγηση: Μέθοδοι και τεχνικές ( Σεμ) 

• Η έννοια της κοινωνίας ( Σεμ) 

 

• Μαθημάτα ειδικών γνώσεων και πεδίων ΚΠ 

• Εργασία, Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική 

• Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 

• Συγκριτική ανάλυση συστημάτων κοινωνικής προστασίας 

• Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική 

• Ζητήματα υγειονομικής πολιτικής στη νεότερη Ελλάδα 

• Συνδικάτα και συλλογικές εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα 

• Κοινωνική Εργασία και εφαρμογές 

• Κοινωνία της υπαίθρου και ζητήματα κοινωνικής πολιτικής 

• Πολιτικό σύστημα και κοινωνικά δικαιώματα στις 

αναπτυσσόμενες χώρες 
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• Αυτοδιοίκηση & Κοινωνική πολιτική 

• Φύλο και κοινωνική πολιτική 

• Ανεργία και Πολιτική Απασχόλησης 

• Πληθυσμιακές μεταβολές, αγορά εργασίας και κοινωνική 

ασφάλιση 

• Σύγχρονες τάσεις στον τομέα των εργασιακών σχέσεων 

• Θεσμοί εργατικής συμμετοχής και κοινωνικός διάλογος 

• Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας ( Σεμ) 

• Κοινωνική ιστορία του ελληνικού αγροτικού χώρου (Σεμ) 

• Πρόσφυγες στον 20ο και 21ο αιώνα ( Σεμ) 

• Θεωρητική και εμπειρική ανάλυση της οικονομικής ανισότητας ( 

Σεμ) 

• Ειδικά θέματα στην κοινωνική πολιτική ( Σεμ) 

• Περιθωριοποίηση και κοινωνική πολιτική ( Σεμ) 

• Συγκριτική Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική πολιτική ( 

Σεμ) 

• Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικά δικαιώματα 

• Εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική 

• Ανισότητα, φτώχεια και κοινωνική προστασία 

• Ηλικία και κοινωνική πολιτική 

• Στεγαστική πολιτική και κοινωνικές ανισότητες 

• Αστική γεωγραφία 

• Πολιτικές ισότητας των φύλων  

• Κοινωνική δομή και οργάνωση της Κύπρου 

• Κοινωνική και Επαγγελματική κινητικότητα?  

• Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική 

• Φύλο και απασχόληση 

• Οικονομικά και θεσμικά της κοινωνικής ασφάλισης και της 

κοινωνικής πρόνοιας 
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• Δια βίου εκπαίδευση 

• Κοινωνία της υπαίθρου και προσεγγίσεις της βιώσιμης ανάπτυξης 

• Κριτικός αναστοχασμός και Κοινωνική εργασία με ετερότητες, 

μειονότητες και πρόσφυγες 

• Χαμηλού κύρους και υπηρετικά επαγγέλματα ( Σεμ) 

• Οικογένεια και Φύλο στη Μετανάστευση ( Σεμ) 

• Πολιτική Συμφιλίωσης Εργασίας και Οικογενειακής Ζωής 

• Συγκριτική δημογραφική και πληθυσμιακή πολιτική ( Ευρώπη και 

Κόσμος) ( Σεμ) 

• Τα αποθεματικά της κοινωνικής ασφάλισης και η διαχείρισή τους ( 

Σεμ) 

• Μετασχηματισμοί της κοινωνικής προστασίας στον σύγχρονο 

κόσμο ( Σεμ) 

• Κοινωνική Πολιτική και Αξιολόγηση: Μέθοδοι και τεχνικές 

(ΣΕΜ) 

Ως εκ τούτου, και μετά από απόφαση της Συνέλευσης, μετά από τις 

τρεις θέσεις σε γενικά μαθήματα ( 2 θέσεις για Κοινωνική Πολιτική 

και 1 θέση Θεωρίες του Κράτους Πρόνοιας) το Τμήμα πρέπει να 

αξιοποιήσει τις μελλοντικές θέσεις σε θεματικά πεδία τα οποία δεν 

υπηρετούνται επαρκώς από μόνιμα μέλη ΔΕΠ. Αυτό καταδεικνύεται 

ασφαλώς από την πολυετή (για 4η χρονιά) προκήρυξη αντικειμένων 

για νέους διδάσκοντες ΕΣΠΑ σε 4 διαφορετικά πεδία της Κοινωνικής 

Πολιτικής (στέγαση, ασφάλιση, φύλο και υγεία). 

