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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταδιδακτορική θέση στο ερευνητικό 

πρόγραμμα «ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ: ΤA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ» (ProConEU) 

 
 
Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 
αμειβομένη ερευνητική θέση μεταδιδακτορικής έρευνας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΦΙΛΟΙ 
ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ: ΤA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ» [Friends and Foes of the European Union: The Nature of the Gap 
between them, and the likely Consequences of it] με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Ευτυχία 
Τεπέρογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. Το έργο 
χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (German Federal Ministry of 
Education and Research /BMBF) και φορέας συντονισμού του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο 
του Μονάχου.  
 
Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα ανατεθεί σε ένα άτομο θέση πλήρους απασχόλησης 
μεταδιδακτορικής έρευνας για δύο συναπτά έτη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 28/3/2023 και με ανώτατο συνολικό 
προϋπολογισθέν ποσό 60,000€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων).  
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
 
Βασικό αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος είναι η συγκριτική μελέτη του φαινομένου του 
ευρωσκεπτικισμού και η σκιαγράφηση των πτυχών και των συνεπειών της ανάδειξης της 
υπερεθνικής διαιρετικής τομής ανάμεσα στους υπέρμαχους και τους πολέμιους του ευρωπαϊκού 
οικοδομήματος. Στο πρόγραμμα δίνεται έμφαση στην ανάλυση των Ευρωεκλογών του 2019-
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του European Election Study 2019- σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. 
Ωστόσο, θα διευρευνηθούν διαστάσεις του ευρωσκεπτικισμού και σε βάθος χρόνου. 
 
Το πρόγραμμα απαρτίζεται από τα ακόλουθα πακέτα εργασίας: 
α) συνολικό πακέτο εργασίας-το πολιτικό πλαίσιο της μελέτης του ευρωσκεπτικισμού (WP1)   
β) μελέτη των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων στις Ευρωεκλογές  (WP2)   
γ) ανάλυση της κοινής γνώμης στις Ευρωεκλογές (WP3)   
δ) μελέτη της προεκλογικής καμπάνιας από τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (WP4)   
 
Η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, Επίκουρη Καθηγήτρια Ευτυχία Τεπέρογλου 
έχει οριστεί υπεύθυνη του πακέτου εργασίας WP3 στο πλαίσιο του Τμήματος Πολιτικών 
Επιστημών. 
 
Εκτός από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, στο πρόγραμμα ProConEU συμμετέχουν οι 
ακόλουθοι φορείς: Κέντρο Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας του Πανεπιστημίου του Mannheim της 
Γερμανίας (MZES) (υπό την εποπτεία του Καθηγητή Hermann Schmitt, υπεύθυνος για το WP1), 
Πανεπιστήμιο του Μονάχου (Ludwig-Maximilians-Universität München /LMU, υπό την εποπτεία της 
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Dr. Daniela Braun, υπεύθυνη για το WP2 και φορέας συντονισμού του προγράμματος) και το 
Πανεπιστήμιο του Newcastle (υπό την εποπτεία του Dr. Sebastian Popa, υπεύθυνος για το WP4).  Η 
ερευνητική ομάδα πλαισιώνεται και από μια ομάδα ειδικών επί του θέματος: Καθηγητής Slava Jankin 
Mikhaylov (Hertie School Berlin), Dr. Zoltán Fazekas (Copenhagen Business School) και Dr. Federico 
Vegetti (Università degli Studi di Torino). 
 
Τα κυριότερα καθήκοντα του/ της μεταδιδακτορικού/ ης ερευνητή/ τριας  στο WP3 συνοψίζονται 
στα ακόλουθα: 
• Συνεργασία με όλα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος και συντονισμός του 
WP3 με τα πακέτα εργασίας WP1, 2 και 4.  
• Ανάλυση του Voter Study της ερευνητικής βάσης European Election Study (EES) 2019, αλλά 
και προηγούμενων ερευνών του εν λόγω δικτύου (EES)  
• Ανάλυση Eυρωβαρόμετρων της τελευταίας δεκαετίας και άλλων συναφών ερευνητικών 
πηγών εφόσον ζητηθεί ( όπως μεταξύ άλλων World Value Survey, European Social Survey) 
• Συγχώνευση δεδομένων (data merging)  διαφορετικών ερευνητικών πηγών 
• Συμμετοχή σε τουλάχιστον 3 κοινές δημοσιεύσεις με άλλα μέλη της ομάδας (με έμφαση σε 
διεθνή καταξιωμένα επιστημονικά περιοδικά μετά από ανώνυμη διαδικασία αξιολόγησης από κριτές) 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εργασιών/ δημοσιεύσεων που έχει κατατεθεί στο 
Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας 
• Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας σε εθνικά και διεθνή συνέδρια  
• Ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς 
 
