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            ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  

 

        Αθήνα, 15 Μαρτίου 2022 

Αριθ. Πρωτ: 11025 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις 

Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Κοινωνιολογίας  της  Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  με την από 14.03.2022 απόφαση της Συνέλευσης καλεί 

μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι 

πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017), 

ήτοι: 

α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών ή στις 

Κοινωνικές Επιστήμες, 

β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με το 

ανωτέρω αντικείμενο, 

 γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον 

δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα 

ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα, επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα 

έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό – εφαρμοσμένο – διδακτικό έργο ή 

αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν 

τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό 

των ανωτέρω, 

να υποβάλουν έως την 31η Μαρτίου 2022, προκειμένου να καλυφθεί μία (1) θέση Ε.ΔΙ.Π, τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά:  

α) Αίτηση Μετάταξης στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής  Κοινωνικών Επιστημών  

β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών (Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται) 

γ) Βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα επιστημονικών δημοσιεύσεων, συμμετοχής σε συνέδρια, 

κλπ. 
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δ) Αποδεικτικά διετούς, μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος, εκπαιδευτικής εμπειρίας ή 

εμπειρίας σε εργαστηριακό- εφαρμοσμένο- διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ 

ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά 

κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των παραπάνω.   

Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στη 

Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας ή να αποσταλούν με εταιρεία ταχυμεταφοράς 

(courier)στη διεύθυνση:   

 

 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

Τμήμα Κοινωνιολογίας 

 Σχολή Κοινωνικών Επιστημών  

Λεωφόρος Συγγρού 136,  

176 71 Αθήνα 

  

 Πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος 

sociology@panteion.gr και στο τηλέφωνο 2109201456 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


