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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 2021-2022 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας, στη συνεδρίασή της στις 08/12/2021 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. Φ11/136247/Ζ2/25.10.21 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων “Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ.407/1980 στα 

Πανεπιστήμια  για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022”.  

5. Την από 05-11-2021 απόφαση της 3ης  Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 

 

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 2021-22, 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. Διδακτική εμπειρία επιθυμητή. 

 

Η προκηρυσσόμενη θέση περιλαμβάνει τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων: 

Κωδικός μαθήματος 6310 - «Εργαστήριο: Ενδυνάμωση και συνηγορία στο χώρο της ψυχικής 

υγείας: εφαρμογές κοινοτικής ψυχολογίας» - Επιλογής Εαρινού εξαμήνου, Προαπαιτούμενο: 

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχιατρική και Κοινοτική Ψυχολογία (6323) 

Περιγραφή μαθήματος: Η φωνή των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες και των συγγενών τους 

υπήρξε ιστορικά αδύναμη. Στόχος της ενδυνάμωσης είναι η αύξηση του βαθμού ελέγχου τον οποίο μπορούν 

να έχουν τα άτομα πάνω στις αποφάσεις που αφορούν στην ψυχική τους υγεία και την ποιότητα ζωής τους, 

και μακροπρόθεσμα η αλλαγή των σχέσεων ισχύος και εξουσίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. Η αλλαγή 

αυτή προϋποθέτει την τεκμηρίωση του κινήματος ενδυνάμωσης και συνηγορίας στην Ελλάδα και την 

αλλαγή του ψυχιατρικού παραδείγματος του βιοϊατρικού μοντέλου. Οι δράσεις για την ενδυνάμωση 

ξεκινούν από το ατομικό επίπεδο, αλλά καθώς πρόκειται για ένα σύνθετο κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο, 
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πρέπει, παράλληλα, να αναπτύσσονται στρατηγικές σε κοινοτικό και ευρύτερα κοινωνικό επίπεδο. Γι' αυτό 

χρειαζόμαστε προσεγγίσεις που να εξετάζουν τις πολλαπλές διαστάσεις της ενδυνάμωσης σε θεωρητικό 

επίπεδο με τη σύμπραξη νησίδων καλής πρακτικής αλλά και σε επίπεδο ενεργειών διεκδίκησης με την 

ενεργό συμμετοχή των ληπτών και των οικογενειών. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, ειδικοί από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό, με εμπειρία μέσα από σημαντικούς θεσμούς, παρουσιάζουν θέματα που αφορούν άμεσα 

στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλους ευάλωτους πληθυσμούς (πχ. μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ 

κοινότητας), όπως: η εργασία, η νοσηλεία, τα δικαιώματα, η αυτοβοήθεια, το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης 

ανάμεσα σε λήπτες, επαγγελματίες και φροντιστές και άλλα. 

Κωδικός μαθήματος 6127 – «ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ: Ψυχοδιαγνωστική στην κλινική πράξη» – 

Υποχρεωτικό Επιλογής Εαρινού  

Περιγραφή μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική και πρακτική γνώση και εμπέδωση των 

κυριότερων κλινικών ψυχοδιαγνωστικών δοκιμασιών και εργαλείων, κατά την άσκηση του κλινικού έργου 

του ψυχολόγου στην πράξη. Ως αναπόσπαστο πλαίσιο εφαρμογής της κλινικής ψυχολογίας, οι δυνατότητες 

που ανακύπτουν από την εφαρμογή κλινικών ψυχοδιαγνωστικών εργαλείων για την ψυχολογική 

αξιολόγηση της προσωπικότητας, της ψυχοπαθολογίας και των νοητικών και ψυχικών λειτουργιών του 

ατόμου συνάδουν με το μοντέλο του «επιστήμονα-κλινικού» (scientist-practitioner model). Στο μάθημα, το 

οποίο έχει εργαστηριακό χαρακτήρα, δίνεται η δυνατότητα να κατανοηθεί ο ρόλος της ψυχολογικής 

αξιολόγησης στην κλινική πράξη, και ειδικότερα στη διαφοροδιάγνωση, στον εξατομικευμένο θεραπευτικό 

σχεδιασμό και στην αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Η αναλυτική πρακτική εξάσκηση στην 

ορθή χορήγηση, ανάλυση, ερμηνεία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων συγκεκριμένων κλινικών 

ψυχοδιαγνωστικών δοκιμασιών και εργαλείων (π.χ. προβολικές δοκιμασίες, MMPI, WISC, WAIS, SCID, 

κ.ά.) αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για την άσκηση του έργου του ψυχολόγου σε κλινικά πλαίσια, για την 

εφαρμογή κατάλληλων κλινικών και ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και για τη συνεργασία με την 

ευρύτερη διεπιστημονική ομάδα, στη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου σχεδίου φροντίδας για τους 

λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

     

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους από Δευτέρα 20 

Δεκεμβρίου 2021 έως και Τρίτη 04 Ιανουαρίου 2022 ηλεκτρονικά στο mail του Τμήματος 

psych@panteion.gr αλλά και έντυπα με συστημένη επιστολή ταχυδρομείου ή με ταχυμεταφορά 

(courier) στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής του Παντείου Πανεπιστημίου – 

Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης – 2ος όροφος και ώρες 09:00-13:00: 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (απλή αίτηση) 

2. Ευκρινή Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

3. Ευκρινές αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος 

4. Εκτενές βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα έργων  

 

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 

 

                                                                                  Καθηγητής Αναστάσιος Σταλίκας 

*Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στα αρχεία του Τμήματος 

 

mailto:psych@panteion.gr
ΑΔΑ: 6Δ9Ψ469Β7Α-ΕΧΡ


		2021-12-14T10:09:52+0200
	Athens




