ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203233
76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203233
E-mail: sde@aueb.gr / www.aueb.gr

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Προς τη
Γενική Συνέλευση της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σύμφωνα με το Άρθρο 9, Παράγραφος 4 του Νόμου 4009/2011σας υποβάλλω
προς
Έγκριση τον ετήσιο απολογισμό έργου.
Το έργο της περιόδου 1-9-2015 έως 31-8-2016 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Γραμματειακή υποστήριξη της Κοσμητείας.
Ανατέθηκαν με σχετικές πράξεις μετά από αίτημα του Κοσμήτορα:


Η γραμματειακή υποστήριξη της Κοσμητείας, στη διοικητική υπάλληλο
του
Πανεπιστημίου κα Ευαγγελία Φαντάκη, η οποία υπηρετεί στη Γραμματεία
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 Η άσκηση καθηκόντων γραμματέως Σχολής στην Σχολή Διοίκησης
Επιχειρήσεων στην κα Χρυσή Τσοδούλου, προϊσταμένη Γραμματείας του
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Η γραμματειακή υποστήριξη στην Κοσμητεία γίνεται παράλληλα με τα
καθήκοντα των υπαλλήλων στα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

2. Ορισμός Εκπροσώπων.


Ορίστηκε ως αναπληρωτής του Κοσμήτορα για θέματα που αφορούν τη
Φοιτητική Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ο Επίκουρος
Καθηγητής Δημήτριος Καρδαράς.







Ορίστηκαν Εκπρόσωποι Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού, Τακτικό Μέλος ο κος Λάζαρης Χρήστος και
Αναπληρωματικό Μέλος ο κος Αγαπητός Εμμανουήλ.
Ορίστηκαν Εκπρόσωποι Μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού, Τακτικό Μέλος η κα Ψιλούτσικου Μαρίνα και
Αναπληρωματικό Μέλος η κα Κασοτάκη Ελισάβετ.
Ορίστηκαν Εκπρόσωποι Μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού,
Τακτικό Μέλος η κα Ζήκου Ιωάννα και Αναπληρωματικό Μέλος η κα
Στεφανέα Ιωάννα.

3. Επικαιροποίηση των εσωτερικών μητρώων της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων για τις εκλογές και κρίσεις Καθηγητών.
Επικαιροποίηση των εσωτερικών Μητρώων της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α’), άρθρο 19 που προβλέπει
την επικαιροποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών μητρώων του
Ιδρύματος ανά διετία στη 5η (1-4-2016) συνεδρίαση της Κοσμητείας σε
αντικείμενα που ανήκουν στις ευρύτερες γνωστικές περιοχές: «Λογιστική»,
«Χρηματοοικονομική»
«Διοίκηση
Επιχειρήσεων
Μάνατζμεντ»,
«Συμπεριφορά Οργανώσεων και Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού»,
«Μάρκετινγκ», «Διοίκηση Παραγωγής. Εφοδιαστικής Αλυσίδας και
Μεταφορών», «Πληροφοριακά συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονικό
Επιχειρείν» «Πληροφοριακές Τεχνολογίες», «Επιχειρησιακή Έρευνα και
Διοικητική Επιστήμη», «Εμπορικό Δίκαιο», «Αστικό Δίκαιο».
Η έγκριση μητρώων συνεχίζεται και μετά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, με
παράλληλη ανάρτηση στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
4. Διατύπωση άποψης της Κοσμητείας, ύστερα από την από 11 Απριλίου 2016
επιστολή του κ. Πρύτανη του ΟΠΑ, επί της πρότασης της ΕΔΕ του ΠΜΣ στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA (1η συνεδρίαση/4-9-2015) για τη δημιουργία
τέταρτης κατεύθυνσης με αντικείμενο την Οργάνωση και Διοίκηση
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Shipping Management (6η ΣΚΣ
22-4-2016).

5. Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ – Εξελίξεις




Υποβολή αιτήματος – ερωτήματος προς την Κοσμητεία της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων, για την υποβολή – διατύπωση εκ μέρους της
Κοσμητείας σύμφωνης γνώμης προκειμένου στη συνέχεια να
συγκροτηθεί από το Τμήμα η Επταμελής Επιτροπή Εξέλιξης – Επιλογής
για τη μονιμοποίηση του κ. Ιωάννη Μούρτου στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά της Επιχειρησιακής
Έρευνας» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (1η ΣΚΣ
08-10-2015).
Υποβολή αιτήματος – ερωτήματος προς την Κοσμητεία της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων, για την υποβολή – διατύπωση εκ μέρους της
Κοσμητείας σύμφωνης γνώμης προκειμένου στη συνέχεια να
συγκροτηθεί από το Τμήμα η Επταμελής Επιτροπή Εξέλιξης – Επιλογής















για την εξέλιξη του κ. Αναστάσιου Δράκου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοδοτική Διοίκηση» του
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (2η ΣΚΣ 13-11-2015).
Υποβολή αιτήματος – ερωτήματος προς την Κοσμητεία της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων, για την υποβολή – διατύπωση εκ μέρους της
Κοσμητείας σύμφωνης γνώμης προκειμένου στη συνέχεια να
συγκροτηθεί από το Τμήμα η Επταμελής Επιτροπή Εξέλιξης – Επιλογής
για την εξέλιξη της κας Καλυψούς Καραντινού στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση
στις Υπηρεσίες» του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (3η ΣΚΣ 2901-2016).
Υποβολή αιτήματος – ερωτήματος προς την Κοσμητεία της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων, για την υποβολή – διατύπωση εκ μέρους της
Κοσμητείας σύμφωνης γνώμης προκειμένου στη συνέχεια να
συγκροτηθεί από το Τμήμα η Επταμελής Επιτροπή Εξέλιξης – Επιλογής
για τη μονιμοποίηση της κας Στυλιανής Σπηλιώτη στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» του
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (3η ΣΚΣ 29-01-2016).
Υποβολή αιτήματος – ερωτήματος προς την Κοσμητεία της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων, για την υποβολή – διατύπωση εκ μέρους της
Κοσμητείας σύμφωνης γνώμης προκειμένου στη συνέχεια να
συγκροτηθεί από το Τμήμα η Επταμελής Επιτροπή Εξέλιξης – Επιλογής
για την εξέλιξη της κας Πολυξένης Παπασταθοπούλου στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ» του
Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (3η ΣΚΣ 29-01-2016).
Υποβολή αιτήματος – ερωτήματος προς την Κοσμητεία της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων, για την υποβολή – διατύπωση εκ μέρους της
Κοσμητείας σύμφωνης γνώμης προκειμένου στη συνέχεια να
συγκροτηθεί από το Τμήμα η Επταμελής Επιτροπή Εξέλιξης – Επιλογής
για την εξέλιξη του κ. Βλάση Σταθακόπουλου στη βαθμίδα του Καθηγητή
στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ» του Τμήματος Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίας (3η ΣΚΣ 29-01-2016).
Υποβολή αιτήματος – ερωτήματος προς την Κοσμητεία της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων, για την υποβολή – διατύπωση εκ μέρους της
Κοσμητείας σύμφωνης γνώμης προκειμένου στη συνέχεια να
συγκροτηθεί από το Τμήμα η Επταμελής Επιτροπή Εξέλιξης – Επιλογής
για τη μονιμοποίηση του κ. Γεώργιου Χαλαμανδάρη στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (3η ΣΚΣ 29-01-2016).
Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή στο
γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στην Τιμολόγηση» του
Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Η προκήρυξη της θέσης
αποφασίστηκε κατόπιν αιτήσεως του Επίκουρου Καθηγητή με
μονιμότητα κ. Κωνσταντίνου Ήντουνα για εξέλιξή του (3η ΣΚΣ 29-012016).
Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή στο
γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική των Επιχειρήσεων με έμφαση την
Οργανωσιακή Συμπεριφορά» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων. Η προκήρυξη της θέσης αποφασίστηκε κατόπιν αιτήσεως
της Επίκουρης Καθηγήτριας με μονιμότητα κας Ολίβιας Κυριακίδου για
εξέλιξή της (3η ΣΚΣ 29-01-2016).













Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο
γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση στο
χρηματοοικονομικό τομέα» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων. Η προκήρυξη της θέσης αποφασίστηκε κατόπιν αιτήσεως
της Λέκτορα κας Χριστίνας Ταρνανίδου για εξέλιξή της (3η ΣΚΣ 29-012016).
Διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του αιτήματος που αφορά τη
συγκρότηση επταμελούς επιτροπής εξέλιξης σε θέση Καθηγητή στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Μάρκετινγκ» βάσει της πρότασης του Τμήματος Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων για την ανασυγκρότησή της από τη Συνέλευση
του Τμήματος (6η Ακαδ. Έτους 2015-2016, 30-03-2016) και με βάση
σχετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου (7η
ΣΚΣ 09-05-2016).
Προκήρυξη μιας μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» από το Τμήμα Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής. Η προκήρυξη της θέσης αποφασίστηκε προς
πλήρωση των τεσσάρων (4) θέσεων, οι οποίες κατανεμήθηκαν στο Τμήμα
με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου (συνεδρία 3η /7-4-2016),
σε εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. Φ. 122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016,
Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ.
122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 - ΑΔΑ:6ΜΑΤ4653ΠΣ-ΧΧ1. Σύμφωνα με το
άρθρο 9, παρ.10 εδάφιο γ΄ του Ν. 4009/2011, η Κοσμητεία εισηγείται
προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου την προκήρυξη θέσεων
καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων (8η
ΣΚΣ 20-05-2016).
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική» από το Τμήμα
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Η προκήρυξη της θέσης
αποφασίστηκε προς πλήρωση των τεσσάρων (4) θέσεων, οι οποίες
κατανεμήθηκαν στο Τμήμα με απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου (συνεδρία 3η /7-4-2016), σε εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ.
Φ. 122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016, Υπουργικής Απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ. 122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 ΑΔΑ:6ΜΑΤ4653ΠΣ-ΧΧ1. Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.10 εδάφιο γ΄ του Ν.
4009/2011, η Κοσμητεία εισηγείται προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
την προκήρυξη θέσεων καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των
συνελεύσεων των τμημάτων (8η ΣΚΣ 20-05-2016).
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά
για Επιχειρηματικές Αποφάσεις» από το Τμήμα Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίας. Η υπό προκήρυξη θέση καθηγητή προέρχεται, από την
αυτοδίκαιη αποχώρηση από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του
ορίου ηλικίας του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος κ. Βασιλείου
Πατσουράτη (ΦΕΚ 575/6-6-2013 τ.Γ’) (8η ΣΚΣ 20-05-2016).
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Πληροφορική με έμφαση στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» από το Τμήμα
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Η υπό προκήρυξη θέση καθηγητή
προέρχεται, από την ανάκληση του διορισμού της Ναταλίας – Ελένης













