
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Απόφαση 9/19.10.2021 
        Της 156ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 19-10-2021 

 

Την 19η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 156η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

19338/15.10.2021 Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.  

Παρόντες:  

1. Συρμακέσης Σπυρίδων, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και 

εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

2. Σταυρόγιαννης Σταύρος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

3. Καπετανάκη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φιλολογίας, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

4. Καπόλος Ιωάννης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

5. Κοτζαμάνη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Παραστατικών και 

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

6. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος 

Λογοθεραπείας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Λαλαγιάννη Βασιλική, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Μαρινάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

10. Μπάνου Αιμιλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

11. Μπιτσάνη Ευγενία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

12. Πανουτσόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης 

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

13. Πουλόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης  

Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22131 

Τηλέφωνο: 2710 372130 

ΑΔΑ: ΨΙΝΙ469Β7Δ-ΥΚΜ



 

14. Σκούρας Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

15. Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών 

Σπουδών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

16. Τζιαφέρη Στυλιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής, τακτικό 

μέλος (φυσική παρουσία). 

17. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες:  

1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης (αιτιολογημένα απούσα). 

2. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού, τακτικό μέλος. 

3. Δημόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωπονίας, τακτικό 

μέλος. 

4. Φωτόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τακτικό 

μέλος. 

5. Καστανιώτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, 

τακτικό μέλος. 

6. Κολοκοτρώνης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος. 

7. Πετρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τέως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

Στη Συνεδρίαση ήταν συνδεδεμένη, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, το αναπληρωματικό 

μέλος κ. Ρόχας Χιλ Ανδρέα Παόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής.  

 

Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Όλγα Μπουσιούτη, μόνιμη 

διοικητική υπάλληλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).  

 

Επίσης, στη Συνεδρίαση συνδέθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, η Αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας της Διεύθυνσης της Μονάδας Οικονομικής και 

Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Ελένη Πρεζεράκου. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:35 π.μ. 

 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΑΔΑ: ΨΙΝΙ469Β7Δ-ΥΚΜ



 

Θέμα 9: Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής, περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 

13125/16.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από 

νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο υλοποίησης 

της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-

2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80590) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5130641 του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. (Εισηγητής: 

Καθηγητής Σταύρος Σταυρόγιαννης). 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Καθηγητής κ. Σπυρίδων Συρμακέσης, δίνει το λόγο 

στoν εκπρόσωπο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Καθηγητή κ. Σταύρο Σταυρόγιαννη, ο 

οποίος ενημερώνει τα παρόντα μέλη για το υπ΄ αριθμ. 887/05.10.2021 έγγραφο τoυ Προέδρου του 

Τμήματος, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Οδυσσέα Σπηλιόπουλου (αρ. εισ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18211/05.10.2021). 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Τους όρους της υπ’ αριθμ. 13125/16.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 

αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 

2021-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΧΦ469Β7Δ-ΙΡΦ). 

2) Την υπ΄ αριθμ. 5/14.09.2021 Απόφαση της 151ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης (ΑΔΑ: 6Μ9Ζ469Β7Δ-ΗΔ3), περί έγκρισης προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων 

του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 

3) Tην υπ' αριθµ. πρωτ. 17376/24-09-2021 ένσταση του υποψήφιου με αρ. πρωτ. αίτησης 

14573/04.08.2021. 

4) Tην υπ' αριθµ. πρωτ. 17417/27-09-2021 ένσταση του υποψήφιου με αρ. πρωτ. αίτησης 14827/06-

08-2021. 

5) Το Απόσπασμα Πρακτικού της 21ης/30.09.2021 Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής (θέμα 1). 

 

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του ανωτέρω Αποσπάσματος Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων, στο πλαίσιο της 

υπ’ αριθμ. 13125/16.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων 

υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο 

πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 

Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80590) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 

5130641 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, 

όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εξουσιοδοτεί τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης  

(ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             Τρίπολη, 19 Οκτωβρίου 2021 

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 

Καθηγητής Σπυρίδων Συρμακέσης 

ΑΔΑ: ΨΙΝΙ469Β7Δ-ΥΚΜ



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

  

Απόσπασμα του Πρακτικού Συνέλευσης 

Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

με αριθ.  21/30-09 -2021 

Σήμερα Πέμπτη 30-09-2021 και ώρα 10.00π.μ.  συνήλθε σε  συνεδρίαση η Συνέλευση του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με τη μέθοδο τηλεδιάσκεψης, υπό την προεδρία του Προέδρου του 

Τμήματος, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Οδυσσέα Σπηλιόπουλου, μετά από πρόσκληση αυτού. Παρόντες στη 

συνεδρίαση ήταν ο Καθηγητής κ. Στέφανος Γιακουμάτος,  ο Καθηγητής κ. Ηλίας Μακρής, ο Καθηγητής κ. 

