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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-18
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Σύμφωνα με το Ν.3685/2008, τον Κανονισμό των Διδακτορικών Σπουδών
και την από 28/03/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 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 15 Μαϊου 2017μέχρι και την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 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
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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

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Θ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Η συναισθηματική νοημοσύνη στο Management των
Ιδιωτικών Επιχειρήσεων: Εμπειρική Μελέτη
2. Economic crisis shocks and regional impacts: Are they
symmetrical during and post crisis periods?

1. Ηλεκτρονικοί μέθοδοι αντιμετώπισης φοροδιαφυγής και
μαύρης εργασίας.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Α. ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Β. ΔΟΥΒΛΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

2. Οικονομικές ανισότητες και οικονομική ανπάπτυξη.

1. Οι συνήθεις μορφές τραπεζικής χρηματοδότησης για την
αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων
2. Τιτλοποιήσεις απαιτήσεων σχετιζόμενων με ακίνητα Στόχοι, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

•

Παγκοσμιοποίηση και επιχειρήσεις: διεθνείς συγκριτικές
τάσεις σε mergers and acquisitions -πως επηρεάζονται
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Α. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΩΛΟΣ

από οικονομικές συνθήκες ή πολιτικές αλλαγές;
• Χάσμα φύλου στην εργασία, στους μισθούς και στις
συντάξεις.
1. Συγκριτική ανάλυση της συμπεριφοράς-κερδοφορίας του
τραπεζικού συστήματος στις χώρες της Ευρωζώνης κατά την
πρόσφατη
περίοδο.
2. Ο ρόλος των πρόσφατων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης
στη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας.

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
Στην παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνονται δυο θέματα:
Α. Βιώσιμη Ανάπτυξη στα αγροτικά οικοσυστήματα.
Αξιολόγηση οικοσυστημάτων υπηρεσιών και διαγενειακή
ευημερία.

i.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Κ. ΜΠΙΘΑΣ

ii.
iii.
iv.

Επιθυμητά πεδία προέλευσης των υποψήφιων:
οικονομικές επιστήμες, γεωπονικές επιστήμες,
περιβαλλοντικές επιστήμες.
Επιθυμητή γνώση μεθοδολογιών: στατιστική, μοντέλα
προσομοίωσης
Άριστη γνώση αγγλικής
Απαραίτητη η ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Β. Οικονομικά της κλιματικής αλλαγής. Μετρά πρόληψης
και προσαρμογής.
Εφαρμογή στα μεσογειακά υπαίθρια οικοσυστήματα.
i.

ii.
iii.
iv.

Επιθυμητά πεδία προέλευσης των υποψήφιων:
οικονομικές επιστήμες, γεωπονικές επιστήμες,
περιβαλλοντικές επιστήμες.
Επιθυμητή γνώση μεθοδολογιών: στατιστική,
οικονομετρία, μοντέλα προσομοίωσης
Άριστη γνώση αγγλικής
Απαραίτητη η ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Ι. ΨΥΧΑΡΗΣ

•

Αγροτουρισμός,
ανάπτυξη.

επιχειρηματικότητα

και

τοπική

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Ο. ΓΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Η Ευρωπαϊκή απάντηση στις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής στη γεωργία.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΣΤ. ΚΥΒΕΛΟΥ-ΧΙΩΤΙΝΗ

1. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και θαλάσσια
διακυβέρνηση : οικονομικές, οικολογικές και θεσμικές
διαστάσεις στη ΝΑ Μεσόγειο.
Maritime Spatial Planning and Maritime governance :
economic, ecological and capacity building related
dimensions in SE Mediterranean.
2. Πράσινη υποδομή και οικοσυστημικές υπηρεσίες : Χωρικές

διαστάσεις στην Ευρώπη και μελέτη περίπτωσης στην Ελλάδα.

1. Εταιρική Διακυβέρνηση, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και
αναγκαία Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση στο Δημόσιο
τομέα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Κ. ΛΙΑΠΗΣ

Corporate Governance, social responsibility and financial
reporting for Public Sector and SMEs.
2. Εταιρική Χρηματοοικονομική Αναφορά και Διαφάνεια σε
σχέση με τις χρηματοοικονομικές συνθήκες της αγοράς.
Corporate Financial Reporting and Transparency under
financial conditions.

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΒΑΣ. ΔΕΛΗΘΕΟΥ

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΓΓ. ΜΙΜΗΣ

Περιφερειακή Πολιτική και Νέες Επενδυτικές Παρεμβατικές
Ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Χωρική ανάλυση 3Δ μοντέλων πόλεων σε περιβάλλον ΓΣΠ
(Spatial analysis
of 3D City models in GIS).
2. Εξελικτικοί αλγόριθμοι σε προβλήματα ΓΣΠ (Evolutionary
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algorithms in GIS)
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

1. Volatility modelling of financial markets

ΣΤ. ΝΤΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

2. Financial Markets and Information Flows
1. Διαμόρφωση κριτηρίων και δεικτών επιλογής Κεφαλαίων
Αντιστάθμισης Κινδύνου

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΧΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΝ. ΨΕΙΡΙΔΟΥ

2. Ο Ρόλος της Θεωρίας Παιγνίων στη Λήψη Αποφάσεων:
Εμπειρική Διερεύνηση

1. The abolitionist and the welfarist approach of animal rights.
Theoretical comparison of abolitionist vs welfarist changes in
law and consumer preferences. Empirical investigation and
quantification of effects of changes in law and consumer
preferences. [Background: Economics, econometrics]
2. Exploration of the economic effects of animal welfare
legislation (e.g. effects on demand of European Union ban on
conventional battery cages) [Background: Economics,
econometrics]
3. Nutrient density and cost effectiveness of different diets: A
comparison via Data Envelopment Analysis. The Greek
Households case. [Background: Economics, econometrics]

ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΒΑΣ. ΑΥΔΙΚΟΣ

1. Δημιουργική οικονομία και αστική ανάπτυξη και
2. Περιφερειακές ανισότητες και Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ./Π.Δ.Σ.ΤΟΠΑ
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤ. ΡΟΒΟΛΗΣ
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