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Συνεδρίαση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για μονιμοποίηση Επικ. Καθηγήτριας 
στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Επιχειρήσεις» 
 
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 Πρόεδρος της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Καθηγητής κ. 
Π. Παντελίδης ευχαριστεί τα μέλη της E.E.E  που ανταποκρίθηκαν στην Πρόσκληση 
του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών και 
προσήλθαν στην σημερινή συνεδρίαση. Επίσης, ευχαριστεί τους εκλεκτούς 
συναδέλφους Καθηγητές α΄ βαθμίδας κ.κ. Δ. Κυρκιλή και Ι. Χατζηδημητρίου, για το 
χρόνο που αφιέρωσαν για τη σύνταξη της κοινής  έκθεσης αξιολόγησης για την 
μονιμοποίηση της Επικ. Καθηγήτριας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κας Κ. 
Κοτταρίδη. 
Ο Πρόεδρος της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής αναφέρει ότι,  για τις προϋποθέσεις  
για μονιμοποίηση Επικ. Καθηγητή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 1 και 3 
του Ν. 4009/11, αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια εξέλιξης εφαρμόζονται 
οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του Ν. 4009/11 διατάξεις, οι οποίες ορίζουν τα 
εξής: 

 Η κρίση για μονιμοποίηση βασίζεται κυρίως στο συνολικό διδακτικό και 
ερευνητικό έργο των κρινόμενων, λαμβανομένου υπόψη και του διοικητικού 
τους έργου. 



Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του Ν. 4009/11, όπως ισχύουν, 
καθώς και τις διατάξεις της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου (Αριθμός 
Συνεδρίασης 6η/6-2-14 ΦΕΚ 393/τ.Β/19-2-14) για τα κριτήρια επιλογής και εξέλιξης 
σε θέσεις Καθηγητών μέχρι την δημοσίευση του Οργανισμού και Εσωτερικού 
Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς εξετάζονται τα ακόλουθα:  

1. Η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της υπό πλήρωση θέσης με το 
γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής ή του επιστημονικού ή του 
ερευνητικού έργου του υποψηφίου. 

2. Η προσφορά του έργου του υποψηφίου στην πρόοδο της επιστήμης. 
3. Η αξιολόγηση του βαθμού ανταπόκρισης του υποψηφίου στα απαιτούμενα 

ουσιαστικά ακαδημαϊκά προσόντα. 
4. Η αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας του υποψηφίου. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος 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 απαιτoύμενη τριετία από τη δημοσίευση της πράξης 
διορισμού της 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. 
Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, 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 με 
τις διατάξεις της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου (Αριθμός Συνεδρίασης 
6η/6-2-14) ΦΕΚ 393/τ.Β/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),  με την υπ΄ 
αριθμ. πρωτ. Δ.20160080/23-2-16 πρόσκληση συνεδρίασε η Ειδική Επταμελής 
Επιτροπή στις 4-3-16 και όρισε αξιολογητές του έργου της υποψηφίας τους κ.κ. 
Καθηγητή Χατζηδημητρίου Ιωάννη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολή Επιστημών 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με 
γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική των Επιχειρήσεων με έμφαση στις Διεθνείς 
Επιχειρηματικές Δραστηριότητες» και Καθηγητή Κυρκιλή Δημήτριο, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών με γνωστικό 



