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i. Σπουδές 

 Διδακτορικό  δίπλωμα,  Πάντειο  Πανεπιστήμιο,  Ιούν.  2000.  Θέμα  διδακτορικής

διατριβής:  «Θεωρητική  και  εμπειρική  διερεύνηση  των  μεσο-μακροπρόθεσμων

χρηματοδοτήσεων  των  Επενδυτικών  Τραπεζών  και  των  επιπτώσεών  τους  στην

οικονομική  μεγέθυνση  στα  πλαίσια  των  μεταλλακτικών  τάσεων  του

νομισματοπιστωτικού και αναπτυξιακού περιβάλλοντος.  Η περίπτωση της Ελλάδος

(1960-1995)». 

 Μεταπτυχιακό  δίπλωμα,  Diplome d’  Etudes Superieures Specialisees (D.E.S.S.),

Διοίκηση  των  Επιχειρήσεων,  Πανεπιστήμιο  Dijon,  Γαλλία,  Ιαν.  1979,  (Βεβαίωση

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. υπ’ αριθ. πρωτ. 8569/23-10-1981/19-2-1982). 

 Πτυχίο  Οικονομικού  Τμήματος,  Σχολή  Νομικών  και  Οικονομικών  Επιστημών,

Α.Π.Θ., Νοέμ. 1976. 

ii. Ξένες Γλώσσες

 Αγγλικά, Γαλλικά (άδεια επάρκειας προσόντων, Απόφαση  ΥΠΕΠΘ υπ’ αριθ. πρωτ.

Δ5/1894/7-6-1984). 
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iii. Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος 

 Άδεια  άσκησης  οικονομολογικού  επαγγέλματος  (Α.Μ.  Αδείας  9903000450  του

Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, υπ’ αριθ. πρωτ. 23723/15-1-2004). 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξης (Αριθμός Αδείας

0035487 του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, υπ’ αριθ. πρωτ. 19437/17-12-

2003). 

iv. Επιστημονικά, Ερευνητικά και Τεχνικά Ενδιαφέροντα

Η  περιοχή  ειδίκευσής  μου  και  τα  ερευνητικά  και  τεχνικά  μου  ενδιαφέροντα

βρίσκονται στις περιοχές:

 Ανάπτυξη  και  εφαρμογή  μεθόδων  και  τεχνικών  λήψης  χρηματοοικονομικών,

χρηματοδοτικών και  επενδυτικών αποφάσεων με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων

Η/Υ (Χρηματοοικονομικής ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων με

κλαδική  αναφορά,  Παρακολούθησης  χρηματοροών  (Cash flow),  Επιχειρησιακού

σχεδιασμού (business plan),  Ένταξης βιομηχανικών επενδύσεων στην αναπτυξιακή

νομοθεσία,  Επιλογής  χαρτοφυλακίου  μετοχών  κατά  Markowitz,  Αποτίμησης  της

αξίας των επιχειρήσεων, Πρότυπης και απολογιστικής κοστολόγησης (standard cost),

Διαχείρισης και ελέγχου αποθεμάτων κ.ά.). 

 Ανάπτυξη  οικονομοτεχνικών  μελετών  σκοπιμότητας  /  βιωσιμότητας  οικονομικών

μονάδων και μελετών αγοράς και κλάδου.

 Ανάπτυξη  οικονομομετρικών  υποδειγμάτων  (μοντέλων)  για  την  εκτίμηση  της

επιχειρηματικής  συμπεριφοράς  των  οικονομικών  μονάδων  και  τη  διερεύνηση  των

επιπτώσεων  των  τραπεζικών  δραστηριοτήτων  στα  οικονομικά  αποτελέσματα  των

τραπεζών αλλά και στα μεγεθυντικά αποτελέσματα σε επίπεδο οικονομίας.

 Διερεύνηση  των  ανταγωνιστικών  δυνατοτήτων  των  τραπεζών  σε  σχέση  με  τη

συμπεριφορά  του  καταναλωτή  και  ανάπτυξη  της  τραπεζικής  παραγωγής  σε

χρηματοπιστωτικές  υπηρεσίες,  πακέτα προϊόντων και  τομείς  με  ισχυρά συγκριτικά

πλεονεκτήματα και συμφέροντες όρους πώλησης. 
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 Παρακολούθηση της χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς και αξιοποίηση σύγχρονων

προϊόντων,  μεθόδων  και  τεχνικών  ορθολογικής  διαχείρισης  χαρτοφυλακίου

επενδύσεων και χρηματοπιστωτικών κινδύνων. 

v. Επαγγελματική  εμπειρία  και  απασχόληση  σε  διευθυντικές  θέσεις

μεγάλων παραγωγικών μονάδων

1. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.)  – Διεύθυνση Ερευνών και  Μελετών – Τμήμα

Επιχειρησιακών Ερευνών.

