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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ    ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 47 & ΛΕΥΚΑΔΟΣ 33, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 113 62, ΤΗΛ.: 210 8203642- 5- 
FAX: 210 8828655 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  10 ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

Η  Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής του 

Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών  αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) 

θέσεων υποψηφίων διδακτόρων  στις  παρακάτω γνωστικές περιοχές: 

 
1. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείµενο <Τεχνολογική και επιχειρηµατική 

αξιολόγηση σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων virtual και augmented reality>. 

Επιβλέπων Καθηγητής κ. Θ. Αποστολόπουλος, τηλ. 210-8203234, email: tca@aueb.gr  

 

2. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείµενο <Ρυθµιστικές παρεµβάσεις που 

µεγιστοποιούν τις ωφέλειες στους συγκλίνοντες τοµείς των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και των βιοµηχανιών µέσων και περιεχοµένου>. 

Επιβλέπων Καθηγητής  κ. Ε. Γιακουµάκης, τηλ. 210-8203183, email: mgia@aueb.gr . 

 

3. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείµενο <Ασφάλεια Πληροφοριών>.  

Επιβλέπων Καθηγητής κ. Δ. Γκρίτζαλης, τηλ. 210-8203505, email: dgrit@aueb.gr  .  

 
4. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείµενο <Σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθµων> µε 

έµφαση σε µία από τις περιοχές : Αλγοριθµική θεωρία παιγνίων, Κοινωνικά δίκτυα, 

Αλγοριθµικά προβλήµατα διαχείρισης από ερευνητικό πρόγραµµα ΘΑΛΗΣ µε τίτλο : 

«Αλγόριθµοι σήµερα (Algorithms of today).  

Συνεπιβλέποντες:  Καθηγητής κ. I. Μήλης, τηλ. 210-8203537, email: 

milis@aueb.gr, Αναπ. Καθ. Μ. Σιδέρη, τηλ. 210-8203149, email: sideri@aueb.gr,  

Λέκτορας Ε. Μαρκάκης, τηλ. 210-8203149, email: markakis@aueb.gr . 
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5. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείµενο <Διαχείριση, ολοκλήρωση και αναζήτηση 

πληροφορίας σε Προσωποκεντρικά Συνεργατικά Πληροφοριακά Συστήµατα>.   

Η θέση είναι αµειβόµενη από το ερευνητικό πρόγραµµα ΘΑΛΗΣ, για 3-4 χρόνια, µε 

αµοιβή 1000 ευρώ το µήνα µικτά. Απαιτείται πλήρης απασχόληση. Απόφοιτοι µε 

εξαιρετικά βιογραφικά χωρίς Μεταπτυχιακό Δίπλωµα ενθαρρύνονται να κάνουν 

αίτηση. 

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείµενο <Βελτιστοποίηση επεξεργασίας Μεγάλων 

Δεδοµένων στο Υπολογιστικό Νέφος>. Η θέση είναι αµειβόµενη από ερευνητικά 

προγράµµατα. Διάρκεια υποστήριξης ως 3.5 έτη. 

Επιβλέπων Αναπ. Καθηγητής  κ. Β. Βασσάλος, τηλ. 210-8203124, email: 

vassalos@aueb.gr . 

 

6. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείµενο <Διαχείριση και Ανάλυση Σύνθετων Ροών 

Δεδοµένων>. 

Μία  (1)  θέση στο γνωστικό αντικείµενο <Διαχείριση Μεγάλων Δεδοµένων>. 

Επιβλέπων Αναπ. Καθηγητής κ. Γ. Κωτίδης, τηλ. 210-8203193, email: 

kotidis@aueb.gr  

Οι θέσεις είναι αµειβόµενες από το ερευνητικό πρόγραµµα ΑΡΙΣΤΕΙΑ, το οποίο 

συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο- ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, για 3 χρόνια. Απαιτείται πλήρης 

απασχόληση. Απόφοιτοι µε εξαιρετικά βιογραφικά χωρίς Μεταπτυχιακό Δίπλωµα 

ενθαρρύνονται να κάνουν αίτηση.  

 

7. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείµενο <Ενοποίηση κινητών και τοπικών 

ασύρµατων δικτύων>.  

Επιβλέπων Επικ. Καθηγητής κ. Β. Σύρης, email: vsiris@aueb.gr     

 

8. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείµενο <Υπολογιστική Πολυπλοκότητα, 

Περιγραφική Πολυπλοκότητα>.  

Επιβλέπουσα Επικ. Καθηγήτρια κα. Ε. Φουστούκου, τηλ. 210-8203577, email: 

eugenie@aueb.gr  

 

Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος 

µετά από πρόταση τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής.  

Για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι  θα πρέπει: 

1. Να καταθέσουν επικυρωµένο αντίγραφο µεταπτυχιακού διπλώµατος σε σχετικό 

γνωστικό αντικείµενο. 
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2. Να καταθέσουν επικυρωµένο πιστοποιητικό γνώσης µίας ξένης γλώσσας, κατά 

προτίµηση Αγγλικής. 

3. Να καταθέσουν πλήρες βιογραφικό σηµείωµα. 

4. Να επιλέξουν αντικείµενο διδακτορικής διατριβής από την περιοχή που έχει 

προκηρυχθεί. 

5. Να αποστείλουν απευθείας στη Γραµµατεία του Τµήµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

δύο εµπιστευτικές συστατικές επιστολές. 

Η επιτροπή µπορεί κατά την κρίση της να υποβάλει τους υποψηφίους σε εξετάσεις 

γραπτές ή και προφορικές. 

Συνεκτιµώµενα στοιχεία για την επιλογή είναι: 

1. Οι Μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό γνωστικό αντικείµενο. 

2. Η βαθµολογία σε µαθήµατα σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο για το οποίο 

ενδιαφέρεται ο υποψήφιος. 

3. Η εν γένει επιστηµονική του δραστηριότητα (ερευνητική ή διδακτική πείρα), τυχόν 

δηµοσιεύσεις, σεµινάρια ή µεταπτυχιακά µαθήµατα, η επαγγελµατική εµπειρία και ότι 

άλλο θετικό στοιχείο µπορεί να προσκοµίσει ο υποψήφιος. 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος) αίτηση (διαθέσιµη στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis ) µέχρι την Παρασκευή 14 Δεκεµβρίου, ώρες 

Γραµµατείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1) 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τις 

υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείµενο να απευθύνονται 

στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και 

τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 8203643. 

 

                                                                 Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 

                                                                        Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ   

                                                                   

                                       KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΓΑΤΣΙΟΣ 

                                                                                       ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 


