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 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ 
 
 

Η  Γενική Συνέλευση στη συνεδρίασή της στις  10.05.2018  αποφάσισε ομόφωνα τη Συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την 

πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομετρική Ανάλυση στα 

Οικονομικά της Ανάπτυξης και Σύγκλισης» ως εξής: 
 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 
Α/Α 

Κωδικός 
Απέλλα 

 
Όνομα 

 
Επώνυμο 

 
Βαθμίδα 

Ίδρυμα/Ερευνητικό 
Κέντρο 

 
Γνωστικό Αντικείμενο 

Τεκμηρίωση Συνάφειας 

1 9112 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ 
Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

ΤΕΙ  Κεντρικής 
Μακεδονίας 

 

Επιχειρησιακ
ή 

Έρευνα 
Και 

Οικονομική Ανάπτυξη 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης διότι 
τόσο η εφαρμοσμένη οικονομετρική ανάλυση όσο και 
η επιστήμη της επιχειρησιακής έρευνας, ως 
διεπιστημονική μαθηματική επιστήμη για τη λήψη 
αποφάσεων και την παραγωγή μοντέλων, 
αποτελούν σημαντικά εργαλεία στα οικονομικά της 
ανάπτυξης.  

Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής Μακεδονίας 

2 
 

4598 
 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ Καθηγητής 

Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 

ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας 

 
Διεθνείς Οικονομικές 

Σχέσεις 
 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης 
καθώς οι αγορές σήμερα είναι ανοιχτές στον διεθνή 
ανταγωνισμό και επομένως, οι Διεθνείς Οικονομικές 
Σχέσεις και ειδικότερα το διεθνές εμπόριο αποτελούν 
σημαντικό αναπτυξιακό παράγοντα, με το άνοιγμα του 
εμπορίου μίας οικονομίας να εμφανίζεται ως μία από 
τις   σημαντικότερες συνιστώσες στις εξειδικεύσεις των 
υποδειγμάτων μεγέθυνσης. 
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3 6268 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ 
Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 

ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Οικονομική 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι απόλυτα συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης, διότι 
το ζήτημα της οικονομικής ανάπτυξης απασχολεί τους 
οικονομολόγους από τότε που άρχισε να 
διαμορφώνεται η οικονομική επιστήμη, 
συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον θεωρητικών και 
εμπειρικών επιστημόνων από πολλά ερευνητικά πεδία.  

 

4 17353 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΗΣ Καθηγητής 

Οικονομικών 
Επιστημών 

Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Εφαρμοσμένη 
Οικονομετρία 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης αφού μία από 
τις πιο σημαντικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν 
οι οικονομολόγοι με ευρεία θεωρητική στήριξη είναι η 
οικονομετρία, η οποία χρησιμοποιεί στατιστικές 
τεχνικές για την ανάλυση οικονομικών στοιχείων.  

 
 

 

5 10674 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΚΙΛΗΣ Καθηγητής 

 
Βαλκανικών, Σλαβικών 

και Ανατολικών 
Σπουδών 

Πανεπιστήμιο  
Μακεδονίας 

 
 

Οικονομική Ανάπτυξη 
και Επενδύσεις στην 

Ανατολική Ευρώπη και 
τα Βαλκάνια 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης διότι 
οι επενδύσεις  αποτελούν βασική συνιστώσα σε όλα 
τα θεωρητικά υποδείγματα της μεγέθυνσης. Οι 
επενδύσεις αυξάνουν το απόθεμα του φυσικού 
κεφαλαίου, προάγουν την τεχνολογία και δημιουργούν 
εξωτερικότητες οι οποίες προάγουν σημαντικά τη 
μεγέθυνση. 

 

6 1398 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Καθηγητής 

Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής   

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 

Στατιστική για Διοίκηση 
Επιχειρήσεων - Θεωρία 

Παιγνίων 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης διότι η 
Στατιστική είναι σύνολο μεθόδων που καθοδηγούν στη 
λήψη ορθών αποφάσεων σε περιπτώσεις 
αβεβαιότητας. Η οικονομία χαρακτηρίζεται σε 
σημαντικό βαθμό από αβεβαιότητα και η στατιστική 
επιστήμη σε συνδυασμό με τη θεωρία παιγνίων 
καλείται να δώσει εμπειρικό περιεχόμενο στην 
Οικονομική θεωρία και πιο συγκεκριμένα σε ζητήματα 
που έχουν να κάνουν με τον ρόλο του κράτους και των 
θεσμών σε θέματα συνεργασίας, όπως είναι η παροχή 
δημόσιων αγαθών, η φορολογία, κ.ά. 
 

 

7 839 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΛΗ 
Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Οικονομικών 
Επιστημών 

Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Οικονομικός 
Προγραμματισμός και 

Ανάπτυξη 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι απόλυτα συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης, 
καθώς ο οικονομικός προγραμματισμός και ο 
σχεδιασμός σε μια επιχείρηση/οργανισμό/οικονομία 
μπορεί να κατευθύνει τους οικονομικούς πόρους με 
σκοπό να εκπληρώσει τους στόχους της οικονομίας, 
με πρωτεύοντα αυτόν της οικονομικής ανάπτυξης.  
 

