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Πληροφορίες :Γ.Κολοβός    

Τηλ : 2109201057       

e-mail: psych@panteion.gr 

                                 Αθήνα, 05/12/2022 

                                                                                                         Αριθ. πρωτ.:21288   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ  ΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 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 23/11/2022 απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 

Ψυχολογίας. 

  

Προκηρύσσει : 

την πλήρωση δύο θέσεων εντεταλμένων  διδασκόντων, πλήρους απασχόλησης, με 

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στα γνωστικά 

αντικείμενα «Κοινοτική Ψυχολογία και Ψυχολογία των Εξαρτήσεων»  και 

«Κοινωνική Ψυχολογία»  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. Δημοσιεύσεις στο υπό προκήρυξη γνωστικό αντικείμενο. 

Επιθυμητά προσόντα : 

Διδακτική εμπειρία στο υπό προκήρυξη γνωστικό αντικείμενο. 

Γνωστικό αντικείμενο: «Κοινοτική Ψυχολογία και Ψυχολογία των Εξαρτήσεων»   

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τις 

θεωρητικές αρχές, τις ερευνητικές και πρακτικές μεθόδους, καθώς και τις εφαρμογές της 

Κοινοτικής Ψυχολογίας σε επιμέρους πλαίσια και ομάδες στην κοινότητα, με έμφαση στην 



   

     
              ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ     ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 

2 
 

κατανόηση και αντιμετώπιση του εξαρτητικού φαινομένου. Συγκεκριμένα, η Κοινοτική 

Ψυχολογία εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές, 

πολιτικές, περιβαλλοντικές και διεθνείς παράμετροι επηρεάζουν το άτομο, την ψυχική του 

υγεία και τις σχέσεις του στην κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία, με απώτερο σκοπό να 

προωθήσει τη θετική αλλαγή, την ενδυνάμωση και την υγεία τόσο σε ατομικό όσο και σε 

συστημικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η εστίαση στο ειδικό πεδίο της Ψυχολογίας των 

Εξαρτήσεων στοχεύει να συμβάλει στην κατανόηση του εξαρτητικού φαινομένου και να 

εισάγει τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές αρχές για την πρόληψη και την ψυχοκοινωνική 

και κλινική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτήσεων από 

ουσίες (π.χ. αλκοόλ, νικοτίνη, παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες), καθώς και άλλων 

εξαρτητικών συμπεριφορών (π.χ. εθισμός από το διαδίκτυο, τζόγος, διατροφικές εξαρτήσεις, 

κ.ά.). Στο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων 

Η προκηρυσσόμενη θέση με γνωστικό αντικείμενο «Κοινοτική Ψυχολογία και 

Ψυχολογία των Εξαρτήσεων  περιλαμβάνει τη διδασκαλία των ακόλουθων 

μαθημάτων: 

1. Τίτλος μαθήματος: «Κοινοτική Ψυχολογία», Κωδ. Μαθ.: Νέος κωδικός, 

στο εαρινό εξάμηνο σπουδών  ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα: 3,  

ECTS 4.  

Συνοπτική περιγραφή μαθήματος: : Στο πλαίσιο του μαθήματος, θα παρουσιαστούν 

βασικές θεωρητικές έννοιες και μοντέλα της Κοινοτικής Ψυχολογίας, όπως σύγχρονες 

μορφές κοινωνικής καταπίεσης και θυματοποίησης, το οικολογικό μοντέλο, το μοντέλο 

της ψυχολογικής ενδυνάμωσης, το κίνημα της συνηγορίας στην ψυχική υγεία, η 

κριτική κοινοτική ψυχολογία, η περιβαλλοντική/ οικοψυχολογική προσέγγιση, ο ρόλος 

του κοινωνικού κεφαλαίου, και η σημασία της κοινωνικής υποστήριξης και της 

πρόληψης. Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα εξοικειωθούν με μεθόδους και εργαλεία για την 

εκτίμηση αναγκών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, την έρευνα-πεδίου, καθώς και τον 

σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση παρεμβάσεων πρόληψης και παροχής 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα. Το μάθημα θα περιλαμβάνει εφαρμοσμένα 

παραδείγματα έρευνας και δράσης της κοινοτικής ψυχολογίας σε σύγχρονα κοινωνικά 

ζητήματα (π.χ. αστεγία, ανεργία, παιδική κακοποίηση, νεανική παραβατικότητα, 

ενδοοικογενειακή βία, εξαρτήσεις, μετανάστευση, οικολογική κρίση), καθώς και σε 

ομάδες που αντιμετωπίζουν σημαντικές κοινωνικές ανισότητες (π.χ. μέλη της 

ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ηλικιωμένοι, 

πρόσφυγες/μετανάστες).   

