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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

                                                   

                                                                    Πειραιάς,17  Μαρτίου 2021 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

 

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό του προσκαλεί Υποψήφιους Διδάκτορες να εκδηλώσουν 
το ενδιαφέρον τους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα 
παρακάτω αντικείμενα: 

 

 

1. Ανάλυση των οδικών μεταφορών στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας 

2. Ανάλυση/προβλέψεις ναύλων για την αγορά των δεξαμενοπλοίων 

3. Risk management στην στρατηγική ναυλώσεων  

4. Ναυτιλιακές αγορές - ναυλαγορές  

5. Βέλτιστες συμβάσεις παραχώρησης και η καλή πρακτική στην λιμενική 
βιομηχανία για τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης. 

6. “Green Deal και Λιμενική Βιομηχανία στην Ε.Ε. : Επιδράσεις, Προσαρμογή και 
Αξιοποίηση. Η περίπτωση της Ελλάδας“. 

7. Λογιστική αποτύπωση των εισροών στην οικονομία από τα διαφορετικά 
μοντέλα διαχείρισης των ελληνικών λιμένων. 

8. Η διακυβέρνηση στη Λιμενική Βιομηχανία και ο ρόλος της Νέας Δημόσιας 
Διοίκησης στις λιμενικές επιχειρήσεις στην εποχή της μετα-παγκοσμιοποίησης: 
Eπιχειρηματικό κράτος, ρυθμιστικό κράτος και η απουσία κρατικής παρέμβασης. 

9. Τεχνολογίες αιχμής και καινοτομίες στη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία: 
διαμορφώνοντας τις εμπορευματικές μεταφορές του μέλλοντος. 

10. Συγκριτική ανάλυση των εθνικοτήτων των πληρωμάτων και του λειτουργικού 
κόστους των ναυτιλιακών εταιρειών, εστιάζοντας στην δυνατότητα χρήσεως 
διαφορετικού τύπου σημαιών  

11. Ανάλυση και εξόρυξη μεγάλων ναυτιλιακών δεδομένων με χρήση τεχνικών 

επιστήμης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης (Big Maritime Data Analytics 

with Data Science and Artificial Intelligence Techniques).  

12. Εταιρική Διακυβέρνηση στον τρόπο διοίκησης Ναυτιλιακών και μεταφορικών 
εταιρειών  

13. Ο ρόλος των ικανοτήτων (soft skills) στην οικονομική αποδοτικότητα ή 
βιωσιμότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων 
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14. Cost Behavior at Local Government Level  

15. Earnings Persistence and Financial Statements Fraud 

16. Tax Incentives, Cost Behavior and Intangible Intensity   

17. Tackling the container fleet optimisation challenge via Business Dynamics    

18. Crafting Maritime Strategies for 2050  

 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα 
έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
 

 Έχουν Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο ως 
ισότιμο από το ΔΟΑΤΑΠ) που εμπίπτει σε γνωστικό αντικείμενο του 
Τμήματος με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» 

 Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας πιστοποιημένη όπως ο Νόμος ορίζει ή 
πλήρεις σπουδές σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο σε αγγλόφωνο 
ίδρυμα της αλλοδαπής.  

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένο 
από το ΔΟΑΤΑΠ) που εμπίπτει σε γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.  Για 
Υ.Δ. που έχουν αναγνωρισμένη πενταετή τουλάχιστον ερευνητική εμπειρία 
σε αναγνωρισμένο Ερευνητικό Κέντρο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή 
τεκμηριωμένη πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία πλήρους 
απασχόλησης, είναι δυνατόν να μη ζητείται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις  28 Απριλίου 2021 στη Γραμματεία του 
Τμήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση naf-secr@unipi.gr, adamkats@unipi.gr.  

 

Σημείωση: 
Στην αίτηση να αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα 
εκπόνησης και συγγραφής -η οποία μπορεί να είναι ελληνική ή αγγλική, καθώς 
και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
 

 Αίτηση. 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

 Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής   

 Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής, καθώς και την 
αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία.  

 Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. (πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας και άλλης γλώσσας εφ΄όσον υπάρχει). 

 Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής. 
 Ανάλυση ερευνητικών ενδιαφερόντων  

 

mailto:naf-secr@unipi.gr
mailto:adamkats@unipi.gr
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 Για όσους επιλεγούν κατ΄ αρχήν, είναι δυνατόν να ζητηθούν πρόσθετα 
δικαιολογητικά. 

