
Προτεινόμενα θέματα διδακτορικών διατριβών για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 

Δελιάς 

Παύλος 

Οργανωσιακές 

Ρουτίνες: 

Αυτόματος 

εντοπισμός και 

αξιολόγηση 

επιδόσεων 

Οι οργανωσιακές ρουτίνες 

αποτελούν μηχανισμούς που 

φανερώνουν και αντανακλούν 

τα μοτίβα διεκπεραίωσης των 

εργασιών στους οργανισμούς, 

αλλά και τα μοτίβα των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 

στο μίκρο-περιβάλλον τους. 

Πρόσφατα έχει αναδειχθεί 

στην βιβλιογραφία η ανάγκη 

να εμπλουτιστούν οι μέθοδοι 

ανίχνευσης τους μέσα από 

δεδομένα. Η παρούσα 

διατριβή θα εξετάσει τις 

δυνατότητες μεθοδολογιών της 

εξόρυξης διαδικασιών για την 

αυτόματη ανίχνευση τους, θα 

προτείνει τεχνικές για την 

αιτιώδη σύνδεση των ρουτίνων 

με οργανωσιακές επιδόσεις, και 

θα προσπαθήσει να δομήσει 

ένα σύστημα υποστήριξης 

αποφάσεων που να προτείνει 

σχετικές παρεμβάσεις 

 

Εξόρυξη Διαδικασιών, Ανάλυση 

Οργανωσιακών Γεγονότων, 

Εξόρυξη Γνώσης 

 

• Προσδιορισμός 
πλαισίου αυτόματου 
εντοπισμού 
οργανωσιακών 
ρουτίνων. 

• Πρόταση τεχνικών 
ανακάλυψης 
μοτίβων αιτιωδών 
σχέσεων. 

• Πρόταση 
ολοκληρωμένου 
συστήματος 
υποστήριξης 
αποφάσεων 

• Ανάπτυξη 
εργαλειοθήκης  

Προηγούμενη 

γνώση ή 

επιθυμία για 

μάθηση: 

- Data mining 
- Process 

mining 
- R 

 

Δελιάς 

Παύλος 

Ανακάλυψη και 

επιλογή 

χαρακτηριστικών 

σε προβλήματα 

εξόρυξης 

διαδικασιών 

 

Feature discovery 

and selection in 

Process Mining 

problems 

Όλες οι πτυχές της εξόρυξης 

διαδικασιών απαιτούν σαν 

ελάχιστο δεδομένου εισόδου 

ένα αρχείο καταγραφών, με 

πληροφορίες που συνήθως 

εκτείνονται πέρα από τις 

βασικές απαιτήσεις της 

χρονοσήμανσης και της 

αναφοράς των κωδικών 

περιπτώσεων και 

δραστηριοτήτων. Τέτοιες 

πληροφορίες μπορεί να 

αφορούν στους πόρους που 

αντιστοιχούν στα γεγονότα, 

στις οργανωσιακές διαστάσεις 

των γεγονότων, σε 

πληροφορίες των τελικών 

χρηστών / πελατών, σε 

• Πρόταση 
χαρακτηριστικών 
που μπορούν να 
προκύψουν από ένα 
αρχείο καταγραφών 

• Ανάπτυξη τεχνικών 
ανακάλυψης 
χαρακτηριστικών 

• Ανάπτυξη τεχνικών 
επιλογής 
χαρακτηριστικών 

Προηγούμενη 

γνώση ή 

επιθυμία για 

μάθηση: 

- Data mining 
- Process 

mining 
- R 

 



γεωγραφικές πληροφορίες κ.α. 

Αυτές οι πληροφορίες 

αποτελούν πολύτιμη γνώση 

για κάθε πρόβλημα, ωστόσο 

δεν υπάρχει κάποια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση για 

το πως τέτοιου είδους 

πληροφορίες μπορούν να 

εξαχθούν αυτοματοποιημένα 

από ένα αρχείο καταγραφών. 

Αυτό ακριβώς το κενό 

φιλοδοξεί να καλύψει η 

παρούσα διατριβή, δηλ. να 

προτείνει ένα σύνολο από 

χαρακτηριστικά γνώσης τα 

οποία μπορούν να εξαχθούν 

από τα αρχεία καταγραφών, 

ανάλογα με τις πληροφορίες 

που αυτά περιέχουν. Επιπλέον, 

στα πλαίσια της διατριβής θα 

ερευνηθούν και τεχνικές 

εκτίμησης της καταλληλότητας 

αυτών των χαρακτηριστικών 

για διάφορα προβλήματα της 

περιοχής της εξόρυξης 

διαδικασιών. 

