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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει στόχο την προαγωγή της έρευνας στους 

τομείς επιστημονικών δραστηριοτήτων του Τμήματος, την αναπαραγωγή της 

πανεπιστημιακής κοινότητας των οικονομολόγων και την παραγωγή νέας γνώσης, μέσω της 

εκπαίδευσης νέων ερευνητών ικανών να παράγουν και να επεξεργάζονται αυτή τη γνώση. 

 

Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών γίνονται δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής: 

Α)  Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Οικονομική Επιστήμη» του 

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. 

Β)  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής –συμπεριλαμβανομένου και του Τ.Ο.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.– 

και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον είναι κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ισοδύναμου με το παραπάνω. Η 

Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για το αν ο Υποψήφιος Διδάκτωρ χρειάζεται 

να παρακολουθήσει επιπλέον εξειδικευμένα μεταπτυχιακά μαθήματα.  

 

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 

114Α/04.08.2017) και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του ΤΟΕ, όπως αυτός έχει 

εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος (υπ’ αριθμ.870/9-7-2018 Απόφαση Συγκλήτου 

ΕΚΠΑ). 

 

Διαδικασία επιλογής 

 

Αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλονται και αξιολογούνται δύο φορές 

το χρόνο πριν από την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων. 

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 

είναι η 22
α
 Φεβρουαρίου 2019. 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα ακόλουθα έγγραφα ηλεκτρονικώς στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας phdecon@econ.uoa.gr), σε αρχείο word ή pdf: 

-   Φόρμα αίτησης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών (http://www.econ.uoa.gr)  

 -  Αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής. Τίτλοι από πανεπιστήμια της αλλοδαπής 

πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ 

 

 



-  Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Τίτλοι από πανεπιστήμια της 

αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ 

-  Αναλυτική βαθμολογία από προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές 

-  Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές Α.Ε.Ι., Ερευνητές ισότιμων 

Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή εργοδότες. 

-  Ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση, στην οποία να φαίνεται ότι το προτεινόμενο 

αντικείμενο είναι πρωτότυπο, επιστημονικά σημαντικό και ερευνητικά επιτεύξιμο. 

Η ερευνητική πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

Α)  Βιβλιογραφικό κεφάλαιο, το οποίο παρουσιάζει τη βιβλιογραφία γύρω από το 

προτεινόμενο θέμα, 

Β)  Κεφάλαιο στο οποίο παρατίθεται η υπόθεση εργασίας της διατριβής, και 

Γ)  Αναλυτικό σχέδιο εκπόνησης της διατριβής, καθώς και των ερευνητικών 

μεθόδων, που σκοπεύουν να εφαρμόσουν οι υποψήφιοι. 

Στην πρόταση θα πρέπει να αναφέρεται ο προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής 

διατριβής, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα, καθώς και τα άλλα δύο 

προτεινόμενα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και η προτεινόμενη 

γλώσσα (ελληνική ή διεθνής) εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 

-  Επιστολή από τον/την προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, στην οποία να αναφέρει 

ότι δέχεται να αναλάβει την επίβλεψη της προτεινόμενης διατριβής. 

-  Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα 

-  Αποδεικτικό ικανοποιητικής γνώσης Αγγλικών ή άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας 

(επιπέδου B2) πέραν της μητρικής. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν 

δίπλωμα αλλά πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, αξιολογούνται οι γνώσεις 

τους στα Αγγλικά. 

-  Οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποστηρίξει την υποψηφιότητα (ερευνητικές εργασίες, 

κ.λ.π.) 

 


