
Περίληψη Προκήρυξης – Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων 
Υποψήφιων Διδακτόρων 

για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 
 

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε εφαρμογή της Πράξης 14/15-11-2022 της 

Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει μια (1)  θέση υποψήφιου διδάκτορα και προσκαλεί 

τους ενδιαφερομένους για την υποβολή σχετικών υποψηφιοτήτων στην παρακάτω θεματική 

περιοχή: 

A/A 
 

Μέλος ΔΕΠ 
 

Βαθμίδα 
 

Θεματική Περιοχή Αριθμός 
θέσεων 
 

Γλώσσα 
 

1. Βασίλης 
Ιωακειμίδης 

Καθηγητής  Solution Focus 
Approaches to 
supporting activists 
and community 
organisers in Palestine. 
 
 
 

1 Αγγλικά 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι 

Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισοτίμου της 

αλλοδαπής. 

Διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων υποψηφιότητας 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε 

σφραγισμένο φάκελο μεταξύ 15 Δεκεμβρίου και 10 Ιανουαρίου 2022,  

• είτε με ιδιόχειρη υποβολή στη: Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, κτίριο Δ΄, 2ος όρ., 

γρ. 305, Θηβών 250, Τ.Κ., 12244, Αιγάλεω, Τηλ.: +30 210 5381173 

• είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση και ημερομηνία 

αποδεικνυόμενη από την ταχυδρομική σφραγίδα. 

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

1. Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

http://sw.uniwa.gr στην ενότητα Διδακτορικές Σπουδές. Στην αίτηση, οι υποψήφιοι 



αναγράφουν τον προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής, τον προτεινόμενο ως 

Επιβλέποντα και τη γλώσσα συγγραφής της διατριβής. 

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

4. Αντίγραφα πτυχίων (πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών και μεταπτυχιακών τίτλων) από 

Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγή της αλλοδαπής που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο 

Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ (σύμφωνα 

με τα κριτήρια του ν.4957/2022). 

5. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. 

6. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει άριστη γνώση (επίπεδο Γ2/C2) της αγγλικής γλώσσας. Εάν 

ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές  στο εξωτερικό, ο αντίστοιχος 

τίτλος σπουδών του θεωρείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας. Το 

ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την ξένη γλώσσα ως μητρική. 

7. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017), η δομή 

του οποίου περιγράφεται στην παράγραφο 5 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, ο 

οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Το Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης 

Διδακτορικής Διατριβής έχει έκταση από 15 έως 30  δακτυλογραφημένες σελίδες, σχήματος 

Α4 και κατατίθεται σε 3 αντίτυπα στη Γραμματεία του Τμήματος. 

8. Σύντομη περίληψη της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στην ελληνική και την 

αγγλική γλώσσα. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι «δεν είναι υποψήφιος διδάκτορας ούτε έχει 

υποβάλλει αίτηση εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής» και ότι τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι έγκυρα και γνήσια αντίτυπα 

των πρωτοτύπων. 

10. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας. 

11. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές αναγνωρισμένου ερευνητικού 

κέντρου, οι οποίες θα αναφέρονται στις σπουδές και στην ικανότητα του υποψηφίου να 

εκπονήσει διδακτορική διατριβή, που θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά 

του. 

 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 

 
 
 

Ασημόπουλος Χ. 
Καθηγητής 


