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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Προκήρυξη για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

 

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμ-

ματος Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ Β 3663/2-09-2020), με την υπ’ αριθ. 27/26.12.2021 από-

φαση της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει έως δώδεκα (12) θέσεις υποψηφίων διδα-

κτόρων για τα ακόλουθα γνωστικά πεδία, με τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό εισακτέων υποψη-

φίων διδακτόρων ανά γνωστικό πεδίο, χωρίς να είναι δεσμευτική υποχρέωση για το Τμήμα η 

επιλογή υποψήφιων για όλες τις θέσεις και η πλήρωση όλων των θέσεων.  

 

Α.  ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ  

 Η εμπειρία τιου πελάτη στη Δημόσια Διοίκηση (θέση 1). 

 Αειφόρος Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ανάπτυξης μεθοδολογιών επιλογής προμηθευτών 

(θέση 1). 

 Διαχείριση κινδύνου στην εφοδιαστική (θέση 1).  

 Ηλεκτροκίνηση και εφοδιαστική: Επιδράσεις, δείκτες, πλαίσια και επιδόσεις (θέση 1). 

 Λογιστική (θέση 1).  

 Επιχειρηματικά μοντέλα και μεθοδολογίες μοντελοποίησης πληροφοριακών συστημά-

των (θέση 1). 

 Διαχείριση Κρίσεων και Νέα Μέσα Επικοινωνίας (θέσεις 1-2). 

 Μακροοικονομικοί δείκτες, Αγορά ακινήτων και Μεγέθυνση (θέση 1). 

 Διοίκηση ολικής ποιότητας στην ειδική και διαπολιτισμική εκπαίδευση (θέση 1). 

 Ανάλυση και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων υπηρεσιών: Μεθοδολογίες μο-

ντελοποίησης (θέση 1). 

 Μεθοδολογίες σχεδιασμού συστημάτων παροχής υπηρεσιών (θέση 1). 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ  

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότι-

μου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 

του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017.  

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:  
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(α) Βασικό τίτλο σπουδών από Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένο 

από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

(β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από ΑΕΙ του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού αναγνωρι-

σμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με ένα τουλάχιστον από 

τα βασικά πεδία έρευνας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

(γ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ1/C1) που θα αποδεικνύεται από 

τα δικαιολογητικά που ορίζονται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση δια-

τάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δη-

μόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Α’ 185), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 

50/2001…….» (Α’ 115/9.6.2006).  

Η αποδοχή αλλοδαπών φοιτητών θα γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις εφόσον προσκομίσουν 

την αναγνώριση του τίτλου του πτυχίου και μεταπτυχιακού τους διπλώματος από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επιπροσθέτως, θα πρέπει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα δύο ετών να απο-

κτήσουν πιστοποιητικό Ελληνικής γλωσσομάθειας επιπέδου Β1. 

 

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν 

στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων φάκελο υποψηφιότη-

τας που θα περιέχει παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία:  

1. Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας και ο τίτλος της Διδακτορικής 

Διατριβής (πρότυπο αίτησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα των διδακτορικών σπουδών 

του Τμήματος: http://ba.ihu.gr/?q=node/460 (απευθείας απόκτηση από εδώ: 

http://ba.ihu.gr/sites/default/files/prosxedio_phd_ode.docx).  

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.  

3. Αντίγραφα Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος (με συνημμένη αναγνώριση από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, εφόσον έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).  

4. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου και Μεταπτυχιακού (με ακριβή μέσο όρο).  

5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας.  

6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).  

7. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).  

8. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ σε σφραγισμένο φάκελο, τις οποίες 

είτε οι ίδιοι οι συντάξαντες τις αποστέλλουν απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος, είτε 

ο υποψήφιος τις καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος.  

9. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο περιλαμβάνει: τίτλο της Διδακτορικής Διατρι-

βής, ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, μεθοδολογία, υποθέσεις της Διδακτορικής Διατριβής 

ή ερευνητικά ερωτήματα και σχετική βιβλιογραφία. Πρότυπο προσχεδίου είναι διαθέσιμο 

στην ιστοσελίδα των διδακτορικών σπουδών του Τμήματος: http://ba.ihu.gr/?q=node/460 

(απευθείας απόκτηση από εδώ: 

http://ba.ihu.gr/sites/default/files/prosxedio_phd_ode.docx). Το θέμα της Διδακτορικής 

Διατριβής θα πρέπει να είναι ερευνητικά́ και επιστημονικά́ πρωτότυπο και να προάγει την 

επιστήμη.  

http://ba.ihu.gr/?q=node/460
http://ba.ihu.gr/sites/default/files/prosxedio_phd_ode.docx
http://ba.ihu.gr/?q=node/460
http://ba.ihu.gr/sites/default/files/prosxedio_phd_ode.docx
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Οι υποψήφιοι, πριν την υποβολή της αίτησης, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τον Κανο-

νισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΦΕΚ τ. 

