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Αναρτητέα  στο Διαδίκτυο 

 

Αθήνα, 16/12/2016. 

Αρ. πρωτ. Ε.Ε.:4158 

 

2η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»  

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ» 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
 

Το   Πάντειο   Πανεπιστήμιο   Κοινωνικών   και   Πολιτικών   Επιστημών   –  Ειδικός   Λογαριασμός Κονδυλίων  

Έρευνας  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της Πράξης  «Απόκτηση  Ακαδημαϊκής  Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού,  Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου  Μάθηση»  (αρ. πρωτ.   Πρόσκλησης   3315/15.03.2016,  κωδ.  ΕΔΒΜ20),  

η  οποία  συγχρηματοδοτείται  από  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και 

σύμφωνα: 

1. με την απόφαση της Επιτροπής  Ερευνών  (9 Δεκεμβρίου 2016) και 

2. με το από 28/9/2016 πρακτικό της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής σύμφωνα με το  οποίο η 

Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1710/27-9-2016 εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής και 

σύμφωνα με την «Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων» της υπ’ αριθμ.Πρωτ. Ε.Ε. 2155/26-7-2016 (ΑΔΑ: 

ΩΠ6Κ469Β7Α-ΓΟΞ) πρόσκλησης, δεν μπόρεσε να προβεί στην επιλογή για την διδασκαλία του μαθήματος 

510013 «Αγροτικός χώρος και αγροτική πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα», λόγω μη ύπαρξης υποψηφίων. 

προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 

για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στο μάθημα του εαρινού εξαμήνου με τίτλο 

«Αγροτικός χώρος και αγροτική πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα» του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του 

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών όπως αυτό έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του 

Παντείου Πανεπιστημίου και αναλυτικά περιγράφεται στον Πίνακα Μαθημάτων (Παράρτημα Ι) και στον Πίνακα 

Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων (Παράρτημα ΙΙ), τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

Οι   ενδιαφερόμενοι/ες   Νέοι/ες   Επιστήμονες,   κάτοχοι   Διδακτορικού   Διπλώματος   Ειδίκευσης καλούνται να 

υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας στο μάθημα του εαρινού εξαμήνου με τίτλο «Αγροτικός χώρος 

και αγροτική πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα» του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 . 

Οι   ενδιαφερόμενοι/ες   για   την   εν   λόγω   πρόσκληση   καλούνται   να   υποβάλουν   φάκελο υποψηφιότητας σε 

δύο (2) αντίγραφα, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Αίτηση Υποψηφιότητας 

 Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος 

 Βιογραφικό σημείωμα 

 Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.1599/1986  στην  οποία  δηλώνεται  ότι  ο/η  υποψήφιος/α  α) έλαβε γνώση  των  

όρων  της  παρούσας  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) 
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τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) δεν κατέχει θέση  μέλους  ΔΕΠ/ΕΠ,  ΕΕΠ,  ΕΔΙΠ,  

ΕΤΕΠ  των  ΑΕΙ  ή  συμβασιούχου  διδάσκοντα  του  Π.Δ. 407/80,  ή  συμβασιούχου  Επιστημονικού  

Συνεργάτη  ΤΕΙ,  ή  συμβασιούχου  Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή 

συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ.  6  του  άρθρου  29  του  Ν.  

4009/2011,  όπως  έχει  τροποποιηθεί  και ισχύει  (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016),  του  οικείου  τμήματος  και  δ)  

δεν  κατέχει  θέση  Ερευνητή  / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της 

αλλοδαπής. 

 

Επιπλέον, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ 

επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 

Ελληνικής Γλώσσας. 

 

Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και 

τεσσάρων λεπτών (2.987,04€) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών 

εργαζόμενου/ης, εργοδότη/τριας ή του αναλογούντος ΦΠΑ). 

 

Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε 

διαφορετικό Νομό από εκείνους που εδρεύουν τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου, πέραν της αμοιβής για 

το εν λόγω έργο, διατίθεται το  ποσό τετρακοσίων ευρώ (400,00€) κατ’ ανώτατο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά 

από κατάθεση των σχετικών παραστατικών) για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησής του. 

 

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων 

και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Παντείου 

Πανεπιστημίου, το οποίο εγκρίθηκε με α π ό φα ση τη ς 3 5 η Συ ν ε δ ρ ί α σ η ς  τη ς  Συ γ κ λή το υ  στ ι ς  1 5 / 0 7 / 2 0 1 6 , 

συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-

2017. 

 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εντύπως σε δύο αντίγραφα το αργότερο έως  την 

4η Ιανουαρίου 2017  

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια. 

 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης Μονάδες 

Βαθμολόγησης 

1.   Σχεδιάγραμμα   Διδασκαλίας   Μαθήματος (το   οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:)  

i.  Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος 0-30 

ii. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας  

0-20 

iii.Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 0-10 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 0-60 
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2.   Βιογραφικό  σημείωμα  υποψηφίου-υποψηφίας  (το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:)  

iv. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία 0-10 

v. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια 0-10 

vi. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία 0-10 

vii.     Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα 0-10 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2 0-40 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1&2 0-100 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από την Γενική Συνέλευση του τμήματος Κοινωνικής 

Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης του μαθήματος, 

επιτροπή που η αντίστοιχη Συνέλευση θα ορίσει. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν - επικυρωθούν σε 

συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών. 

 

Καταληκτικά  θα  καταρτιστεί   πίνακας  κατάταξης  των  υποψηφίων.   Ο/Η  υποψήφιος/α  με  τη  μεγαλύτερη 

βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής 

των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Υποψηφιότητες που δεν πληρούν τα 

απαιτούμενα προσόντα που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση δεν θα βαθμολογούνται και θα απορρίπτονται. 

