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Ο Κοινωνικός Ανθρωπολόγος κπνξεί λα αλαπηύμεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηόηεηα ζε έλα επξύ θάζκα ηνπ δεκόζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνύ 

ηνκέα, παξεκβαίλνληαο είηε άκεζα σο εηδηθνί (εθπαίδεπζε, εξεπλεηηθά 

θέληξα, εζλνγξαθηθά κνπζεία), είηε έκκεζα σο ζύκβνπινο (Υπνπξγεία, 

Τνπηθή Απηνδηνίθεζε, Σύζηεκα Υγείαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ). 

Αλαιπηηθά, παξνπζηάδνληαη νη εμήο δπλαηόηεηεο:  

♦ ζε εξεπλεηηθά θέληξα πνπ κειεηνύλ ηα θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη 

ηζηνξηθά θαηλόκελα, θαζώο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

(Εζληθό Κέληξν Κνηλσληθώλ Εξεπλώλ, Εξεπλεηηθά Κέληξα ηεο 

Αθαδεκίαο Αζελώλ, Μνξθσηηθά Κέληξα Τξαπεδώλ θ.ά.). 

 ♦ Σε εζλνινγηθά/πνιηηηζκηθά κνπζεία όπνπ κπνξεί λα θαηαξηίζεη ηηο 

ζπιινγέο ησλ κνπζεηαθώλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηέρλεο 

δίλνληαο έκθαζε όρη κόλν ζηα κνξθνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, όπσο 

ζπλήζσο ζπκβαίλεη, αιιά πξνζεγγίδνληάο ηα σο θνξείο πιεξνθνξηώλ γηα 

ηελ θνηλσλία από ηελ νπνία πξνέξρεηαη θαη εληάζζνληάο ηα ζην 

θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ. 

 ♦ Σε πνηθίινπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ δεκόζηνπ, 

ηνπ ηδησηηθνύ θαη ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, σο παξάγνληαο 

παξέκβαζεο γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ πξόιεςε ζπγθξνύζεσλ ή 

ελδνγελώλ αληηζέζεσλ (όπσο, γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ 

πνιηηηζκηθώλ θαη άιισλ δηαθνξώλ ησλ επηκέξνπο νκάδσλ, όπσο νη 

πξόζθπγεο θαη νη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο).  

♦ Σηνλ ρώξν ηεο πγείαο (Κέληξα Υγείαο, θέληξα πξόιεςεο θαη 

απεμάξηεζεο, ηδξύκαηα, αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο).  

♦ Σηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο ζε πνηθίια καζεζηαθά αληηθείκελα, όπσο 

γηα παξάδεηγκα ηελ ηζηνξία θαη ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ πνιηηηζκνύ, 

ησλ γισζζώλ θαη ησλ ζξεζθεηώλ, ζην ήδε δηδαζθόκελν ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κάζεκα «Ιζηνξία ησλ Κνηλσληθώλ 

Επηζηεκώλ», θαζώο θαη ζε καζήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηνλ επξύηεξν 

ρώξν ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ. 

 ♦ Σηελ θξαηηθή δηνίθεζε θαη ηνλ θνηλσληθό ζρεδηαζκό, όπσο απηά 

αζθνύληαη ζηνλ ρώξν ησλ δηαθόξσλ Υπνπξγείσλ (Υπνπξγείν 

Εμσηεξηθώλ, Πνιηηηζκνύ, Υγείαο, Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη 

Δεκνζίσλ Έξγσλ, ♦ ζηνλ ρώξν ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, όπνπ κπνξεί 

λα θέξεη εηο πέξαο έξεπλεο πνπ απνηππώλνπλ ηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία 

ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ  πιεζπζκνύ, πξάγκα ην νπνίν επηηξέπεη ηνλ 

θαιύηεξν ζρεδηαζκό ηεο  δηνίθεζεο  θαη  κηαο  πην απνηειεζκαηηθήο  

αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηνπ Δήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο.  

♦ ζηνλ αγξνηηθό ρώξν, εληαζζόκελνο/ε ζε δηάθνξνπο ηνπηθνύο θνξείο, 

όπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηνπο γεσξγηθνύο θαη θηελνηξνθηθνύο 

ζπλεηαηξηζκνύο, ζε κηθξέο κνλάδεο πξόηππσλ θαιιηεξγεηώλ ή κνλάδεο 

παξαγσγήο δηαθόξσλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ πνπ ηείλνπλ λα 

εμαθαληζηνύλ.  



KEΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 
 

Μπιλανάκη Ελευθερία, τηλ 6977018936, 2105741999 ελίδα 2 
 

 

♦ Σηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνύλ ηε Δεκόζηα Τάμε. ♦ ζην πιαίζην ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο, ησλ Δηεζλώλ Oξγαληζκώλ θαη κε-Κπβεξλεηηθώλ 

Οξγαλώζεσλ (όπσο ν ΟΗΕ, ε UNICEF, ε UNESCO, ν Παγθόζκηνο 

Οξγαληζκόο Υγείαο [WHO], ε Greenpeace, ε Δηεζλήο Aκλεζηεία, ην 

Παγθόζκην Σπκβνύιην Εθθιεζηώλ θαη άιιεο δηεζλείο νξγαλώζεηο). 

ΠΗΓΗ: 

http://www.panteion.gr/index.php?p=content&section=26&id=105&lang

=el 
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