αντικείμενο: «Οικονομική Ανάπτυξη και Επενδύσεις», οι οποίοι εμπρόθεσμα εντός 
30 ημερών κατέθεσαν την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: Δ.20160170/29-3-16 κοινή γραπτή 
έκθεση αξιολόγησης, η οποία και διανεμήθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά 
μέλη της Ε.Ε.Ε.,  μαζί με τις αξιολογήσεις των Καθηγητών κ.κ. Δ. Θωμάκου και Ν. 
Κυριαζή, οι οποίοι είχαν προταθεί από την υποψήφια. 
Όλες οι ανωτέρω αξιολογήσεις έχουν άμεσα αναρτηθεί στον ιστότοπο του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
Επίσης, η Κοσμητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κανονιστικής Απόφασης της 
Συγκλήτου (Αριθμός Συνεδρίασης 6η/6-2-14), ΦΕΚ 393/τΒ/19-2-14, γνωστοποίησε 
την αξιολόγηση στην υποψήφια με την υπ΄αριθμ. Πρωτ. Δ.20160172/30-3-16 
επιστολή της όπου και της ζητήθηκε να υποβάλει, αν επιθυμεί, σχετικό υπόμνημα. 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής αναφέρει ότι 
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), στην 1η Συνεδρίαση της 
Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής της 04/03/16 αποφασίστηκε 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, επειδή οι φοιτητές της Σχολής Οικονομικών, 
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών δεν έχουν εκλέξει εκπροσώπους και ως εκ 
τούτου δεν είναι δυνατή η παρουσία τους προκειμένου να εκφράσουν τη γνώμη 
τους για τη διδακτική ικανότητα της υποψήφιας.  
Έτσι λοιπόν, ως Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε. ζήτησα από τον Πρόεδρο του  Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης, Καθηγητή κ. Δ. Γιαννέλη, να συντάξει την έκθεση της 
διδακτικής ικανότητας της υποψηφίας κας Κ. Κοτταρίδη. Ο κ. Πρόεδρος 
ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μου και κατέθεσε την υπ΄αριθμ. Πρωτ.: 
Δ.20160158/17-3-16 έκθεση της διδακτικής ικανότητας της υποψηφίας, 
συνοδευόμενη από τις αξιολογήσεις των φοιτητών. 
Σήμερα κληθήκαμε με την υπ΄αριθμ. Πρωτ.: Δ.20160175/31-3-16 πρόσκληση του 
Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών για την 
μονιμοποίηση της κας Κ. Κοτταρίδη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο 
γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Επιχειρήσεις»,  η οποία  αποφοίτησε το 1996 από 
το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1999 
έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Οικονομικά (Μ.Sc. in Economics)  από το Iowa 
State University με minor στη Στατιστική. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών (2004), με τίτλο διδακτορικής διατριβής: «Δοκίμια για τη 
Γεωγραφία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ευρώπη: Ανάλυση σε Επίπεδο 
Περιφερειών και Υπό-Περιφερειών σε Μακροοικονομικό και Μικροοικονομικό 
Επίπεδο». Η κα Κ. Κοτταρίδη είναι Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το 2012.  
 
Ο κ.  Πρόεδρος καλεί στην αίθουσα την υποψήφια. 
 
Στο σημείο αυτό εισέρχεται στην αίθουσα η υποψήφια κα Κ. Κοτταρίδη.  
 
Ο κ.  Πρόεδρος: Κυρία Κοτταρίδη έχετε ήδη λάβει τις αξιολογήσεις του έργου σας, 
θα θέλαμε να μας πείτε αν έχετε να κάνετε κάποια σχόλια. 



 
Η κα Κ. Κοτταρίδη: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Ειδικής Επταμελούς 
Επιτροπής και τον Πρόεδρο για την συμμετοχή τους στην όλη διαδικασία της 
μονιμοποίησής μου και ιδιαιτέρως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιολογητές που 
ορίστηκαν από την Ε.Ε.Ε. για την πολύ καλή αξιολόγηση που υπέβαλαν. Είμαι στη 
διάθεση των μελών Ε.Ε.Ε. αν θέλουν να υποβάλουν κάποιες ερωτήσεις. 
 
Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος ρωτά τα μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής αν 
επιθυμούν να υποβάλουν κάποιες ερωτήσεις στην υποψήφια. 
 
Τα μέλη της Ε.Ε.Ε. δηλώνουν ότι δεν έχουν να υποβάλουν κανένα ερώτημα στην 
υποψήφια.  
 
Στο σημείο αυτό, αφού δεν υπάρχουν ερωτήματα προς την υποψήφια, η κα Κ. 
Κοτταρίδη αποχωρεί από την αίθουσα. 
 
Ο Πρόεδρος ζητά από τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής να τοποθετηθούν επί του 
θέματος και εν συνεχεία τα μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής προχωρούν στις 
τοποθετήσεις τους. 
 
Καθηγητής κ. Ι. Χατζηδημητρίου:  Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης που έχω 
συνυπογράψει θα ήθελα να πω ότι η υποψήφια έχει σημαντική επιστημονική και 
ερευνητική παρουσία και έχει συνεισφέρει σημαντικά εντός και εκτός του 
Πανεπιστημίου. Η κα Κοτταρίδη έχει πλούσιο εκπαιδευτικό, διδακτικό και 
ερευνητικό έργο το οποίο είναι σε απόλυτη συνάφεια με το θεματικό αντικείμενο 
του διδακτορικού της. Είναι δραστήρια επιστήμονας και πολλές φορές έχουμε 
βρεθεί σε συνέδρια όπως μεταξύ άλλων και στο European and International 
Business Academy. Κλείνοντας την τοποθέτησή μου θα ήθελα να διατυπώσω την 
άποψη ότι η κα Κοτταρίδη είναι μια πολύ αξιόλογη επιστήμονας και σαφώς έχει όλα 
τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται. 
 
