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Ο Καθηγητής κ. Δ. Κυρκιλής 
Παρίστανται Ο Κοσμήτορας της Σχολής  Καθηγητής κ. Άγγελος Κότιος ως 

Προεδρεύων της Συνεδρίασης 
             Η Γραμματέας   της Σχολής  κα Κυριακή Σταυριανίδου 
      

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Επιλογή Προέδρου της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Μονιμοποίησης, ορισμός 
δύο αξιολογητών και καθορισμός του τρόπου αξιολόγησης της διδακτικής 
ικανότητας της υποψηφίας για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου  
Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Επιχειρήσεις» του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης. 
 
Η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης που 
βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Καραολή και 
Δημητρίου 80, αίθουσα 010 στο ισόγειο). Η τηλεδιάσκεψη διεξάγεται με την 
βοήθεια του Κέντρου Δικτύων,  τηρουμένων όλων των  προϋποθέσεων 
ταυτοποίησης και αξιοπιστίας του συστήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις των νόμων. Τα πρακτικά, προκειμένου να υπογραφούν από τους κατά το 
νόμο αρμόδιους, θα αποσταλούν μέσω ψηφιακά υπογεγραμμένου και 
κρυπτογραφημένου e – mail από το υπάρχον τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, στα μέλη 
που συμμετέχουν και θα κοινοποιηθούν στα απόντα μέλη για ενημέρωσή τους.  
 
Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση. 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο Κοσμήτορας αναφέρει ότι η Επικ. Καθηγήτρια κα Κ. 
Κοτταρίδη με την υπ΄αριθμ. Πρωτ.:  14190/21-12-15 αίτησή της ζήτησε την 
μονιμοποίησή της  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό 
αντικείμενο «Διεθνείς Επιχειρήσεις», σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4115/2013, 
επειδή έχει συμπληρώσει την απαιτημένη τριετία από τη δημοσίευση της πράξης 
διορισμού του στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή. (ΦΕΚ διορισμού 1345/τ.Γ’/20-12-12) 
στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Επιχειρήσεις». 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19, του Ν. 4009/11, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, καθώς και με τις διατάξεις της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου 
(Αριθμός Συνεδρίασης 6η/6-2-14) ΦΕΚ 393/τΒ/19-2-14 και κατ΄εφαρμογή της υπ΄ 
αριθμ. Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2619/τ.Β’/16-10-2013), η 
Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της 28/01/16 αποφάσισε τη 
συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την μονιμοποίηση καθηγητή στη 
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς 



Επιχειρήσεις» και στη συνέχεια η Κοσμητεία στη Συνεδρίαση της 9-2-16/5η   
συνεδρία, συμφώνησε ομόφωνα με την Ειδική Επταμελή Επιτροπή Μονιμοποίησης 
της οποίας τα μέλη ανήκουν στα μητρώα των εσωτερικών και εξωτερικών μελών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και 
Διεθνών Σπουδών, ως αυτά έχουν αναρτηθεί στη Σχολή και στον ιστότοπο του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
Στη συνέχεια η Κοσμητεία με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.:Δ.20160064/16-2-16 επιστολή 
της, σας γνωστοποίησε τη σύνθεση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής.  
Στο σημείο αυτό ο κ. Κοσμήτορας αναφέρει ότι όλα τα παραπάνω έχουν άμεσα 
αναρτηθεί στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (Α’ 
195), όπως τροποποιήθηκε με την  παράγραφο 13, άρθρο 34 του Ν. 4115/2013 
(ΦΕΚ 24/τ.Α’/30-1-2013) καθώς και τις διατάξεις της Κανονιστικής Απόφασης της 
Συγκλήτου (Αριθμός Συνεδρίασης 6η/6-2-1),  ΦΕΚ 393/τΒ/19-2-14, και  κατ’ 
εφαρμογή της υπ΄ Αριθμ. Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
2619/τ.Β’/16-10-2013), η Κοσμητεία με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: Δ.20160065/16-02-16 
επιστολή της προς την υποψήφια της ζήτησε να υποδείξει 2 Καθηγητές ή Ερευνητές 
για την υποβοήθηση του έργου της Ε.Ε.Ε. οι οποίοι να ανήκουν στα μητρώα του 
ιδρύματος και να μην συμπεριλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη 
της Ε.Ε.Ε.  
Η υποψήφια με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ.20160071/17-2-16 επιστολή της υπέδειξε ως 
αξιολογητές τους κ.κ. Καθηγητή Δημήτριο Θωμάκο, του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου και τον  Καθηγητή Νικόλαο Κυριαζή, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Συνεχίζοντας ο Κοσμήτορας αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 5, του άρθρου 19 του ν.4009/11 και με τις διατάξεις της παραγράφου 
4, του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε με την  
παράγραφο 13, άρθρο 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/30-1-2013), καθώς και με 
τις διατάξεις της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου (Αριθμός Συνεδρίασης 
6η/6-2-14) ΦΕΚ 393/τΒ/19-2-14 και  κατ’ εφαρμογή της υπ΄  Αριθμ. Φ. 
122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2619/τ.Β’/16-10-2013), σήμερα, 
συνεδριάζει η Ειδική Επταμελής Επιτροπή προκειμένου: α) να ορίσει τον Πρόεδρο 
της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, ο οποίος θα πρέπει να είναι εσωτερικό μέλος 
της Ε.Ε.Ε.,  β) να ορίσει δύο αξιολογητές που θα υποβάλλουν  γραπτή αξιολόγηση 
για την υποψήφια, οι οποίοι θα πρέπει να είναι καθηγητές ή ερευνητές της 
αλλοδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών ή στο μέτρο που αυτό 
δεν είναι εφικτό, να είναι καθηγητές ή ερευνητές της ημεδαπής που ανήκουν στο 
μητρώο των εξωτερικών μελών και γ) να καθορίσει τον τρόπο αξιολόγησης της 
διδακτικής ικανότητας της υποψηφίας. 
Αναφορικά με την επιλογή του Προέδρου της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, τα 
μέλη της Ε.Ε.Ε συζητούν και ομόφωνα επιλέγουν ως Πρόεδρο της Ειδικής 
Επταμελούς Επιτροπής για μονιμοποίηση καθηγητή στη βαθμίδα του Επικ. 
Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Επιχειρήσεις» το τακτικό εσωτερικό 
μέλος της Επιτροπής Καθηγητή κ. Π. Παντελίδη. 
Στο σημείο αυτό παίρνει τον λόγο ο Κοσμήτορας της Σχολής  Καθηγητής κ. Α. Κότιος, 
ο οποίος αναφερόμενος στο θέμα του ορισμού των δύο αξιολογητών κάνει γνωστό 
στα μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής ότι έγινε ενδελεχής έρευνα ανάμεσα 
στους καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που ανήκουν στο μητρώο των 
εξωτερικών μελών της Σχολής και δυστυχώς δεν βρέθηκε κάποιος που να μπορεί να 
διαθέσει ικανό χρόνο για την εμπρόθεσμη συγγραφή της αξιολόγησης του έργου 