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει γίνει μεγάλη προετοιμασία και 

δοκιμασία των διδασκότων μέσω του θεσμού των ΕΣΠΑ. Τα 

μαθήματα των νέων διδασκόντων με ΕΣΠΑ προκηρυσσόνται ακριβώς 

για το λόγο αυτό, για να καλύψουν τις σοβαρότερες κατά το Τμήμα 

ανάγκες του Τμήματος. Στη λογική αυτή το Τμήμα σαν αρχή, δεν 
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μπορεί να ενθαρρύνει την απασχόληση νέων επιστημόνων με το 

στάτους του είλωτα γιατί αυτό δημιουργεί μία ταξική στρωμάτωση η 

οποία απαξιώνει την επιστήμη και τον επιστήμονα. Αρα, οι πρώτες 

θέσεις που θα καλυφθούν, πρέπει να καλυφθούν από πιστοποιημένες 

ανάγκες και πιστοποιημένους επστήμονες σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.  

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η πρόταση για 

τα αντικείμενα των μελλοντικών θέσεων ΔΕΠ εστιάζεται με βάση 

τους εξής παράγοντες: 

1. Κατανομή των θεματικών πεδίων με βάση πρωτίστως τις 

θέσεις ΕΣΠΑ που ήδη εκφράζουν τα αντικείμενα διδασκαλίας 

που δεν καλύπτονται από το υπάρχον δυναμικό του Τμήματος.  

2. Ενίσχυση της έρευνας που αποτελεί κεντρική δραστηριότητα 

του Τμήματος μέσω της ενίσχυσης των εφαρμοστικών πεδίων 

της Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος. Στη λογική αυτή 

εντάσσεται και η ενδυνάμωση των δύο νέων Εργαστηρίων 

Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Στατιστικής αλλά και 

του Εργαστηρίου Φύλου.  

3. Νέα αναδυόμενα αντικείμενα στο διεθνή χώρο και στην 

παγκόσμια βιβλιογραφία.  

4. Επιμελημένη αποφυγή των άγονων θέσεων μέσω θέσεων που 

προτείνονται με δοκιμασμένη και πολυετή εμπειρία. Η 

περίπτωση της θέσης “Οικονομικά της Κοινωνικής 

Πολιτικής” που χάθηκε σαν άγονη αποτελεί πλήγμα για το 

Τμήμα σε μία εποχή που η αντικατάστασή της ήταν αδύνατη.  

5. Διεθνής εμπειρία και Προγράμματα Σπουδών των όμορων 

Τμημάτων των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.  

6. Επιλεκτικά αντικείμενα των αφυπηρετησάντων συναδέλφων. 
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7. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια συνυπάρχει ο παράγοντας της 

ευρύτερης κάλυψης και των διεπιστημονικών προσεγγίσεων 

των αντικειμένων. 

Ο Νόμος 4590/19 απαιτεί προγραμματισμό 4ετίας, γεγονός που 

επιτάσσει την ανάγκη να καταθέσουμε ένα προγραμματισμό για τα 

επόμενα 4 χρόνια, υπολογίζοντας ανάγκες με αντικατάσταση 1 θέσης 

ΔΕΠ/ έτος ξεκινώντας από το Δεκέμβριο του 2019.  

 

Με βάση τα προηγούμενα κριτήρια, προτείνονται σαν μία πρώτη 

καταγραφή αντικειμένων που θα καλύψουν σφαιρικά του Τμήμα. Η  

σειρά για τις μελλοντικές θέσεις ΔΕΠ ξεκινώντας από την επόμενη 

διαθέσιμη πίστωση (με το ισχύον νομικό πλαίσιο, το Δεκέμβριο του 

2019, απόφαση Κοσμητείας 16/9/2019) είναι ενδεικτική, με εξαίρεση 

τις δύο πρώτες θέσεις που είναι ιεραρχικά κατανεμημένες: 

1. Κοινωνική πολιτική και κοινωνικές διακρίσεις 

2. Θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτικές της κοινωνικής 

ασφάλισης 

3. Υγεία και Κοινωνική Πολιτική 

4. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 

5. Κοινωνική Στατιστική 

6. Κοινωνική Εργασία και ευπαθείς ομάδες 

7. Αναπηρία και Κοινωνική Πολιτική 

8. Αντεγκληματική Πολιτική  

9. Παιδική προστασία, παιδική φτώχεια 

10. Περιβαλλοντική προστασία και πολιτικές 

11. Τρίτος Τομέας και Κοινωνική Πολιτική 

12. Συγκριτική και Διεθνής Κοινωνική Πολιτική 
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13. Κοινωνικά Κινήματα και Κοινωνική Πολιτική 

Στην παραπάνω πρόταση, οι δύο πρώτες θα μπορούσαν να 

προκηρυχθούν μέσα στο 2019, η μία σαν ΔΕΠ και η δεύτερη σαν 

ΕΔΙΠ (2 διαθέσιμες οργανικές θέσεις ΕΔΙΠ, μία το 2019 και μία το 

2010) που χρήζουν αντικείμενο για να βγουν.  

 

Η Επιτροπή Σπουδών: 

Παπαδοπούλου Δ. 

Γράβαρης Δ. 

Πρόκου Ε. 

Δημουλάς Κ.  

Κορασίδου Μ.  

Λελεδάκης Α.  

 

 

 


