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Λευκωσία, 23 Μαρτίου 2017 
 

ΑΝΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ S.P. KOTHARI 

  
Σε Eπίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου 
αναγορεύθηκε την Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017, ο Καθηγητής S. P. Kothari. Το έργο και την προσφορά του 
τιμώμενου εξήρε με ομιλία της η Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη Καραμάνου. 
 
Ο Kαθηγητής Kothari συνέβαλε στην επανάσταση της λογιστικής έρευνας. Στην πρώτη του δημοσίευση το 
1987 με Collins, και Rayburn, παρουσιάζει την ιδέα ότι η ποιότητα των κερδών επιχείρησης, ποικίλλει 
κατά τη διατομή των επιχειρήσεων και ότι αυτή η διαφορά στην ποιότητα των κερδών πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζεται στις σταθερές αξίες. Στη θεμελιώδη εργασία του με τον Collins το 1989 που βασίζεται 
σε αυτή την ιδέα και δείχνει ότι το περιεχόμενο των πληροφοριών των αποδοχών αυξάνεται με επιμονή 
και μειώνεται με την εταιρεία κίνδυνο. Τα έγγραφα αυτά άνοιξαν το δρόμο σε ένα μεγάλο ρεύμα της 
μελλοντικής έρευνας που ασχολούνται με την έννοια της ποιότητας των κερδών, των καθοριστικών 
παραγόντων της και τα αποτελέσματά της.  
 
Σε πρόσφατη μελέτη, το 2010 μαζί με τους Ramanna και Skinner o Καθηγητής Kothari υποστηρίζει ότι τα 
λογιστικά στοιχεία που αναπτύχθηκε για την άμβλυνση των συγκρούσεων εντός οργανισμών είναι τα  
πλέον κατάλληλα για όσα σημαντικά ζητήματα χρειάζεται να διέπουν και να διαμορφώνουν στα λογιστικά 
πρότυπα στο μέλλον όπως για παράδειγμα ο ανταγωνισμός ως μέσο για τον περιορισμό των πολιτικών 
πιέσεων στη διαμόρφωση των οικονομικών.  
 
Στην αντιφώνησή του ο Καθηγητής Kothari αναφέρθηκε στη γενική αντίληψη που επικρατεί ότι πολιτικές 
παρεμβάσεις και προσπάθειες οργανισμών να επωφεληθούν από καινούργιες νομοθεσίες και 
κανονισμούς (lobbying),  όταν γίνονται σε περιβάλλον ανταγωνιστικό, έχουν θετική επίπτωση στους 
καταναλωτές, σε αντίθεση με την γενική αντίληψη που επικρατεί.   
 
Χρέη Τελετάρχη στην Τελετή ανέλαβε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ ο Κοσμήτορας της Σχολής 

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου ανέγνωσε το ψήφισμα, το οποίο παραδόθηκε 

επίσημα σε περγαμηνή στο νέο μέλος του Ανώτατου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. 
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