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 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ 
 
 

Η  Γενική  Συνέλευση    στη  συνεδρίασή  της  στiς  25/2/2021,  αποφάσισε  ομόφωνα  τη  Συγκρότηση  του  Εκλεκτορικού 

Σώματος  για  την  πλήρωση  μίας  (1)  θέσης  βαθμίδας  Επίκουρου  Καθηγητή,  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Διοικητική 
Λογιστική και Λογιστική Κόστους»» ως εξής: 

 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Κωδικός 
Απέλλα 

 

Όνομα 
 

Επώνυμο 
 

Βαθμίδα Ίδρυμα/Ερευνητικό 
Κέντρο 

 

Γνωστικό Αντικείμενο 
Τεκμηρίωση Συνάφειας 

1 7494 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Καθηγητής ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση και 

Κοστολόγηση 

Το γνωστικό   αντικείμενο   είναι   συναφές  με   το 

γνωστικό   αντικείμενο   της   υπό προκήρυξη θέσης 

διότι η Χρηματοοικονομική Διοίκηση και η κοστολόγηση 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Διοικητικής 

Επιστήμης. Επιπλέον στα πλαίσια μιας εκ των βασικών 

λειτουργιών της Διοίκησης που είναι η 

Χρηματοοικονομική, χρησιμοποιούνται ευρέως μέθοδοι 

για την αρτιότερη Διοίκηση , τόσο για την αύξηση της 

αποδοτικότητας όσο και για τη λήψη βέλτιστων 

Διοικητικών αποφάσεων. 

 2 

9028 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΤΑΛΗΣ Καθηγητής 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

Η λογιστική ως επιστήμη διαχειρίζεται τα οικονομικά 

στοιχεία και κωδικοποιεί τις κινήσεις μίας επιχείρησης ή 

οργανισμού. Η διοικητική λογιστική αποτελεί εξέλιξη και 

υποκλάδο της λογιστικής, ενώ τα ερευνητικά 

ενδιαφέροντα του κ. Καρτάλη στα Διεθνή λογιστικά 

Πρότυπα, την Χρηματοοικονομική Λογιστική και τις 

γενικές αρχές της Λογιστικής είναι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την σωστή αξιοποίηση των κανόνων 

και μεθόδων της Διοικητικής Λογιστικής και της 

Λογιστικής Κόστους. 
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3 8986 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΓΙΔΗΣ Καθηγητής ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων 

αποτελεί άμεσα συσχετισμένο επιστημονικό πεδίο με 

αυτό της Διοικητικής Λογιστικής, της κοστολόγησης και 

της Λογιστικής Επιστήμης. Το έργο του κ. Καργίδη 

συμπεριλαμβάνει την Χρηματοοικονομική Λογιστική και 

την Χρηματοοικονομική Διοίκηση η σχέση των οποίων 

τόσο μεταξύ τους όσο και με την υπό προκήρυξη θέση 

είναι φανερή και αυταπόδεικτη, καθώς η 

χρηματοοικονομική ανάλυση και η υποβοήθηση 

λήψεως σχετικών στρατηγικών αποφάσεων βασίζονται 

στην αξιοποίηση κοστολογικών και λογιστικών αρχείων 

και δεδομένων που προέρχονται από αξιοποίηση των 

αρχών και των μεθόδων της λογιστικής και της 

κοστολόγησης. 

 
4 17429 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Χρηματοοικονομική- 
Λογιστική 

Ο κ. Κουσενίδης, έχει γνωστικό αντικείμενο 

Χρηματοοικονομική-Λογιστική και το μεγαλύτερο μέρους 

του ερευνητικού έργου εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο 

της λογιστικής άρα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο 

της υπό προκήρυξη θέσης. Το γνωστικό αντικείμενο αυτό 

μελετά την χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων, τα 

μοντέλα διαχείρισης κινδύνου επιχειρήσεων, την 

αποτελεσματικότητα των αγορών, τις συγχωνεύσεις και 

εξαγορές, τις εναλλακτικές μορφές επένδυσης και την 

λογιστική. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Κουσενίδη 

εστιάζονται στους τομείς της οικονομικής κρίσης, των 

κεφαλαιαγορών και το πληροφοριακό υλικό των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα διεθνή πρότυπα 

χρηματοοικονομικής αναφοράς, αποτίμησης 

χρεογράφων και της αποτελεσματικότητας των αγορών.   