 

Εξόρυξη διαδικασιών, 

ομαδοποίηση, ταξινόμηση 

Δελιάς 

Παύλος 

Οικονομετρικές 

μέθοδοι για την 

Επιτήδευση 

Λειτουργιών 

 

Econometrics for 

Operations 

Sophistication 

Η έννοια της επιτήδευσης 

λειτουργιών είναι μία έννοια 

που εισήχθη πρόσφατα για να 

περιγράψει το επίπεδο 

πολυπλοκότητας των 

συμπεριφορών που 

αναπτύσσονται κατά την 

εκτέλεση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών σε οργανισμούς 

και στηρίζεται στη μέθοδο των 

αντανακλάσεων (method of 

reflections) που 

χρησιμοποιείται για την 

εκτίμηση της οικονομικής 

πολυπλοκότητας. 

Η παρούσα διατριβή θα 

εξετάσει οικονομετρικές 

μεθόδους για τη βελτίωση της 

ακρίβειας, της πιστότητας, και 

της ευστάθειας του μέτρου της 

• Ανάπτυξη μεθόδων 
βελτίωσης του 
μέτρου της 
επιτήδευσης των 
λειτουργιών 

• Εμπειρική εφαρμογή  

Προηγούμενη 

γνώση ή 

επιθυμία για 

μάθηση: 

- Οικονομετρία 
- Process 

mining 
- R 

 



επιτήδευσης λειτουργιών, 

δίνοντας έμφαση τόσο στην 

θεωρητική όσο και στην 

εμπειρική τεκμηρίωση τους. 

 

Οικονομετρία, εξόρυξη 

διαδικασιών, οικονομική 

πολυπλοκότητα 

Καλαμπούκα 

Καλλιόπη 

 

«Η φορολογική 
αντιμετώπιση των 
ψηφιακών 
υπηρεσιών» 

 

«Τhe tax treatment 

of digital services» 

Η ψηφιοποίηση της 

οικονομίας αποτελεί πλέον 

σημαντικό τομέα της πολιτικής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Ελλάδας. Δεδομένου ότι η 

ψηφιοποίηση εξακολουθεί να 

αποτελεί σημαντική κινητήρια 

δύναμη για την παγκόσμια 

οικονομική ανάπτυξη, οι 

πολιτικές που σχετίζονται με 

τη φορολογία της 

ψηφιοποιημένης οικονομίας 

πρέπει να επιδιώκουν την 

προαγωγή, και όχι την 

παρακώλυση της οικονομικής 

ανάπτυξης και του 

διασυνοριακού εμπορίου και 

επενδύσεων. Έτσι, είναι 

αναγκαία η θέσπιση  ενός 

φορολογικού συστήματος που 

να λαμβάνει αρκούντως 

υπόψη τα νέα επιχειρηματικά 

μοντέλα. Οι αρχές ενός 

δίκαιου φορολογικού 

συστήματος -συνέπεια, 

προβλεψιμότητα, 

ουδετερότητα- εξακολουθούν 

να είναι σημαντικές για τις 

δημόσιες αρχές, τις 

επιχειρήσεις και για τους 

καταναλωτές. 

 

Πρέπει να μελετηθούν  

προσεκτικά όλες οι 

δυνατότητες για να 

εξαλειφθεί η τυχόν 

μειωμένη φορολόγηση 

των ψηφιακών 

υπηρεσιών για τις 

πωλήσεις που 

καταλήγουν σε άλλο 

κράτος, ανεξαρτήτως 

του τόπου στον οποίο 

είναι εγκατεστημένη η 

εταιρεία. Οι υπηρεσίες 

που παρέχονται μέσω 

πλατφορμών που 

χρησιμοποιούνται από 

τους  καταναλωτές θα 

πρέπει να 

ενσωματωθούν πλήρως 

στο σύστημα ΦΠΑ, ως 

βασική συνιστώσα για 

την αντιμετώπιση του 

φορολογικού 

ζητήματος. Ωστόσο,  οι 

πελάτες ψηφιακών 

επικοινωνιών (π.χ. 

