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ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Τμήμα Κοινωνιολογίας 

Τίτλος 
Απόφοιτου: 

«Κοινωνιολόγος» 

Αντικείμενο του 
τμήματος: 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

Κατευθύνσεις 
(εφόσον 
υπάρχουν) 

- 

Διάρκεια 
Σπουδών: 

(8 εξάμηνα) 

Προφίλ 
υποψήφιου 
μαθητή 

Στο δυνητικό προφίλ του υποψηφίου φοιτητή στο Τμήμα 
Κοινωνιολογίας  επισημαίνονται χαρακτηριστικά όπως : 

-Το ενδιαφέρον για τον επιστημονικό προσδιορισμό, τη μελέτη και  την 
ερευνητική προσέγγιση των κοινωνικών προβλημάτων 

-Η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ευπαθών κοινωνικών ομάδων και 
κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και  το ενδιαφέρον για την κοινωνική 
ανάλυση σύνθετων και σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων   

-Η κοινωνική συμμετοχή σε δραστηριότητες στον κοινωνικό χώρο και η 
διάθεση για κοινωνική προσφορά και συμβολή στην κοινωνική 
επιστήμη 

-Το ενδιαφέρον για την κοινωνιολογική έρευνα με τη χρήση μεθόδων 
και τεχνικών της κοινωνικής επιστήμης 

-Γενικότερα το ενδιαφέρον για τα κοινά σε επίπεδο κοινωνικών δομών, 
αλλά και της καθημερινής ζωής των πολιτών     

 

Γνώσεις που  Θεωρητική κοινωνιολογία και επιστημονική τεκμηρίωση 
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λαμβάνονται 
κατά τη διάρκεια 
των σπουδών: 

θεμελιωδών   εννοιών των κλασικών και σύγχρονων κειμένων 

 Ανάλυση της δομής και λειτουργίας των κοινωνιών στην εξέλιξη 
τους καθώς και τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής μεταβολής 

 Μελέτη ιδιαίτερων κοινωνικών προβλημάτων, ανισοτήτων, 
κοινωνικής διαφοροποίησης, διαστρωμάτωσης, κοινωνικού 
αποκλεισμού  

 Μεθοδολογία και διενέργεια κοινωνικής έρευνας με τη χρήση 
μεθόδων και εργαλείων της κοινωνικής επιστήμης 

 Δημιουργία, τεκμηρίωση  και αξιοποίηση βάσεων κοινωνικών 
δεδομένων  

 Σύγχρονες προσεγγίσεις σε ζητήματα  Κοινωνικής Πολιτικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 

ΠΕ στο οποίο (ή 
στα οποία) 
ανήκει 

ΦΕΚ 199/1-10-2009 παρ. 3 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 159 

Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων  

των τμημάτων Κοινωνιολογίας 

Άρθρο 1 

Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Κοινωνιολογίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, δύνανται με 

βάση τις γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους να απασχολούνται τόσο ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες όσο και ως μισθωτοί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας: 

α. στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και 

ιδιωτική, στους κλάδους και με τους όρους που προβλέπονται από τη 

σχετική νομοθεσία. 

β. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως μέλη του διδακτικού ερευνητικού 
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προσωπικού σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την 

σχετική νομοθεσία. 

γ. στις δημόσιες υπηρεσίες: (όπως υπουργεία, τοπική  

αυτοδιοίκηση, δημόσια νοσοκομεία και κοινωνικές υπηρεσίες), σε 

αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους και ιδίως 

αα. στο Υπουργείο Εργασίας και σε φορείς που ασχολούνται με την 

έρευνα των συνθηκών εργασίας και τα εργασιακό δικαιώματα 

ββ. στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε φορείς του δημόσιου τομέα 

που ασχολούνται με το περιβάλλον και την προστασία του, ειδικά για 

τη διερεύνηση των κοινωνικών επιπτώσεων από τις εφαρμογές της 

τεχνολογίας για τα θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και βιώσιμης 

ανάπτυξης, καθώς και για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των 

πολιτών. 

δ. στον ιδιωτικό τομέα, ως σύμβουλοι, στελέχη διοίκησης και 

σύμβουλοι απασχόλησης με αντικείμενο το συντονισμό ομάδων 

εργασίας−διαδικασίας στο πλαίσιο της οργάνωσης της παραγωγής. 

ε. σε οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε 

αναπτυξιακούς φορείς, σε κέντρα προώθησης της απασχόλησης, για το 

σχεδιασμό προγραμμάτων για τους ανέργους και την επιμόρφωση των 

εργαζομένων. 

στ. σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, για την κοινωνιολογική 

θεμελίωση των δραστηριοτήτων τους. 

ζ. στο δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον κοινωνικό τομέα,  

ως εκπαιδευτές, ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες, σε 
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αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους.  

η. στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, σε αντικείμενα 

σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους 

θ. στην έρευνα, ως ερευνητές, σε σχέση με το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή 

και την ανάλυση εμπειρικών ερευνών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 

ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε αντικείμενα σχετικά 

με τον τίτλο σπουδών τους. 

ι. στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια 

εκπαίδευση ως κοινωνιολόγοι σύμβουλοι, με αντικείμενα την 

εποπτεία, την έρευνα, την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων των 

σχέσεων εκπαιδευτικής κοινότητας και κοινωνίας εκπαιδευτών και 

εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους. 

ια. στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως κοινωνιολόγοι  

της εργασίας (ως μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες.) 