Γιαννοπούλου του Αλεξίου σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
της βαθμίδας του Λέκτορα, με θητεία, του Τμήματος Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Διαφήμιση», που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 1402/4-12-2013 τ. Γ’, επειδή η ενδιαφερόμενη δεβ προσήλθε να
ορκιστεί και να αναλάβει καθήκοντα μέσα στις καθοριζόμενες από το
Νόμο προθεσμίες (ΦΕΚ 1311/30-9-2014 τ. Γ’) (8η ΣΚΣ 20-05-2016).
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικό
Μάρκετινγκ» από το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Η υπό
προκήρυξη θέση καθηγητή προέρχεται, από την παραίτηση του
Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος κ. Νικολάου Παναγόπουλου (ΦΕΚ
1339/31-12-2015 τ.Γ’) (8η 20-05-2016).
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Επιστήμη – Ποσοτικές
Μέθοδοι» από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Η
προκήρυξη της θέσης αποφασίστηκε προς πλήρωση της (1) θέσης, η
οποία κατανεμήθηκε στο Τμήμα με απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου (συνεδρία 3η /7-4-2016), σε εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ.
Φ. 122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016, Υπουργικής Απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ. 122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 ΑΔΑ:6ΜΑΤ4653ΠΣ-ΧΧ1 (9η 29-06-2016).
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Επιστήμη» από το Τμήμα
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Η υπό προκήρυξη θέση προήρθε
μετά την παραίτηση του Καθηγητή κ. Κ. Ζωγράφου (ΦΕΚ 65/2-2-2016,
τεύχος Γ’). Σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 4 του Ν.3549/07, που
αντικατέστησε την παρ.8 του άρθρου 1 του Ν.2517/97, «…..Οι θέσεις που
κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και εκείνες που παραμένουν κενές
λόγω άγονης εκλογής ή μη αποδοχής εκλογής, επαναπροκηρύσσονται εκτός
προγραμματισμού, επί ποινή ακυρότητας, εντός έτους από την κένωση ή τη
μη αποδοχή της θέσης ή από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περί
άγονης εκλογής. Δεν θεωρείται άγονη εκλογή η μη πλήρωση θέσης από
εξέλιξη υπηρετούντος Μέλους ΔΕΠ. Μετά την παρέλευση του έτους, εάν δεν
έχει πραγματοποιηθεί η επαναπροκήρυξη της θέσης, η σχετική πίστωση
ακυρώνεται αυτοδικαίως» (9η 29-06-2016).
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό
αντικείμενο «Χρηματοοικονομική» από το Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής. Η υπό προκήρυξη θέση Καθηγητή προέρχεται
μετά από αίτηση που κατέθεσε ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ.
Κωνσταντίνος Δράκος για εξέλιξή του (9η 29-06-2016).
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό
αντικείμενο
«Λογιστική»
από
το
Τμήμα
Λογιστικής
και
Χρηματοοικονομικής. Η υπό προκήρυξη θέση Καθηγητή προέρχεται
μετά από αίτηση που κατέθεσε με αρ. πρωτ.: 834/13-4-2016 η
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Αφροδίτη Παπαδάκη για εξέλιξή της (9η
29-06-2016).
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικό Μάρκετινγκ» από το
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Η προκήρυξη της θέσης
αποφασίστηκε προς πλήρωση των δύο (2) θέσεων, οι οποίες
κατανεμήθηκαν στο Τμήμα με απόφαση της Συγκλήτου του







Πανεπιστημίου (συνεδρία 3η /7-4-2016), σε εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ.
Φ. 122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016, Υπουργικής Απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ. 122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 –
ΑΔΑ:6ΜΑΤ4653ΠΣ-ΧΧ1(9η 29-06-2016).
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Τεχνολογία και
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» από το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Η
προκήρυξη της θέσης αποφασίστηκε προς πλήρωση των δύο (2) θέσεων,
οι οποίες κατανεμήθηκαν στο Τμήμα με απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου (συνεδρία 3η /7-4-2016), σε εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ.
Φ. 122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016, Υπουργικής Απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ. 122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 –
ΑΔΑ:6ΜΑΤ4653ΠΣ-ΧΧ1(9η 29-06-2016).
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά της Επιχειρησιακής
Έρευνας» από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Η υπό
προκήρυξη θέση προήρθε μετά την αίτηση του μόνιμου Επίκουρου
Καθηγητή κ. Ι. Μούρτου για εξέλιξή του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή(9η 29-06-2016).
Ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέλιξης Καθηγητών της Σχολής με
αποστολή των φακέλων εξέλιξης προς τον Πρύτανη μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας.