Επιχειρησιακός  ερευνητής,  ασχολούμενος  (ως  έφεδρος)  με  ειδικές  μελέτες  και

προγράμματα επιχειρησιακής έρευνας, είτε ως υπεύθυνος είτε ως μέλος ερευνητικής

ομάδας . 

(3/79-3/81) 

2. Ελεύθερος Επαγγελματίας – Στέλεχος Επιχειρήσεων

Στέλεχος  της  «Συνεταιριστικής  Προμηθευτικής  Ένωσης  Α.Ε.»  (1982-1983)  και

οικονομικός  σύμβουλος  των  εταιρειών  «Επεξεργασία  Χάρτου  Ιωάννης  Αιμ.

Κοτσώνης  Α.Ε.Β.Ε.»  και   «Μεταλλοβιομηχανία  Αρκαδίας  Χ.  Ρόκας  Α.Β.Ε.Ε.»,

επιφορτισμένος  με  θέματα  διαχείρισης   τραπεζικών  δανείων,  οικονομικού

προγραμματισμού και επενδύσεων (1980-1982). 

(3/80-1/83)

3. Τράπεζα Επενδύσεων

Στέλεχος  της  υπηρεσίας  «Μελετών  και  Εισηγήσεων»  επιφορτισμένος  με  την

εκπόνηση – παρακολούθηση οικονομοτεχνικών μελετών και την εισήγηση δανείων σε

βιομηχανικές μονάδες. Στις 13-12-85 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της

Τράπεζας τοποθετείται  Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Χρηματοδοτήσεων Δημοσίων

Επιχειρήσεων και Οργανισμών (με δικαίωμα Β΄ υπογραφής), όπου παρέμεινε με το

βαθμό του Τμηματάρχη ως την ημερομηνία της παραίτησής του 27-11-87. Από τη

θέση αυτή συμμετείχε στον καθορισμό και υλοποίηση της πιστοδοτικής πολιτικής της

Τράπεζας  βάσει  των  αποφάσεων  των  νομισματικών  αρχών,  του  συστήματος

πιστοδοτήσεων και της κυβερνητικής πολιτικής . 

(2/83-11/87)

3



4. Υπουργείο Εσωτερικών

Σύμβουλος του Υπουργείου (και Υπουργού των Εσωτερικών), Υπεύθυνος του Τομέα

Επιχειρήσεων  και  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης.  Ειδικότερα  ήταν

επιφορτισμένος  με  την  εξέταση  των  κριτηρίων  και  προϋποθέσεων  της

επιχειρηματικής  δραστηριοποίησης  των  Ο.Τ.Α.  και  τη  γνωμοδότηση  προς  τον

Υπουργό επί των επενδυτικών τους προτάσεων ( Βεβαίωση Υπουργείου Εσωτερικών,

Αθήνα, 14.01.1987). 

Από τη θέση αυτή υπήρξε μέλος ή προεδρεύων οικονομικών επιτροπών σε θέματα

αρμοδιότητας  ή  συναρμοδιότητας  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  π.χ.  οικονομική

εξυγίανση Δ.Ε.Κ.Ο., ειδικές συμβάσεις κ.ά.. 

(7/86-12/86)

5. Μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Σχολής  Εκπαιδευτικών  Λειτουργών

Επαγγελματικής  και  Τεχνικής  Εκπαίδευσης  (ΣΕΛΕΤΕ) από 21-12-1984 έως  21-4-

1991  με  τις  Υπουργικές  Αποφάσεις  Ε2/6866/21-12-84  (ΦΕΚ  227/21-12-

1984/τ.Ν.Π.Δ.Α.)  και  Ε5/449/21-4-1988  (ΦΕΚ  12/27-1-1988/τ.Ν.Π.Δ.Δ.)  του

Υπουργού Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  και  Βεβαίωση ΣΕΛΕΤΕ υπ΄αριθ.

πρωτ Π/1979/ 03.05.2001. 

(12/84-4/91)

6. Τεχνολογικό  Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα  Χαλκίδας  (ΤΕΙ-Χ),  (σήμερα  ΤΕΙ  Στερεάς

Ελλάδας). 