Facebook κ.λπ.) έχουν 

πρόσβαση στις 

υπηρεσίες αυτές χωρίς 

προφανή επιβάρυνση, 

με συνέπεια να 

εγείρονται εύλογα 

ερωτήματα σχετικά με 

το πώς μπορεί να 

επιβληθεί ΦΠΑ, αλλά 

και πού θα έχουν την 

έδρα τους οι εταιρείες. 

 

Πτυχίο Νομικής 

Σχολής 

Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα 

Σπουδών σε 

αντικείμενο 

συναφές με το 

φορολογικό και 

οικονομικό 

δίκαιο  



Καλαμπούκα 

Καλλιόπη 

 

«Το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την 
προστασία από τη 
χρήση 
κρυπτονομισμάτων
» 

 

 

  The regulatory 

framework for 

protection against 

the use of 

cryptocurrencies 

 

 

 

Τα Κρυπτονομίσματα 

αποτελούν άλλη μία πλευρά 

της τεχνολογίας και οδηγούν 

στη διενέργεια διεθνών 

συναλλαγών χωρίς μετρητά  

και με πολύ χαμηλό 

επιχειρησιακό κόστος. Ωστόσο 

ανακύπτει  μια σειρά  

ζητημάτων και προβλημάτων 

περί ασφάλειας, ιδιωτικότητας 

και προστασίας του πολίτη, 

επενδυτή ή απλού 

καταναλωτή. Πολύπλοκα 

ζητήματα σχετίζονται με το 

νομισματικό ή μη χαρακτήρα 

των κρυπτονομισμάτων και με 

το ρυθμιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας τους, δεδομένου 

ότι η δραστηριότητα αυτή δεν 

εποπτεύεται, ούτε ελέγχεται 

από το τραπεζικό σύστημα ούτε 

από κάποιο κυβερνητικό 

οργανισμό, ενώ οι χρήστες του 

εναλλακτικού συστήματος 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι 

για τη λειτουργία του.   

Ανάλυση  του 

ρυθμιστικού και 

νομικού πλαισίου  που 

αφορά τα 

κρυπτονομίσματα 

γενικά και τη 

λειτουργία τους.  Η 

επίδραση τους στην 

οικονομία και την 

κοινωνία. Ανάλυση 

της επίδρασης και 

συσχέτισης με το 

ξέπλυμα χρήματος 

καθώς  και της 

αναγκαιότητας 

ρυθμιστικού πλαισίου 

για την αποφυγή  

υπόκρυψης 

παράνομων ενεργειών.  

Υποχρεώσεις πελατών  

και έλεγχος των 

αρμόδιων εποπτικών 

αρχών. Έρευνα και 

μελέτη του  ελληνικού 

και ευρωπαϊκού 

πλαισίου. 

Πτυχίο Νομικής 

Σχολής 

Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα 

Σπουδών σε 

αντικείμενο 

συναφές με το 

εμπορικό  και 

οικονομικό 

δίκαιο 

Μανδήλας 

Αθανάσιος 

Καταπολέμηση 

επιθετικών 

στρατηγικών 

φορολογικού 

σχεδιασμού, Post-

BEPS  

 

Combating 

Aggressive Tax 

Planning Strategies, 

Post-BEPS 

Κάθε κράτος επιδιώκει να 

ασκήσει τη φορολογική του 

δικαιοδοσία σε όσο γίνεται 

μεγαλύτερο αριθμό υπόχρεων, 

φυσικών προσώπων και 

επιχειρήσεων, για το σκοπό της 

αύξησης των φορολογικών 

εσόδων του. Για την επίτευξη 

του σκοπού αυτού έχουν 

εισαχθεί συγκεκριμένοι δεσμοί 

με ορισμένο κράτος, το οποίο 

και δικαιούται να φορολογήσει 

τον υπόχρεο που εμφανίζει 

έναν από της δεσμούς της,  

προκειμένου, εκτός των άλλων 

να αποφεύγεται η διπλή 

φορολόγησή του, από 

περισσότερα δηλαδή του της 

κράτη, όπου τυχόν της ο 

υπόχρεος έχει της συνδέσμους.  