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων του κατόπιν 

γραπτής αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999  ( ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999) 

Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων)   

δικαιούται να προσφύγει την Επιτροπή Ερευνών εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω 

απόφασης.  H απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την ανάρτηση της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

και στο ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας 

πρόσκλησης . 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1.  Δικαίωμα  Υποβολής  Υποψηφιότητας  έχει  κάθε  φυσικό  πρόσωπο  από  την  ημεδαπή  ή  την αλλοδαπή το 

οποίο: 

 Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος το αντικείμενο του οποίου είναι  σχετικό με το μάθημα που αφορά η 

αίτηση του 

 Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, 

ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ  στην  Ελλάδα  

ή στην  αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 

του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02- 2016), του οικείου τμήματος, πέραν 

της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης 

 Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε  ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της 

αλλοδαπής 

 

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων 

των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 
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29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016). 

 

3. Η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο/α διδάκτορα   κατά το ίδιο εξάμηνο  δεν 

επιτρέπεται ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής. 

 

4.  Παραδοτέο του  φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η  υλοποίηση του μαθήματος, η οποία πιστοποιείται 

με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του Τμήματος, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στου φοιτητές, 

σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση 

του/της Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία 

του ΕΛΚΕ στο 210-9201507//1520 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00-15.00. 

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και 

Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136,   Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210 – 

9201508/1514) ή να αποσταλούν με συστημένο ή courier  με την ένδειξη: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου για την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» που 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» για το μάθημα του εαρινού εξαμήνου με τίτλο «Αγροτικός χώρος και αγροτική πολιτική στη σύγχρονη 

Ελλάδα» του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

(Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα ΤΚ 17671, Καλλιθέα) . 

 

Η  παρούσα  πρόσκληση   εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  δημοσιεύεται  στον  ημερήσιο  τύπο,  στην ιστοσελίδα του 

Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr), στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου 

(www.elke.panteion.gr) στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής ΕΠΕΔΒΜ (www.edulll.gr) και στην ιστοσελίδα 

της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/). 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
 

 

 

 

Καθηγητής Νικόλαος Λέανδρος 

Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
 

Συνημμένα: 
1. Παράρτημα Ι: Πίνακας Μαθημάτων 

2. Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων 

3. Υπόδειγμα Αίτησης 
 

 
  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
 

http://www.panteion.gr/
http://www.elke.panteion.gr/
http://www.edulll.gr/
http://diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: 792Ω469Β7Α-Γ6Μ



 

 

 

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
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ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Τμήμα Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Διδακτικές 
Μονάδες 

Πιστωτικέ
ς Μονάδες 

(ECTS) 

Ώρες 
Διδασκαλίας / 
εβδομάδα 

Κατηγορία Θέση 

  

Κ
ο

ιν
ω

ν
ικ

ή
ς 

Π
ο

λ
ιτ

ικ
ή

ς 

510013 Αγροτικός 
χώρος και 
αγροτική 
πολιτική στη 
σύγχρονη 
Ελλάδα 

Εαρινό 3 5 3 Επιλογής 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 
 
510013 

Αγροτικός χώρος και 

αγροτική πολιτική στη 

σύγχρονη Ελλάδα 

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις σημαντικότερες 

μορφές παρέμβασης του Κρ ά του ς στην πορεία διαμόρφωσης της κοινωνίας και 

οικονομίας του αγροτικού χώρου καθώς και τις δομές του  χ ώρ ου  και την εξέλιξής τους 

στη μεταπολεμική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό 0α εξεταστούν: το ζήτημα τω ν Εθνικών 

Γαιών,  το Θεσσαλικό Ζήτημα και η μεγάλη γαιοκτησία, η αγροτική μεταρρύθμιση και ο 

ρόλος του κράτους στη διαμόρφωση των υποδομών για την αγροτική ανάπτυξη, όπως η 

θεσμική αγροτική πίστη, η θέ ση  του  αγροτικού τομέα στο μεταπολεμικό μοντέλο 

ανάπτυξης και στην εθνική οικονομία και τέλος η μ ορ φολ ογί α του αγροτικού χώρου 

στη μεταπολεμική περίοδο και ειδικότερα οι έγγειες σχέσεις οι μεταβολές στη σύ νθε ση 

της παραγωγής, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, η δομή του πληθυσμού και οι 

μεταβολές του κα θώ ς και τα χαρακτηριστικά και εξελίξεις της απασχόλησης. 
 

 

ΑΔΑ: 792Ω469Β7Α-Γ6Μ



 

 

 

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΟΝΟΜΑ :  

ΕΠΩΝΥΜΟ :  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :  

Α.Δ.Τ :  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  

Τηλ./Κιν./Fax :  

e-mail :  

 
Παρακαλώ να δεχθείτε την υποψηφιότητά μου (σε 2 αντίγραφα) στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την 

υλοποίηση της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» 

για το μάθημα του εαρινού εξαμήνου με τίτλο «Αγροτικός χώρος και αγροτική πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα» του 

τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της ΕΥΔ του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. 

 

Συνημμένα σας παραθέτω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση:  

(Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής , κωδικός μαθήματος: 510013, τίτλος μαθήματος: Αγροτικός χώρος και αγροτική πολιτική στη 

σύγχρονη Ελλάδα) 

 

 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ……………………………………………. 

5. ……………………………………………. 

6. ……………………………………………. 

Αθήνα …./…./2016 

 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα 
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