Καθηγητής κ. Δ. Κυρκιλής: Συμφωνώ και εγώ σε όσα αναφέρθηκε ο εκλεκτός 
συνάδελφος, θα ήθελα να προσθέσω ότι την κα Κοτταρίδη την γνωρίζω από τότε 
που ήταν υποψήφια διδάκτορας και έκτοτε παρακολουθώ την ακαδημαϊκή της 
πορεία, η οποία είναι αξιόλογη και υπερκαλύπτει τις τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την μονιμοποίησή της στη βαθμίδα του Επικ. 
Καθηγητή.  Επιπροσθέτως, η υποψήφια έχει πλούσιο διδακτικό έργο το οποίο 
βεβαιώνεται ως άκρως ικανοποιητικό, παράλληλα έχει  σημαντικό διοικητικό έργο 
και έχει συμβάλει σημαντικά στις διάφορες δράσεις του Τμήματος. Δεν έχω να 
προσθέσω κάτι περισσότερο, η κα Κοτταρίδη έχει ικανοποιητικό ακαδημαϊκό και 
επιστημονικό έργο τόσο ποσοτικά όσο και  ποιοτικά, το οποίο θεμελιώνει 
προοπτικές περαιτέρω ακαδημαϊκής εξέλιξης. 
 
Καθηγητής κ. Α. Κότιος: Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να χαιρετήσω τους 
εκλεκτούς συναδέλφους και να τους ευχαριστήσω για την παρουσία τους στη 
σημερινή συνεδρίαση. Μετά από προσεκτική μελέτη του βιογραφικού της αλλά και 
των αξιολογήσεων που κατατέθηκαν, θεωρώ ότι η κα Κοτταρίδη υπερπληροί τις 
τυπικές αλλά και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη 
μονιμοποίησή της στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή. Θα ήθελα να παρατηρήσω, ότι 
ήμουν μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος στην προηγούμενη εκλογή της κας 



Κοτταρίδη και με χαρά διαπιστώνω ότι έχει εξελιχθεί πολύ δυναμικά, και έχει να 
παρουσιάσει ένα πολύ αξιόλογο και ποιοτικό επιστημονικό έργο. Είναι μια πολύ 
καλή συνάδελφος και έχει όλες τις προϋποθέσεις για να έχει μια ακόμα πιο 
δυναμική εξέλιξη στο μέλλον. Όταν φτάσει η ώρα της ψηφοφορίας με χαρά θα 
υποστηρίξω την μονιμοποίησή της στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή. 
 
Καθηγητής κ. Δ. Γιαννέλης: Η κα Κοτταρίδη είναι εξαιρετική συνάδελφος, έχει ικανό 
αριθμό δημοσιεύσεων αν και θα επιθυμούσα περισσότερες και ποιοτικότερες 
δημοσιεύσεις. Γνωρίζοντας την υποψήφια και έχοντας συνεργαστεί μαζί της θα 
ήθελα να πω ότι είναι πολύ καλή συνάδελφος, εξαίρετος χαρακτήρας, πολύ καλή 
επιστήμονας και είναι πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους φοιτητές. Συνοψίζοντας, η 
κα Κοτταρίδη έχει πλούσιο διδακτικό και διοικητικό έργο, είναι πάντα πρόθυμη να 
βοηθήσει το Τμήμα και τους συναδέλφους της. Συνολικά η γενικότερη πορεία και 
παρουσία της μέχρι τώρα  δίνει τα εχέγγυα ότι θα έχει ένα λαμπρό μέλλον και 
πραγματικά θεωρώ ότι είμαστε πολύ τυχεροί που την έχουμε κοντά μας. 
 
Καθηγητής κ. Ι. Πολλάλης: Μόνο καλά λόγια έχω να πω για την υποψήφια, είναι μια 
εξαίρετη συνάδελφος, νιώθω πολύ ικανοποιημένος και ευτυχής για την συνολική 
ακαδημαϊκή και ερευνητική της πορεία γιατί ήμουν μεταξύ εκείνων που επιδίωξαν 
να εντάξουν την κα Κοτταρίδη στο δυναμικό του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. 
Η κα Κοτταρίδη είναι μια πολύ καλή δασκάλα και ταυτόχρονα μια εξαίρετη 
ακαδημαϊκή παρουσία με πολύ καλές δημοσιεύσεις. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι 
έχει βοηθήσει το Τμήμα κάθε φορά που την χρειαζόμαστε και ιδιαιτέρως λόγω 
αρκετών αποχωρήσεων από το τμήμα μας το τελευταίο διάστημα, είναι πάντα 
πρόθυμη να αναλάβει επιπλέον μαθήματα και επιπλέον φόρτο εργασίας 
προκειμένου να βοηθήσει το τμήμα με όποιες ενέργειες χρειαστεί. 
 
