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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 

 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, 

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε 

εφαρμογή της Πράξης 8/05-06-2019 της Συνέλευσης του Τμήματος και με βάση τον 

Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 394/τ. β΄/2019), προκηρύσσει θέσεις 

υποψήφιων διδακτόρων και προσκαλεί τους ενδιαφερομένους για την υποβολή 

σχετικών υποψηφιοτήτων στα παρακάτω γνωστικά πεδία: 
 

Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

1.   Η συμβολή της παρακίνησης των εργαζομένων στην 

αποτελεσματική λειτουργία και την κερδοφορία των 

τουριστικών επιχειρήσεων  

2.  Αποδοτικότητα-Αποτελεσματικότητα της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στον Ναυτιλιακό Τομέα 

3.  Θέματα Τοπικής Ανάπτυξης και  Αυτοδιοίκησης 

4.   Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας  

5.  Συσχέτιση της συμμετοχής των άυλων στοιχείων στην 

περιουσία των επιχειρήσεων με τις εξαγωγικές τους 

δραστηριότητες 

6.  Μεταναστευτικές Ροές από και προς την Ελλάδα 

7.  Μακροοικονομική Ισορροπία και Οικονομική Ανάπτυξη 

8.  Λογιστικά Πρότυπα  και Λογιστική Πληροφόρηση 

9.   Προοπτικές σταδιοδρομίας φοιτητών σε σχέση με την 

πρόθεση δημιουργίας επιχείρησης 

10.  Επιθετική συμπεριφορά στις επιχειρήσεις 

11.  Τραπεζική Λογιστική  

12.  Συστήματα Διαχειριστικού ελέγχου 

13.  Στρατηγική Διοίκηση 

14.  Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

15.  Φορολογική Διοίκηση 

16.  Ναυτιλιακή Λογιστική 

17.  Πρακτικές γνωστοποίησης εταιρικών κινδύνων 

18.  Στατιστικές Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική  

19.  Μαθηματικές Θεωρίες πολέμου στις επιχειρήσεις 

20.   Κοινωνική καινοτομία και η σημασία της στη βιώσιμη 

ανάπτυξη  

21.  Η κυκλική οικονομία ως παράγοντας ενίσχυσης της 

βιώσιμης ανάπτυξης 

22.  Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 2 από 2 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχουν οι 

κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή 

αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ.  
 

Διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων υποψηφιότητας 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε 

σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι 31 Ιουλίου 2019. 

• είτε με ιδιόχειρη υποβολή στη Γραμματεία του  Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

Πανεπιστημιούπολη 2, κτίριο Δ΄,  2ος όρ., γρ. 315 

Θηβών 250,  Τ.Κ. 12244, Αιγάλεω 

Τηλ.:  210 5381509 

• είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση. 
Η  ημερομηνία αποδείκνύεται από την ταχυδρομική σφραγίδα. 
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

1. Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

accfin@uniwa.gr  Στην αίτηση, οι υποψήφιοι αναγράφουν τον προτεινόμενο τίτλο 

της Διδακτορικής Διατριβής, τον προτεινόμενο ως επιβλέποντα και τη γλώσσα 

συγγραφής της διατριβής. 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

4. Αντίγραφα πτυχίων (πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών και μεταπτυχιακών τίτλων) 

από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγή της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από τον 

ΔΟΑΤΑΠ. 

5. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου 

σπουδών. 

6. Αντίγραφο της μεταπτυχιακής εργασίας, εφόσον  υπάρχει, και περίληψη της στην 

ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

7. Τυχόν δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες ή ανακοινώσεις σε συνέδρια. 

8. Πιστοποίηση κατά προτίμηση άριστης γνώσης (επίπεδο Γ2/C2), ή τουλάχιστον 

πολύ καλής γνώσης (επίπεδο Γ1/C1) της αγγλικής. Εάν ο υποψήφιος έχει 

ολοκληρώσει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε αγγλόφωνο ίδρυμα στο 

εξωτερικό, ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών επαρκεί. Συνεκτιμάται η πολύ καλή 

γνώση και άλλων ξένων γλωσσών. 

9. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ που είναι εξοικειωμένα με 

το επιστημονικό αντικείμενο του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι με αξιόλογη 

επαγγελματική  εμπειρία μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές από σημαντικά 

πρόσωπα από τον επαγγελματικό τους χώρο. 

10. Εκτενής ερευνητική πρόταση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, που 

περιλαμβάνει τους στόχους της προτεινόμενης έρευνας, παρουσίαση και περιγραφή 

του προτεινόμενου θέματος, συνοπτική βιβλιογραφική  επισκόπηση, μεθοδολογική 

προσέγγιση, αναμενόμενη συνεισφορά στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης, 

καθορισμό των σταδίων εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, αναμενόμενα 

αποτελέσματα, καθώς και ενδεικτικές βιβλιογραφικές πηγές. Σχετικό υπόδειγμα είναι 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

11. Κάθε άλλο έγγραφο που ο υποψήφιος θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει τη θέση 

του. 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΟΥΜΑΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
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