 

8 7569 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ 
Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Οικονομικών 
Επιστημών 

Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Βιομηχανική Ανάπτυξη 
και Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης διότι 
η Βιομηχανική Ανάπτυξη και οι Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις αποτελούν τη βάση της αναπτυξιακής 
διαδικασίας κάθε χώρας. Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις 
αποτελούν σηµαντική πηγή κεφαλαίου και ενίσχυσης 
της εγχώριας ιδιωτικής επένδυσης, ενώ συμβάλλουν 
σημαντικά στη μεταφορά τεχνολογίας και 
τεχνογνωσίας, προωθώντας την ανάπτυξη των χωρών 
υποδοχής.  

 



9 3177 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής 

Διεθνών Ευρωπαϊκών 
Σπουδών  

Πανεπιστήμιο  
Μακεδονίας 

 

Ποσοτικές Μέθοδοι με 
Έμφαση στις 
Οικονομικές ή 

Πολιτικές Επιστήμες 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης διότι οι 
ποσοτικές μέθοδοι τμήμα των οποίων αποτελεί η 
οικονομετρική ανάλυση έχουν σημαντικές εφαρμογές 
στην Οικονομική Ανάλυση και ειδικότερα στα Οικονομικά 
της Ανάπτυξης και της Σύγκλισης, συμβάλλοντας 
σημαντικά στη λήψη αποφάσεων των οικονομούντων 
ατόμων αλλά και όσων ασκούν οικονομική πολιτική. 

 

10 
 

18675 
 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΦΛΩΡΟΥ Καθηγητής 

Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής  

ΤΕΙ Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 

Στατιστική 
Επιχειρήσεων – 

Ποσοτικές Μέθοδοι στα 
Χρηματοοικονομικά 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης διότι 
η Στατιστική είναι σύνολο μεθόδων που καθοδηγούν 
στη λήψη ορθών αποφάσεων σε περιπτώσεις 
αβεβαιότητας. Η οικονομία χαρακτηρίζεται σε 
σημαντικό βαθμό από αβεβαιότητα και η στατιστική 
επιστήμη καλείται με τη χρήση μαθηματικών 
μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης και της 
οικονομετρίας, να δώσει εμπειρικό περιεχόμενο στην 
Οικονομική θεωρία και να την υποβάλει σε έλεγχο 
για πιθανόν λανθασμένες προβλέψεις. 

 

 
11 
 

597 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΕΟΣ 
Επίκουρος 
Καθηγητής 

Διοίκηση 
Επιχειρήσεων 

(Γρεβενά) 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

Οικονομική Ανάλυση 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης, αφού η 
Οικονομική Επιστήμη, στην προσπάθεια της να γίνει 
ακριβής επιστήμη, επιδιώκει να στηρίζεται στη 
στατιστική ανάλυση δεδομένων συμπεριλαμβανομένης 
και της οικονομετρίας ως μεθοδολογικού εργαλείου, 
στα πλαίσια της οικονομικής ανάλυσης. 

 

     
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

12 1193 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΣΑΛΙΚΗ Καθηγητής 

Οικονομικών 
Επιστημών 

Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Πολιτική Οικονομία 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης διότι η Πολιτική 
Οικονομία αποτελεί ένα από τα τρία βασικά πεδία των 
Οικονομικών Επιστημών, και συνδέεται άμεσα με τη 
μακροοικονομική (μοντελοποίηση της συμπεριφοράς και 
των μεγεθών της οικονομίας συνολικά) και την 
οικονομική της ανάπτυξης (μοντελοποίηση τρόπων και 
θεσμών προώθησης της οικονομικής δραστηριότητας).  

13 498 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ Καθηγητής 
Διεθνούς Εμπορίου  

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
Οικονομικά 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης, καθώς το 
πρόβλημα της οικονομικής ανάπτυξης απασχολεί τους 
οικονομολόγους από τότε που άρχισε να διαμορφώνεται η 
οικονομική επιστήμη, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον 
θεωρητικών και εμπειρικών επιστημόνων από πολλά 
ερευνητικά πεδία. 

14 6474 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ 
Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Βαλκανικών, Σλαβικών 
και Ανατολικών 

Σπουδών  

Πανεπιστήμιο  
Μακεδονίας 

Διεθνείς 
Χρηματοοικονομικές 

Σχέσεις 
 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης, διότι οι Διεθνείς 
Χρηματοοικονομικές Σχέσεις αποτελούν, τόσο σε 
θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο, σημαντικό 
παράγοντα για την ανάπτυξη και τη σύγκλιση των χωρών. 

 



15 11110 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής 

Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής  

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης 

Οικονομικά Μαθήματα 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό   
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης, διότι οι 
Οικονομικές επιστήμες ασχολούνται με τη μελέτη 
σύνθετων οικονομικών φαινομένων, για τη διερεύνηση 
των οποίων είναι αναγκαία η εξοικείωση με την επιστήμη 
των μαθηματικών, της στατιστικής και της οικονομετρίας.  