 

2. Τίτλος μαθήματος: «Ψυχολογία των εξαρτήσεων», Κωδ. Μαθ.: Νέος 

κωδικός, στο εαρινό εξάμηνο σπουδών,  ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα: 

3, ECTS 4.  

 

Συνοπτική περιγραφή μαθήματος: Η κατανόηση των βιοψυχοκοινωνικών αιτιολογικών 

παραγόντων που αφορούν τον εθισμό, η περιγραφή των επιπτώσεων του εθισμού στην 
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ευρύτερη σωματική και την ψυχοκοινωνική υγεία των ατόμων,  καθώς και η ανάδειξη 

των επιμέρους θεραπευτικών αναγκών και το ζήτημα της διπλής διάγνωσης αποτελούν 

βασικούς στόχους του μαθήματος. Παράλληλα, περιγράφονται οι δημόσιες πολιτικές 

για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων με βάση σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα 

και αναλύονται τα βασικά θεωρητικά μοντέλα και οι μέθοδοι για τον σχεδιασμό και 

την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας των εξαρτήσεων, σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. Αναπτύσσονται τα διαφορετικά προγράμματα θεραπευτικής 

αντιμετώπισης, με αναφορά σε όλο το φάσμα παρέμβασης (π.χ. προγράμματα 

αποτοξίνωσης, απεξάρτησης, μείωσης της βλάβης, κοινωνικής επανένταξης, ομάδες 

αυτοβοήθειας, θεραπευτικές κοινότητες, κ.ά.), ενώ παρουσιάζονται εμπειρικά 

δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των προσεγγίσεων που αφορούν την 

κινητοποίηση για αλλαγή, την πρόληψη της υποτροπής και το μετα-τραυματικό άγχος. 

Επίσης παρουσιάζονται οι διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις στην 

αντιμετώπιση των εξαρτήσεων (ατομική/ ομαδική, ψυχοδυναμική, γνωσιακή, 

συστημική). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη του ρόλου της οικογένειας, της 

κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, καθώς 

και σε νομικά και δεοντολογικά ζητήματα που αφορούν τα άτομα με προβλήματα 

εξάρτησης. Το μάθημα ολοκληρώνεται με αναφορά στις ιδιαίτερες ανάγκες 

συγκεκριμένων ομάδων με προβλήματα εξάρτησης, όπως οι έφηβοι και οι νέοι, 

μητέρες, μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι. 

 

Η Κοινωνική Ψυχολογία αποτελεί τον κλάδο της ψυχολογικής επιστήμης, ο οποίος 

μελετά τα φαινόμενα επικοινωνίας και ιδεολογίας όσον αφορά την γένεση, τη δομή και 

τη λειτουργία τους. Αναλύει τη μορφή, τους μηχανισμούς και τις συνέπειες της σκέψης 

και της συμπεριφοράς του κοινωνικού υποκειμένου, τόσο κατά την ατομική όσο και 

κατά την συλλογική εκδοχή του, όταν αυτό έρχεται σε πραγματική, συμβολική ή 

φανταστική επαφή τον «άλλο». Προτείνει μεταβλητές και μοντέλα εξήγησης 

ενδοατομικού, διατομικού, διομαδικού και ιδεολογικού επιπέδου, με ζητούμενο την 

διασύνδεσή τους και την θεωρητική θεμελίωση προτεινόμενων εφαρμογών κατά την 

αντιμετώπιση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου. Οι σημαντικότεροι χώροι 

θεωρητικής και ερευνητικής δραστηριοποίησης του κοινωνιοψυχολογικού βλέμματος, 

με αντίστοιχες ποικίλες θεματικές εξειδικεύσεις σε διαφορετικής κλίμακας πεδία, 

αφορούν στις διομαδικές σχέσεις, θεωρίες ταυτότητας, κοινωνικές-γνωστικές 

εκτιμήσεις και διεργασίες, επεξεργασίες συναισθήματος, πειθώ και κοινωνική επιρροή, 

δομή και λειτουργία ομάδας, συναίνεση και σύγκρουση, ηγεσία, διαπροσωπικές 

σχέσεις, πολιτική σκέψη και συμπεριφορά, διαπολιτισμική διάσταση των 

κοινωνιοψυχολογικών φαινομένων 

Η προκηρυσσόμενη θέση με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία»  

περιλαμβάνει τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων: 

1. Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική ταυτότητα και διομαδικές σχέσεις   Κωδ. 

