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Το Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 
απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών. 
Τα προτεινόµενα θέµατα ∆ιατριβών, καθώς και οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι Καθηγητές, στους 
οποίους οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες επί του 
προτεινόµενου θέµατος, παρουσιάζονται ακολούθως: 
 
Α/
Α 

Θέµα Υπεύθυνος 
Καθηγητής 

1 Γεωπολιτική της Ευρασίας και Ανάδυση της Ρωσίας Ι. Καρκαζής 
ikarkazis@aegean.gr 

2 Γεωοικονοµικές και γεωπολιτικές τάσεις στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη και Μέση Ανατολή 

Ι. Καρκαζής 
ikarkazis@aegean.gr 

3 Πλαίσιο διαχείρισης και µεταφοράς τεχνογνωσίας  διττών 
τεχνολογιών (dual technologies) στον ναυτιλιακό τοµέα 

Ν. Νικητάκος 
nnik@aegean.gr 
 
Θ. Λίλας 
lilas@aegean.gr 

4 ∆ιαχείριση ψυχολογικών παραγόντων και τεχνικές 
διαπραγµάτευσης στην ναυτική πειρατεία 

Ν. Νικητάκος 
nnik@aegean.gr 
 
Θ. Λίλας 
lilas@aegean.gr 

5 Εµπειρική ∆ιερεύνηση των Μεταναστευτικών Ροών Ελλήνων στην 
Ευρώπη 

Ευ. Ξυδέας 
exideas@aegean.gr 

6 Νέα υποδείγµατα ανάλυσης οδικών και συνδυασµένων 
εµπορευµατικών µεταφορών 

Σ. Κάπρος 
skapros@aegean.gr 
 

7 Τάσεις και δυναµική των αεροπορικών εµπορευµατικών 
µεταφορών 

Σ. Κάπρος 
skapros@aegean.gr 

8 Ανταγωνισµός και Απελευθέρωση σε υπηρεσίες Γενικού 
Οικονοµικού Συµφέροντος: οι  Εσωτερικές Θαλάσσιες Μεταφορές 

Μ. Λεκάκου 
mlek@aegean.gr 

9 Ανάπτυξη Λιµένων Κρουαζιέρας στην Μεσόγειο Α. Πάλλης 
apallis@aegean.gr 

10 Πολιτική ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναυτιλία και 
λιµένες 

Α. Πάλλης 
apallis@aegean.gr 

11 Ανάπτυξη εφαρµογών κινητής τηλεφωνίας (mobile applications) 
στον τοµέα των µεταφορών  

A. Πολυδωροπούλου 
polydor@aegean.gr 

12 Post Crisis Business Models in Transport PPPs 
(ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) 

Α. Ρουµπούτσου 
athenar@aegean.gr 

13 Rating of Transport PPPs 
(ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) 

Α. Ρουµπούτσου 
athenar@aegean.gr 

14 Σύγχρονα επιχειρηµατικά µοντέλα υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας 
στις µεταφορές και τη ναυτιλία 

Κ. Πάνου 
c.panou@aegean.gr 



15 Αξιολόγηση µεθόδων διαχείρισης θαλασσίου έρµατος στη ναυτιλία Α. Κοτρίκλα 
akotr@aegean.gr 

16 Ενέργεια και περιβάλλον: Η εκµετάλλευση του θαλάσσιου βυθού Α. Κοτρίκλα 
akotr@aegean.gr 

17 Ανάπτυξη προϊόντων ως µορφή έκφρασης της εταιρικής 
περιβαλλοντικής ευθύνης 

Α. Κοτρίκλα 
akotr@aegean.gr 

18 Α dynamic control system for empty container management 
(∆υναµικό σύστηµα ελέγχου διαχείρισης κενών 
εµπορευµατοκιβωτίων) 

Ι. Λαγούδης 
ilagoudis@aegean.gr 

19 Maritime Cluster Attractiveness Index (∆είκτης µέτρησης 
ελκυστικότητας ναυτιλιακών κέντρων) 
(ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) 

Ι. Λαγούδης 
ilagoudis@aegean.gr 

20 Investment decisions under uncertainty in the maritime industry 
(Επενδυτικές αποφάσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας στη 
ναυτιλιακή βιοµηχανία) 
(ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) 