5 10697 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΓΚΑΚΗΣ Καθηγητής ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Λογιστική Ο κ. Νεγκάκης, έχει γνωστικό αντικείμενο και ερευνητικό 

έργο στην Λογιστική, συναφή με το γνωστικό αντικείμενο 

της υπό προκήρυξη θέσης. Το ερευνητικό του έργο 

καλύπτει κατηγορίες της λογιστικής όπως η 

Χρηματοοικονομική Λογιστική, τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η λογιστική εταιριών, η 

φορολογική λογιστική, τις λογιστικές γνωστοποιήσεις, την 

αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων, την 

μοντελοποίηση των αποδόσεων μετοχών, τη λογιστική 

συντηρητικότητα κερδών, την ποιότητα λογιστικών 

κερδών, τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, η Ελεγκτική και ο 

Εσωτερικός Έλεγχος. Οι κατηγορίες αυτές 

προϋποθέτουν και συμπεριλαμβάνουν τις μεθόδους, τα 

στοιχεία και η συνάφειά τους με το γνωστικό αντικείμενο 

της υπό προκήρυξη θέσης είναι εμφανή και 

αυταπόδεικτη.   
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6 4409 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΡΙΤΑΚΗΣ Καθηγητής ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Χρηματοοικονομική 
Διοικητική με εξειδίκευση 
στη Χρηματοοικονομική 

Διάρθρωση των 
Επιχειρήσεων 

Το γνωστικό αντικείμενο και το ερευνητικό έργο του κ. 

Τσιριτάκη είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της 

υπό προκήρυξη θέσης. Η διάρθρωση των 

επιχειρήσεων και η αξιοποίηση των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχει άμεση 

συσχέτιση με τις λογιστικές αναλύσεις και καταστάσεις 

οντοτήτων και βασίζονται στα δεδομένα και την ορθή 

χρήση των πληροφοριών που απορρέουν από την 

διοικητική λογιστική και της κοστολόγησης.   

 
7 18642 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΡΡΟΣ Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς  

Λογιστική Κόστους Η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου είναι 

αυταπόδεικτη καθώς η λογιστική κόστους είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι της διοικητικής λογιστικής. 

Παράλληλα το ερευνητικό έργο του στις διαφορετικές 

μεθόδους κοστολόγησης αλλά και των αποτελεσμάτων 

τους ανά κλάδο και περίοδο είναι βασική απόδειξη της 

εφαρμογής των αρχών διοικητικής λογιστικής και 

αξιοποίησης των μεθόδων της λογιστικής κόστους.  

 

8 5274 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Λογιστική Η Διοικητική Λογιστική είναι εξειδίκευση του 

γενικότερου επιστημονικού πεδίου της Λογιστικής και 

βασίζεται στις λογιστικές της αρχές και πρότυπα προς 

την ενημέρωση των εσωτερικών χρηστών των 

κοστολογικών δεδομένων της επιχείρησης. Η 

κοστολόγηση ως αναπόσπαστο κομμάτι της 

Διοικητικής Λογιστικής εμπίπτει στις αντίστοιχες 

συσχετίσεις με τη λογιστική. Το ερευνητικό του έργο 

καλύπτει τις κατηγορίες αξιοποίησης των λογιστικών 

πληροφοριών, των διεθνών λογιστικών προτύπων και 

την ελεγκτική, τα οποία καλύπτουν το πλαίσιο 

αξιοποίησης των πληροφοριών που απορρέουν από 

την διοικητική λογιστική και την λογιστική κόστους.  