Σταύρος Σταυρόγιαννης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Βασίλειος Νικολαίδης, ο Επίκουρος καθηγητής κ. 

Βασίλειος Γιαννόπουλος, η Επίκουρος καθηγήτρια κα Μαρία-Ελένη Αγοράκη, ο Επίκουρος Καθηγητής κ. 

Βασίλειος Μπαμπαλός, ο Επίκουρος καθηγητής κ. Νικολόπουλος Σωτήρης , ο Λέκτορας-Εφαρμογών κ. 

Γεώργιος Μαυριδόγλου,   το μέλος Ε.ΔΙ.Π. κ. Αδαμάντιος Συρμαλόγλου και οι εκπρόσωποι των φοιτητών 

Ρουμάνο Μαργαρίτα, Πρεβύζη Μαριάννα. Ο Λέκτορας-Εφαρμογών κ. Αλέξανδρος Λυγγίτσος απουσίασε 

δικαιολογημένα.  

 Χρέη γραμματέα άσκησε ο διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος κος Γεώργιος Μπεσσής. 

Θέμα 1ο: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων της Πράξης  «Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής 
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» 

Πριν τη συζήτηση του θέματος αποχώρησε από την συνεδρίαση η επίκουρος καθηγήτρια κ. Μαρία-Ελένη 

Αγοράκη. 

Η Συνέλευση έχοντας υπόψη, 

 

Α. την υπ’ αριθμ. 2261/9-6-2021 Πρόσκληση (κωδικός πρόσκλησης ΕΔΒΜ96) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης 

Β. την Απόφαση 10/30-06-2021 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (193η συνεδρίαση) 

Γ. την υπ’ αριθ. Πρωτ. 13125/16.07.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από 

νέους  Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2021-2022. 

Δ. το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 741/31-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων 

υποψηφίων στα πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες 

Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5130641. 

Ε. το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 859/29-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων της Πράξης «Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022» στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5130641. 

 

ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 859/29-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων της Πράξης «Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022» στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5130641. Το εν λόγω πρακτικό επισυνάπτεται στον 

παρόν πρακτικό της συνεδρίασης της Συνέλευσης αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα του. 

ΑΔΑ: ΨΙΝΙ469Β7Δ-ΥΚΜ



 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 11.30 π.μ. έληξε η Συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος                                                                                  O Γραμματέας της Συνέλευσης 

Οδυσσέας Σπηλιόπουλος                                                                        Γεώργιος Μπεσσής 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Γραμματέας της Συνέλευσης 

Γεώργιος Μπεσσής 

ΑΔΑ: ΨΙΝΙ469Β7Δ-ΥΚΜ



   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Της πράξης «Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου» 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

 

Σήμερα 29/9/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00πμ, συνήλθε με τη διαδικασία της 
τηλεδιάσκεψης, σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ενστάσεων της πράξης «Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 
2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής η σύνθεση της οποίας καθορίστηκε με την με αριθ. 16/1-7-
2021(θέμα 2ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

Παρόντα μέλη: ο Καθηγητής Μακρής Ηλίας, ο Αναπληρωτής Καθηγητής 
Σπηλιόπουλος Οδυσσέας και ο Επίκουρος Καθηγητής Μπαμπαλός Βασίλειος. Τα 
πρακτικά τηρήθηκαν από το μέλος της επιτροπής Επίκουρο Καθηγητή, Μπαμπαλό 
Βασίλειο. 

 

Η επιτροπή παρέλαβε δύο ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων αξιολόγησης, ως 
ακολούθως: 

1. Γνωστικό Αντικείμενο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών 

Οργανισμών, Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Γνώσης». 