Αφού δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις και κατόπιν εξέτασης του ερευνητικού και 
εν γένει επιστημονικού έργου της υποψηφίας, της συνάφειας της διδακτορικής της 
διατριβής με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης και την αξιολόγησή 
της στα απαιτούμενα εκ του νόμου τυπικά και ουσιαστικά ακαδημαϊκά προσόντα, 
καθώς και τη διδακτική της ικανότητα, ξεκινάει η διαδικασία της ψηφοφορίας.  
 
Μετά από διαδικασία κλήρωσης ψηφίζει πρώτος ο Καθηγητής κ. Δ. Γιαννέλης. 
 
Γιαννέλης Δημήτριος: Με βάση την έκθεση αξιολόγησης, την προσωπική μου 
άποψη την οποία και κατέθεσα στην συζήτηση που προηγήθηκε, με χαρά ψηφίζω 
υπέρ της μονιμοποίησης της κας Κ. Κοτταρίδη στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή στο 
γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Επιχειρήσεις». 
 
Κότιος Άγγελος: Με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης, την προσωπική μου άποψη και 
τη συζήτηση που προηγήθηκε ανεπιφύλακτα ψηφίζω υπέρ της μονιμοποίησης της 
κας Κ. Κοτταρίδη στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο 
«Διεθνείς Επιχειρήσεις». 
 
Κυρκιλής Δημήτριος: Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση την οποία έχω 
συνυπογράψει και την πολύ καλή προσωπική άποψη που έχω σχηματίσει για την 
υποψήφια και θεωρώντας ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για 
περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη στο μέλλον με μεγάλη χαρά ψηφίζω υπέρ της 



μονιμοποίησης της κας Κ. Κοτταρίδη στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο «Διεθνείς Επιχειρήσεις». 
Παντελίδης Παντελής: Με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης, το πολύ καλό βιογραφικό 
της υποψηφίας καθώς και την πολύ καλή προσωπική μου άποψη για το 
επιστημονικό της έργο είμαι στην ευχάριστη θέση να ψηφίσω υπέρ της 
μονιμοποίησης της κας Κ. Κοτταρίδη στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο «Διεθνείς Επιχειρήσεις». 
 
Πολλάλης Ιωάννης: Με βάση τα εισηγητικά σημειώματα, την προσωπική μου 
άποψη η οποία είναι πολύ θετική για την υποψήφια ψηφίζω θετικά υπέρ της 
μονιμοποίησης της κας Κ. Κοτταρίδη στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο «Διεθνείς Επιχειρήσεις». 
 
Χατζηδημητρίου Ιωάννης: Λαμβάνοντας υπόψη την εισηγητική έκθεση την οποία 
έχω προσυπογράψει, την προσωπική μου άποψη για το ερευνητικό και ακαδημαϊκό 
έργο της υποψηφίας με ικανοποίηση και χαρά ψηφίζω υπέρ της μονιμοποίησης της 
κας Κ. Κοτταρίδη στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο 
«Διεθνείς Επιχειρήσεις». 
 
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής 
Καθηγητής κ. Π. Παντελίδης ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, το οποίο 
είναι: Επί συνολικού αριθμού επτά (7) μελών και παρόντων έξι (06) μελών της Ε.Ε.Ε. 
και τα έξι (06) παρόντα μέλη ψήφισαν υπέρ της μονιμοποίησης της κας Κ. 
Κοτταρίδη στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς 
Επιχειρήσεις». 
 
Κατόπιν του ανωτέρω αποτελέσματος, η κα. Κ. Κοτταρίδη του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης μονιμοποιείται με ομοφωνία των παρόντων μελών της 
Ε.Ε.Ε. στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς 
Επιχειρήσεις». 
 
Στο σημείο αυτό καλείται στην αίθουσα η κα Κ. Κοτταρίδη, στην οποία ο κ. 
Πρόεδρος ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 
 
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε. Καθηγητής κ. Π. Παντελίδης: Κυρία Κοτταρίδη, με χαρά σας 
ανακοινώνω ότι επί συνολικού αριθμού επτά (7) μελών και παρόντων έξι (06)  
μελών της Ε.Ε.Ε. και τα έξι (06) παρόντα μέλη ψήφισαν υπέρ της μονιμοποίησης σας 
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς 
Επιχειρήσεις». 
 
Η κα Κ. Κοτταρίδη ευχαριστεί τα μέλη της Ε.Ε.Ε. για την εμπιστοσύνη τους.  

     

Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση 
             
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Της Ε.Ε.Ε.          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ   

   (*ΥΠΟΓΡΑΦΗ)    (*ΥΠΟΓΡΑΦΗ)  
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ                ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ    

 
  

   



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