ιβ. στα δικαστήρια όλων των βαθμίδων, ως σύμβουλοι  

για την ανάλυση κοινωνικών προβλημάτων των διαδίκων 

ιγ. στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας, δημόσια και ιδιωτικά, ως 

σύμβουλοι, αναλυτές και εμψυχωτές σε αντικείμενα σχετικά με τον 

τίτλο σπουδών τους και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους. 

 ιδ. σε δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς, ως σύμβουλοι 

και εμψυχωτές κοινωνικής επανένταξης αποφυλακισμένων, με σχετικό 

αντικείμενο δράσης. 

ιε. σε δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς, ως σύμβουλοι 
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και εμψυχωτές κοινωνικής επανένταξης για άτομα σε φάση 

αποτοξίνωσης, με σχετικό αντικείμενο δράσης. ιστ. σε σωματεία και 

συνδικάτα όλων των βαθμίδων, ως κοινωνικοί διαπραγματευτές και 

οργανωτές προγραμμάτων για την επικοινωνία με εθνικούς και 

διεθνείς οργανισμούς, σε θέματα συλλογικής διαπραγμάτευσης, 

υπογραφείς συλλογικών συμβάσεων και θεσμικής υποστήριξης 

συλλογικών διεκδικήσεων. 

ιζ. στις ανεξάρτητες αρχές ελέγχου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 

Δικαιωμάτων του Πολίτη, ως λειτουργοί και ως σύμβουλοι και στις 

αντίστοιχες άλλων τομέων του Κράτους. 

Άδειες και 
εγγραφές 

Για την ένταξη των κοινωνιολόγων στην αγορά εργασίας δεν απαιτείται 

άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλες ειδικές προϋποθέσεις εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στις προκηρύξεις ή απαιτούνται από τους 

εσωτερικούς κανονισμούς των οργανισμών όπου προσλαμβάνονται.  

Μπορεί να 
εργαστεί στον 
ιδιωτικό τομέα 
σε: 
(φορείς)  

Σε ιδιωτικά Κέντρα Έρευνας κοινής γνώμης, εκλογικής συμπεριφοράς, 

καταναλωτικών συνηθειών,  σε εταιρίες δημοσκοπήσεων , 

δημοσιογραφικούς οργανισμούς, στην διωτική εκπαίδευση όλων των 

εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικής 

κατάρτισης και απασχόλησης,σε ιδιωτικούς φορείς άσκησης κοινωνικής 

πολιτικής καθώς και σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς και 

εθελοντικούς φορείς σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους 

Μπορεί να 
εργαστεί στο 
δημόσιο τομέα 
σε: 
(φορείς) 

Οι απόφοιτοι κοινωνιολογίας εργάζονται κυρίως στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, σε οργανικές θέσεις Υπουργείων, σε οργανισμούς Α. και Β 

Βαθμού Αυτοδιοίκησης και σε  οργανωμένους τομείς παροχής 
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υπηρεσιών, σε δημόσιους οργανισμούς, σε φορείς άσκησης κοινωνικής 

πολιτικής, σε νοσοκομεία και στην κοινωνική υγεία, σε σωφρονιστικά 

καταστήματα, σε φορείς απεξάρτησης, σε υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας και πρόνοιας, σε Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση 

(ΚΠΑ) σε προγράμματα κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού, 

στην καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.  

 

Προφίλ 
απόφοιτου 
 

Ο κοινωνιολόγος παρακολουθεί την κοινωνική πραγματικότητα και την 

ανθρώπινη συμπεριφορά συγκεντρώνοντας με επιστημονική 

δεοντολογία και μεθοδολογία τα ανάλογα στοιχεία που ταξινομεί και 

ερμηνεύει. Τα στοιχεία προέρχονται από την εξήγηση και ερμηνεία 

γραπτών πηγών, από αρχεία, από μελέτες, ερωτηματολόγια, 

συνεντεύξεις, τεστ ή συστηματικές παρατηρήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

επιδεικνύουν οι κοινωνιολόγοι σε θέματα κοινωνικής ανισότητας και 

κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι 

κοινωνιολόγοι επισημαίνουν τα κοινωνικά προβλήματα και προτείνουν 

τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης τους. 

Η εργασία του κοινωνιολόγου απαιτεί υψηλή νοημοσύνη, δυνατότητα 

αφαιρετικής σκέψης, αυξημένη κριτική ικανότητα και ευρύτητα 

γνώσεων γύρω από κοινωνικά ζητήματα. Οι κοινωνιολόγοι πρέπει να 

δείχνουν ενδιαφέρον και να παρακολουθούν τις κοινωνικές εξελίξεις σε 
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εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 

Δεξιότητες που 

έχει αποκτήσει 

(π.χ. γνώση GIS, 

SPSS) 

 

  
- Δεξιότητες στη χρήση τεχνικών πληροφορικής και επικοινωνίας 
- Γνώσεις στην εφαρμογή προγραμμάτων στατιστικής επεξεργασίας 

κοινωνικών δεδομένων (Γνώσεις SPSS) 
- Χρήση τεχνικών για την ερμηνεία και ανάλυση κειμένων με 

κοινωνιολογικό ενδιαφέρον   
- Χρήση μεθόδων και εργαλείων για τη διεξαγωγή κοινωνικής 

έρευνας   

Μαθήματα 
Προγράμματος 
Σπουδών 
 

http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-proptixiako-ps 

Ιστοσελίδα 
τμήματος 

http://www.soc.aegean.gr 

 