Ένσταση αριθμ.πρωτοκ. 17376/24-9-2021, του κ. . 

 

2. Γνωστικό Αντικείμενο: «Ποσοτικές Μέθοδοι». 

Ένσταση αριθμ. πρωτοκ. 17417/27-9-2021, του κ. . 
 

Η επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι και οι δύο ενστάσεις υποβλήθηκαν 
εμπροθέσμως, προχωρεί στην εξέτασή τους ως ακολούθως:  

 

1. Γνωστικό Αντικείμενο:  «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών 

Οργανισμών, Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Γνώσης». 

Ένσταση αριθμ.πρωτοκ. 17376/24-9-2021, του κ. .. 

Α. Ως προς την ένσταση του υποψηφίου σε σχέση με το κριτήριο 4: 
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Κατά την ακαδημαϊκή και επιστημονική κρίση των μελών της επιτροπής, το 
αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου αναλώνεται αποκλειστικά 
στο ζήτημα της χορηγίας, πεδίο που κινείται κυρίως στο χώρο του μάρκετινγκ και 
όχι της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, η διδακτορική διατριβή του 
υποψηφίου είναι εστιασμένη αποκλειστικά στοsponshorship(χορηγίες)και στις 
αθλητικές εταιρείες. Η διοίκηση σε σχέση με Αθλητικούς φορείς και εταιρείες, 
σύμφωνα με την ακαδημαϊκή κρίση της επιτροπής  δεν θεωρείται συναφής με τη 
Διοίκηση επιχειρήσεων και για το λόγο αυτό υπάρχουν διαφορετικά 
πανεπιστημιακά τμήματα που θεραπεύουν τα δύο επιστημονικά πεδία. Το δε 
γνωστικό αντικείμενο του τμήματος αλλά και το πρόγραμμα σπουδών και ο 
προσανατολισμός των μαθημάτων του είναι προσαρμοσμένα στο πεδίο της 
Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. 

Η δε αξιολόγηση της συνάφειας της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου, δεν 
διαφέρει αναλογικά από την αντίστοιχη μοριοδότηση των προηγούμενων ετών του 
ιδίου υποψηφίου, με τη στάθμιση που κάθε χρόνο λαμβάνει από την εκάστοτε 
προκήρυξη της πράξης. Η επιτροπή αξιολόγησης ήταν συνεπής με τις αξιολογήσεις 
προγενέστερων ετών του υποψηφίου και δίχως κάποια πρόθεση να τον αδικήσει 
στην φετινή αξιολόγηση. Τούτο καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι παρά το ότι 
η διδακτορική διατριβή του υποψηφίου είναι ελλιπώς υποβληθείσα (με σημαντικές 
και συχνές ασυνέχειες μεταξύ των σελίδων), η επιτροπή δεν απέκλεισε την 
υποψηφιότητά του αλλά προχώρησε στην αξιολόγηση και μοριοδότησή του.Η 
επιτροπή ενστάσεων θεωρεί συνεπώς ότι σύμφωνα με την ακαδημαϊκή της κρίση, 
δεν απαιτείται κάποια αλλαγή στη μοριοδότηση από την επιτροπή αξιολόγησης στο 
κριτήριο αυτό. 

 
Γ. Αναφορικά με την ένσταση του υποψηφίου για την αλλαγή του γνωστικού 
αντικειμένου σε σχέση με την πρόσκληση του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, 
2020-2021 και την προσθήκη της «διαχείρισης γνώσης», η επιτροπή επισημαίνει ότι 
κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα και τμήμα έχει την απόλυτη ελευθερία να 
προσαρμόζει τα αντικείμενα στα οποία αναζητά συνεργάτες, και να βελτιώνει 
πιθανές αστοχίες που διαπιστώνει στην πορεία. Η προσθήκη δεν αφορά μόνο το 
πεδίο «Διαχείριση Γνώσης» που επισημαίνει ο υποψήφιος, αλλά προστέθηκε η 
ειδίκευση «…….και Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, Επιχειρηματικότητα και 
Διαχείριση Γνώσης». 

