
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

  
 
 
 

   
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του  

Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας σε εφαρμογή της απόφασης  5/15-02-2023  θέμα 4ο  της Προσωρινής 

Συνέλευσης του Τμήματος αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων για εκπόνηση  

Διδακτορικής Διατριβής στις παρακάτω θεματικές περιοχές: 

α/α     Θεματική Περιοχή Αριθμός 

θέσεων ΥΔ 

           Γλώσσα 

 

1 Εμπορικό  και Οικονομικό Δίκαιο  

2 

Ελληνικά 

2 Λογιστική - Διεθνής 

Χρηματοοικονομική  

 

2 

Ελληνικά 

3 Επιχειρηματική Ηθική   

1 

Ελληνικά 

4 Εταιρική Διακυβέρνηση   

1 

Ελληνικά 

5 Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο 

Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας  

 

1 

Ελληνικά 

6 Ελεγκτική - Λογιστική και Δίκαιο  

1 

Ελληνικά 

7 Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο  

1 

Ελληνικά 

8 Οικονομική Ανάλυση Ελληνική και 

Διεθνής 

 

1 

Ελληνικά 

9 Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο 

Εταιριών και Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 

 

1 

Ελληνικά 

Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  

 

Ταχ. Δ/νση :    Κοίλα Κοζάνης 

Τ.Κ.:               50100 Κοζάνη  

Πληροφορίες:   Α. Στεργιοπούλου  

Τηλέφωνο:       2461068110,68113 

E-mail:             iees@uowm.gr , 
astergiopoulou@uowm.gr 
 

 

 Κοζάνη, 08/03/2023 

Α.Π: 355 
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10 Διεθνής Οικονομική Ανάλυση του 

Δικαίου 

1 Ελληνικά 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής οι 

ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος.   

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής έχουν όσοι/ες πληρούν τις εξής 

δύο προϋποθέσεις: 

1) Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως 

ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. 

2) Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών 

μεταπτυχιακού επιπέδου  

Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail 

της Γραμματείας του Τμήματος iees@uowm.gr από  22-03-2023   έως και 09-04-2023 

ΟΙ υποψήφιοι υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά και μόνο όλα τα απαραίτητα διακιολογητικά 

που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄  

Απαιτούμενα/απαραίτητα δικαιολογητικά 

α. Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α) 

β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

γ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 

δ. Αντίγραφο Πτυχίου ή τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών (για τίτλους ΑΕΙ του εξωτερικού απαιτείται 
να συνυποβάλλεται και η αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ)1. 

ε. Παράρτημα Διπλώματος ή Αναλυτική Βαθμολογία του πρώτου κύκλου σπουδών. 

στ. Αντίγραφο ΔΜΣ ή τίτλου δεύτερου κύκλου σπουδών (για τίτλους ΑΕΙ του εξωτερικού απαιτείται 
να συνυποβάλλεται και η αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ)1. 

ζ. Παράρτημα Διπλώματος ή Αναλυτική Βαθμολογία του δεύτερου κύκλου σπουδών. 

 
1 ((*))Διευκρίνιση περί τίτλων σπουδών πρώτου ή δεύτερου κύκλου από ΑΕΙ της αλλοδαπής: Για τίτλους σπουδών 
πρώτου και δεύτερου κύκλου από ΑΕΙ του εξωτερικού απαιτείται να συνυποβάλλεται και η αναγνώριση ισοτιμίας 
ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ. Εάν κατά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων η διαδικασία 
αναγνώρισης τίτλου υποψηφίου βρίσκεται εν εξελίξει και δεν έχει ολοκληρωθεί στον ΔΟΑΤΑΠ, ο υποψήφιος 
καταθέτει αντίγραφο της αίτησής του προς τον ΔΟΑΤΑΠ και Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομιστεί το αποτέλεσμα 
της κρίσης του ΔΟΑΤΑΠ μόλις γίνει διαθέσιμο. Σε κάθε περίπτωση, Διδακτορικό Δίπλωμα δεν απονέμεται σε 
Υποψήφιο Διδάκτορα (ΥΔ) του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου (ή πρώτου κύκλου, στις 
περιπτώσεις του integrated master ή των εξαιρέσεων του ν.4485/2017) από ΑΕΙ της αλλοδαπής δεν έχει 
αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005. Σε περίπτωση που ήδη εγγεγραμμένος ΥΔ λάβει 
αρνητικό αποτέλεσμα αναγνώρισης του/των απαιτούμενου/ων τίτλου/ων του από τον ΔΟΑΤΑΠ, η Συνέλευση του 
Τμήματος υποχρεούται να διαγράψει άμεσα τον ΥΔ. 
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η. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, με τεκμηρίωση 
όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για το ΑΣΕΠ (Παράρτημα Β).  

θ. Δύο (2) έως τρεις (3) συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από καθηγητές/τριες ΑΕΙ, στις οποίες 
να αξιολογούνται οι ερευνητικές προοπτικές του/της υποψηφίου/ας. Οι συστατικές επιστολές 
κατατίθενται σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο προκειμένου να ληφθούν υπόψη. 

Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
υποψηφίων διδακτόρων αναφέρονται ρητά στo ΦΕΚ 99/τ. Β΄/27-1-2020 με την υπ΄αριθμ. 1847 απόφαση 
που αφορά στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής 
Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

         

Ο Πρόεδρος του Τμήματος  

           Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 

 

                          Ιωάννης Βελέντζας           
                  Καθηγητής 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

    

 

                      ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ………………… 

                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …. / …… / 2023 

                      [Συμπληρώνονται από τη Γραμματεία] 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:   ………………….                                                      

ΟΝΟΜΑ:   ……………………….                                                            

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: …………………  

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ……………. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  …………………                                                                                

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  …………………… 

Ε-ΜAIL: ……………………….. 

ΑΜΚΑ:  ………………………… 

ΑΦΜ:………………………….. 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Προπτυχιακός τίτλος…………….. 

 

Τμήμα: ………………………….. 

Μεταπτυχιακός τίτλος…………… 

 

Παρακολουθώ Μεταπτυχιακό στο 

Τμήμα:……………………………...… 

Παν/μιο:………………………………. 

Άλλοι τίτλοι 

Τμήμα:……………………………… 

Παν/μιο:………………………………. 

Ξένες Γλώσσες: ……………………… 

 

Κοζάνη ………………...2022 

Παρακαλώ  να κάνετε  δεκτή την                                                                        
αίτηση μου, για εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής   με  Επιθυμητή Θεματική Περιοχή 

Διδακτορικής Διατριβής : (σημειώστε ένα από τα 

δύο ) 

 

1. – 
2. -- 

 
 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΘΕΤΩ: 

▪ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
▪ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  ΠΤΥΧΙΟΥ 
▪ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 
     ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ   
▪ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
    ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 
▪ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
▪ ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ) 
▪ Φωτοαντίγραφο ταυτότητας. 
 

…………………………………………………………………… 

                       
…………………………………………………………………… 

        

Υπογραφή 

 


