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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί τους ενδια-
φερόμενους/ες να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή σε Θεματικά Πεδία
Έρευνας τα οποία εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών του
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ο.Δ.Ε., όπως υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία 

του Τμήματος
Το Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Τμήματος Ο ΔΕ απονέμεται για την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη 

σκέψη και τη συμβολή της διδακτορικής διατριβής στην Επιστήμη σε
μία από τις θεματικές περιοχές που θεραπεύονται στο Τμήμα, ήτοι το Μάνατζμεντ, 

το Μάρκετινγκ, τη Χρηματοοικονομική, τη Λογιστική, τις Επιστήμες 

Συμπεριφοράς, τις Ποσοτικές Μεθόδους στη Διοίκηση και τα Πληροφοριακά 

Συστήματα στη Διοίκηση. Πέραν των ενδεικτικών Θεματικών Πεδίων
Έρευνας των προς πλήρωση θέσεων όπως παρατίθενται κατωτέρω, υποψηφιότητες 

μπορούν να κατατεθούν και σε άλλες θεματικές περιοχές υπό τον
όρο ότι αυτές θα είναι συναφείς με τα γνωστικά/ερευνητικά πεδία που θεραπεύονται 

στο Τμήμα Ο.Δ.Ε.

V ν ΓΝΩΣΤΙΚΑ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η
βΕΜΑ ΓΑ

ΘΡΣΕΓΣ    ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

1       Μαναιςμινι K.Ii Otxuvoputü της Υγτιας ι       Αληράς Βαατλης, Και'ήνηΐΓκ;

,     Movu νπκχηοη vui Αξιολογηοη Υιιηρ«οιών
Yyiitis

!         Λλπρας ΒαοίΛης, Και»ηγητης

SlftgUIHtftd pmtiAu mat ucipifnr|
\       ιΐιιοΛοηΜϊιη ras LH A [SU*:h<isfu' mottel* .îmi

Odta KnvriMpnwttl Analyiù*)
j      Γιωργιβΐ) Αν6ρ>ας.

Uli r M(n      tpthil UOVlj \ll t-.MIYMf »1)1 HilMJv
4      Αναλυτικής (UttstneM Analytics ami non

parametric motlfling)
j        Γοβργίου AvGpiuç,

k in ]. ';'.ιι·

*>
Υιιοβκίγματα αςιολόγηοης ιιιοΊοληηιΐκης
ικανότητας

j        ΕλίϋΛρίαΟης Ιορδάνης.

ΑφηλΑγηοη KivAhvmv Κ\ψ>πΐΜ)ς Αλλαγής uro
Χρήμα louioiuiTuui 1όριΐ|κι \α

j        FAj ιΑ)Μθβη( laaBâvi)^
Καθηγητής

\ UUK (  Ι-.- KlVOOVtUV ΚΧψΙΠΙκηι   \   ktl , Γ

Χρήμα tt*V>tlfcrç *Χ\χ>ρ*·<.
t         LXf ιΌκριαΛης Ιοροανης.

(* £ήγκληικ] u>ii|Ki>\ όκκ/ιΜοιι tou uvtlpitKn Ι       Ελι uOipiàBf|S Ιορόάνης,
ΚαΗηγηιής

' I Ιαμαγωγα 1 Ipotovta ■ ΫικΛίγμακι
ΑίΜίΤιμηαης

I        EhcuûcptôAlki lopAdvim,

Μοντι Χοτιοίηοη nviiôvoy αοφαΧιοτικων και ι        EAcuikpMMWK; Ιορίχινης,
ΚαΟηγιντής

] ι     Atoimyii) Avt^^mivtw ΛηναμίΜΐύ ,       Μιχαήλ λφφ|ΜΜ»,
Καΐ'ηγητην

12 IkMAiMHioirini) και ΛίφΤικνιμική v. m.'-ι
M t κι mi 1 ύκκηι 1 ΙιΛιιμι tußXtpMtv rYt&tjjrvwv ΚαΙΙηγηιη..

! I Λκμιονιρική Στατιστική ΑνΑλιχ*] Λ«οομ» ν«ν
>ηηνΥγτ4α

Ml πιγιοής 1 ΜίΜΟΙ ι«ν
kαφηγητής

Ιι |Ηΐρ\ΐ)>η· Μ'Ίηΐ"""· iijx'tt (ninimniintm
11     φορολογικών ίλίγχων μ* prtJoootw; uy*

oujw ηνιρικι^ nvaXnoTjjOifVijitvu*
A.UpM)Yi)tiM'l Σιοιιι»ιική λνΰλικιη Λι i><ut vu»

11     tapant ■ιηγ*» ΙΛναΛος

! Μαα\ΐ6η(Οβοαα(ας
Κ.ιΙ'τ)\ηιη·.