Με αυτή την προσθήκη, το γνωστικό αντικείμενο έγινε περισσότερο συγκεκριμένο 
με σκοπό να περιοριστεί το εύρος του πεδίου της διοίκησης επιχειρήσεων που είναι 
ομολογουμένως πολύ μεγάλο, και να προσαρμοστεί στα γνωστικά πεδία του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τα όργανα του τμήματος έκριναν ότι 
χρειάζεται να προσελκυστούν υποψήφιοι για τα προκηρυσσόμενα μαθήματα, οι 
οποίοι θα τα προσέγγιζαν από την οπτική της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Το δε 
γνωστικό πεδίο της διαχείρισης γνώσης (Knowledgemanagement), εμπίπτει 
απόλυτα στη θεωρία της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και στο 
αντικείμενο αυτό υπάρχει άλλωστε πλούσια ερευνητική και συγγραφική 
δραστηριότητα διεθνώς. Η διαχείριση γνώσης συνδέεται με ένα γοργά 
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αναπτυσσόμενο τμήμα της καινοτομικής δραστηριότητας, που είναι η 
χρηματοοικονομική καινοτομία (financialinnovation) και του ραγδαία 
αναπτυσσόμενου πεδίου της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) και είναι 
αναπόσπαστα συνδεδεμένο με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις 
και απόλυτα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος και την 
κατεύθυνση που επιθυμεί να δώσει στην προσέγγιση των μαθημάτων. 

 
Δ. Αναφορικά με την άποψη-σχόλιο του υποψηφίου περί αμφιβολιών ως προς το 
ανεπηρέαστο των αξιολογητών και τη διασφάλιση ή μη της αντικειμενικότητας και 
της αμεροληψίας εξαιτίας της διαπίστωσης βαθμού συγγένειας μεταξύ ενός από 
τους υποψηφίους και μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, τα μέλη της επιτροπής ενστάσεων θεωρούν ότι δεν υπήρξαν 
από το όργανα του Τμήματος τακτικές αντίστοιχες με αυτές στις οποίες αναφέρεται 
ο υποψήφιος, γεγονός που καταδεικνύεται τόσο από την αξιολόγηση τελικά της 
διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου παρά την ελλιπή υποβολή της (βλέπε 
παραπάνω), όσο και από το ότι την αμέσως προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά 
(2020-2021) ο κ. ……………….. υπήρξε πρώτος στην αξιολόγηση του Τμήματος με τον 
υποψήφιο που εμμέσως αναφέρει να κατατάσσεται σε χαμηλότερη θέση με βάση 
τα τότε ισχύοντα κριτήρια μοριοδότησης και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, και 
συνεργάστηκε με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το 
συγκεκριμένο έτος. Επίσης και το προηγούμενο αυτού ακαδημαϊκό έτος (2019-
2020) ο κ. ……………….. είχε και πάλισυνεργαστεί με το τμήμα καταλαμβάνοντας τη 
θέση, όντας δεύτερος τη φορά αυτή στη λίστα, μετά την άρνηση του πρώτου 
υποψηφίου. Και τα τρία αυτά έτη, η ύπαρξη συγγενούς υποψηφίου που αναφέρει ο 
κ. ………………. υπήρχε, δίχως να επηρεάσει την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης.  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τα τρία τελευταία έτη, μεταβάλλεται τόσο η 
πρόσκληση, τα κριτήρια και η βαρύτητα καθενός από την πλευρά του 
Πανεπιστημίου, όσο και τα γνωστικά αντικείμενα των προκυρηχθέντων θέσεων, 
από την πλευρά των τμημάτων. Τα όργανα του τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, καλούνται να κρίνουν κάθε φορά με βάση την ακαδημαϊκή 
τους άποψη για τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος με βάση τα κριτήρια 
που διαμορφώνονται. Η διαφορετική αξιολόγηση με βάση και τα διαφορετικά 
κριτήρια, επί τρία συναπτά έτη (διαφορετική για κάθε έτος) και το γεγονός της 
κατάληψης της πρώτης θέσης του υποψηφίου κατά το προηγούμενο έτος, το 
αντίθετο από αυτό που ισχυρίζεται καταδεικνύει.   

