
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

Χίος, 9 Ιουλίου 2012 

   Α. Π.: 865 

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου (και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού 

Παραγωγής και Λειτουργιών του Τμήματος), προσκαλεί την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για την κάλυψη δύο θέσεων υποψήφιων διδακτόρων 

στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές: 

1. Μία (1) θέση στην ερευνητική περιοχή των Εφαρμογών της 

Επιχειρησιακής Έρευνας στις Συνδυασμένες Μεταφορές. 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα του υποψηφίου θα επικεντρωθεί στην 

ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων που συνδυάζουν την αιχμή της 

επιχειρησιακής έρευνας με προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής για 

την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων στην περιοχή των συστημάτων 

συνδυασμένων μεταφορών. 

2. Μία (1) θέση στην ερευνητική περιοχή των Πράσινων Συνδυασμένων 

Μεταφορών με έμφαση σε εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας. 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα του υποψηφίου θα επικεντρωθεί στην 

ανάπτυξη καινοτόμων αλγορίθμων που συνδυάζουν την αιχμή της 

επιχειρησιακής έρευνας και τις προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής 

για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων στην περιοχή των πράσινων 

συνδυασμένων μεταφορών. 

Για τις δύο ανωτέρω θέσεις υποψηφίων διδακτόρων υφίσταται 

ενδεχόμενο χρηματοδότησης τους από ερευνητικά προγράμματα. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών (επιθυμητό προσόν) από Πολυτεχνικά Τμήματα, ή από 

Τμήματα Πληροφορικής, ή Θετικών Επιστημών (Μαθηματικού και 

Φυσικού).  Απαιτείται επίσης στιβαρό υπόβαθρο σε μαθηματικά, 



πληροφορική, επιχειρησιακή έρευνα, σύγχρονες γλώσσες 

προγραμματισμού, καθώς και άριστη γνώση της  Αγγλικής γλώσσας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 

επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών (τηλ. 22710-35422, email: odim_gram@chios.aegean.gr) ή το 

Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού Παραγωγής και Λειτουργιών (κ. 

Λεμονιά Αμυγδάλου, e-mail: lamygdalou@fme.aegean.gr, τηλ.  22710-

35450). 

 Οι πλήρεις αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Μηχανικών 

Οικονομίας και Διοίκησης (Διεύθυνση Κουντουριώτου 41, Τ.Κ. 82100, 

Χίος, Υπόψη Γραμματείας ΠΜΣ) έως 31 Ιουλίου 2012 (σφραγίδα 

ταχυδρομείου) και να περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

1. Αίτηση που να περιλαμβάνει παράλληλα και εμπεριστατωμένη 

αναφορά για τους λόγους επιθυμίας εκπόνησης διδακτορικής 

έρευνας και δη στον παραπάνω τομέα (να σταλεί και 

ηλεκτρονικά). 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (να σταλεί και ηλεκτρονικά). 

3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (σε περίπτωση 

απονομής από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να 

συνοδεύονται από αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ) 

4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας τόσο για τις 

προπτυχιακές όσο και για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 

5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. 

6. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή/κα συνέδρια 

(επιθυμητό). 

7. Δύο (2) συστατικές επιστολές 

Καθηγητής Ιωάννης Γκιάλας 

Πρόεδρος Τ.Μ.Ο.Δ. 


