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ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» 

 

                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 

                                            ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1:  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση 84 Θέσεων 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023  
 
 

Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
Ελλάδος, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της 8ης περιόδου του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και 
Πληροφοριακά Συστήματα" (Financial Management, Accounting and Information 
Systems) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή. 
 
 
Σκοπός του ΠΜΣ 
 

Σκοπός του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος, των 
ομολόγων Τμημάτων, αλλά και των πτυχιούχων σχολών άλλων Πανεπιστημίων, καθώς 
επίσης και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο 
των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, στοχεύει στην 
προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας και της θεωρίας μέσα από την εμβάθυνση και 
προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της 
Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων. 
 
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργασθούν ως οικονομικοί αναλυτές, 
υπεύθυνοι εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων και οργανισμών, σύμβουλοι επιχειρήσεων, 
αξιολογητές επενδύσεων, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, υπεύθυνοι κοστολόγησης, 
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σύμβουλοι κατάρτισης επενδυτικών σχεδίων, σύμβουλοι επιχειρησιακών συστημάτων 
ή/και στα πλαίσια κάθε άλλης δραστηριότητας που έχει σχέση με το λογιστικό και 
διοικητικό έλεγχο επιχειρήσεων. Επιπλέον,  δύνανται να συνεχίσουν τις σπουδές τους για 
απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είτε στο οικείο Τμήμα, είτε σε άλλο Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας ή του εξωτερικού. 
 
 
Τίτλος Σπουδών 
 

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής 
Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα», 
(Financial Management, Accounting and Information Systems), σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία για τα αυτοδύναμα μεταπτυχιακά προγράμματα των Ελληνικών Α.Ε.Ι. 

 
 
Κατηγορίες Πτυχιούχων οι οποίοι γίνονται δεκτοί 

 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι:  
α) Τμημάτων Οικονομικών Σχολών των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και πρώην ΤΕΙ) της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής ή άλλων Τμημάτων 
Πανεπιστημίων με συναφή γνωστικά αντικείμενα,  
β) Τμημάτων Κοινωνικών, Θετικών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, με τουλάχιστον δυο (2) χρόνια επαγγελματική εμπειρία συναφή με τα γνωστικά 
αντικείμενα του Π.Μ.Σ. μέσα στην τελευταία δεκαετία, ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών συναφούς με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΠΜΣ. 
 
Οι κάτοχοι τίτλου (ΑΕΙ) της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί, εφόσον υπάρχει αναγνώριση 
ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.  
 
Δεκτοί επίσης μπορούν να γίνουν και φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες 
τις απαραίτητες υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών, εκτός από 
την ορκωμοσία. Για να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης της Β΄ και Γ΄ Φάσης, 
απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία του 
Τμήματός τους, η οποία θα βεβαιώνει την ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και τον 
βαθμό του πτυχίου τους. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την 
προσκόμιση αντιγράφου του πτυχίου τους. 
 
 

Δωρεάν φοίτηση 

 
Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει το 
30% του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος, με βάση τις 
ισχύουσες κατά Νόμο προϋποθέσεις. Επίσης, δύναται να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι των 
οποίων τα δίδακτρα καλύπτονται από υποτροφία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
 
 
Αξιολόγηση Υποψηφίων 
 
Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης: 

• Βαθμός πτυχίου (συντελεστής 40%) 
• Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (συντελεστής 20%) 
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• Συναφής επαγγελματική εμπειρία, μέσα στην τελευταία δεκαετία, ή/και ερευνητική 
δραστηριότητα (συντελεστής 10%)1 

• Ύπαρξη άλλου τίτλου σπουδών (πτυχίου ή μεταπτυχιακού) (συντελεστής 10%) 
• Προσωπική συνέντευξη (συντελεστής 20%) 

 
 

Χρονική Διάρκεια Σπουδών Π.Μ.Σ. 

 
Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την 
απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των 
οποίων το τρίτο εξάμηνο σπουδών αφιερώνεται αποκλειστικά στην εκπόνηση της 
διπλωματικής εργασίας.  
 

Δομή και Περιεχόμενο Προγράμματος  

 
Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, κατανεμημένα εξίσου σε δύο 

εξάμηνα σπουδών. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις 

διδακτικές εβδομάδες. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες διδασκαλίας την 

εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου πραγματοποιείται η εκπόνηση της 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.).  

 

Γλώσσα Διδασκαλίας 

 
Γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική, αλλά δύναται κατά περίπτωση να είναι 
και η Αγγλική. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να ορίσει την χρήση μόνο της Αγγλικής,  
όταν κρίνεται ότι υπάρχουν αντίστοιχες ανάγκες, όπως για παράδειγμα τμήμα αλλοδαπών 
φοιτητών. 
 