 

Ε. Αναφορικά με την ένσταση του υποψηφίου σχετικά με την μη προσμέτρηση της  
αποδεδειγμένης μεταδιδακτορικής εμπειρίας, η επιτροπή ενστάσεων συμφωνεί με 
την επιτροπή αξιολόγησης ότι αυτή δεν θα πρέπει να προσμετρηθεί, καθώς στη 
λογική που αναπτύχθηκε για τη συνάφεια του διδακτορικού (βλέπε ανωτέρω), και 
το αντικείμενο της μεταδιδακτορικής εμπειρίας είναι στο ίδιο γνωστικό πεδίο, την 
αποδοτικότητα της χορηγίας στο χώρο του αθλητισμού. 

 

ΑΔΑ: ΨΙΝΙ469Β7Δ-ΥΚΜ



   

ΣΤ. Αναφορικά με την ένσταση του υποψηφίου σε σχέση με το περιεχόμενο του 
σχεδιαγράμματος διδασκαλίας, η επιτροπή συμφωνεί με την κρίση της επιτροπής 
αξιολόγησης και τη μοριοδότηση των υποψηφίων, καθώς κατά την ακαδημαϊκή και 
επιστημονική της κρίση, τα σχεδιαγράμματα αμφοτέρων, καλύπτουν επαρκώς το 
υλικό των μαθημάτων και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. 
Επισημαίνει δε, σε σχέση με το κριτήριο 5γ και τη σχετική αναφορά του κ. 
…………………………, ότι η αμφίδρομη διδασκαλία μέσα από την ενεργό συμμετοχή του 
φοιτητή με προετοιμασία, παρουσίαση και υποστήριξη εργασιών ενώπιων του 
διδάσκοντα και των συμφοιτητών του, αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα 
μάθησης και διάχυσης της γνώσης, στοιχείο απαραίτητο για κάθε φοιτητή στο πεδίο 
της διοίκησης επιχειρήσεων.Τούτο ισχύει τόσο για τους φοιτητές που παρουσιάζουν 
και υποστηρίζουν μια εργασία, όσο και τους υπόλοιπους που συμμετέχουν σαν 
ακροατές και συνηθίζεται να αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα. Δεν θεωρεί συνεπώς η επιτροπή ότι μια διδακτική 
εβδομάδα που περιλαμβάνει αυτή τη δράση, δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως 
διδακτική εβδομάδα. Τουναντίον.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή ενστάσεων, σύμφωνα με την ακαδημαϊκή και 

επιστημονική της κρίση, εισηγείται στη συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής να μην κάνει αποδεκτή την ένσταση του υποψηφίου και να 

διατηρήσει τον προσωρινό πίνακα αξιολόγησης ως έχει και στην οριστική του μορφή. 

 
 
 

2. Γνωστικό Αντικείμενο:  «Ποσοτικές Μέθοδοι». 

Ένσταση αριθμ.πρωτοκ.17417/27-9-2021, του κ.  

Α. Αναφορικά με το κριτήριο 4α, η επιτροπή ενστάσεων διαπίστωσε ότι η 
μοριοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης είναι η υψηλότερη που κατέλαβαν 
υποψήφιοι για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Αξιολόγησε ως εκ τούτου τη 
διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ. …………… με το μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό συνάφειας. Απόλυτη συνάφεια δεν ήταν δυνατό να υπάρξει, με 
δεδομένο το ευρύ γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων μαθημάτων, 
Χρηματοοικονομικά, Επιχειρησιακή έρευνα και Αναλογιστικά Μοντέλα. 

 

Β. Αναφορικά με το κριτήριο 4β, η επιτροπή διαπιστώνει ότι ορθώς έχει γίνει η 
μοριοδότηση από την επιτροπή αξιολόγησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το 
βιογραφικό του υποψηφίου έχει 4 δημοσιευμένα άρθρα σε διεθνή περιοδικά, 3 
άρθρα τα οποία έχουν υποβληθεί για δημοσίευση (δεν βαθμολογούνται) και 2 
άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων. Αναφορικά με τα 4 δημοσιευμένα άρθρα το 1 έχει 
δημοσιευθεί σε περιοδικό με κατηγοριοποίηση Q1 στη λίστα Scimago 
(βαθμολογείται με 3 μόρια), τα 2 έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικό με 
κατηγοριοποίηση Q2 στη λίστα Scimago (βαθμολογούνται με 2,5 μόρια έκαστο) και 
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το τελευταίο έχει δημοσιευθεί σε περιοδικό με κατηγοριοποίηση Q3 στη λίστα 
Scimago (βαθμολογείται με 2 μόρια). Αναφορικά με τα 2 άρθρα σε πρακτικά 
συνεδρίων, δεδομένου ότι πρόκειται για συνέδρια που δεν κατηγοριοποιούνται στη 
λίστα conferenceranks.com, βαθμολογούνται με 1 μόριο έκαστο. Τέλος, ο 
υποψήφιος έχει παρουσιάσει εργασίες του σε 12 συνέδρια, εκ των οποίων τα 2 
αφορούν τα άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι 
υπόλοιπες 10 εργασίες παρουσιάστηκαν σε συνέδρια που δεν κατηγοριοποιούνται 
στη λίστα conferenceranks.com και βαθμολογούνται με 0,5 μόριο έκαστο. 
Επομένως η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου ανέρχεται στα 
3+2,5*2+2+1*2+0,5*10 = 17/25. 