!        Μυαχί&κ; ΟτΜκκνας,
Καθηγητής

ηντρηκή > tanoUM) Avàtooq Acfkiucvwv
AunkijdTK. Ποιοίφας mi Kixjiihk; Παιόι i] ruç

ΜαοχίΑης QfHluntoç
KoH,ht|;>|.

17     ΠληρίΗραριακά Σ,ικπήμαια Ι        f αραμηάνης κ«.ι\ OMvii*oç
Καίίηγηιήν

ΙΚ
ΜάρΜΤίνγκ Υπηραηών (π.χ. μι ίφο.ρμογη tnrrv
τοοριιιμό. ικΑητιπμά, TfKimOv ίΜΗ^ΜΊτύς ι>γιίας
κ.«.)

TttuiuKi" Ροβαάλα.
ΚίΐΐΊηγηιρια

Ψηφιακό /ΗAct. Tpuvifco Μάρκετινγκ (Internet
Social Mixlid Marketing)

ΐπιότοσυ f*o6on\a.
KattqYTjrpta

Markdinp AruKlns Afni Bii^ Dilta lowrtooü Ροόούλα,
ΚαΟιιγήιηια

Î^llIWpMfM'ifKi Ktt'l tl\'il\ii»ll)
TouVrOoo PnftonAu,
Κιιί>ηγήτ(«υ

22 SXCÎHUtifKKj και Λιιιίκηοη EiHirvOjpbn Π^χΛονιων
(Branding)

ToumxBi Ραβοολα.
Καθηγήτρια

Μύμκττίνγ* Μη KtfiAtKiKiiiUKuiv (^ίΐγ(ΐνκτμύ)ν
(Noo-pft>fit nwkcliii^-luriid.rdism^)

Τ(πότιΧΗ> ΡοδοΟλα,
Καθηγήτρια

24 Λιικκηιιη Α\Ή(Ηιιπινων ΙΙΑρβιν ( ΑμφΛξιοτητα ·
Ambidexterity)

Κάτοιι Ανοαταοία,
ΑνΟΙιληρωιρω kaHrfyf)tf)ui

CVV'^'wo^ ΙυμπΕριφορά (AnöÖcxwi αίτιου -
Attribution Theor>>

Karon Λ\ αστασια,
AvaiiXrjfKotpiu Καθηγήψκι

26 ΣίΝΐτήμαια Yiukm ti(«ti AaaqàBtxw
Παπαθανοοΐαυ Ιάοων,
Αναπληρωτής Καΐίηγητής

ΠολίΛοιτήριιτ Αν jXixTT) AnocfMOPuiv
n<nia6avutitOD laau)v,
ΛναιιΧηίΗιΛής Καθηγητής

Γπΐ)[ΐΐ|ΐηοι<ική Cpcimi - rtfxtypappατωρώς Πππιιθανοιτίοη Ιάοων,
Λναίΐ\ή^χ<πης ΚαΚηγητής

SctvIoc Innovation Γρ<κιγιοι> ΒααιΛικη,
EmicûopuÇ Ku(fi|Yi'ppiu

i-iiYXdivtout u, / Βξβναρκς
Ίαμπακουόης ΙωάΛΛ-ης,
Eltikiiupaç ΚοΗηγηιής

aKHH)M| AmmpytAw (Παραγωγής]
Γοΐ(Η.>νης Λο*>κάς, Lnik.O'>po>;
Καβττγηιής

Λιοικηιιη Κΐ|κ*Λιικττ>κΓ)< ΛΧικιοης- Ixipistic*-
Ταψιώνης Λίβικάς, Ειιί».(Η>(Η·>ς

ΚαΟηγ-ηιής

Λιοίκηιΐη ναι ΜοντιΛοποίηση Γιιιχίψηοιακών
Λΐ(ργαθΜύ\

Ταψοινης Λοηκάς. Επίκουρος
Κα^τ>γητης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν κατά το διάστημα από 15/3/2019 έως
30/3/2019 τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη και ηλεκτρονική (σε ψηφιακό 

δίσκο) μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Ο.Δ.Ε. (Ημιόροφος,
Πύργος Διοίκησης. Γραφείο 10, Υπόψη κ. Μαρίας Μυρίδου. καθημερινά
1 1 :00-12:30) και ειδικότερα ως εξής:
1 .	Προτυποποιημένη αίτηση του Παραρτήματος Α' του Κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών του Τμήματος Ο.Δ.Ε.
2.	Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3.	Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
4.	Αντίγραφο Πτυχίου και Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αναγνώριση 

από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), εφόσον έχουν αποκτηθεί σε
Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
5.	Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων των προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών σπουδών.
6.	Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων)
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (βλ. παρ. 4β του άρθρου 5 του Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών).
7.	Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους
από τους συντάκτες τους.
8.	Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
9.	Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής
σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ (εφόσον υπάρχουν).
10.	Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ερευνητική Πρόταση) στην Ελληνική 

