
1 

 

Πρόγραμμα Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

 

          Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας, τη σχετική 

απόφαση  της Σ.Ε. του Π.Δ.Σ. του Τμήματος της 7/6/2022 και την έγκριση της από τη 

Γ.Σ. της 8/6/2022, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης 

μεταδιδακτορικής έρευνας. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης 

εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας: 

• Αίτηση υποψηφιότητας. 

• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής. 

• Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αν υπάρχει). 

• Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων 

Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

• Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. 

• Συστατική επιστολή από καθηγητή/τρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από 

ερευνητή/τρια αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού, κάτοχο 

Δ.Δ. 

• Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι 

για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να εκπονήσει την εν λόγω έρευνα στο 

συγκεκριμένο Τμήμα. 

• Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν ήδη εκπονηθεί. Οι υποψήφιοι πρέπει να 

έχουν τουλάχιστον μία δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό κατηγορίας Q1 

στη βάση Scimago (https://www.scimagojr.com).        

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή́. 
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Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, από 20/06/2022  μέχρι   και  

την  20/07/2022. Διαβάστε προσεχτικά τον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής 

Έρευνας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΜΕΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Επ. Καθηγητής Γ. Μπαμπίνας 

Θέμα: Περιβάλλον, Δημογραφία και Οικονομικές 

προεκτάσεις (Environment, Demography and Economic 

implications)  

Προτεινόμενη ημ. εναρξης : 01 Οκτ 2022 

Περιγραφή: Βασικοί στόχοι της διεξαγωγής 

μεταδιδακτορικής έρευνας είναι οι ακόλουθοι. Η προαγωγή 

πρωτότυπης έρευνας και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 

της σε διεθνή συνέδρια και υψηλού κύρους επιστημονικά 

περιοδικά, το οποία βοηθούν στην προβολή και την διεθνή 

αναγνώριση του Τμήματος. Η επέκταση της έρευνας του 

Τμήματος σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που άπτονται 

του ενδιαφέροντος του Τμήματος. Η διαμόρφωση νέων 

ερευνητικών περιοχών και ο συνδυασμός διαφορετικών 

γνωστικών πεδίων του Τμήματος, συναφών με τις 

επιστημονικές πειθαρχίες και των περιοχών ειδίκευσής του.  

Η προσέγγιση νέων ειδικών ερευνητικών ερωτημάτων που 

απασχολούν το Τμήμα τα οποία προβάλλουν την 

διαφοροποίηση του στο πεδίο της εφαρμοσμένης έρευνας και 

καινοτομίας. Η προαγωγή της εξωστρέφειας και του 

ερευνητικού έργου του Τμήματος 

Καθηγητής Κ. Μπίθας 

Θέμα: Integrated Empirical Analysis of the link between 

Energy, Environment and Economy E-E-E Nexus 

Προτεινόμενη ημ. εναρξης : 01 Οκτ 2022 

Περιγραφή: Η προτεινόμενη έρευνα βασίζεται στη 

διερεύνηση της σχέσης Οικονομία-Περιβάλλον-Ενέργεια που 

αποτελεί ένα από τα βασικά μου ερευνητικά ενδιαφέροντα. Η 

ενσωμάτωση των βιο-φυσικών ιδιοτήτων της οικονομίας στις 

συναρτήσεις παραγωγής βρίσκεται στο κέντρο του 

ερευνητικού μου ενδιαφέροντος και η παρούσα πρόταση 

βασίζεται σε αυτή τη λογική, καθιστώντας την άμεσα 

συνδεδεμένη με το ερευνητικό μου έργο αυτή την περίοδο. Το 

βασικό μου ενδιαφέρον έγκειται στη δυνατότητα χρήσης των 

αποτελεσμάτων της έρευνας από μακρο-οικονομικά μοντέλα 

(πχ CGE) που επιτρέπουν την διερεύνηση αιτιακών σχέσεων 

των μεταβλητών τόσο της οικονομικής όσο και της 

ενεργειακής  πολιτικής. H σύνδεση της προτεινόμενης 

έρευνας με τους στόχους του τμήματος είναι ξεκάθαρη. Η 

προτεινόμενη έρευνα σκοπεύει να αναλύσει ένα καίριο θέμα 
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που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη συζήτηση για την 

κλιματική αλλαγή κα τη χρήση της ενέργειας στο μέλλον. 

Βάση αυτού, η έρευνα αγγίζει θέματα αναπτυξιακών 

ανισοτήτων, αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, 

ανάλυσης των περιφερειακών ανισοτήτων, το περιβάλλον και 

η βιώσιμη ανάπτυξη που αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά 

της ερευνητικής δραστηριότητας του τμήματος. Επιπλέων η 

έρευνα έχει τη δυνατότητα να παράγει ερευνητικό έργο 

δημοσιεύσιμο σε πολύ καλά επιστημονικά περιοδικά και 

συνέδρια ενισχύοντας την δυναμική του τμήματος μας. 

Καθηγητής Σ. Κυβέλου-Χιωτίνη 

Θέμα: Positioning Maritime Spatial Planning (MSP) in the 

core of  spatial planning debate : a focus on the Eastern 

Mediterranean se-basin. 

Περιγραφή: Maritime Spatial Planning (MSP) was initially 
defined as ‘the public process of analysing and allocating 
the spatial and temporal distribution of human activities 
in marine (and terrestrial) areas, to achieve ecological, 
economic and social objectives that are usually specified 
through a political process.’ (Ehler & Douvere, 2009). This 
is essentially aligned with the process of terrestrial 
planning and the two present similarities and face parallel 
challenges. MSP in practice presents a high degree of  
diversity  induced by national and sea-basin related 
contexts, dominant planning traditions and policy 
priorities. In broad terms, it is possible to recognize two 
distinct interpretations of the role of MSP. The principal 
task of MSP may be understood in terms of sea use 
regulation that may be achieved  through  zoning and 
rigorous use designation.  Regulation of sea use can 
provide a degree of certainty for  maritime industries and 
other economic interests and  contribute to ensure 
stability, coherence, and compatibility among sectoral 
plans. This kind of plans is often legally binding while 
allowing for some decision-making options on specific 
proposals. There are many examples of such a “negative 
coordination” since the idea is to bound activities, create 
frontiers and avoid interference between them. Beyond 
this kind of rigid coordination there can also be a soft and 
positive coordination that will promote mutual 
understanding and trust between stakeholders, more 
ambitious aspirations and the capacity to build on novel 
solutions together.  This kind of MSP is the one performing 
a strategic visioning role, establishing a cohesive policy 
framework for future decision-making, based on a future-
oriented policy vision. Strategic MSP may lead to potential 
synergies and points of intersection across policy sectors. 
Hence, MSP should be understood as a strategic and 
evolutionary process, genuinely embedded in and 
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regularly revealing fundamental societal and cultural 
values. MSP should evolve towards a tool both 
encouraging and controlling market forces 
simultaneously. Key challenge for MSP is to achieve a 
balance between market and non-market considerations 
and outcomes. In this context, the reaserch will focus on 
the Eastern Mediterranean Sea-basin. The recent draft of 
the “National (Hellenic) Spatial Strategy for the marine 
space” may be used and criticized.  
 

 

                          Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ/ΠΔΣ ΤΟΠΑ 

                                                                                                                                 
 

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΣΤ. ΝΤΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

 


