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ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

 

 

Αθήνα, 18/11/2022 

  Αριθ. πρωτ.: 19714 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

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 18/11/2022 απόφαση της Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 

Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου  

 

Προκηρύσσει 

την πλήρωση μιας (1)  θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα, πλήρους απασχόλησης, με 

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο γνωστικό 

αντικείμενο «Θεμελιώδη δικαιώματα και η προστασία του περιβάλλοντος», για το 
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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. Δημοσιεύσεις στο υπό προκήρυξη γνωστικό αντικείμενο. 

Επιθυμητά προσόντα : 

1. Διδακτική εμπειρία στο υπό προκήρυξη γνωστικό αντικείμενο. 

Η προκηρυσσόμενη θέση με γνωστικό αντικείμενο «Θεμελιώδη δικαιώματα και η 

προστασία του περιβάλλοντος» περιλαμβάνει τη διδασκαλία των ακόλουθων 

μαθημάτων: 

Τίτλος μαθήματος: «Η Ευρωπαϊκή διάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων», 

Κ.Μ:300213,  Η΄ Εξάμηνο Σπουδών, Κατηγορία Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Επιλογής (ΥΕ) , ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα: 3, ECTS: 5,5. 

Συνοπτική περιγραφή μαθήματος:  

Σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη περίοδο σημαντικών πολιτικών αναταράξεων, η 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί πυλώνα της δημοκρατικής 

διακυβέρνησης. Ειδικότερα, στην ενωσιακή έννομη τάξη, ο Χάρτης Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ, μετά την αναθεώρηση που επήλθε με τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας, αποτελεί κείμενο πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου, περιλαμβάνοντας 

δικαιώματα που απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες της Ένωσης. Από την άλλη η ΕΣΔΑ ως 

κείμενο του Συμβουλίου της Ευρώπης αποτελεί το αποτελεσματικότερο σύστημα 

προστασίας δικαιωμάτων σε διεθνές/περιφερειακό επίπεδο. Σκοπός του μαθήματος 

αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητριών/φοιτητών με τα δύο αυτά συστήματα 

προστασίας δικαιωμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο και στη διάδραση αυτών με το εθνικό 

δίκαιο με έμφαση στο παράδειγμα της Ελλάδας. 

Τίτλος μαθήματος: «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος    », Κ.Μ:300216, 

Η΄ Εξάμηνο Σπουδών, Κατηγορία Μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής (ΥΕ), 

ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα: 3, ECTS: 5,5. 

Συνοπτική περιγραφή μαθήματος:  
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Αναμφισβήτητα, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πρόκληση τόσο σε εθνικό, 

όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η κατοχύρωση του περιβάλλοντος στο Ελληνικό 

Σύνταγμα, αλλά και σε διεθνή κείμενα αναδεικνύει τη σημασία και τη θεσμική 

συνέπεια που επιδεικνύουν τα κράτη. Πέραν όμως του θεσμικού πεδίου, η πλήρης 

προστασία του περιβάλλοντος επιβάλλει την ενίσχυση με διατάξεις ποινικού 

χαρακτήρα. Έτσι, θεσπίζονται περιβαλλοντικά εγκλήματα με σχετικές κυρώσεις. Στο 

μάθημα αυτό, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τη θεσμική προστασία 

του περιβάλλοντος με έμφαση στα περιβαλλοντικά εγκλήματα, ώστε να κατανοήσουν 

τις θεμελιώδεις αρχές προστασίας του. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να αποστείλουν τον φάκελο υποψηφιότητας 

τους από τη Δεύτερα 21 Νοεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή  02 Δεκεμβρίου 

2022 ταχυδρομικά  ως συστημένο ή   με ταχυμεταφορά (courier) προς τη 

Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 

του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών -Λ. 

Συγγρού 136, ΤΚ 17671, Καλλιθέα, Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης , 2ος όροφος- 

και ώρες 09:00-14:00.  

Απαραίτητα δικαιολογητικά υποψηφιότητας 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (απλή αίτηση) 

2. Ευκρινή Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

3. Ευκρινές αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος 

4. Εκτενές βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα έργων 

5. Ένα αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή (σε 

στικάκι usb ή ηλεκτρονικά στο email: sociology@ panteion.gr) 

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 

*(υπογραφή) 

                                 Καθηγητής Τρύφωνας Κωστόπουλος  

*Η προκήρυξη με την πρωτότυπη υπογραφή τηρείται στο αρχείο του Τμήματος. 
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