6. Επιστημονικές άδειες – Εντάξεις.




Χορηγήθηκαν οι επιστημονικές άδειες στον Επίκουρο Καθηγητή Π.
Μανιάτη του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το
διάστημα από 22-02-2016 έως 31-08-2016 (3η ΣΚΣ 29-01-2016), στην
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας κα Α. Πραματάρη για το διάστημα 01-03-2017 έως 31-082017(8η ΣΚΣ 20-05-2016) και στον Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής κ. Α. Μπάλλα για το διάστημα 13-02-2017 έως 3105-2017(9η ΣΚΣ 29-06-2016) .
Ένταξη του Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων κ. Παναγιώτη Διαμάντη στην κατηγορία μερικής
απασχόλησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και τη χορήγηση
άδειας κατοχής β’ θέσης (1η ΣΚΣ 08-10-2015).

7. Άδειες άνευ αποδοχών.
Χορηγήθηκαν οι άδειες άνευ αποδοχών στον Καθηγητή κ. Σ. Σπύρου του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το διάστημα από 31-092016 έως 30-05-2017 (1η ΣΚΣ 08-10-2015) και ανάκλησης της (3η ΣΚΣ 29-012016), στον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δ. Γιαμουρίδη του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το διάστημα από 01-03-2016 έως 2802-2019 (1η ΣΚΣ 08-10-2015), στον Καθηγητή κ. Π. Διαμάντη του Τμήματος
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το διάστημα από 01-03-2016 έως
01-03-2019 (3η ΣΚΣ 29-01-2016), στην Επίκουρη Καθηγήτρια κα Σ.
Αναγνωστοπούλου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το
διάστημα από 15-02-2016 έως 15-02-2019 (4η ΣΚΣ 08-03-2016) και στην
Επίκουρη Καθηγήτρια κα Ε. Καφέζα του Τμήματος Μάρκετινγκ και

Επικοινωνίας για το διάστημα από 01-09-2016 έως 31-08-2019 (6η ΣΚΣ 22-042016).
8. Άδεια για παράλληλη απασχόληση.
Η Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ενέκρινε στον κ. Παναγιώτη
Ρεπούση, Λέκτορα του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας άδεια για
παράλληλη απασχόληση διάρκειας έξι (6) μηνών από 1/1/2016 έως 30/6/2016
σε Πανεπιστημιακό ίδρυμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195τ. Α’). Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, σύμφωνα
με το απόσπασμα πρακτικών που διαβίβασε στην Κοσμητεία της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων, συμφωνεί με τη χορήγηση αδείας στον Λέκτορα κ.
Παναγιώτη Ρεπούση, δεδομένου ότι για το διάστημα που αιτείται αδείας δεν
δημιουργείται πρόβλημα στη διδασκαλία (2η ΣΚΣ 13-11-2015).
9. Αναστολές φοιτητών
Εγκρίθηκαν 5 αιτήσεις αναστολής από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων, 9 αιτήσεις αναστολής από το Τμήμα Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίας, 14 αιτήσεις αναστολής από το Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής και 1 αίτηση αναστολής από το Τμήμα Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας
10. Κατανομή Θέσεων Π.Δ. 407 στα Τμήματα της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η Συνεδρίαση της Συγκλήτου (2η συνεδρία 11-2-2016) ανακοίνωσε την
επιχορήγηση της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών με το ποσό των 34.000€ για προσλήψεις διδακτικού
και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου
(Π.Δ. 407), προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες διδακτικές ανάγκες των
Τμημάτων της Σχολής για το οικονομικό έτος 2016. Η Κοσμητεία της Σχολής
Διοικήσης Επιχειρήσεων κατένειμε το ποσό των 34.000€ ως εξής: Στο Τμήμα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 10.000€, στο Τμήμα Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίας 8.000€, στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 10.000€
και στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 6.000€ (4η ΣΚΣ 08-032016).
11. Κατανομή 18 θέσεων ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας σε
κατόχους διδακτορικού διπλώματος για τη διασφάλιση ακαδημαϊκής
διδακτικής εμπειρίας, στα Τμήματα της Σχολής
Διοίκησης
Επιχειρήσεων.
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου (3η/7-4-2016), κατόπιν συζήτησης και
λαμβάνοντας υπόψη την πρόσκληση του κ. Γ. Ιωαννίδη, Ειδικού Γραμματέα
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για την
υποβολή πρότασης έργου για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο των
αξόνων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με την οποία
έχουν κατανεμηθεί στο ΟΠΑ τριάντα τέσσερις (34) θέσεις ανάθεσης