γλώσσα του Παραρτήματος Β' του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος ΟΔΕ.
Τα δικαιολογητικά (1) και (10) υποχρεωτικά συμπληρώνονται μόνο στα τυποποιημένα 

έντυπα τα οποία διατίθενται είτε από τη Γραμματεία του Τμήματος 

σε έντυπη μορφή, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος Διδακτορικών 

Σπουδών σε ηλεκτρονική μορφή
https://www. uom.gr/ba/aithsh-didaktorikhs-diatribhs
https://www.uom.gr/ba/prosxedio-didaktorikhs-diatribhs
Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (EE
2016/679)
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής
δικαιολογητικά έγγραφα, συναινούν ρητά στην επεξεργασία των προσωπι¬

κών δεδομένων που οι ίδιοι υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους, με σκοπό
την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους και την αποδοχή τους ή μη στο
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου/ας, τα στοιχεία του στη συνέχεια
διαγράφονται από τα αρχεία του Τμήματος εντός χρονικού διαστήματος
τριάντα (30) ημερών. Ο υποψήφιος που τελικά δεν επιλεγεί έχει δικαίωμα να
παραλάβει τα έγγραφα που έχει υποβάλλει, διαφορετικά αυτά καταστρέφονται 

μετά από διάστημα των τριάντα (30) ημερών.
Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων για ένταξη 

στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
1)	Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν
οι υποψήφιοι που πληρούν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
α) Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
β) Κατοχή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 

ή αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ως ισότιμου
της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού
επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/17(Α' 1 14).
γ) Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του
οικείου Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών γίνεται αιτιολογημένα δεκτός
ως Υποψήφιος Διδάκτωρ και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.
2)	Πρόσθετα κριτήρια επιλογής στο Π.Δ.Σ. αφορούν στα παρακάτω:

α) Ο βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος θα πρέπει να είναι:
•	Για σπουδές στην Ελλάδα, υψηλότερος ή ίσος με «7,5».
•	Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο υψηλότερος ή ίσος με «55%».
•	Για σπουδές στις Η.Π.Α. υψηλότερος ή ίσος με «Β».
β) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, η οποία θα αποδεικνύεται με
ένα από τα παρακάτω:
•	Τα Κριτήρια Επιλογής - Γλωσσομάθειας: Επίπεδο Β2
•	TOEFL ΙΒΤ £ 50/120
•	IELTS 2 5,5
•	Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (αναγνωρισμένο 

από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
•	Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών με ανάλογα κριτήρια εισαγωγής όσον
αφορά στην πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ειδικότερα στην περίπτωση κατά την
οποία η βαθμολογία του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Υποψηφίου/ας 

δεν ανταποκρίνεται στα ορισθέντα πρότυπα, η αίτησή του/της δύναται 

να συζητηθεί στη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από τεκμηριωμένη
πρόταση του ενδιαφερόμενου/ης
Διαδικασία Επιλογής, Πιστοποίησης Συνέχισης Σπουδών και Αξιολόγησης
των Υποψηφίων Διδακτόρων
Πρώτο στάδιο (Εισαγωγή στο Πρόγραμμα): Η αξιολόγηση των αιτήσεων
των Υποψηφίων υλοποιείται σε κλίμακα 1 -100 με βάση τις Ενότητες «Αξιολόγηση 

Ερευνητικής Πρότασης», «Συνάφεια Σπουδών» και «Συνέντευξη»
καθώς και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της παρ. 2δ του άρθρου 

6 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ο.Δ.Ε. Αιτήσεις 

οι οποίες θα αξιολογηθούν με λιγότερο από 70% της συνολικής αξιολόγησης 

θα απορρίπτονται. Με βάση την κατάταξη, επιλέγονται οι Υποψήφιοι/ες 

που έχουν την υψηλότερη βαθμολογία για την κάλυψη των προκηρυχ-
θεισών θέσεων.
Δεύτερο στάδιο (Εξετάσεις Πιστοποίησης για τη συνέχιση των σπουδών):
Μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών και το αργότερο είκοσι τέσσερις
(24) μήνες από την ημερομηνία συγκρότησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής 

Επιτροπής, ο/η Υποψήφιος/α υποχρεούται να δώσει γραπτές εξετάσεις
σε τρία (3) μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου Τα μαθήματα στα οποία θα
εξεταστεί ο κάθε Υποψήφιος/α, οι εξεταστές, η αντίστοιχη εξεταστέα ύλη
και τα προτεινόμενα συγγράμματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται 

στη Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Προγράμματος Διδακτορικών 

Σπουδών (κ. Πολυξένη Αγγελούση, τηλ.: 2310 891586. e-mail: xe-
nag@uom.edu.gr). Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι από Δευτέρα
έως Παρασκευή κατά τις ώρες από 1 1:00-13:00.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου
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