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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ 

 

Πληροφορίες:  Ι. Σεφερίδου  
E-mail: seferidou@teiser.gr                                                                                                               
Τηλ. : 23210-49135, Fax : 23210-49165                                                                         

ΣΕΡΡΕΣ, 25.10.2018  
Α.Π. :     785 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 
Η Γενική Συνέλευση στη συνεδρίασή της στις 25.10.2018, αποφάσισε ομόφωνα τη Συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης 
βαθμίδας Καθηγητή , με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Κοστολόγηση » ( APP7692),  ως εξής: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

Α/Α 
Κωδικός 
Απέλλα 

Όνομα Επώνυμο Βαθμίδα 
Ίδρυμα/Ερευνητικό 

Κέντρο 
Γνωστικό Αντικείμενο Τεκμηρίωση Συνάφειας 

1 17767 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Καθηγητής ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ 
ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης διότι η Βιομηχανική 
Διοίκηση είναι συναφής με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο 
της Διοίκησης (και επομένως και αυτό της 
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης) και επιπλέον τα συστήματα 
στήριξης Διοικητικών Αποφάσεων αποτελούν ένα σημαντικό 
εργαλείο λήψης αποφάσεων στη Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση και κοστολόγηση.  

2 17353 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 
 

ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΗΣ 
 

Καθηγητής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 
 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης διότι η εφαρμοσμένη 
οικονομετρία διερευνά με εργαλεία εμπειρικής ανάλυσης 
θέματα τα οποία εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο της 
χρηματοοικονομικής διοίκησης, της λογιστικής και της 
κοστολόγησης. 

3 8986 ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 

ΚΑΡΓΙΔΗΣ 
 

Καθηγητής ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης διότι εμφανώς 
ταυτίζεται με την χρηματοοικονομική διοίκηση, σημαντικό 
επιστημονικό πεδίο της οποίας αποτελεί και η κοστολόγηση 
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ως εργαλείο λήψης αποφάσεων. 

4 18642 ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

ΣΩΡΡΟΣ 
 

Καθηγητής 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 

Η λογιστική κόστους αποτελεί ταυτόσημη έννοια με αυτή της 
κοστολόγηση, αποτελεί εργαλείο λήψης αποφάσεων στη 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Κοστολόγηση και 
επομένως το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης. 

5 17429 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ 
 

Καθηγητής 
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
Η- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 

Η χρηματοοικονομική λογιστική είναι συναφές γνωστικό 
αντικείμενο με αυτό της υπό προκήρυξη θέσης διότι 
εμφανώς ταυτίζεται με την χρηματοοικονομική διοίκηση και 
την κοστολόγηση.  

6 4820 
 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 
 

Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης διότι το πεδίο της 
λογιστικής επιστήμης καλύπτει εμφανώς την κοστολόγηση 
και παράλληλα αποτελεί εργαλείο λήψης διοικητικών 
αποφάσεων. 

7 19061 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Καθηγητής ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΗΣ ΤΕΙ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Οι Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι 
αντικείμενα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της υπό 
προκήρυξη θέσης διότι αναφέρονται στη διοικητική επιστήμη 
και χρησιμοποιούν ως εργαλεία ανάλυσης την κοστολόγηση 
και την χρηματοοικονομική διοίκηση.  

8 2464 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ 
 

Καθηγητής 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
Η ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 
 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης διότι η 
χρηματοοικονομική ανήκει εμφανώς στο ευρύτερο πεδίο της 
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, σημαντικό πεδίο της οποίας 
αποτελεί και η κοστολόγηση ως εργαλείο λήψης 
αποφάσεων. 

9 10697 ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

ΝΕΓΚΑΚΗΣ 
 

Καθηγητής 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης διότι το πεδίο της 
λογιστικής επιστήμης καλύπτει εμφανώς την κοστολόγηση 
και παράλληλα αποτελεί εργαλείο λήψης διοικητικών 
αποφάσεων. 

10 10890 ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ 
 

Καθηγητής ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ 
 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης διότι η μεταβλητότητα 
των κεφαλαιαγορών είναι σημαντικό κομμάτι της 
χρηματοοικονομικής διοίκησης και προσδιοριστικός 
παράγοντας στο ευρύτερο πεδίο της διοικητικής λογιστικής–
κοστολόγησης. 

