ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣ ΤΗΜΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣ ΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣ ΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣ ΗΣ
Τ ΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗΣ ΚΑ Ι ΠΕΡΙΦΕΡ ΕΙΑ ΚΗΣ ΑΝΑ ΠΤ ΥΞ ΗΣ

ΠΡΟΓ ΡΑΜ Μ Α Δ ΙΔ ΑΚΤΟΡΙ ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-19
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Σύμφωνα με το Ν.4485/2017, τον Κανονισμό των Διδακτορικών Σπουδών και
την από 05/06/2018 απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος,
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
Δευτέρα 11 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 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.
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.
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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

1. Οι συνήθεις μορφές τραπεζικής χρηματοδότησης για την αγορά
και εκμετάλλευση ακινήτων

Β.ΔΟΥΒΛΗΣ

2. Τιτλοποιήσεις απαιτήσεων σχετιζόμενων με ακίνητα - Στόχοι,
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

1. Διαφορές στην εικόνα και πραγματικότητα της γήρανσης
ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: μια διεπιστημονική
ανάλυση.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Σκεπτικό: αν και η διαδικασία της γήρανσης ακολουθεί
αναπόδραστους ρυθμούς (ανεξάρτητους από την πρόσληψη των
ανθρώπων), η κατανόηση του φαινομένου μπορεί να διαφέρει
σημαντικά από χώρα σε χώρα αλλά και ανάμεσα σε διαφορετικές
ομάδες στην ίδια χώρα. Επειδή η κατανόηση και η εικόνα του
φαινομένου επηρεάζει πολύ και τις στρατηγικές αντιμετώπισης σε
ατομικό και συλλογικό επίπεδο, έχει σημασία η συγκριτική
εξέταση των διαφορών ανάμεσα στην Ελλάδα (μια από τις
ταχύτερα γηράσκουσες χώρες) και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η
βάση μικρο-δεδομένων SHARE επιτρέπει να πραγματοποιηθεί
αυτή η έρευνα χρησιμοποιώντας δεδομένα συμβατά και
συμφιλιωμένα.

2. Ανισότητες φύλου στην Τρίτη ηλικία. Μια διεπιστημονική
ανάλυση
Σκεπτικό: Οι ανισότητες φύλου (αλλιώς, τα χάσματα φύλου) έχουν
αρχίσει να προσελκύουν έρευνες - κυρίως όμως στην εργασία και
στην εκπαίδευση. Αγνοούνται οι διαφορές σε άλλα πεδία, οπως η
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υγεία, η πρόσβαση σε δίκτυα, η οικονομική και επιχειρηματική
δραστηριότητα κά. Η Τρίτη ηλικία και οι ραγδαίες μεταβολές των
τελευταίων ετών συνεχίζουν να αποτελούν μια γνωστική μαύρη
τρύπα στα οικονομικά του φύλου. Τα διαθέσιμη δεδομένα
(SHARE, SILC κλπ) θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ώστε να γίνει
μια καταγραφή και ερμηνεία της σύγχρονης Ελληνικής εικόνας και
της κατεύθυνσης διαχρονικών εξελίξεων, κατά προτίμηση σε
σύγκριση με τις Ευρωπαϊκές τάσεις.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Θ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ

1. Management of Family Business with special reference to
governance and decision making
2. Economic crisis shocks and regional impacts: Are they
symmetrical during and post crisis periods?

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Α.ΠΑΠΑΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τοπική ανάπτυξη και τοπική αυτοδιοίκηση

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Ι. ΨΥΧΑΡΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Σ.-ΣΤ. ΧΙΩΤΙΝΗ-ΚΥΒΕΛΟΥ

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΔΕΛΗΘΕΟΥ Β.

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΤ. ΝΤΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Οργάνωση και οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης

1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΫ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
CULTURAL DIMENSIONS OF MARITIME SPATIAL PLANNING
2. Πράσινη υποδομή, βιωσιμότητα και αγορά ακινήτων
(Green infrastructure, sustainability and real estate)

Διαχείριση ιδιοκτησιακών δεδομένων υπό αυτοδιοικούμενων
τοπικών δομών. Ειδικότερη αναφορά στις οικονομικές, διοικητικές
πολιτιστικές πολιτισμικές και κοινωνικές εκφάνσεις των
δημοτικών κοιμητηρίων. Η περίπτωση του Δήμου Αθηναίων.

1. Estimating Customer Lifetime Value (CLV) in non-subscription
business
(consumer goods retail). The PhD is partly funded by IRI’s
Global Analytics Centre of Excellence located in Athens Greece.
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ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΧΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΝ. ΚΑΡΑΓΑΝΗΣ

1. Διαμόρφωση κριτηρίων και δεικτών επιλογής
Κεφαλαίων Αντιστάθμισης Κινδύνου
2. Green Strategies and Innovation Performance: Absorptive
Capacity and Managerial Cognition

1.Συναρτήσεις παραγωγής, γενικευμένη συνάρτηση
παραγωγής Leontief. Πηγές και χρήσεις κεφαλαίου
2.Εκτίμηση γεωργικής γης. Χωρικά οικονομετρικά
υποδείγματα
Deep-Rooted Factors in Comparative Economic
Development.

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΡ. ΣΙΟΥΡΟΥΝΗΣ

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Β. ΑΥΔΙΚΟΣ

Επιθυμητό ο υποψήφιος να γνωρίζει τα ακόλουθα :
(Strong economics and/or econometrics background
Fluent in GIS and STATA)
1. Πόλοι πολιτισμού και αστική ανάπτυξη: σχέσεις ισχύος
και κοινωνικο-οικονομικές αντιθέσεις
2. Δημιουργικότητα και ανάπτυξη στις μικρές και μεσαίου
μεγέθους πόλεις
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ/ΠΔΣ ΤΟΠΑ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΡΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤ.
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