 
9  

14714 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

ΔΡΟΓΑΛΑΣ 

 

Επίκουρος 

Καθηγητής 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
Λογιστική 

Η Διοικητική Λογιστική είναι εξειδίκευση του 

γενικότερου επιστημονικού πεδίου της Λογιστικής και 

βασίζεται στις λογιστικές της αρχές και πρότυπα προς 

την ενημέρωση των εσωτερικών χρηστών των 

κοστολογικών δεδομένων της επιχείρησης. Η 

κοστολόγηση ως αναπόσπαστο κομμάτι της 

Διοικητικής Λογιστικής εμπίπτει στις αντίστοιχες 

συσχετίσεις με τη λογιστική. Το ερευνητικό έργο του κ. 

Δρογαλά εμπεριέχει την χρήση της λογιστικής ως 

μέρος της εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και της 

ελεγκτικής κάτι που καθιστά το επιστημονικό 

αντικείμενο συναφές με την λειτουργία της διοικητικής 

λογιστικής αλλά και της κοστολόγησης στα πλαίσια των 

επιχειρήσεων και της λήψης αποφάσεων βάσει 

κόστους.       
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10 6009 
 
 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ Καθηγητής ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Χρηματοοικονομική 
Λογιστική 

Το γνωστικό αντικείμενο και ερευνητικό έργο 

Χρηματοοικονομική Λογιστική, συναφή με το γνωστικό 

αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης. Η συνάφεια 

είναι λογική και αυταπόδεικτη καθώς η διοικητική 

λογιστική και η λογιστική κόστους αποτελούν εξέλιξη 

της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Παράλληλα τα 

συστήματα και οι αρχές της διοικητικής λογιστικής 

βασίζονται και στηρίζονται στις αρχές της 

χρηματοοικονομικής λογιστικής.  

 
11 3072 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ Καθηγητής ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση 

Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση ως κομμάτι της 

Διοικητικής Επιστήμης  έχει συνεργατική σχέση με την 

Διοικητική Λογιστική. Στα επιστημονικά ενδιαφέροντα 

του κ. Ζοπουνίδη συγκαταλέγονται ο Σχεδιασμός και 

Ανάπτυξη Πολυκριτήριων Συστημάτων Υποστήριξης 

Αποφάσεων, τα οποία απαιτούν την αξιοποίηση 

δεδομένων που παράγουν τα συστήματα της 

διοικητικής λογιστικής και της κοστολόγησης σε θέματα 

κόστους όπως η ανάλυση εσόδων, εξόδων, κερδών και 

ζημίας, με γνώμονα την κερδοφορία και την 

αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. 
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            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1 

11346 ΧΡΗΣΤΟΣ  ΦΛΩΡΟΣ 

Καθηγητής 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

Λόγω των χαρακτηριστικών της απαιτούμενης 

πληροφορίας υπάρχει ισχυρή συσχέτιση των λογιστικών 

και χρηματοοικονομικών ζητημάτων 

καθώς προσανατολίζονται σε αντικειμενικούς τρόπους 

προσδιορισμού των λογιστικών μεγεθών ενός 

οργανισμού ή οντότητας. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό 

και από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που σύντομα 

εμπλουτίστηκαν και με Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα οποία απαιτούν 

τον χειρισμό λογιστικών θεμάτων παράλληλα με τα 

χρηματοοικονομικά εργαλεία. 
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

Ο κ. Γεωργόπουλος έχει γνωστικό αντικείμενο και 

ερευνητικό έργο που σχετίζεται με την διεθνή επιχείρηση 

και την Χρηματοοικονομική Λογιστική συναφή με την 

υπό προκήρυξη θέση. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του 

κ. Γεωργόπουλου εστιάζονται στη διεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων και στην οικονομική τους επίδοση ενώ 

παράλληλα τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται 

στην χρηματοοικονομική λογιστική. Η ειδίκευση αυτή 

έχει άμεση συνάφεια με την διοίκηση των επιχειρήσεων 

και τη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε κοστολογικά 

και λογιστικά δεδομένα με τα οποία πραγματεύεται το 

γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης.  
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10890 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

Καθηγητής ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ποσοτικές Μέθοδοι στη 