 

15 6263 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 
Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Οικονομικών 
Επιστημών 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 

 
 
 

Μακροχρηματοοικονομικ
ή 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό   
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης, καθώς η ρύθμιση 
των οικονομικών αγορών και ειδικότερα των 
χρηματαγορών, αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την 
ανάπτυξη και τη σύγκλιση των χωρών, ενώ η εμπειρική 
μελέτη των ζητημάτων αυτών απαιτεί εξοικείωση με 
σύγχρονα εργαλεία χρηματοοικονομετρίας, την ανάλυση 
χρονοσειρών, τη μη γραμμική μοντελοποίηση, κ.ά. 

17 19613 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  Καθηγητής 

Διοίκησης 
Επιχειρήσεων  

ΤΕΙ Ανατολικής 
Μακεδονίας Και Θράκης 

Οικονομικά Μαθηματικά-  
Στατιστική Επιχειρήσεων 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης αφού τα 
Οικονομικά Μαθηματικά είναι ο κλάδος των 
μαθηματικών που χρησιμοποιεί τη μαθηματική 
ανάλυση ως μεθοδολογικό εργαλείο στα πλαίσια της 
οικονομικής ανάλυσης. Επίσης, η πρακτική της 
στατιστικής περιλαμβάνει την σχεδίαση, συλλογή και 
ερμηνεία δεδομένων που προκύπτουν από αβέβαιες 
παρατηρήσεις. Οι Οικονομικές επιστήμες ασχολούνται με 
τη μελέτη σύνθετων οικονομικών φαινομένων, για τη 
διερεύνηση των οποίων είναι αναγκαία η εξοικείωση με 
τα την επιστήμη των μαθηματικών και της στατιστικής. 

18 1620 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΡΙΟΥ Καθηγητής 

Διοίκησης 
Επιχειρήσεων  

ΤΕΙ Ανατολικής 
Μακεδονίας Και Θράκης 

Οικονομικός 
Προγραμματισμός 

Επιχειρησιακή Έρευνα 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης διότι ο 
οικονομικός προγραμματισμός και ο σχεδιασμός σε μια 
επιχείρηση/οργανισμό/οικονομία μπορεί να κατευθύνει 
τους οικονομικούς πόρους με σκοπό να εκπληρώσει 
τους στόχους της οικονομίας με πρωτεύοντα αυτόν της 
οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης, η επιστήμη της 
επιχειρησιακής έρευνας, ως διεπιστημονική μαθηματική 
επιστήμη για τη λήψη αποφάσεων και την παραγωγή 
μοντέλων, αποτελούν σημαντικά εργαλεία στα οικονομικά 
της ανάπτυξης. 

19 4713 ΧΑΙΔΩ ΔΡΙΤΣΑΚΗ 
Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 

Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

Οικονομετρικές 
Εφαρμογές 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης αφού μία από τις 
πιο σημαντικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν οι 
οικονομολόγοι με ευρεία θεωρητική στήριξη είναι η 
οικονομετρία. 

20 19108 ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΕΛΗ Καθηγητής 

Πληροφορικής 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθήνας 

Εφαρμοσμένη 
Οικονομετρία 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι απόλυτα συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης, καθώς 
στην προσπάθειά της να εξηγήσει τη μακροχρόνια 
μεγέθυνση και τις διακυμάνσεις της οικονομικής 
δραστηριότητας, η σύγχρονη μακροοικονομική βασίζεται 
σχεδόν εξ ολοκλήρου σε δυναμικά υποδείγματα, καθώς 
το στοιχείο του χρόνου είναι κυρίαρχο για την κατανόηση 
των οικονομικών φαινομένων,  αλλά και σε στοχαστικά 
υποδείγματα γενικής ισορροπίας, ως προς το ότι εξηγεί 
τις διακυμάνσεις ως προς την ανταπόκριση δυναμικών 
οικονομικών συστημάτων σε τυχαίες διαταραχές. 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7


21 8926 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΙΒΑΔΑ 
Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Στατιστικής  

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθήνας 

Στατιστική με Έμφαση 
στις Εφαρμογές στα 

Οικονομικά 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι απόλυτα συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης, καθώς 
η ανάλυση σύνθετων φαινομένων, όπως αυτό της 
ανάπτυξης και σύγκλισης, απαιτεί ποσοτική οικονομική 
ανάλυση για την οποία είναι αναγκαία η εξοικείωση με 
σύγχρονα πακέτα Η/Υ τα οποία χρησιμοποιούνται 
ευρύτατα στις οικονομικές εφαρμογές, την οικονομετρία, 
τα εφαρμοσμένα οικονομικά και την στατιστική.  
 

22 5387 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

(Μεσολόγγι) 
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 

Οικονομική 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι απόλυτα συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης, καθώς 
το πρόβλημα της οικονομικής ανάπτυξης απασχολεί τους 
οικονομολόγους από τότε που άρχισε να διαμορφώνεται η 
οικονομική επιστήμη, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον 
θεωρητικών και εμπειρικών επιστημόνων από πολλά 
ερευνητικά πεδία. 

 
 
 
 
 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος 
 
 
 

Βράνα Βασιλική 

Αναπλ.  Καθηγήτρια 
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