Μαθ.: 6189, ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα: 3, ECTS 4. 
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Συνοπτική περιγραφή μαθήματος: Η Θεωρία της Κοινωνικής Ταυτότητας 

(Tajfel & Turner, 1979) αποτελεί ίσως την πλέον σημαίνουσα μεγάλης 

θεωρητικής και ερμηνευτικής εμβέλειας θεωρία που εμφανίστηκε στην 

Κοινωνική Ψυχολογία τα τελευταία 40 χρόνια. Αρχικά παρουσιάστηκε ως 

θεωρία για την ερμηνεία της κοινωνικής αλλαγής, αλλά ουσιαστικά αποτελεί 

θεωρία για την κατανόηση των διομαδικών σχέσεων γενικά. Στόχος του 

μαθήματος είναι η διεξοδική μελέτη και κριτική της Θεωρίας της Κοινωνικής 

Ταυτότητας, αλλά και άλλων συναφών θεωριών, με απώτερο σκοπό την 

ερμηνεία των διομαδικών σχέσεων με ιδιαίτερη έμφαση σε διομαδικά 

φαινόμενα της η προκατάληψη και η διάκριση. Της δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

σε σύγχρονα θέματα τρέχοντος ερευνητικού ενδιαφέροντος που απασχολούν τη 

διεθνή βιβλιογραφία, της η θεωρία της επαφής για τη βελτίωση των διομαδικών 

σχέσεων, και οι ρυθμιστικοί και διαμεσολαβητικοί παράγοντες της 

αποτελεσματικότητας της επαφής, η συλλογική δράση και η κοινωνική αλλαγή. 

 

2.Τίτλος Μαθήματος: Στερεότυπα  Κωδ. Μαθ.: 6171 ώρες διδασκαλίας ανά 

εβδομάδα: 3, ECTS 4. 

Συνοπτική περιγραφή μαθήματος: Τα στερεότυπα αποτελούν το «γνωστικό στοιχείο» 

της προκατάληψης, ενός φαινομένου με σημαντικές επιπτώσεις στις διομαδικές 

σχέσεις. Ως εκ τούτου, η μελέτη της διαμόρφωσης, των λειτουργιών και της 

τροποποίησης των στερεοτύπων κατέχει σημαντική θέση στο χώρο των διομαδικών 

σχέσεων. Μολονότι η μελέτη των στερεοτύπων και των διαδικασιών 

στερεοτυποποίησης χαρακτηρίζεται εν πολλοίς – αλλά όχι αποκλειστικά – από 

ερμηνευτική έμφαση στις ενδοατομικές διαδικασίες, οι πρόσφατες εξελίξεις στον 

τομέα του περιεχομένου των στερεοτύπων στηρίζονται σε θεμελιώδεις διαστάσεις των 

διομαδικών σχέσεων, όπως η σχετική θέση των ομάδων (status) και το είδος της 

αλληλεξάρτησής τους (συνεργασία – ανταγωνισμός). Στόχος του μαθήματος είναι η 

κριτική παρουσίαση των θεωρητικών προσεγγίσεων για τη διαμόρφωση των 

στερεοτύπων και της προκατάληψης, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη του ρόλου των 

δύο αυτών συναφών αλλά διακριτών εννοιών για τις διομαδικές σχέσεις. Επίσης 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε σύγχρονα θέματα τρέχοντος ερευνητικού ενδιαφέροντος 

που απασχολούν τη διεθνή βιβλιογραφία, όπως, ενδεικτικά, οι σύγχρονες μορφές 

προκατάληψης, ο αμφίθυμος σεξισμός, τα κίνητρα ελέγχου της προκατάληψης, τα 

μεταστερεότυπα και η στερεοτυπική απειλή 
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Ο εντεταλμένος διδάσκων θα απασχοληθεί με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται 

και η επαναληπτική εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου (εξετάσεις και 

βαθμολόγηση). Οι πόροι χρηματοδότησης θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό 

του Πανεπιστημίου από έκτακτη χρηματοδότηση του ΥΠΑΙΘ υπό την επιφύλαξη 

της πίστωσης των χρημάτων. 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να αποστείλουν τον φάκελο υποψηφιότητας από  

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 έως και Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 είτε με 

ταχυδρομική αποστολή, είτε με ταχυμεταφορά (courier)  προς τη Γραμματεία του 

Τμήματος ψυχολογίας 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 

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   
 psych@panteion.gr 

Οι συμβάσεις θα υπογραφούν υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της πίστωσης 

από το ΥΠΑΙΘ. 

 

                                             Ο Πρόεδρος του Τμήματος  

                                                      *(υπογραφή) 

                             Καθ. Αναστάσιος Σταλίκας 

 

 

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