Λογιστική και 

Χρηματοοικονομική 

Ο κ. Σαριαννίδης, έχει γνωστικό αντικείμενο και 

ερευνητικό έργο σχετικό με τις ποσοτικές μεθόδους  στη 

Λογιστική και την Χρηματοοικονομική, συναφή με το 

γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης, καθώς 

η παρακολούθησή των λογιστικών και 

χρηματοοικονομικών μεγεθών μέσα από τις ποσοτικές 

μεθόδους έχει άμεση συσχέτιση με την λογιστική, την 

διοικητική λογιστική και την αξιοποίηση των 

πληροφοριών που μπορούν να προκύψουν, με 

γνώμονα την αποδοτικότητα και κερδοφορία της 

επιχείρησης. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%9B%CE%A0
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%A0%CE%A7%CE%A0
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%A0%CE%A7%CE%A0
ΑΔΑ: 62Α146ΨΖ3Π-ΙΗΚ
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19340 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ  

 

 

 

 

Καθηγητής 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Χρηματοοικονομική 

Ανάλυση (Financial 

Economics) 

Ο κ. Παπαχρήστου Γεώργιος, έχει γνωστικό αντικείμενο 

και ερευνητικό έργο που σχετίζεται με την 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση, συναφή με το γνωστικό 

αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης. Οι λογιστικές 

καταστάσεις αρμόδιες για την λογιστική απεικόνιση και 

παρουσίαση της εταιρίας στους εξωτερικούς αλλά και 

εσωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης ή του 

οργανισμού είναι μέρος της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης. Παράλληλα τα στοιχεία που λαμβάνουν 

οργανισμοί και επιχειρήσεις μέσα από την κοστολογική 

πληροφόρηση αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές 

αναλύσεις τα οποία και μπορούν να επηρεάσουν την 

κερδοφορία, την ανάπτυξη και τις δυνατότητες μίας 

οντότητας. 
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16262 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΣΥΛΑΣ  

Επίκουρος 

Καθηγητής 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της Διοικητικής Επιστήμης και 

έχει συνεργατική σχέση με την Διοικητική Λογιστική. 

Επιπλέον στα πλαίσια μιας εκ των βασικών λειτουργιών 

της Κοστολόγησης που είναι η Εταιρική διακυβέρνηση 

βάσει κόστους και κερδών χρησιμοποιούνται ευρέως 

μέθοδοι για την αρτιότερη Κοστολογική Διοίκηση, τόσο 

για την αύξηση της κερδοφορίας αλλά και της 

αποδοτικότητας των προς επένδυση πόρων της 

επιχείρησης. 

 
 
 

6 

1285 ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΦΟΛΑΣ Καθηγητής 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση ως κομμάτι της 

Διοικητικής Επιστήμης  έχει συνεργατική σχέση με την 

Διοικητική Λογιστική. Η ειδίκευση και το έργο του κ. 

Καραφόλα έχουν άμεση συνάφεια με την διοίκηση των 

επιχειρήσεων και τη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε 

κοστολογικά και λογιστικά στοιχεία και δεδομένα. Τα 

κοστολογικά δεδομένα απαραίτητα για την ορθή 

λειτουργία και διαχείριση των επιχειρήσεων είναι βασικό 

προϊόν των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 

προαπαιτούμενο της αποτελεσματικής 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης. 

 

 

ΑΔΑ: 62Α146ΨΖ3Π-ΙΗΚ
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4219 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

ΚΟΥΡΤΗΣ  

Αναπληρωτής  

καθηγητής 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Η ανάλυση των ισολογισμών βασίζεται στις αρχές και 
την γενικότερη επιστήμη της λογιστικής. Η δυνατότητα 
ανάλυσης των Ισολογισμών επιτρέπει σε οργανισμούς 

και επιχειρήσεις είναι την λήψη αποφάσεων βασιζόμενες 
σε λογιστικά στοιχεία, με στόχο την επίτευξη ακρίβειας 
στον προγραμματισμό επενδυτικών και γενικότερων 
διοικητικών κινήσεων. Η Διοικητική Λογιστική και η 