Ι. Λαγούδης 
ilagoudis@aegean.gr 

21 Ο ελληνικός καπιταλισµός ιεραρχικών επιχειρηµατικών 
συµφερόντων, η συγκριτική διεθνική κατάταξη του και ο ρόλος της 
ΕΕ 

Ι. Τσαµουργκέλης 
y.tsam@aegean.gr 

22 Προσεγγίσεις διοίκησης µάρκετινγκ σε περιόδους κρίσης  Ι. Καρκαζής 
ikarkazis@aegean.gr 

23 Νέες µορφές ενέργειας, νέα δίκτυα ορυκτών καυσίµων και 
επιπτώσεις στις θαλάσσιες µεταφορές  

Ε. Θανοπούλου 
hethan@aegean.gr 

 
 
∆εκτές γίνονται υποψηφιότητες κατόχων Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Εξειδίκευσης (Master) 
της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, σε συναφή προς τα 
παραπάνω ερευνητικά πεδία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από απόφαση του 
αρµόδιου διοικητικού οργάνου του Τµήµατος, µπορούν να γίνουν δεκτοί/ές και απόφοιτοι/ες 
ΑΕΙ της χώρας ή ισότιµου ΑΕΙ της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες δεν είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού 
τίτλου µεν, διαθέτουν όµως ιδιαίτερα αναγνωρισµένο ερευνητικό συγγραφικό έργο και 
διεθνείς επιστηµονικές διακρίσεις στο επιστηµονικό πεδίο του θέµατος στο οποίο υποβάλουν 
την αίτηση. Η δυνατότητα παραµονής στη Χίο κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι/ες καλούνται να υποβάλουν στη γραµµατεία του ΤΝΕΥ του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου µέχρι την Παρασκευή 19 ∆εκεµβρίου 2014, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
 

1. Έντυπη Αίτηση (που  παρέχεται από τη Γραµµατεία του ΤΝΕΥ ή την ιστοσελίδα του 
τµήµατος στη διεύθυνση: http://www.stt.aegean.gr). 

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα. 
3. Επικυρωµένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. 
4. Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας µεταπτυχιακών µαθηµάτων. 
5. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας. 
6. Μία (1) φωτογραφία. 
7. ∆ύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η µία τουλάχιστον να προέρχεται από 

Καθηγητή, ο/η οποίος/α έχει διδάξει τον υποψήφιο. 
8. Αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας.  
9. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν). 
10. Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχουν). 
11. Αναλυτική έκθεση για τα επιστηµονικά και επαγγελµατικά ενδιαφέροντά τους και τους 

λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για διδακτορικές σπουδές. 
12. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής, το οποίο θα πρέπει να περιέχει: 

α. Προτεινόµενο θέµα διδακτορικής διατριβής. 



β. Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής καθώς και των επιµέρους στόχων 
γ. Σκιαγράφηση της µεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί. 
δ. Ενδεικτική βιβλιογραφία. 

 
Τέλος, ο/η υποψήφιος/α µπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο, που σύµφωνα µε την 
γνώµη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηµατίσει πληρέστερη  
άποψη. 
Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να 
υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιµίας από το ∆ΟΑΤΑΠ. 
 
Μετά την επεξεργασία των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις απαιτούµενες  
προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνέντευξη. Η ακριβής ηµεροµηνία θα ανακοινωθεί έγκαιρα. 
 
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη γραµµατεία του Τµήµατος στη 
διεύθυνση:  
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών, Κοραή 2α, 
82100, Χίος, υπόψη κας Αγγελικής Αθανασίου (τηλ. επικοινωνίας 22710-35212) από 10.00-
13.00, fax: 22710-35299, e-mail: TNEY_Akad_Gram@chios.aegean.gr), το αργότερο µέχρι 
την Παρασκευή 19 ∆εκεµβρίου 2014, (σφραγίδα ταχυδροµείου). 
 

 
 

Καθηγήτρια Ελένη Α. Θανοπούλου 
Πρόεδρος ΤΝΕΥ 

 