 

Γ. Αναφορικά με το κριτήριο 5α, η επιτροπή αξιολόγησης διαπιστώνει ότι ορθώς 
έχει γίνει η μοριοδότηση από την επιτροπή αξιολόγησης, καθώς η λογική για την 
βαθμολόγηση ακολουθεί αυτήν της ενότητας 4α. Οι φράσεις «υψηλή συνάφεια» 
και «Αρκετά υψηλή συνάφεια» σε σχέση με την ερευνητική δραστηριότητα των 
υποψηφίων, δεν υποδήλωναν κάποια διαφορετική αντιμετώπιση από 
βαθμολογικής πλευράς. 

 

Δ. Σχετικά με το κριτήριο 5β, η βαθμολογία του υποψηφίου δεν είναι η μέγιστη, 
διότι δεν προκύπτει από τα υποβληθέντα από αυτόν στοιχεία η χρήση κάποιου 
λογισμικού για τα μαθήματα ή/και διαδικτυακά βοηθήματα όπως online ασκήσεις, 
περιοχές συζητήσεων για το μάθημα κ.λπ, ενώ, δεν υπάρχει επίσης αναφορά ούτε 
στη χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (eclass). Κατόπιν αυτών, η 
επιτροπή ενστάσεων θεωρεί ότι ορθώς έχει η μοριοδότηση του υποψηφίου και 
κρίνει ότι δεν απαιτείται κάποια αλλαγή στη μοριοδίοτηση. 

 

Ε. Αναφορικά με το κριτήριο 5γ, η βαθμολογία του υποψηφίου δεν είναι η μέγιστη 
δυνατή διότι όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα στοιχεία, δεν έχει ορίσει 
εβδομαδιαία ύλη για τα μαθήματα που αιτείται να διδάξει, ενώ και η βιβλιογραφία, 
κατά την επιστημονική κρίση της επιτροπής είναι ελλιπής τόσο ως προς τη 
κατανομή (σειρά διδασκομένων πεδίων) όσο και ως προς τη δομή. Ορθώς συνεπώς 
έχει βαθμολογηθεί με αυτά τα μόρια από την επιτροπή αξιολόγησης. 

Τέλος, αναφορικά με το αίτημα του υποψηφίου προς την επιτροπή ενστάσεων, για 
την πρόσβαση στους φακέλους των συνυποψηφίων του, η επιτροπή επισημαίνει ότι 
η πρόσβαση σε τέτοια στοιχεία ζητείται αρμοδίως, από την υπηρεσία του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σύμφωνα με τα ισχύοντα από την πρόσκληση και όχι 
από την ίδια την Επιτροπή που δεν έχει τέτοια δικαιοδοσία. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, , η επιτροπή ενστάσεων, σύμφωνα με την ακαδημαϊκή και 

επιστημονική της κρίση, εισηγείται στη συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής να μην κάνει αποδεκτή την ένσταση του υποψηφίου και να 

διατηρήσει τον προσωρινό πίνακα αξιολόγησης ως έχει και στην οριστική του μορφή. 

 

 

Στο σημείο αυτό και περί ώρας 15:00μμ έληξε η Συνεδρίαση, συντάχθηκε και 
υπογράφηκε το παρόν πρακτικό. 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Μακρής Ηλίας 

 

Σπηλιόπουλος Οδυσσέας 

 

Μπαμπαλός Βασίλειος 
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