Καταβολή Διδάκτρων 

 
Τα δίδακτρα για το Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 3.000 Ευρώ και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις 
ως εξής: 
 
α) 1.500 Ευρώ, εκ των οποίων τα 500 ευρώ με την εγγραφή και τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ 
μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 1ου εξαμήνου 
β) 1.000 Ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 2ου εξαμήνου 
γ) 500 Ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 3ου εξαμήνου (εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας). 
 
 
Έναρξη Διδασκαλίας 
 
Η διδασκαλία των μαθημάτων του 8ου κύκλου του ΠΜΣ θα ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (Μάρτιος 2023). 
 
 

 
1 Σημείωση: Ως προϋπηρεσία προσμετράται και το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης 
φοιτητών. 
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Υποβολή αιτήσεων 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την ηλεκτρονική αίτηση του ΠΜΣ από την 
ιστοσελίδα http://msc.acf.teithe.gr/. Η υποβολή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την 20η 
Ιανουαρίου 2023. Σημειώνεται ότι η υποβολή της αίτησης των υποψηφίων, κατά την 
περίοδο αυτή, θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο mail της Γραμματείας του ΠΜΣ, msc-
info@accis.ihu.gr. 
 
 
Πληροφορίες 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την 
ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://msc.acf.teithe.gr/ ή να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΠΜΣ 
στο τηλέφωνο 2310-013203 ή στο mail: msc-info@accis.ihu.gr. 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2:  
 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ στο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
 

Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και 
Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους/ες να 
εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ του Τμήματος, όπως 
υποβάλλουν σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του 
Τμήματος. 
 
Οι προσφερόμενες θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και τα αντίστοιχα θεματικά πεδία 
έρευνας έχουν ως ακολούθως: 
 

Γνωστικό Αντικείμενο Αριθμός Θέσεων ΥΔ Επιβλέπων 

Επιχειρηματική Αναλυτική 2 Ευστάθιος Κύρκος, Καθηγητής  

Συστήματα Επιχειρησιακών 
Πόρων 

2 Κωνσταντίνος Στεφάνου, 
Καθηγητής 

Χρηματοοικονομική 
Ανάλυση και Πληροφόριση 

2 Κωνσταντίνος Στεφάνου, 
Καθηγητής 

Αναζήτηση ομοιότητας σε 
οικονομικά δεδομένα (με 
μορφή χρονοσειρών) 

1 Ελευθέριος Τιάκας,  
Επίκουρος Καθηγητής 

Εντοπισμός ακραίων τιμών 
σε οικονομετρικά δεδομένα 

1 Ελευθέριος Τιάκας,  
Επίκουρος Καθηγητής 

Λογιστική 1 Ευρύκλεια Χατζηπέτρου, 
Επίκουρη καθηγήτρια  

 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στην Γραμματεία του 
Τμήματος κατά το χρονικό διάστημα από 5/12/2022 έως 8/1/2023. Η αίτηση 
υποψηφιότητας μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή (σε ψηφιακό δίσκο). 

http://msc.acf.teithe.gr/
mailto:msc-info@accis.ihu.gr
mailto:msc-info@accis.ihu.gr
http://msc.acf.teithe.gr/
mailto:msc-info@acf.teithe.gr
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Για την υποβολή υποψηφιότητας απαιτούνται τα παρακάτω τεκμήρια: 
 
1) Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος). Προαιρετικά, ο/η 

υποψήφιος/α στην αίτηση μπορεί να προτείνει επιβλέποντα καθηγητή . 

2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

4) Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών, με 

συνημμένη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της 

αλλοδαπής. 

5) Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου ή Διπλώματος. 

6) Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος. 

7) Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακού διπλώματος. 

8) Διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. 

9) Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους 

συντάξαντες τις οποίες οι ίδιοι οι συντάξαντες τις αποστέλλουν απευθείας στην 

Γραμματεία του Τμήματος. 

10) Περίληψη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας. 

11) Πλήρη αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε 

ερευνητικά προγράμματα, βεβαιώσεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας κ.λπ. 

(εφόσον υπάρχουν). 

12) Ερευνητική Πρόταση. Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την αίτηση 

και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, Ερευνητική Πρόταση Εκπόνησης Διδακτορικής 

Διατριβής σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο έντυπο του Τμήματος.  

13) Κάθε άλλο έγγραφο που ο υποψήφιος θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει την θέση του 

Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποψηφίων 
διδακτόρων, καθώς και λοιπά θέματα συναφή με την διεξαγωγή διδακτορικών σπουδών  
στο Τμήμα καθορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής 
και Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΙΠΑΕ (ΦΕΚ, 3469/τ.Β’/ 20-8-2020), στην ιστοσελίδα 
http://www.acc.teithe.gr/el/studies_phd_studies.php. 
 
 
Επικοινωνία: 
 
ΔΙΠΑΕ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΣΙΝΔΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΘ.141 - ΤΚ 57400 
ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τηλ. Γραμματείας:    2310 013192,    info@accis.ihu.gr 
Τηλ. Προϊσταμένης Γραμματείας:  2310 013191,   xsagou@admin.teithe.gr 

 
 

mailto:info@accis.ihu.gr

