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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προκήρυξη μιας θέσης για τη στελέχωση της επώνυμης Έδρας Κυπριακών Σπουδών του Τμήματος 
Νομικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Κυπριακές Σπουδές», με τριετή 
θητεία, ανανεώσιμη κατόπιν νέας ανοικτής προκήρυξης 

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της 
Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής (συνεδρίαση αριθμ. 213/12-4-2022,) και έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 47 «Επώνυμες έδρες» του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αυτός ισχύει,
β) την από 7-2-2020 με αριθ. πρωτ. 17980 πρόταση του Πρύτανη του Α.Π.Θ. προς τον Υπουργό 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ίδρυση Έδρας 
Κυπριακών Σπουδών στο Α.Π.Θ.,
γ) την από 4-11-2021 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την οποία 
εγκρίθηκε η δημιουργία Έδρας Κυπριακών Σπουδών στο Α.Π.Θ.,
δ) το από 25-11-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας προς τον Πρύτανη του ΑΠΘ (αρ. φακ.: 7.6.01.18/3), με το οποίο 
γνωστοποιείται στο Α.Π.Θ. πως η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση των δαπανών 
της διδακτικής και επιστημονικής δραστηριότητας της έδρας Κυπριακών Σπουδών του Α.Π.Θ. μέχρι του 
ποσού των 50.000 € ετησίως,
ε) την απόφαση της συνεδρίασης με αριθμό 208/14-12-2021 της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής 
της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. για την ίδρυση επώνυμης έδρας «Κυπριακών Σπουδών» στη Νομική 
Σχολή του Α.Π.Θ., όπως επικυρώθηκε από την απόφαση της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
στη συνεδρίαση με αριθμό 246/14-12-2021,
στ) την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της με αριθμό 3097/23-2-2022 για την 
ίδρυση επώνυμης έδρας «Κυπριακών Σπουδών» στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.,
ζ) την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή 
της με αριθμό 213/12-4-2022 (θέμα 9),
η) τις διατάξεις του άρθρου 168 «Επώνυμες έδρες» του ν. 4957/2022 (Α’ 141
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση θέσης διδάσκοντα με τριετή θητεία, 
ανανεώσιμη κατόπιν νέας ανοικτής προκήρυξης, για τις ανάγκες λειτουργίας της επώνυμης Έδρας 
Κυπριακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο 
«Κυπριακές Σπουδές», με προσόντα αντίστοιχα της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή.  

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:  
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 Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει την ιστορία και τους θεσμούς της Κύπρου μετά το 
1878, με έμφαση στην πολιτική και πολιτειακή εξέλιξη της Μεγαλονήσου, την θεσμική οργάνωση και το 
διεθνές καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας και την εξέλιξη του Κυπριακού ζητήματος από τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Ο/Η εκλεγείς/εκλεγείσα θα κληθεί να διδάξει τα μαθήματα (α) 
«Ιστορία της Κύπρου (από την Αγγλοκρατία μέχρι την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση)» και (β) «Το Κυπριακό 
Ζήτημα (1954-2004)», τα οποία θα προσφέρονται σε προπτυχιακό επίπεδο ως επιλεγόμενα σε 
διατμηματική βάση για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του Α.Π.Θ., στο χειμερινό και στο εαρινό 
εξάμηνο σπουδών, αντίστοιχα, καθώς και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στο πλαίσιο του ΠΜΣ 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Νομικών Σπουδών του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., 
όσο και στο πλαίσιο του Κοινού ΠΜΣ Στρατηγικών Σπουδών της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. και της 
Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με 
όλα τα αναγκαία για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη 
αποκλειστική προθεσμία, την έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος του ιδρύματος 
ύστερα από την ανάρτηση της προκήρυξης στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο 
έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

 Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εγγράφονται στο 
σύστημα, καταχωρίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο σχετικό εγχειρίδιο, και 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 
δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. 
3. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες 

θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση 
ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα στοιχεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία προσόντα εκλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και 
μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή  της αίτησης εντός της ταχθείσης από την 
προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης. 
Επιπλέον απαιτούνται:
 Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, 

που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της 
αντίστοιχης θέσης, οι οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα εκλεγούν σε θέση 
μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. 

 Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν 
την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια 
του οποίου έχει ο υποψήφιος.

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 
τύπου Α΄, τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν την έκδοση 
της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 
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Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω 
δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού 
Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του 
Τμήματος τα πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 
4009/2011, όπως ισχύει.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής 2310 99 6510.

Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλίου 2022

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου


