
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
                    ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
                           ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
             ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
       ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  
 

Η Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών  του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συνεδρία της 13ης 
Μαρτίου 2017, μετά την εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
(συνεδρίαση 1ης-2-2017) αποφάσισε, την προκήρυξη  μεταδιδακτορικής έρευνας 
για 1 (έναν/μία) υποψήφιο(α) για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο  γνωστικό αντικείμενο 
«Δυναμικά Υποδείγματα Αγορών και Πολιτική Ανταγωνισμού» . 
Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη. 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
Ο υποψήφιος, προκειμένου να γίνει δεκτός για μεταδιδακτορική έρευνα, 

οφείλει: 
- να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου ή 

ομοταγούς του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Κράτος, 
τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν από την κατάθεση της αίτησης για 
μεταδιδακτορικό. 

- να διαθέτει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε φορείς 
οικονομικού τομέα, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.  

- να διαθέτει ακαδημαϊκό υπόβαθρο (διδακτορικό και δημοσιεύσεις) στο 
ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο, 

  



- να υποβάλει σχετική έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος καθώς 
και βιογραφικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία, 
σπουδές, αποκτηθέντες τίτλους σπουδών, επιστημονικές και 
επαγγελματικές δραστηριότητες (αναγνωρισμένο διδακτικό έργο σε 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), 
ακαδημαϊκές διακρίσεις, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή αποδεκτές προς δημοσίευση εργασίες, 
επιμέλειες βιβλίων, συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια κλπ. Με την 
αίτηση και το βιογραφικό, καθώς και το υπόμνημα ο υποψήφιος υποβάλλει 
επίσης παραστατικά πανεπιστημιακών τίτλων, βεβαιώσεων και 
πιστοποιητικών και πιστοποιήσεων.   Επίσης, οφείλει να καταθέσει έκθεση 
στην οποία θα τεκμηριώνει επιστημονικά το ενδιαφέρον του για τη 
συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή για την οποία υποβάλλει αίτηση και 
παράλληλα να καταθέσει σχέδιο εργασίας για το ερευνητικό θέμα που έχει 
προταθεί από το μέλος ΔΕΠ.   
Τυχόν εμπειρία σε θέσεις ευθύνης οικονομικού αντικειμένου θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη. Η ύπαρξη διδακτικής προϋπηρεσίας σε Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο 
θα εκτιμηθεί θετικά. 

  
 
Το Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικής Έρευνας ανταποκρίνεται στο στόχο του 

Τμήματος για προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και παραγωγή  πρωτότυπων 
επιστημονικών δημοσιεύσεων.  

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία 

του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Σοφοκλέους 1 και Αριστείδου, 4ος 
όροφος, κτήριο Γρυπάρειο Μέγαρο), από 28- 3-2017 έως 24-4-2017, Δευτέρα - 
Τετάρτη - Παρασκευή 10:30 π.μ έως 13:30 μ.μ.   

 
 

Αθήνα, 27-3-2017 
 

                     Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 
   *(υπογραφή) 

 
 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ 

                                                         
                                         
 
 
 
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται  στο αρχείο της 

Γραμματείας της Κοσμητείας της Σχολής 