11 6009 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 

ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ 
 

Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 

Η χρηματοοικονομική λογιστική είναι συναφές γνωστικό 
αντικείμενο με αυτό της υπό προκήρυξη θέσης διότι 
εμφανώς ταυτίζεται με την χρηματοοικονομική διοίκηση και 
την κοστολόγηση. 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :  

Α/Α 
Κωδικός 
Απέλλα 

Όνομα Επώνυμο Βαθμίδα 
Ίδρυμα/Ερευνητικό 

Κέντρο 
Γνωστικό Αντικείμενο Τεκμηρίωση Συνάφειας 

1 18675 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
 

ΦΛΩΡΟΥ 
 

Καθηγήτρια  ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΣΤΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με αυτό της υπό 
προκήρυξη θέσης διότι οι ποσοτικές μέθοδοι στα 
χρηματοοικονομικά αποτελούν εμφανώς εργαλείο ανάλυσης 
της χρηματοοικονομικής διοίκησης, της λογιστικής και της 
κοστολόγησης. 

2 7793 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ 
 

Καθηγητής ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Η Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων είναι γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό 
προκήρυξη θέσης διότι αναφέρεται εμφανώς στη διοικητική 
επιστήμη και χρησιμοποιεί ως εργαλεία ανάλυσης την 
κοστολόγηση και την χρηματοοικονομική διοίκηση. 

3 811 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 

ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 
 

Καθηγητής ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με την θέση που 
προκηρύχθηκε διότι οι αρχές οργάνωσης και διοίκησης 
επιχειρήσεων αναφέρονται στο γνωστικό αντικείμενο της 
διοικητικής επιστήμης και εμφανώς χρησιμοποιούν σαν 
μεθοδολογικά εργαλεία συστήματα της Κοστολόγησης και 
της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.  

4 3072 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 
 

ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ 
 

Καθηγητής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης διότι εμφανώς 
ταυτίζεται με την χρηματοοικονομική διοίκηση, σημαντικό 
επιστημονικό πεδίο της οποίας αποτελεί και η κοστολόγηση 
ως εργαλείο λήψης αποφάσεων.  

5 9028 ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

ΚΑΡΤΑΛΗΣ 
 

Καθηγητής ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης διότι το πεδίο της 
λογιστικής επιστήμης καλύπτει εμφανώς την κοστολόγηση 
και παράλληλα αποτελεί εργαλείο λήψης διοικητικών 
αποφάσεων. 

6 8669 ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με αυτό της υπό 
προκήρυξη θέσης διότι η χρηματοοικονομική λογιστική 
εμφανώς ταυτίζεται με την χρηματοοικονομική διοίκηση και 
την κοστολόγηση. 

7 2281 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

ΑΡΣΕΝΟΣ 
 

Καθηγητής ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης διότι εμφανώς 
καλύπτει το πεδίο της κοστολόγησης και επιπλέον η 
λογιστική διοίκηση αποτελεί μέρος του ευρύτερου 
αντικείμενου της χρηματοοικονομικής διοίκησης.   

8 17970 ΒΑΓΗΣ 
 

ΣΑΜΑΘΡΑΚΗΣ 
 

Καθηγητής ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Η Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό 
προκήρυξη θέσης διότι αναφέρεται στη διοικητική επιστήμη 
και χρησιμοποιεί ως εργαλεία ανάλυσης την κοστολόγηση 
και την χρηματοοικονομική διοίκηση. 
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9 7222 ΑΛΙΝΑ 
 

ΧΥΖ 
 

Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό 
προκήρυξη θέσης διότι αναφέρεται στη διοικητική επιστήμη 
και χρησιμοποιεί ως εργαλεία ανάλυσης την κοστολόγηση 
και την χρηματοοικονομική διοίκηση στα πλαίσια του 
προγραμματισμού δράσης των επιχειρήσεων. 

10 11346 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΩΡΟΣ  Καθηγητής ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
Η 
 

Η  Χρηματοοικονομική είναι γνωστικό αντικείμενο συναφή με 
αυτό της υπό προκήρυξη θέσης και αναφέρεται στο 
ευρύτερο αντικείμενο της διοίκησης επιχειρήσεων και της 
χρηματοοικονομικής διοίκησης. 

11 3753 ANDREAS CHARITOU Καθηγητής UNIVERSITY OF 
CYPRUS 

ACCOUNTING AND 
FINANCE 

Η Λογιστική και Χρηματοοικονομική είναι γνωστικά 
αντικείμενα συναφή με αυτό της υπό προκήρυξη θέσης διότι 
η κοστολόγηση αποτελεί εργαλείο της Λογιστικής επιστήμης, 
ενώ η χρηματοοικονομική αναφέρεται στο ευρύτερο 
αντικείμενο της διοίκησης επιχειρήσεων. 

 
 
 
 Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 
 
 

Γιοβάνης Νικόλαος 
Αναπλ. Καθηγητής 
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