αυτοδύναμης διδασκαλίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού
διπλώματος, για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας, ενέκρινε
την πρόταση του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Προσωπικού, Καθηγητή κ. Δ. Μπουραντώνη και αποφάσισε να κατανείμει στις
τρεις Σχολές του Πανεπιστημίου τις ανωτέρω θέσεις ανάθεσης αυτοδύναμης
διδασκαλίας ως εξής:
18 θέσεις στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
8 στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών
8 στη Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Η Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων κατένειμε τις 18 θέσεις
ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας σε νέους επιστήμονες κατόχους
διδακτορικού διπλώματος, για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής
εμπειρίας, στα τέσσερα Τμήματα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ως
εξής: 5 θέσεις στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 5 θέσεις
στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, 5 θέσεις στο Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής και 3 θέσεις στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας (6η ΣΚΣ 22-04-2016).
12. Λήψη απόφασης για τη Δράση 1 - «Ενίσχυση της Έρευνας στο ΟΠΑ με
σκοπό την Εξωστρέφεια και την Αριστεία» για το ακαδ. έτος 2015-2016.
Υλοποίηση της Δράσης 1 του Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας
2015-2016 του Πανεπιστημίου μας με σκοπό την Εσωστρέφεια (6η ΣΚΣ 08-052015). Εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΟΠΑ (συνεδρίαση της 23/4/2015) το
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής ‘Ερευνας 2015-2016 του ΟΠΑ με δύο δράσεις
με σκοπό την Εξωστρέφεια και την Αριστεία. Η Δράση 1 για το ακαδημαϊκό
έτος έχει προϋπολογισμό 105.000 ευρώ με κατανομή χρηματοδότησης ανά
σχολή του ΟΠΑ:
ΣΔΕ 55.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, όπου απαιτείται,
ΣΕΤΠ 35.000 ευρώ, και
ΣΟΕ 15.000 ευρώ.
Για την κατανομή ελήφθη υπόψη ο αριθμός των δικαιούχων
χρηματοδότησης ανά σχολή. Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι Λέκτορες ή
Επίκουροι Καθηγητές και να μην έχουν υπερβεί τα 7 έτη υπηρεσίας στο ΟΠΑ.
Επίσης, να μην έχουν χρηματοδοτηθεί από την ίδια Δράση για 2 έτη. Το έργο
(Δράση 1) θα τρέξουν οι Κοσμητείες των Σχολών. Για τούτο (καθώς και για την
υλοποίηση της Δράσης 2 – το επόμενο θέμα) διατίθεται στην κάθε Κοσμητεία
το ποσό των 4.000 ευρώ για διαχειριστικά κόστη και θα το διαχειριστεί ο κάθε
Κοσμήτορας.
Η Επιτροπή για την αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων για τη ΔΡΑΣΗ Ι,
αφού εξέτασε τις ερευνητικές προτάσεις των κ.κ. Ευθύμιου Δεμοιράκου,
Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
Γιάννη Μούρτου, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας και Παναγιώτη Ρεπούση, Λέκτορα του Τμήματος Μάρκετινγκ
και Επικοινωνίας, και με βάση το σχετικό απόσπασμα πρακτικών της 1ης ακαδ.
έτους 2015-2016/8-10-2015 συνεδρίασης της Κοσμητείας, πρότεινε να γίνουν

