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                      ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

                        ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

________________________________________________________ 

 

      Αθήνα, 07/12/2021 

      Αρ. Πρωτ.: 10450 
 

Η Συνέλευση  του Τμήματος Κοινωνιολογίας, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών 

και Πολιτικών Επιστημών, έχοντας υπόψη: 

 

1. Την  παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4386/2016  

2. Το άρθρο 19 του Ν. 4009/2011 

3. Το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/1980  

4. Το  υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ11/136247/Ζ2/25.10.2021 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 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 2021-2022, 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. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 

4. Διδακτική εμπειρία επιθυμητή  

 

Η προκηρυσσόμενη θέση περιλαμβάνει τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων   
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1. «Εγκληματικότητα και Κοινωνικός Έλεγχος Ανηλίκων», Κωδικός Μαθήματος 

300176, - μάθημα Υποχρεωτικό Επιλογής   (ΥΕ)  4ου εξάμηνου, ECTS: 5,5, (3ωρη διδα-

σκαλία εβδομαδιαίως και διεξαγωγή εξετάσεων εαρινού εξαμήνου και επαναληπτικής 

Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022) . 

Περιγραφή: ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

Εξετάζεται το φαινόμενο της εγκληματικότητας ανηλίκων και του κοινωνικού ελέγχου 

και της μεταχείρισής τους. Παρουσιάζονται οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις στην 

εγκληματική συμπεριφορά, με έμφαση στις κοινωνιολογικές, καθώς ερευνητικά προ-

γράμματα που εστιάζουν στους ανηλίκους. Αναλύονται οι θεσμοί του κοινωνικού ελέγ-

χου, τόσο επίσημου (σύστημα δικαιοσύνης) όσο και ανεπίσημου (οικογένεια, σχολείο, 

ομάδες ομοτίμων, κλπ.), ως προς το ρόλο τους στην υιοθέτηση είτε στην πρόληψη και 

τον έλεγχο εγκληματικής συμπεριφοράς. Κριτική ανάλυση του συστήματος δικαιοσύνης 

ανηλίκων και των διαθέσιμων (ιδρυματικών και εξωιδρυματικών) μέτρων, στην Ελλάδα 

και διεθνώς, ιδιαίτερα εν όψει της ισορροπίας μεταξύ κατασταλτικών και προνοιακών 

μέτρων. Επίσης γίνεται αναλυτική παρουσίαση του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου 

της μεταχείρισης των ανηλίκων παραβατών στην Ελλάδα, καθώς και παρουσίαση και 

αξιολόγηση εναλλακτικών μέτρων. Α. Χάιδου, Εγκληματικότητα Ανηλίκων: Αιτιολογικές 

Προσεγγίσεις, Πρόληψη και Κοινωνικός Έλεγχος, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019 

CRIMINALITY AND SOCIAL CONTROL OF JUVENILES The course examines the 

phenomenon of juvenile delinquency and the social control and treatment of juveniles. 

The various theoretical approaches of criminal behaviour are presented, with emphasis on 

the sociological ones, as well as research projects focusing on juveniles. Institutions of 

social control, both formal (justice system) and informal (family, school, peer groups, 

etc.), are analysed, in view of their role in the adoption of criminal behaviour or its pre-

vention and control. The juvenile justice system and the available (custodial and non-

custodial) measures, in Greece and internationally, are critically analysed, especially in 

view of the balance between repressive and welfare measures. There is an extensive 

presentation of the institutional and legislative framework of the treatment of juvenile 

offenders in Greece and an evaluation of alternative measures 

2. «Ποινολογία -Σωφρονιστική»,  Κωδικός Μαθήματος 300657, - μάθημα Υποχρεωτι-

κό Επιλογής   (ΥΕ)  6ου εξάμηνου, ECTS: 5,5, (3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως και διεξα-

γωγή εξετάσεων εαρινού εξαμήνου και επαναληπτικής Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 

2021-2022) . 
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Περιγραφή : ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΑ - ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ Το μάθημα πραγματεύεται την 

αντίδραση της κοινωνίας απέναντι στους εγκληματίες, σε σχέση με τις ποινικές κυρώσεις 