Στην περίπτωση των 

επιχειρήσεων τέτοιοι 

σύνδεσμοι – κριτήρια 

φορολογικής δικαιοδοσίας 

Προσδιορισμός 

Μόνιμης Φορολογικής 

Εγκατάστασης. 

Πρόταση τεχνικών 

ανακάλυψης 

Συνθηκών Διάβρωσης 

της Φορολογικής 

Βάσης. 

Εφαρμογή Transfer 

Pricing  

Προηγούμενη 

γνώση ή 

επιθυμία για 

μάθηση: 

Φορολογία 

Πολυεθνικών 

Επιχειρήσεων 

Transfer Pricing 

 



είναι η έδρα της επιχείρησης 

και η μόνιμη εγκατάσταση της 

σε ορισμένο κράτος. Δηλαδή, 

και στην περίπτωση αυτή, 

βασικός σκοπός της εισαγωγής 

και της χρήσης της «μόνιμης 

εγκατάστασης» είναι η 

κατανομή της φορολογικής 

εξουσίας μεταξύ των τυχόν 

εμπλεκομένων κρατών. 

Στο φόρο εισοδήματος πιο 

ειδικά, όπου η έννοια αυτή 

βρίσκει κατεξοχήν εφαρμογή, η 

μόνιμη εγκατάσταση 

χρησιμοποιείται για να 

κατανείμει τα δικαιώματα 

φορολόγησης επί 

επιχειρηματικών κερδών 

μεταξύ του κράτους, της 

κατοικίας και του κράτους της 

πηγής.  

Για την καταπολέμηση 

ακριβώς της προσπάθειας 

πολυεθνικών εταιρειών μέσω 

διαφόρων σχημάτων να 

αποφύγουν το καθεστώς της 

μόνιμης εγκατάστασης σε 

ορισμένο κράτος και τη 

συνεπακόλουθη φορολόγηση 

στην πηγή , σε επίπεδο ΟΟΣΑ 

και ΕΕ έχουν αναληφθεί 

σχετικές δράσεις. Έτσι, με τη 

δράση 7 BEPS του ΟΟΣΑ έχουν 

προταθεί αλλαγές στον 

παραπάνω ορισμό της μόνιμης 

εγκατάστασης της Πρότυπης 

Σύμβασης. Οι προτάσεις αυτές 

περιλήφθηκαν της στην 

Πολυμερή Σύμβαση για την 

εφαρμογή μέτρων 

συσχετιζόμενων με της 

φορολογικές συνθήκες για την 

πρόληψη της διάβρωσης της 

φορολογικής βάσης και της 

μεταφοράς κερδών (MLI), που 

υπέγραψαν 70 κράτη, μεταξύ 

αυτών και η Ελλάδα, την 

7.6.2017, η οποία θα 

διευκολύνει και την 

τροποποίηση όλων των ΣΑΔΦ, 



χωρίς να απαιτείται η 

μεταβολή κάθε φορά των 

οικείων διμερών συμβάσεων. 

Φορολογία Πολυεθνικών 

Επιχειρήσεων, Μόνιμη 

Εγκατάσταση Εταιρειών, 

Ενδοομιλική Τιμολόγηση, 

Διάβρωση Φορολογικής 

Βάσης 

Μανδήλας 

Αθανάσιος 

Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη, 

Μη 

Χρηματοοικονομικ

ή Πληροφόρηση 

και Αποφυγή 

Φορολογίας 

 

CSR, Non Financial 

Reporting and Tax 

Avoidance  

Eνα από τα κυριότερα, ίσως, 

χαρακτηριστικά της 

επιτυχημένης 

επιχειρηματικότητας αποτελεί 

η δυνατότητα προσαρμογής 

στα σημεία των καιρών, ενίοτε 

λόγω έγκαιρης πρόβλεψης και, 

σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω 

ευελιξίας, αλλά και συμμετοχής 

στη διαμόρφωση των 

εξελίξεων. Σε κάθε περίπτωση, 

το κατά πόσο μια εταιρεία 

ανταποκρίνεται της ανάγκες 

της εποχής αποτελεί 

διαβατήριο της τη βιώσιμη 

ανάπτυξή της και τη 

δημιουργία μακροπρόθεσμης 

αξίας.. 

Σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή 

έρευνα της EY, με τίτλο 

«Tomorrow’s investment rules 

2.0», οι επενδυτές 

χρησιμοποιούν τη μη 

χρηματοοικονομική 

πληροφορία ως εργαλείο 

λήψεως αποφάσεων. 

