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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 
 
 
Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποσκοπεί στην 
προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στους τομείς επιστημονικών δραστηριοτήτων του 
Τμήματος και οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση 
πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην 
εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.  
 
Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών γίνονται δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής: 
 
Οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος ή Τμήματος άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της 
αλλοδαπής με αντικείμενο ίδιο ή συναφές προς κάποιο από τα θεραπευόμενα στο Τμήμα γνωστικά 
αντικείμενα. 
 
Με εισήγηση Επιβλέποντος της διδακτορικής διατριβής, η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να 
αναθέσει στους υποψηφίους να παρακολουθήσουν υποχρεωτικώς μαθήματα, σεμινάρια ή 
εργαστήρια του Τμήματος στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της διατριβής τους. 
 

Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-
22 τ. Α΄), καθώς και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, όπως αυτός έχει εγκριθεί 
από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1220/2-4-2018 τ. Β΄. 
 

Αριθμός θέσεων- Γνωστικά πεδία 
Η Συνέλευση του Τμήματος Τ.Σ.Σ.Α.Σ. στη συνεδρίαση της  30/1/2023 αποφάσισε την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στα κατωτέρω ερευνητικά 
αντικείμενα: 
 

 



Α. Μία (1)  θέση στο ερευνητικό αντικείμενο:  
«Η Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία, ως παράγοντα ανακατανομής της ισχύος στο Γεωπολιτικό 
Σύμπλοκο/Σύστημα της Χερσονήσου του Αίμου, από την αυτοαναίρεση της Σοβιετικής Ενώσεως 
και εντεύθεν». 

 

Περιγραφή των ζητουμένων που απορρέουν από το ερευνητικό αντικείμενο 

Ο/η επιλεχθησόμενος/νη οφείλει α) να ορίσει μεθοδολογία καταγραφής γεωπολιτικών 
υποσυστημάτων β) να εφαρμόσει τεχνικές απλών και συνθέτων γεωπολιτικών δεικτών του 
Γεωπολιτικού Πυλώνα Πολιτισμός/Πληροφορία στο αυστηρό πλαίσιο της μεθοδολογίας της 
Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως (Μάζης, 2012). 

 

Επιστημονική υπεραξία 

1. Ο μεθοδολογικός συσχετισμός των εννοιών Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία και της Ισχύος στο 
Γεωπολιτικό Σύμπλοκο/Σύστημα της χερσονήσου του Αίμου, εντός του Γεωπολιτικού Πυλώνα 
Ισχύος Πολιτισμός/Πληροφορία, υπό το αυστηρό πρίσμα της μεθοδολογίας της Συστημικής 
Γεωπολιτικής Αναλύσεως 
2. Ο εντοπισμός των ποιοτικών και ποσοτικών γεωπολιτικών δεικτών σχετιζόμενων με την 
Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία, οι οποίοι επέδρασσαν είτε αποσχιστικά, είτε ενοποιητικά μεταξύ 
των πληθυσμών των βαλκανικών χωρών, έπειτα από την διάλυση της ΕΣΣΔ. 
3. Η συσχέτιση των αποτελεσμάτων της ερεύνης με τις έως και σήμερα αποφάσεις των υπευθύνων 
χάραξης της εκκλησιαστικής πολιτικής, δηλαδή των εκάστοτε αρμοδίων εκκλησιαστικών 
αξιωματούχων, στα γεωπολιτικά υποσυστήματα του συμπλόκου/συστήματος.  
 

Ισχυρό προσωπικό κίνητρο, βάσει του βιογραφικού σημειώματος θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν. 

Η γλώσσα εκπονήσεως της Διδακτορικής Διατριβής θα είναι η Ελληνική. 

 

Α. Μία (1)  θέση στο ερευνητικό αντικείμενο:  
«Η συμβολή της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και των υπηρεσιών ασφαλείας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την τελευταία δεκαετία». 
 
 

Περιγραφή των ζητουμένων που απορρέουν από το ερευνητικό αντικείμενο 

Ο/η επιλεχθησόμενος/νη οφείλει 1) να ορίσει μεθοδολογία καταγραφής α) των συστημάτων 
διαλειτουργικότητας και β) των υπηρεσιών ασφαλείας 2) να εφαρμόσει τεχνικές απλών και συνθέτων 
δεικτών του Γεωπολιτικού Πυλώνα: Ασφαλείας/Άμυνας στο αυστηρό πλαίσιο της μεθοδολογίας της 
Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως (Μάζης, 2012). 

 

Επιστημονική υπεραξία:  

1) Η διατύπωση της επιστημονικής αποδείξεως, μέσω της μεθοδολογίας της Συστημικής 
Γεωπολιτικής Ανάλυσης, και των ποσοτικών μεθόδων της, σχετικώς με την εξαιρετική συμβολή των 
διαλειτουργικότητας συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

2) Ανάδειξη συγκεκριμένων Γεωπολιτικών Δεικτών αυτοματοποιημένων υπολογιστικών 
συστημάτων (πληροφορικής φύσεως), ως συστατικό στοιχείο μέτρησης του Γεωπολιτικού 



Παράγοντα της διαλειτουργικότητας συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας, στον ευρωπαϊκό δίκτυο 
ασφαλείας, στον Πυλώνα Ασφαλείας/Άμυνας της Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως (ΣΓΑ). 

 

Προηγούμενο δημοσιευμένο και σχετικό διδακτικό έργο 

Προηγούμενο συγγραφικό και διδακτικό έργο σχετικό με την διακρατική συνεργασία υπηρεσιών 
ασφαλείας ενδιαφέρει και βαραίνει εξαιρετικά στην επιλογή του/ης υποψηφίου/ας. Σχετική 
επαγγελματική ιδιότητα και εμπειρία στην διακρατική συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών ασφαλείας 
είναι επίσης εξαιρετικά επιθυμητή. 

 

Ισχυρό προσωπικό κίνητρο, βάσει του βιογραφικού σημειώματος θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν. 
Η γλώσσα εκπονήσεως της Διδακτορικής Διατριβής θα είναι η Ελληνική. 

 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων- Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
Οι Υποψήφιοι αποστέλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος σε ψηφιακή μορφή την αίτησή τους μαζί 
με όλα τα κατωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
didaktorika@turkmas.uoa.gr έως την 10/3/2023: 

 

1)Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής  (http://www.turkmas.uoa.gr/xrisima-entypa/aithsh-
ypochfiothtas-gia-ekponhsh-didaktorikis-diatribis.html), όπου αναγράφονται: 
   α) προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής, 
   β)τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση,  
   γ)προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, 
  δ) προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, 

 

2)Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα,  

3)Αναγνώριση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού διπλώματος και του βασικού πτυχίου από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού), 

4)Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,  

5)Αντίγραφο Πτυχίου,  

6)Συστατικές επιστολές από καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι, ή εργοδότες,  

7)Δημοσιεύσεις. 


