
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

    
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

Για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 

Το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του  

Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας σε εφαρμογή της Απόφασης 9/14-05-2020 Θέμα 2Ο  της  

Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και προσκαλεί τους 

ενδιαφερόμενους για την υποβολή υποψηφιοτήτων στις παρακάτω θεματικές περιοχές: 

α/α   Μέλος ΔΕΠ Βαθμίδα   Θεματική Περιοχή Αριθμός 
θέσεων ΥΔ 

Γλώσσα 
 

1 Χατζηθεοδωρίδης 
Φώτιος 

Καθηγητής Περιφερειακή 
ανθεκτικότητα και 
στρατηγικές βιώσιμης 
ανάπτυξης 

1 Ελληνικά 

 

Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έχοντας υπόψη την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189 

(ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, υποβάλλονται  αποκλειστικά με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο e-mail  της στη Γραμματείας του Τμήματος  rdcbs@uowm.gr  από 19-05-

2020 έως και 02-06-2020. 

Απαιτούμενα/απαραίτητα δικαιολογητικά 

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

β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

γ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής 
Ανάπτυξης 

 
Ταχ. Δ/νση :       Κοίλα Κοζάνης 
Τ.Κ.:                     50100 Κοζάνη  
Πληροφορίες:   Π. Λαβαντσιώτη 
Τηλέφωνο:         2461068113 
FAX:                     2461038675 
E-mail:                 rdcbs@uowm.gr  

 Κοζάνη, 18-05-2020 
Α.Π: 330 

mailto:rdcbs@uowm.gr
mailto:rdcbs@uowm.gr


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. 

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 Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης 

 

 

 

 

Ιωάννης Μπακούρος 

                  Καθηγητής 

 

 

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. 

                                                           



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

    

[Θέση  Φωτογραφίας]  

 

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

                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …. / …… / 2020 

                      [Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία] 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ONOMA:……………………………………………. ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………..…………………............... 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:………………………………………………………………………….…….……………………….. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ:…………………………………………………………………………............................... 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:……………………. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:……………………………….……….………………. 

ΑΜΚΑ: ………………………………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: …………………………………………….………………… 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ………………………………………………………………………………… 

KATOIKIA - ΟΔΟΣ:…………………………………………………………………… ΑΡΙΘΜΟΣ:.………….………………. 

ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ:…………………………………………………………….………. Τ.Κ.:………….……….…..………….. 

ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:……………………………………….. ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ:………………………………...………………. 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.:…………………………………………… E-mail:……………………………….................................... 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ (προπτυχιακές - μεταπτυχιακές) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:…………………………………………………………………………………………………......... 

ΤΜΗΜΑ:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………….................................................. 

ΠΤΥΧΙΟ / ΔΙΠΛΩΜΑ:…………………….…………………………………………………………………………………………. 

ΕΤΟΣ / ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:……………………… ΒΑΘΜΟΣ:…………………………………..…..……………. 



 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:………………………………………………………………………………………………….......... 

ΤΜΗΜΑ:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………………………………................................................... 

ΠΤΥΧΙΟ / ΔΙΠΛΩΜΑ:…………………….…………………………………………………………………………………………. 

ΕΤΟΣ / ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:……………………… ΒΑΘΜΟΣ:…………………………………..…..……………. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:…………………………………………………………………………………………………......... 

ΤΜΗΜΑ:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………….................................................. 

ΠΤΥΧΙΟ / ΔΙΠΛΩΜΑ:…………………….………………………………………………………………………………………… 

ΕΤΟΣ / ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:……………………… ΒΑΘΜΟΣ:…………………………………..…..…………… 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 

……………………………...……………………………………………………………………………………………… 

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 

ΑΓΓΛΙΚΗ……..…………………………………………………………………………………………………………… 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εφόσον υπάρχει) 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:…....………………………………………………………………………………………………… 

ΚΛΑΔΟΣ / ΤΜΗΜΑ:…………………………………………………………………….............................................. 

ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:………………….……………………………………………………………………………………….. 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:…....…………………………………………………………………………………………………. 

ΚΛΑΔΟΣ / ΤΜΗΜΑ:……………………………………………………………………............................................... 

ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:………………….………………………………………………………………………………………… 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Επιθυμητή Θεματική Περιοχή Διδακτορικής Διατριβής: 

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

Προτεινόμενος τίτλος Διδακτορικής Διατριβής και γλώσσα εκπόνησης: 



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

Tεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής 

(Προσθέστε σελίδες ανάλογα με τις ανάγκες της πρότασης ή επισυνάψτε αυτόνομο κείμενο). 

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

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (επισυνάπτονται στην αίτηση – δεν επιστρέφονται) 

□ α. Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής όπου αναγράφονται: 

□ - προτεινόμενος τίτλος Διδακτορικής Διατριβής 

□ - τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής 

□ - προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής (ελληνική ή αγγλική) 

□ β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

□ γ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 

□ δ. Αντίγραφο Πτυχίου ή τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού 

απαιτείται να συνυποβάλλεται και η αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ 

□ 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. 

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

□ η. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, με 

τεκμηρίωση όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για το ΑΣΕΠ. Για υποψηφίους που 

γνωρίζουν την αγγλική αλλά δεν διαθέτουν πιστοποίηση, οργανώνεται εξέταση γλωσσομάθειας 

επιπέδου Β2 με ευθύνη του Τμήματος. 

□ θ. Δύο (2) έως τρεις (3) συστατικές επιστολές. 

 Ημερομηνία:………………………….. 

 

Ο/Η Αιτών/Αιτούσα 

………………………… 



(Υπογραφή)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, προϋπόθεση είναι η 
γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (Δίπλωμα Cambridge FCE ή ισότιμο).  

Η τεκμηρίωση γίνεται με όλους τους προβλεπόμενους από τη σχετική νομοθεσία τρόπους, και  ουλάχιστον 

με τους εξής: 

Mε πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο (MCCE) 
MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο 
Certificate in English (Council of Europe Level Β2) Level 2. Independent User, του Πανεπιστημίου CENTRAL 
LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL 
INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION 
(TOEIC) βαθμολογία από 505 και άνω ή με International English Language Testing System (IELTS) από το 
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 
Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate – Vantage (BEC 
Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in English 
Level 2 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE II) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου 
Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

 

Διευκρινίζεται ότι η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής τεκμαίρεται και για υποψηφίους που διαζευκτικά: 

1. κατέχουν βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από αγγλόφωνο αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
Α.Ε.Ι. (πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.) της αλλοδαπής,  

2. διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. σε αγγλόφωνη 

χώρα, 

3. επιτυχώς ανταποκρίνονται σε σχετική διαδικασία αξιολόγησης αντίστοιχης του επιπέδου Β2, που 

μπορεί να διοργανώνεται από το Τμήμα. 

Τέλος, γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής, συνεκτιμάται κατά την επιλογή εφόσον 
τεκμηριωθεί ανάλογα με τα ανωτέρω. 