 

Οι υπό προκήρυξη Διδακτορικές Σπουδές διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 
4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4-8-2017) και τον σχετικό Κανονισμό του Τμήματος: 

 

Για πρόσθετες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα 
προκήρυξη, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του 
Τμήματος (210 4142175)  

      

                                      Από τη Γραμματεία 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  

Επώνυμο       : …………………………………………………………….…….... 

Όνομα         : …………………………………………………………….…….... 

Όνομα πατρός      : ……………………………………………………..…………..…. 

Έτος γέννησης     : ………………………..……………………….....……………..… 

Τόπος γέννησης   : ........................................................................... 

Εθνικότητα       : ........................................................................... 

Α.Δ.Τ.                  : ………………………….………………………………………...... 

Οικογενειακή κατάσταση : …………………………………………………..…….. 

Διεύθυνση κατοικίας : ........................Πόλη : .......................Τ.Κ.: ............... 

Τηλέφωνο      : ………………………………..……E-mail: ………………................... 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ:  

Προπτυχιακό:................................................Βαθμός: ................ 

Μεταπτυχιακό:..............................................Βαθμός: ................ 

Μεταπτυχιακό:………......................................Βαθμός: ................ 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: 

Αγγλική: TOEFL (Βαθμός: ........................)  

                 GMAT (Βαθμός: .........................) 

                 PROFICIENCY (Βαθμός: ……........) 

                 ADVANCED (Βαθμός: .................) 
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Άλλη Γλώσσα: ............................... Επίπεδο: Άριστα      Πολύ καλά      Καλά 

 

Εκπονείτε διδακτορική διατριβή σε άλλο Α.Ε.Ι.;      ΝΑΙ              ΟΧΙ   

 

 

 

 

 

Γνωστικά Αντικείμενα  
Παρακαλούμε 

επιλέξτε γνωστικό 
αντικείμενο  

Ανάλυση των οδικών μεταφορών στα πλαίσια της εφοδιαστικής 
αλυσίδας 

 

Ανάλυση/προβλέψεις ναύλων για την αγορά των δεξαμενοπλοίων  

Risk management στην στρατηγική ναυλώσεων  

 

 

Ναυτιλιακές αγορές - ναυλαγορές  

 

 

Βέλτιστες συμβάσεις παραχώρησης και η καλή πρακτική στην 
λιμενική βιομηχανία για τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης 

 

“Green Deal και Λιμενική Βιομηχανία στην Ε.Ε. : Επιδράσεις, 
Προσαρμογή και Αξιοποίηση. Η περίπτωση της Ελλάδας“ 

 

Λογιστική αποτύπωση των εισροών στην οικονομία από τα 
διαφορετικά μοντέλα διαχείρισης των ελληνικών λιμένων 

 

 

Η διακυβέρνηση στη Λιμενική Βιομηχανία και ο ρόλος της Νέας 
Δημόσιας Διοίκησης στις λιμενικές επιχειρήσεις στην εποχή της 
μετα-παγκοσμιοποίησης: Eπιχειρηματικό κράτος, ρυθμιστικό κράτος 
και η απουσία κρατικής παρέμβασης 

 

Τεχνολογίες αιχμής και καινοτομίες στη ναυτιλιακή και λιμενική 
βιομηχανία: διαμορφώνοντας τις εμπορευματικές μεταφορές του 
μέλλοντος 

 

Συγκριτική ανάλυση των εθνικοτήτων των πληρωμάτων και του 
λειτουργικού κόστους των ναυτιλιακών εταιρειών, εστιάζοντας στην 
δυνατότητα χρήσεως διαφορετικού τύπου σημαιών  

 

Ανάλυση και εξόρυξη μεγάλων ναυτιλιακών δεδομένων με χρήση 
τεχνικών επιστήμης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης (Big 

Maritime Data Analytics with Data Science and Artificial Intelligence 

Techniques)  
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Εταιρική Διακυβέρνηση στον τρόπο διοίκησης Ναυτιλιακών και 
μεταφορικών εταιρειών  

 

Ο ρόλος των ικανοτήτων (soft skills) στην οικονομική αποδοτικότητα 
ή βιωσιμότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

 

Cost Behavior at Local Government Level   

Earnings Persistence and Financial Statements Fraud  

Tax Incentives, Cost Behavior and Intangible Intensity   

Tackling the container fleet optimisation challenge via Business 

Dynamics  

 

Crafting Maritime Strategies for 2050   

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……………….……                       
ΥΠΟΓΡΑΦΗ: …………………………. 