Συγκεκριμένα, τα τρία τέταρτα 

των επενδυτών που 

συμμετείχαν είπαν πως η μη 

χρηματοοικονομική 

πληροφορία για την επίδοση 

των επιχειρήσεων έπαιξε 

σημαντικό ρόλο στη λήψη των 

αποφάσεών της, τουλάχιστον 

μία φορά το μήνα. Σαν 

αποτέλεσμα, η αγορά 

επηρεάζεται από την 

πληροφόρηση που παρέχουν οι 

επιχειρήσεις και άλλοι 

οργανισμοί. Η ποιότητα, το 

περιεχόμενο και η συνέπεια 

• Εύρεση σύνδεσης 
Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης 
και επιθετικής 
Φορολογικής 
Πολιτικής 

• Ανάπτυξη τεχνικών 
ανακάλυψης 
χαρακτηριστικών 

• Μη 
χρηματοοικονομική 
Πληροφόρηση 

Προηγούμενη 

γνώση ή 

επιθυμία για 

μάθηση: 

- Εταιρική 
Κοινωνική 
Ευθύνη 

- Φορολογική 
Πολιτική 

- Μη 
χρηματοοικον
ομική 
Πληροφόρηση 

 



των δημοσιοποιήσεων 

αποτελούν, επομένως, 

σημαντικά στοιχεία για αγορές 

που λειτουργούν σωστά και 

αναπτύσσονται. 

Μη χρηματοοικονομική 

Πληροφόρηση, Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη και 

αποφυγή Φορολογίας, 

Σύγχρονες Εξελίξεις 

Μανδήλας 

Αθανάσιος 

Ψηφιοποίηση του 

ελέγχου των 

επιχειρήσεων 

Digitalization in 

Auditing 

Οι έλεγχοι προορίζονται να 

μείωση της ασυμμετρίας 

πληροφόρησης μεταξύ της 

διοίκησης και των μετόχων. Ο 

σκοπός του ελέγχου των 

οικονομικών καταστάσεων 

είναι να διασφαλίσει ότι οι 

πληροφορίες που παρέχονται 

από τη διοίκηση (οικονομικές 

Καταστάσεις) είναι σύμφωνη 

με της σχετικές εθνικές ή 

διεθνείς λογιστικές αρχές και 

παρέχει μια αληθινή και δίκαιη 

εικόνα της οικονομικής 

κατάστασης της εταιρείας. Ο 

έλεγχος χρειάζεται να 

ισορροπεί μεταξύ του 

χρόνου/του κόστους της 

ελέγχου και της αξιοπιστίας 

των πορισμάτων του (ήταν 

σωστή η γνώμη του ελέγχου     . 

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι καλή 

ιδέα να αφιερωθεί περισσότερο 

χρόνος/κόστος σε τομείς όπου 

ο κίνδυνος σημαντικών 

ανακριβειών αναμένεται να 

είναι υψηλότερος. Αυτό 

ονομάζεται προσέγγιση 

ελέγχου προσανατολισμένη 

στον κίνδυνο. 

H Οδηγία 2013/34/ΕΕ Άρθ. 34 

(1) α) i) απαιτεί από της 

ελεγκτές να εκφράσουν γνώμη 

σχετικά με το εάν η έκθεση της 

διοίκησης είναι συνεπής με της 

οικονομικές καταστάσεις για το 

ίδιο οικονομικό έτος. 

Η αξιολόγηση της συνέπειας 

μεταξύ ποσοτικών και 

Συνάφεια κατανόησης 

της εταιρείας και του 

περιβάλλοντος της 

Η κατανόηση του 

κλάδου βοηθά στον 

προγραμματισμό του 

ελέγχου. Η σημασία 

του τονίζεται από το 

ISA 315 (Κατανόηση 

της οντότητας και του 

περιβάλλοντος του). 

Υπάρχουν πολλές 

πηγές δεδομένων που 

μπορούν να 

βοηθήσουν. Μια 

δυνατότητα είναι η 

συλλογή δεδομένων 

ομάδων ανα ζεύγη  

από επίσημα 

ηλεκτρονικά μητρώα 

εταιρειών. 