δεκτές και να χρηματοδοτηθούν οι ερευνητικές προτάσεις και των τριών
υποψηφίων (2η ΣΚΣ 13-11-2015).
13. Λήψη απόφασης για τη Δράση 2 – «Ενίσχυση της Μεταδιδακτορικής
Έρευνας» για το ακαδ. έτος 2015-2016.
Εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΟΠΑ (συνεδρίαση της 23/4/2015) η Δράση 2
(στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας 2015-2016) για
την ενίσχυση της μεταδιδακτορικής έρευνας με ποσό χρηματοδότησης τις
155.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κατανομή χρηματοδότησης ανά σχολή του ΟΠΑ
(λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση – ενδιαφέρον κατά τις τρεις προηγούμενες
φορές εφαρμογής της) :
ΣΔΕ 65.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, όπου απαιτείται,
ΣΕΤΠ 50.000 ευρώ, και
ΣΟΕ 40.000 ευρώ.
Η Επιτροπή Κριτών για την αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων για τη
ΔΡΑΣΗ 2, αφού εξέτασε τις ερευνητικές προτάσεις με βάση την παραγωγή
άμεσων ερευνητικών αποτελεσμάτων, την ποιότητα της ερευνητικής ομάδας
και την πρωτοτυπία και ερευνητική σημασία της πρότασης, πρότεινε να
γίνουν δεκτές και να χρηματοδοτηθούν οι ερευνητικές προτάσεις των
υποψηφίων σύμφωνα με την παρακάτω αξιολογική κατάταξη:
1) της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Βουδούρη Ειρήνης “Coupling
Compliance with Values: a Synthesis for Effective Corporate Governance”, 2)
του Καθηγητή κ. Αυλωνίτη Γεώργιου, “The moderating role of involvement in
co-branding relationships”, 3) του Καθηγητή κ. Μπάλλα Απόστολου, “Do
organizational strategy, intangible moderated investments and Earnings
Management Drive the Sticky Behavior of Selling, General, and
Administrative Costs? An International Perspectives”, 4) του Καθηγητή κ.
Σιώμκου Γεώργιου, “Social Media Consumption Experience: Investigating its
Impact on Consumers’ Social Media Engagement”, 5) της Αναπληρώτριας
Καθηγήτριας κας Κοέν Σάνδρας “Public Sector Accounting and Austerity in
Greece” και 6) του Καθηγητή κ. Γιαγλή Γεώργιου,”Reinventing business
processes structures and strategies through Digital Currency” (2η ΣΚΣ 13-112015).
14.
Τροποποίηση
διμερούς
σύμβασης
και
ανακατανομή
προϋπολογισμού του έργου Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων (ΕΡ – 2269-01).
Α) Για την ανάπτυξη του ιστότοπου της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει
δαπανηθεί ποσό 3.000 ευρώ για αμοιβές εξωτερικών συνεργατών που
σχεδίασαν και ανέπτυξαν τον ιστότοπο. Επειδή στον αρχικό προϋπολογισμό
δεν είχε προϋπολογιστεί η συγκεκριμένη δαπάνη μεταφέρθηκε το ποσό των
3000 ευρώ από την κατηγορία «Λοιπά ‘Έξοδα» στην κατηγορία «Αμοιβές
Εξωτερικών Συνεργατών».
Β) Στο πλαίσιο της σημαντικής προσπάθειας για την πιστοποίηση της Σχολής
της και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της από της πλέον έγκυρους
διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης εγκρίθηκε σχετική δαπάνη για την
κάλυψη εξόδων συμμετοχής του Κοσμήτορα στο “Annual Accreditation

Conference: EMEA”της AACSB που πραγματοποίηθηκε στο Μιλάνο από τις 29
έως 31 Μαΐου 2016.
15. Επιτροπές και Σύγκλητος
16. Ημερίδες - Διαλέξεις

