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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 18/11/2020
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α. Π.: 24897
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΝΕΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΝΕΥ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021
Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών.
Τα προτεινόμενα θέματα διατριβών και οι αντίστοιχοι/ες υπεύθυνοι/ες Καθηγητές/ήτριες,
στους/ις οποίους/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες
πληροφορίες επί του προτεινόμενου θέματος, παρουσιάζονται ακολούθως:
Α/Α

Θέμα

3.

Οργάνωση και Διοίκηση λιμένων / Μοντέλα διακυβέρνησης
λιμένων
Λειτουργία και Σχεδιασμός λιμένων / Αξιοποίηση χερσαίας ζώνης
λιμένων
Λιμένες και Περιβάλλον

4.

Οικονομική και Πολιτική Λιμένων

5.

Πρότυπα Χωρικής Χρήσης (Land use models)

6.

Επιχειρηματικά μοντέλα στα Logistics των πόλεων με καινοτόμα
μέσα μεταφοράς (drones, automated vans, pods)

7.

Ζήτηση και Προσφορά για Μικροκινητικότητα (Micromobility)

1.
2.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ανάλυση συμπεριφοράς κάτω από συνθήκες έκτακτης ανάγκης
(όπως φωτιά και πλημμύρα)
Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη μικρών νήσων ή παραμεθορίων
περιοχών (πχ. Οινούσσες, Χίος, Ψαρά, Κως, προβλήματα,
προοπτικές κλπ.)
Η επίδραση της ανάπτυξης μικρών λιμένων στην οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη μιας περιοχής/ ενός νησιού
Η Ελλάδα ως διεθνής τουριστικός προορισμός / A luxury brand
name
Η επίδραση του COVID-19 στις δραστηριότητες μάρκετινγκ των
επιχειρήσεων (σε σχέση με καθένα από τα 4Ps, στη χρήση
προωθητικών εργαλείων κλπ.)
Η επίδραση του COVID-19 στην επιχειρηματικότητα
Η επίδραση της ψηφιακής καινοτομίας στον καταναλωτή ή/ και
στις επιχειρήσεις
Η επίδραση των κοινωνικών δικτύων στη συμπεριφορά του
καταναλωτή ή/ και στις επιχειρήσεις
Αποτελεσματική ηγεσία (μοντέλα ηγεσίας) για την ομαλή
λειτουργία των επιχειρήσεων εν μέσω COVID-19

Υπεύθυνος/η
Καθηγητής/ήτρια

Καθηγητής Α. Πάλλης
apallis@aegean.gr

Καθηγήτρια
Α. Πολυδωροπούλου
polydor@aegean.gr

Ε. Χορτατσιάνη,
Επίκ. Καθηγήτρια
echor@aegean.gr

Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες κατόχων Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν.4485/2017, σε
συναφή προς τα παραπάνω ερευνητικά πεδία.
Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, μετά
από απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του Τμήματος, γίνεται αιτιολογημένα
δεκτός/ή ως Υποψήφιος/α διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ., λόγω εγνωσμένης ποιότητας και
κύρους του επιστημονικού ή επαγγελματικού έργου κάποιου/ας ενδιαφερομένου/ης για
εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, ή λόγω εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονικές
δημοσιεύσεις ή λόγω ευρεσιτεχνίας και συναφών διακρίσεων στο επιστημονικό πεδίο του
θέματος στο οποίο υποβάλει την αίτηση. Στις περιπτώσεις αυτές, κατόπιν σχετικής εισήγησης
της Τριμελούς Επιτροπής, η Συνέλευση δύναται να ορίσει ένα ή περισσότερα μαθήματα, στο
πλαίσιο είτε (α) Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είτε (β) άλλων εγκεκριμένων
προγραμμάτων διαλέξεων και σεμιναρίων του Τμήματος ή του Ιδρύματος, τα οποία θα πρέπει
να περατώσει ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτορας, κατά το αρχικό στάδιο εκπόνησης της διατριβής
του/της. Η Συνέλευση μπορεί να ορίσει επιπρόσθετες προϋποθέσεις, ανά περίπτωση. Στις
εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται δεκτός/ή μη κάτοχος Δ.Μ.Σ., απαιτείται
Πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το
ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την
υποψηφιότητά τους στο E-mail της Ακαδημαϊκής Γραμματείας του Τμήματος
TNEY_Akad_Gram@chios.aegean.gr έως και την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020.
Η υποβολή της υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά (σε ηλεκτρονική
μορφή):
1. Αίτηση.
2. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ισόκυρο δημόσιο έγγραφο
ταυτοπροσωπίας.
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Φωτοτυπία Πτυχίου/Διπλώματος.
5. Φωτοτυπία Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.
6. Πιστοποιητικό/ά
γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν (προαιρετικά), και
υποχρεωτικά Πιστοποιητικό επάρκειας ξένης γλώσσας εάν αναφέρεται ως ειδική
προϋπόθεση σε αντίστοιχη σχετική προκήρυξη συγκεκριμένου θέματος διδακτορικής
διατριβής, στην οποία ανταποκρίνεται ο/η ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α.
7. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από Καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι. με τους/τις
οποίους/οποίες ο/η ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α είχε ή έχει ακαδημαϊκή σχέση.
8. Ανάτυπα ή ψηφιακά αντίγραφα άρθρων, που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά
περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με
σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις.
9. Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών, που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα
Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών από τα οποία ο/η
ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α έχει αποφοιτήσει και δεν έχουν δημοσιευτεί, σε ψηφιακή
μορφή.
10. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38 του Ν. 4485/2017) με τα
εξής ενδεικτικά περιεχόμενα:
i. Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής και σημασία του.
ii. Περιγραφή του σκοπού της Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και των επιμέρους

iii.
iv.
v.

στόχων αυτής.
Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί.
Ενδεικτική βιβλιογραφία.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, η οποία μπορεί να είναι
διάφορη της ελληνικής, καταγράφεται στην αίτηση. Επίσης, είναι δυνατόν να καταγράφεται
και ο προτεινόμενος, ως επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής ο/η οποίος/α ανήκει σε
όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης.
Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σε 2 στάδια: α) επί του φακέλου υποψηφιότητας και
β) με προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα
κληθούν σε συνέντευξη (με τη χρήση νέων τεχνολογιών).
Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του TNEY στα ακόλουθα στοιχεία
επικοινωνίας:
Τηλ.: 2271035222
Ε-mail: TNEY_Akad_Gram@chios.aegean.gr
Ιστοσελίδα: https://www.stt.aegean.gr/didaktoriko-diploma/

Καθηγήτρια Μαρία Λάμπρου
Πρόεδρος ΤΝΕΥ

