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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ    

ΓΙΑ ΤΟ   ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ  2021-22 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

 

 

          Σύμφωνα με το Ν.4485/2017, τον Κανονισμό των Διδακτορικών Σπουδών και 

τη σχετική απόφαση  της Σ.Ε. του Π.Δ.Σ. του Τμήματος της 20ης/4/2021 και την 

έγκριση της από τη Γ.Σ. της 22ης/04/2021,  προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις 

υποψηφίων διδακτόρων, (βλέπε επισυναπτόμενο πίνακα), όπου  προσδιορίζονται οι 

επιστημονικές περιοχές καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία επιλογής τους. Ως αναγκαίες προϋποθέσεις, θα πρέπει να ισχύουν,  

τουλάχιστον: 

α) πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένο, 

β) δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ή δημοσιευμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο 

επιστημονικό και ερευνητικό έργο, 

γ) συνάφεια ενός των παραπάνω στοιχείων,  με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο 

της υπό προκήρυξη θέσης, 

δ) πιστοποιημένη καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, αντίστοιχα με όσα 

προβλέπονται στον Ν.4009/2011. 

       Ως κριτήρια επιλογής λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, μεταξύ άλλων, ο βαθμός 

πτυχίου, ο βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος και η ποιότητα του ισοδύναμου 

επιστημονικού και ερευνητικού έργου, ο βαθμός γνώσης μίας ή περισσοτέρων ξένων 

γλωσσών, η ερευνητική ικανότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις ή εισηγήσεις 

σε συνέδρια ή από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η τυχόν επαγγελματική 

εμπειρία καθώς και το αποτέλεσμα της προσωπικής συνέντευξης. 

                     Αιτήσεις  υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος, από 

Τετάρτη 16 Ιουνίου  μέχρι  και  την Τετάρτη 21  

Ιουλίου 2021 και συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:   

o Αίτηση υποψηφιότητας, (δίδεται από τη Γραμματεία και στο site του 

Τμήματος) 

o Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή αντίστοιχο 

μεταπτυχιακό τίτλο 

καθώς και αναγνώριση της ισοτιμίας τους, από το ΔΟΑΤΑΠ, αν 

πρόκειται για πτυχία αλλοδαπών πανεπιστημίων. 

o Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων των προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών σπουδών. 

o Τη διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε για την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού τίτλου. 

o Βιογραφικό σημείωμα και περίληψη τυχόν δημοσιεύσεων ή 

ερευνητικών εργασιών. 

 

 

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  



2 

 

o Δύο (2) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων μία (1) τουλάχιστον 

από μέλος ΔΕΠ 

του μεταπτυχιακού που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος και 

γνωρίζει την ακαδημαϊκή του επίδοση. 

o Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής,  σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον Κανονισμό ΠΜΣ, ή καλής γνώσης μίας 

επιπλέον ξένης γλώσσας (Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά ) 

o Αναλυτική πρόταση περίπου 3.000 λέξεων (με τη σχετική 

βιβλιογραφία), όπου να αναπτύσσεται το προτεινόμενο θέμα της 

Διατριβής, να περιγράφεται η μεθοδολογία και να διατυπώνονται 

τα κατά τη κρίση του υποψηφίου στοιχεία πρωτοτυπίας και 

συμβολής στην επιστήμη της προτεινόμενης έρευνας  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ  ΤΙΤΛΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ   ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 

(Έως δυο (2) επιλογές ανά μέλος ΔΕΠ) 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  

Β.ΔΟΥΒΛΗΣ 

 

       Α.  Οι συνήθεις μορφές τραπεζικής χρηματοδότησης για την 

αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων 

 

Β.  Τιτλοποιήσεις απαιτήσεων σχετιζόμενων με ακίνητα - 

Στόχοι, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΜΠΙΘΑΣ Κ. 

Θέμα 1ο 

Διερεύνηση της σχέσης της Οικονομικής Ανάπτυξης με την 

χρήση των φυσικών πόρων. Εκτίμηση και αξιολόγηση της 

ενεργειακής έντασης των οικονομιών. 

 

Θέμα 2ο 

Οικονομική αποτίμηση οικοσυστημικών υπηρεσιών. Ο ρόλος 

των ηθικών αξιών και των τιμών διαμαρτυρίας. 

 



3 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  

ΠΑΛΑΣΚΑΣ Θ. 
Psychomanagment & Decision Making 

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

ΚΥΒΕΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 

1. Πολλαπλές χρήσεις (Multi-use) του θαλάσσιου χώρου : Η 

σημασία της κοινωνικής βιωσιμότητας στον θαλάσσιο 

χωροταξικό σχεδιασμό” 

"Multi-use in the marine space: the importance of social 

sustainability in Maritime Spatial Planning" 

 

 

2. Ευφυείς και Υγιείς πόλεις : Αστικός μετασχηματισμός και 

ανθεκτικότητα μέσω της χωρικοποιημένης ευφυίας. 

"Smart and Healthy cities : Urban transformation and 

resilience through the spatialized intelligence”  

 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΚΑΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤ. 

Επιστημονικό πεδίο: Χωρική Οικονομετρία. 

Ερευνητική περιοχή: Μαθηματικές απεικονίσεις του χώρου, 

το πρόβλημα της μεταβαλλόμενης χωρικής μονάδος και η 

δύναμη κριτηρίων. 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΣΙΟΥΡΟΥΝΗΣ ΓΡ. 

 

Essays in folklore and the on line mass media culture. 

 

 

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  

ΨΕΙΡΙΔΟΥ Α. 

1. The economics of animal welfare laws: Who gets to 

benefits from larger cages? (Do animal welfare laws 

increase consumption of animal foods? Empirical 

investigation and quantification of effects of changes 

in animal welfare laws and consumer 

preferences) [Background: Economics, econometrics] 
2. Consumption patterns and sustainability. [Background: 

Economics, econometrics] 
3. Indices of sustainable welfare: Theoretical 

considerations, methodology, and empirical 

applications. [Background: Economics, econometrics] 
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4. Indices of diet sustainability: Theoretical 

considerations, methodology, and empirical 

applications. [Background: Economics, econometrics] 
5. Sustainability labeling of products and businesses. 

Theoretical considerations and 

applications. [Background: Economics, engineering, 

management] 
 

 

 

 

o ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

o Οι ενδιαφερόμενοι  υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους,  από 

Τετάρτη 16 Ιουνίου  μέχρι  και  την Τετάρτη 21  

Ιουλίου 2021, ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή άλλη ασφαλή 

αποστολή, (courier και σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 21/07/2021), σε φάκελο 

σφραγισμένο με τα δικαιολογητικά, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται το 

όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου/της 

υποψηφίας, στην εξής διεύθυνση:  

o Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, 

o Τµήµα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  

o Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών  

o Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος 

o  Λεωφόρος Συγγρού 136 –  

o Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα. 

o       

o    Αθήνα, 15/6/2021 

o  

o  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ/ΠΔΣ ΤΟΠΑ                                                                

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡ. 

 