2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
 
(1) Πτυχίο από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλου σπουδών από 
πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής 
(2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλου 
σπουδών από πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής 
(3) Διδακτορικό δίπλωμα από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλου σπουδών 
από πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής στις πολιτικές επιστήμες, με γνωστικό αντικείμενο τη 
συγκριτική πολιτική και/ ή την εκλογική ανάλυση. O/η υποψήφιος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα 
άριστη γνώση στα ακόλουθα υποπεδία έρευνας: μελέτη στάσεων της κοινής γνώμης και εκλογική 
συμπεριφορά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μελέτη του πολιτικού ανταγωνισμού σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, κομματικά συστήματα στα κράτη-μέλη της ΕΕ, ποσοτική ανάλυση. Η άριστη 
γνώση των παραπάνω πεδίων τεκμηριώνεται είτε: α) από το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, 
β) από διδασκαλία μαθημάτων και/ή  συμμετοχή σε προγενέστερα ερευνητικά προγράμματα με 
συναφές αντικείμενο και γ)  από επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις 
(4) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  (επίπεδο Γ2/C2) 
(5) Τουλάχιστον 3 επιστημονικές δημοσιεύσεις (τουλάχιστον δύο εκ των οποίων πρέπει να είναι στα 
αγγλικά) σε εθνικά ή/και διεθνή επιστημονικά περιοδικά (μετά από διαδικασία κρίσης) στο 
αντικείμενο της συγκριτικής πολιτικής και εκλογικής ανάλυσης  
(6) Άριστη γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία χρήσης ποσοτικών μεθόδων έρευνας και αντίστοιχων 
στατιστικών πακέτων ανάλυσης. Η άριστη γνώση των στατιστικών προγραμμάτων Stata και R είναι 
βασικό απαιτούμενο προσόν. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
(1) Ικανοποιητική γνώση της Γερμανικής γλώσσας (Β1) 
(2) Σεμινάρια-επιμορφώσεις στο αντικείμενο της μεθοδολογίας της πολιτικής ανάλυσης  
(3) Προγενέστερη ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε ερευνητικό πρόγραμμα του  
γνωστικού αντικειμένου  της συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης  
(4) Ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια στον τομέα της εξειδίκευσής του/της 
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3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
1. Υποβολή Αίτησης (σε επισύναψη στο παρόν έγγραφο) 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά μέχρι 5 σελίδες 
3. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών και τυχόν αναγνωρίσεις από το ΔΟΑΤΑΠ για αλλοδαπούς τίτλους  

(μπορεί να ζητηθούν τα πρωτότυπα) 
4. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο 

που θα τεκμηριώνει στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό  
5. Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης ή απολυτηρίου στρατού / Αντίγραφο 

βεβαίωσης αναβολής  (για τους άνδρες υποψηφίους) 
6. Δύο συστατικές επιστολές είτε από Καθηγητές/τριες ΑΕΙ, είτε από Ερευνητή των βαθμίδων Α’, 

Β’ και Γ’ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού 
7. Συνοδευτική επιστολή ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση στα αγγλικά συνολικής 

έκτασης μέχρι 2 σελίδες 
 
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 5 Μαρτίου 2021 
 
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο proconEU@polsci.auth.gr 
 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Μετά τη διαδικασία του απαραίτητου τυπικού ελέγχου πληρότητας των υποβαλλόμενων 
δικαιολογητικών, η τελική επιλογή θα γίνει μετά από διαδικασία συνέντευξης με μέλη της ερευνητικής 
ομάδας του ProconEU, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί 
διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας του zoom το διάστημα 8 με 12 Μαρτίου. 
H τελική κατάταξη των υποψηφίων θα προκύψει μετά την συνέντευξη. 
 
 
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Ο/ η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με την κα Ευτυχία Τεπέρογλου για 
περισσότερες πληροφορίες ως προς την προκήρυξη της θέσης και του προγράμματος μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: efteperoglou@polsci.auth.gr   
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