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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 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, στη 
συνεδρίασή του στις 15/12/2021 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. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας. 
4. Διδακτική εμπειρία επιθυμητή. 
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Η προκηρυσσόμενη θέση περιλαμβάνει τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων: 

 

 

1. «Τουρκία, Κοινωνική Συγκρότηση, Πολιτικό Σύστημα και Εξωτερική 
Πολιτική» (Κωδικός μαθήματος: 120448, Επιλογής Δ εξαμήνου, 6 ects 
(3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως, θα καλυφθεί και η διεξαγωγή των 
εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2022) 

Περιγραφή θέσης: Το εν λόγω μάθημα, συμπεριλαμβάνει συνδυασμένα πλέον 

διαλέξεις τόσο για το Πολιτικό Σύστημα και την κοινωνική συγκρότηση της 

Τουρκίας, όσο και για την εξωτερική Πολιτική της χώρας: 

Εισαγωγικώς παρέχονται κάποια βασικά στοιχεία και πληροφορίες για το 

Οθωμανικό Κράτος, προκάτοχο της Τουρκίας, ενώ στη συνέχεια η έμφαση δίνεται  

τις μεταρρυθμίσεις από την  Αυτοκρατορία στο κοσμικό- Ατατουρκικό μοντέλο 

κράτους. Εξετάζονται, το πολιτικό Σύστημα στην Τουρκία μετά τον Β’Π.Π. και  η 

πρώτη αναβίωση του Ισλάμ  ενώ ακολούθως σκιαγραφούνται οι στρατιωτικές 

επεμβάσεις όσο και η ανάδυση του Κεμαλικού κατεστημένου. Οι εσωτερικές πτυχές 

και λειτουργίες της χώρας, συμπληρώνονται με την επανάκαμψη του Πολιτικού 

Ισλάμ  και στη νέα περίοδο, που σηματοδοτεί αυτή. 

Αντιστοίχως, στο πεδίο της Εξωτερικής Πολιτικής και των Διεθνών Σχέσεων της 

Τουρκίας, ιχνηλατείται, κατά περιόδους, ο προσανατολισμός της χώρας, οι όποιες 

διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των περιόδων αυτών και βεβαίως η διάδραση της 

εσωτερικής πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης, με την Εξωτερική Πολιτική 

Τέλος, καταδεικνύονται και οι γεωπολιτικοί, Ιδεολογικοί και Θρησκευτικοί 

Αναπροσανατολισμοί στην Ευρύτερη Περιοχή. 

 

2. «Ελληνοτουρκικές Σχέσεις» (Κωδικός μαθήματος: 120331, Υποχρεωτικό Η 
εξάμηνο, 6 ects (3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως, θα καλυφθεί και η 
διεξαγωγή των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2022) 

Περιγραφή θέσης: Στο μάθημα εξετάζονται όλες οι διπλωματικές και νομικές πτυχές 

των ελληνοτουρκικών σχέσεων από την επομένη ημέρα της Μικρασιατικής 

Καταστροφής το 1922 μέχρι και σήμερα. Η ανακωχή των Μουδανιών, η 

συνδιάσκεψη και η συνθήκη της Λωζάννης, η περίοδος της ελληνοτουρκικής 

προσεγγίσεως κατά τον μεσοπόλεμο μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι τα βασικά 

σημεία που αναλύονται στο χρονικό διάστημα έως τα μέσα του 20ου αιώνα. 

Ακολουθεί η ανάλυση του Κυπριακού που ξεκινά το 1955 ως αγώνας κατά της 

αποικιοκρατίας και συνεχίζεται με τα πρώτα βήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας 

και τις διακοινοτικές συγκρούσεις το 1963, την τουρκική εισβολή το 1974, τις 

προσπάθειες για επίλυση του προβλήματος με βασικότερη την υποβολή και 

απόρριψη του Σχεδίου Ανάν (2002-04) και τη σημερινή κατάσταση μετά την 

ανακάλυψη ενεργειακών κοιτασμάτων νοτίως του νησιού. Εξετάζεται επίσης η 



Το πρωτότυπο με την υπογραφή του Προέδρου φυλάσσεται στο αρχείο της γραμματείας. 

 

διαμάχη για την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, την αιγιαλίτιδα ζώνη, τον εναέριο 

χώρο και το FIR Αθηνών, οι κρίσεις στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας το 1976, 1987 και 

1996, οι “γκρίζες ζώνες”, η υπόθεση Οτσαλάν, η προσέγγιση των δύο χωρών μετά το 

1999 και τα σημερινά προβλήματα με τους αγωγούς υδρογονανθράκων, την ΑΟΖ 

και το Καστελόριζο. Τέλος, διερευνάται το νομικό καθεστώς αλλά και η 

αντιμετώπιση της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη και της ελληνικής 

μειονότητας στην Τουρκία καθώς και η κατάσταση σχετικώς με το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο.  

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν από Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 
2021 έως και Παρασκευή 14/1/2022 (το πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό από 
24/12/2021 έως και 31/12/2021) είτε με συστημένη επιστολή ταχυδρομείου ή με 
ταχυμεταφορά (courier) στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και 
Περιφερειακών Σπουδών της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας, Μέσων 
και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου – Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης – 
2ος όροφος και ώρες 09:00-14:00: 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (απλή αίτηση) 

2. Ευκρινή Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

3. Ευκρινές αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος 

4. Εκτενές βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα έργων (σε τρία ηλεκτρονικά 
αντίγραφα - cd) 
 
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 Κ. Υφαντής* 

 

 