της υποψηφίας λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών τους οι οποίες καθιστούν 
αδύνατη την εμπρόθεσμη υποβολή αξιολόγησης.    
Στη συνέχεια και επειδή δεν ήταν εφικτό η ανεύρεση αξιολογητών από το μητρώο 
των εξωτερικών μελών της αλλοδαπής έγινε αναζήτηση από το μητρώο των 
εξωτερικών μελών της ημεδαπής  και βρέθηκαν οι κ.κ. Ι. Χατζηδημητρίου και Δ. 
Κυρκιλής καθότι το γνωστικό τους αντικείμενο και το επιστημονικό τους έργο είναι 
το πιο συναφές και εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης. 
 
Τα μέλη της Ειδικής  Επταμελούς Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση ορίζουν 
ομόφωνα, ως  αξιολογητές, του έργου της υποψηφίας τον Καθηγητή κ. Ι. 
Χατζηδημητρίου και τον Καθηγητή κ. Δ. Κυρκιλή καθότι το γνωστικό τους 
αντικείμενο και το επιστημονικό τους έργο είναι συναφές και εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης. 
Ως εκ τούτου, ορίζονται ως αξιολογητές για την μονιμοποίηση καθηγητή στη 
βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Επιχειρήσεις»  οι 
παρακάτω: 

1. Καθηγητής Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολή 
Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική των Επιχειρήσεων με 
έμφαση στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες». 

2. Καθηγητής Κυρκιλής Δημήτριος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα 
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο: 
«Οικονομική Ανάπτυξη και Επενδύσεις». 
 

Συνεχίζοντας, ο Κοσμήτορας αναφέρει ότι πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος 
αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας της υποψηφίας, όπως προβλέπεται από 
διατάξεις του άρθρου 19, του Ν. 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς 
και με τις διατάξεις της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου (Αριθμός 
Συνεδρίασης 6η/6-2-14) ΦΕΚ 393/τΒ/19-2-14. Επισημαίνει στα μέλη της Ε.Ε.Ε. ότι 
δυστυχώς οι φοιτητές της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών, δεν έχουν εκλέξει τους εκπροσώπούς τους και έτσι δεν είναι δυνατή η 
παρουσία τους προκειμένου να εκφράσουν την γνώμη τους για την διδακτική 
ικανότητα της υποψηφίας. Για αυτό το λόγο προτείνει η διδακτική ικανότητα της 
υποψηφίας να αξιολογηθεί από τον Πρόεδρο του Τμήματος του οποίου η 
αξιολόγηση θα βασίζεται στις αξιολογήσεις των φοιτητών καθώς και στην  εν γένει 
πληροφόρησή του για την υποψήφια αφού είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος που μπορεί 
να παρέχει αυτές τις πληροφορίες. Έτσι λοιπόν θα ζητήσει από τον  Πρόεδρο του 
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης να συντάξει εγγράφως την αξιολόγηση της 
διδακτικής ικανότητας της υποψηφίας και να δοθούν στην Επιτροπή ενδεικτικά 
αξιολογήσεις των φοιτητών από την διδασκαλία της κας Κ. Κοτταρίδη σε ένα 
τουλάχιστον μάθημα του προγράμματος σπουδών του τμήματος.  
Τα μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής εγκρίνουν ομόφωνα την ανωτέρω 
πρόταση. 
Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση.     
 Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ   

(*ΥΠΟΓΡΑΦΗ)      (*ΥΠΟΓΡΑΦΗ)  
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΆΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ                            ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ     

   
*Οι υπογραφές τίθενται στο πρωτότυπο που φυλάσσεται στο αρχείο της Γραμματείας της Σχολής   