Β’, 3663/2-09-2020), ιδίως ως προς τις διαδικασίες ανάθεσης, επίβλεψης, εκπόνησης, δημόσιας 

υποστήριξης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και ως προς τα δικαιώματα 

και υποχρεώσεις των υποψηφίων Διδακτόρων. Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών είναι α-

ναρτημένος στην ιστοσελίδα των διδακτορικών σπουδών του Τμήματος: 

http://ba.ihu.gr/?q=node/460 (απευθείας απόκτηση από εδώ: 

http://ba.ihu.gr/sites/default/files/FEK_Kanonismos_Phd_Ode.pdf).  

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) έως την 

Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:30 στη Γραμματεία του Τμήματος Οργά-

νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη 

Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (τηλ. 2321049135).  

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η Γραμματεία του Τμήματος ελέγχει την εγκυρότητα της υποβολής και την αρτιότητα των 

αιτήσεων και των δικαιολογητικών και κατόπιν διαβιβάζει τους φακέλους στις τριμελείς Επιτρο-

πές Αξιολόγησης των υποψηφίων, ώστε να προχωρήσουν στην τυπική και ουσιαστική αξιολό-

γηση των αιτήσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον Κανονισμό Διδακτορικών 

Σπουδών του Τμήματος. Αν ο υποψήφιος κριθεί ως τυπικά́ δεκτός με βάση τα κριτήρια των 

τυπικών προσόντων των άρθρων 4 και 5 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, η Επιτροπή́ 

Αξιολόγησης καλεί́ τον υποψήφιο για παρουσίαση της ερευνητικής του πρότασης ενώπιον της 

Συνέλευσης τους Τμήματος.  

Η Επιτροπή́ Αξιολόγησης αξιολογεί τα ουσιαστικά́ προσόντα του υποψηφίου με βάση τα ακό-

λουθα κριτήρια :  

1.  Βαθμός Πρώτου Πτυχίου (βαρύτητα 10%). Το ποσοστό ́αυτό ́επιμερίζεται σε 5% στον γε-

νικό́ βαθμό́ πτυχίου και σε 5% στα συναφή́ με την προκήρυξη της θέσης βαθμό́ μαθημάτων.  

2.  Βαθμός Μεταπτυχιακού́ Διπλώματος σε συναφές γνωστικό́ αντικείμενο με την προκήρυξη 

(Βαρύτητα 15%).  

3. Η ικανότητα που διαθέτει και η προοπτική του/της υποψηφίου/ας για την πραγματοποίηση 

έρευνας. Η ερευνητική ικανότητα αποδεικνύεται πρωτίστως με την ύπαρξη επιστημονικών 

δημοσιεύσεων, συμμετοχή με εισήγηση σε συνέδρια με κριτές, δημοσιεύσεις σε έγκυρα 

περιοδικά, και δευτερευόντως με αποδεικτικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (Βα-

ρύτητα 25%). 

4. Παρουσίαση και αξιολόγηση της ερευνητικής πρότασης (50%). 

Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση με 

αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος πληροί 

ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει δεκτός. Επιπρόσθετα, προτείνει τον επι-

βλέποντα, αν αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψή-

φιοι για κάποιο θέμα, η επιτροπή οφείλει να κατατάξει τους υποψήφιους ανάλογα με τα προ-

σόντα τους που αφορούν στην εκπόνηση της διατριβής. 

Η τυπική και η ουσιαστική αξιολόγηση, μαζί με τα πρακτικά και τους σχετικούς πίνακες, επικυ-

ρώνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία 

και ορίζει τον Επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για κάθε υ-

ποψήφιο διδάκτορα.  

http://ba.ihu.gr/?q=node/460
http://ba.ihu.gr/sites/default/files/FEK_Kanonismos_Phd_Ode.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος (http://ba.ihu.gr/?q=node/460) και στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00 έως 14:00, ή τηλεφωνικά 

στο 23210 49135.  

http://ba.ihu.gr/?q=node/460