Τα παραπάνω 

δεδομένα εταιρειών σε 

έναν κλάδο μπορούν 

επίσης να είναι σχετικά 

με τον έλεγχο με 

άλλους τρόπους: 

•Σύγκριση 

αριθμοδεικτών  

(κοινή ανάλυση 

μεγέθους B/S και 

P/L) 

• Σύγκριση 

περιγραφών  

(κειμενικές 

πληροφορίες) 

Προηγούμενη 

γνώση ή 

επιθυμία για 

μάθηση: 

- Διεθνή 
Πρότυπα 
Ελέγχου, 
Νομοθεσία 

- Ανάλυση 
Χρηματοοικονο
μικών 
καταστάσεων 

- Εξόρυξη 
δεδομένων 
(data mining) 



ποιοτικών πληροφοριών 

μπορεί να είναι μια δύσκολη 

εργασία. 

Οι βαθμολογίες (score) που 

συνοψίζουν σημαντικές 

γλωσσικές τάσεις σε ποσοτικό 

μέτρο μπορούν να βοηθήσουν 

σε αυτή τη συζήτηση. 

Ένα παράδειγμα 

διαφορετικών γλωσσικών 

πόλων μπορεί να είναι: θετικές 

(«ευχάριστες») έναντι 

αρνητικές («στάσιμες») λέξεις  

«συναίσθημα» 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

(ISAS), ESEF, XBRL, process 

mining 

• Σύγκριση 

σημειώσεων σχετικά με 

τις λογιστικές πολιτικές 

Φλώρου 

Γιαννούλα 

Συγκριτική μελέτη 

ελληνικού 

φορολογικού 

συστήματος  και 

διαδικασία 

διαμόρφωσής του  

ως προς την 

απόδοσή του, τους 

οικονομικούς 

κύκλους, την 

περιφερειακή 

ανάπτυξη. 

Comparative study 

of the Greek 

taxation system and 

its conformation 

process in terms of 

its efficiency, 

economic cycles, 

regional growth. 

Καταγραφή εξέλιξης 

φορολογικού συστήματος, 

τρόποι κατανομής των 

φορολογικών βαρών στους 

φορολογούμενους και 

απόδοση των φορολογικών 

εσόδων της Ελλάδας κατά την 

τελευταία δεκαετία. Θα 

παρουσιαστεί τόσο η άμεση 

όσο και η έμμεση ελληνική 

φορολογία, η απόδοσή της και 

θα γίνει σύγκριση της με την 

φορολογία των υπόλοιπων 

Ευρωπαϊκών χωρών,  κατά την 

τελευταία δεκαετία. 

Καταγραφή 

φορολογικών 

αλλαγών, μέγεθος 

φορολογικών εσόδων, 

κατανομή τους στους 

φορολογούμενους. 

Προτάσεις βελτίωσης 

Πτυχίο 

Οικονομικών ή 

συναφούς 

ειδικότητας. 

Επιστημονικές 

συναφείς 

δημοσιεύσεις 

Εμπειρία με το 

ελληνικό 

φορολογικό 

σύστημα 

Φλώρου 

Γιαννούλα 

Στατιστική 

Ανάλυση 

διδακτορικών 

διατριβών   στην 

Ελλάδα ως προς  το 

αντικείμενο, το 

τμήμα και την 

απασχόληση των 

διδακτόρων.  

Statistical Analysis 

of doctoral thesis in 

Μελέτη, ανάλυση και 

καταγραφή των ελληνικών 

διδακτορικών διατριβών, σε 

ότι αφορά το γνωστικό 

αντικείμενο, το έτος και το 

τμήμα εκπόνησης, τα 

δημογραφικά στοιχεία των 

διδακτόρων και την μετέπειτα 

απασχόληση τους. Θα γίνει 

δειγματοληπτική έρευνα για 

την σημερινή απασχόληση. 

Καταγραφή 

διδακτορικών από το 

ΕΚΤ, ανάλυση 

θεμάτων, σύνδεσή 

τους με την αγορά 

εργασίας 

Πτυχίο 

Στατιστικής ή 

συναφούς 

ειδικότητας. 

Επιστημονικές 

συναφείς 

δημοσιεύσεις 



 

Greece in terms of 

its subject, the 

department and 

analysis of PhD’s 

employment  

Εμπειρία με 

στατιστικό 

πρόγραμμα 