και τη μεταχείριση των δραστών – ιδιαίτερα τον εγκλεισμό. Μετά από αρχική συζήτηση 

πάνω στην εγκληματοποίηση των συμπεριφορών, ακολουθεί μια ιστορική και θεωρητική 

εξέταση της εξέλιξης των ποινικών κυρώσεων και του σκεπτικού τους, και της 

μεταχείρισης των δραστών, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εξετάζονται επίσης η 

αντεγκληματική πολιτική, σε συνάρτηση με τη μεταχείριση των δραστών, καθώς και οι 

τρέχουσες τάσεις στη σωφρονιστική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εγκλεισμό, ως την 

κύρια μορφή τιμωρίας/μεταχείρισης των εγκληματιών. Μετά από μία θεωρητική εξέταση 

του θεσμού της φυλακής, σε ένα ιστορικό πλαίσιο, παρουσιάζονται τα διάφορα 

σωφρονιστικά συστήματα. Γίνεται εκτενής ανάλυση της λειτουργίας και της 

αποτελεσματικότητας των διαφόρων μορφών σωφρονισμού, στην οποία 

περιλαμβάνονται – μεταξύ άλλων – η υποκουλτούρα της φυλακής και ο ιδρυματισμός, οι 

ατομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, το πειθαρχικό καθεστώς, τα δικαιώματα των 

κρατουμένων και η εθνική και διεθνής προστασία τους. Τέλος εξετάζονται ζητήματα που 

σχετίζονται με το σωφρονισμό, όπως η αναστολή εκτέλεσης της ποινής και η απόλυση 

υπό όρους, ο κατ’ οίκον περιορισμός και η ηλεκτρονική επιτήρηση, η μετασωφρονιστική 

αρωγή, καθώς και η ιδιωτικοποίηση του σωφρονισμού. Σε κάθε θέμα γίνεται ειδική 

αναφορά στις εξελίξεις και στην τρέχουσα κατάσταση, καθώς και στο νομοθετικό 

πλαίσιο στην Ελλάδα. Α. Χάιδου, Ποινολογία - Σωφρονιστική, Νομική Βιβλιοθήκη, 

Αθήνα, 2018 

PENOLOGY - CORRECTIONS The course deals with the reaction of society against 

criminals, in terms of criminal sanctions and the treatment of offenders – especially 

imprisonment. After an initial discussion on the criminalization of behaviours, there 

follows a historical and theoretical examination of the evolvement of criminal sanctions 

and their rationale, and of the treatment of offenders, from ancient civilizations to the 

present time. Criminal policy in relation to the treatment of offenders as well as current 

trends in corrections are also examined. Special emphasis is given to imprisonment, as 

the main form of punishment/treatment of criminals. Following a theoretical examination 

of the institution of prison within a historical context, the various correctional systems are 

presented. An extensive analysis is dedicated to the operation and effectiveness of the 

various forms of corrections in different penitentiary environments, including – among 

others – the prison subculture and institutionalization, the individual and social 

repercussions, the disciplinary regime, the rights of prisoners and their national and 

international protection. Furthermore, additional issues related to corrections are 
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discussed, such as probation and parole, house arrest and electronic monitoring, 

community service, post-release care and the privatization of corrections. On each subject 

special reference is also made to the developments and the current situation in modern 

Greece, including the legal framework. 

Η 3μελής Επιτροπή αξιολόγησης υποψηφιοτήτων αποτελείται από τους κ.κ. 

Καθηγητές Ζαραφωνίτου Χριστίνα, Νικολόπουλο Γεώργιο και την μόνιμη Επίκουρη 

Καθηγήτρια κ. Βλάχου Βασιλική 

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν από Πέμπτη  23 Δεκεμβρίου 2021  

έως και 19 Ιανουαρίου 2021 είτε με συστημένη επιστολή ταχυδρομείου ή με 

ταχυμεταφορά (courier) στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής 

Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών – Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης – 2ος όροφος και ώρες 09:00-14:00: 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

 Αίτηση υποψηφιότητας 

 Ευκρινή Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

 Ευκρινές Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος  

 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 Ανδρέας Ν. Λύτρας  
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