Λογιστική Κόστους απαιτούν την αξιοποίηση των ίδιων 
στοιχείων με γνώμονα την βέλτιστη διαχείριση των 

πόρων της επιχείρησης και των προγραμματισμό των 
επενδυτικών κινήσεων, ενώ παράλληλα είναι 

απαραίτητη η ορθή αξιολόγηση των μεθόδων και των 
στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την ορθή 
αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης της 

επιχείρησης ή των οργανισμών στις χρηματοοικονομικές 
τους καταστάσεις. 
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6869 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ  

Καθηγητής 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων για την 

μηχανογράφηση των λογιστικών μηχανισμών ενός 

οργανισμού ή επιχείρησης έχει άμεση συσχέτιση με την 

λογιστική τυποποίηση καθώς η μηχανογραφημένη 

λογιστική είναι η φυσική εξέλιξη της χρηματοοικονομικής 

λογιστικής τυποποίησης. Παράλληλα η σχέση 

κοστολόγησης, διοικητικής λογιστικής με την 

μηχανογραφημένη λογιστική λόγω ανάπτυξης της 

τεχνολογίας αλλά και της αναγκαιότητας αξιοποίησης 

της από τις εκάστοτε οντότητες έχει συνδέσει άρρηκτα 

την διοικητική λογιστική, τις έννοιες του κόστους με την 

μηχανογράφηση τμημάτων αλλά και ολόκληρης της 

οντότητας στα πλαίσια των λογιστικών της συστημάτων. 
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7222 ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ 

Καθηγήτρια 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Χρηματοοικονομική 

Διοίκηση 

Η κ. Χυζ έχει γνωστικό αντικείμενο και ερευνητικό έργο 

σχετικό με την χρηματοοικονομική διοίκηση, συναφή με 

το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης. Τα 

ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση, το Τραπεζικό Μάνατζμεντ, 

τη Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων και τη Διαχείριση 

Κινδύνων. Τα ζητήματα αυτά έρχονται σε άμεση 

συσχέτιση και συνέργεια με τα δεδομένα που παράγει η 

διοικητική λογιστική αλλά και γενικότερα η επιστήμη της 

λογιστικής. 

ΑΔΑ: 62Α146ΨΖ3Π-ΙΗΚ
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11307 ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ 

 

 

 

 

Καθηγητής 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Ο κ. Σαντουρίδης Ηλίας, έχει γνωστικό αντικείμενο και 

ερευνητικό έργο σχετιζόμενο με την εφαρμοσμένη 

πληροφορική με έμφαση στις λογιστικές και 

χρηματοοικονομικές εφαρμογές συναφή με το γνωστικό 

αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης. Το έργο του 

αφορά την εφαρμοσμένη πληροφορική και την 

αξιοποίησή της στις χρηματοοικονομικές και λογιστικές 

αναλύσεις και εφαρμογές που οι επιχειρήσεις και οι 

οργανισμοί απαιτούν για την επίτευξη κερδοφορίας, 

ανάπτυξης και αποδοτικότητας. Η συσχέτιση του 

γνωστικού αντικειμένου της υπό εξέταση θέσης και του 

γνωστικού αντικειμένου του κ. Σαντουρίδη. 
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18675 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΦΛΩΡΟΥ 

Καθηγήτρια 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΣΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Η κ. Φλώρου έχει γνωστικό αντικείμενο και ερευνητικό 

έργο σχετιζόμενο με στατιστική των επιχειρήσεων και 

την χρήση των ποσοτικών μεθόδων στα 

χρηματοοικονομικά τη Χρηματοοικονομική, συναφή με 

το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης. 

Τόσο η χρήση των ποσοτικών μεθόδων αλλά και η 

στατιστική είναι απαραίτητα εφόδια για την τέλεση 

στατιστικών ελέγχων και αναλύσεων βασισμένων στην 

λογιστική του κόστους. 

 
 

 
 

 

O Πρόεδρος του Τμήματος 
 
 
 
 

Γιοβάνης Νικόλαος  

Αναπληρωτής Καθηγητής 
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