Τακτικός  Καθηγητής  Τ.Ε.Ι.  Χαλκίδας.  Σύμφωνα  με  την  Υπουργική  Απόφαση

Ε5/3342/1-6-89 διορίστηκε  σε  κενή  οργανική  θέση εκπαιδευτικού  προσωπικού  της

βαθμίδας  Επίκουρου  Καθηγητή,  με  γνωστικό  αντικείμενο  τη  «Χρηματοδοτική

Διοίκηση» της Ομάδας Οικονομικοδιοικητικών Μαθημάτων του Τμήματος Διοίκησης

Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας. Με την υπ’

αριθ. πρωτ. Ε5/2018/18-10-1991 Απόφαση μονιμοποιήθηκε μετά τη συμπλήρωση της

δοκιμαστικής  θητείας των δύο (2) ετών.  Με την Υπουργική Απόφαση Ε5/968/1-6-

2001 κατέλαβε θέση Καθηγητή (ΦΕΚ 127/20-6-2001, τ. Ν.Π.Δ.Δ.) και στη συνέχεια

με  την  Υπουργική  Απόφαση  Φ.18/Ε5/1619/28-6-2001  η  συγκεκριμένη  θέση,  λόγω

ανωτατοποίησης  των  Τ.Ε.Ι.,  μετετράπη  σε  προσωποπαγή  θέση  Αναπληρωτή

Καθηγητή  (ΦΕΚ  145/5-7-2001,  τ.  Ν.Π.Δ.Δ.).  Με  την  υπ’αριθμ.  3609/19.10.2004
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Πράξη  του  Προέδρου  του  ΤΕΙ  Χαλκίδας  διαπιστώθηκε  η  μετατροπή  της

προσωποπαγούς  θέσης  Αναπληρωτή  Καθηγητή  σε  τακτική  θέση  Καθηγητή (ΦΕΚ

273/10.11.2004 τ.ΝΠΔΔ). Με την υπ’αριθμ. 3532/27.11.2013 Πράξη του Προέδρου

του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας μετακινείται σε μόνιμη τακτική θέση στην ίδια βαθμίδα και

με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της

Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (ΠΔ 100/2013, ΦΕΚ

135/05.06.2013,  τ.  Α΄).  Υπήρξε  επί  σειρά  ετών  (έξι  έτη  περίπου)  Υπεύθυνος  του

Τομέα Οικονομικών Μαθημάτων και Μαθημάτων Ποσοτικής Ανάλυσης και μέλος

του Συμβουλίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.   Από 16-9-03 με ομόφωνη

απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ορίζεται  Αναπληρωτής Προϊστάμενος  και

από 26-3-04 έως 31-8-2006 Προϊστάμενος του Τμήματος με την πράξη του Προέδρου

του Τ.Ε.Ι. υπ’ αριθ. πρωτ. 1183/26-3-04/Δ627/29-3-04. Εκλέχθηκε εσωτερικό μέλος

του Συμβουλίου του ΤΕΙ Χαλκίδας  σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 4871/ 17-12-12

έγγραφο του ΤΕΙ  Χαλκίδας,  με  το οποίο διαπιστώθηκε η εκλογή των εσωτερικών

μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ Χαλκίδας. Με Πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Στερεάς

Ελλάδας  διαπιστώθηκε  ως  Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Διοίκησης  Επιχειρήσεων

μέχρι 31.08.2014 (αρ. πρωτ. 2522/05.05.2014). Σε εκτέλεση της αριθ. 342/19.01.15

Απόφασης του Προέδρου του ΤΕΙ ΣτΕ διορίστηκε ως Δ/ντής της ΣΔΟ του ΤΕΙ ΣτΕ.

Με  την  υπ΄αριθ.  7699/18.12.15  Απόφαση  του  Προέδρου  του  ΤΕΙ  ΣτΕ  (ΦΕΚ

942/28.12.15/τ.  ΥΕΘ&ΟΔΦ του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου) διορίστηκε ως

Διευθυντής/Κοσμήτορας της ΣΔΟ του ΤΕΙ ΣτΕ με τετραετή θητεία μέχρι 31.08.2019.

vi. Διδακτική εμπειρία 

α. Θέσεις 

1. Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής και στη συνέχεια Καθηγητής Τ.Ε.Ι. και Αναπληρωτής

Καθηγητής  σε  προσωποπαγή θέση  και  Τακτικός  Καθηγητής στη  «Χρηματοδοτική

Διοίκηση» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι.  Χαλκίδας και  Τακτικός

Καθηγητής στη  «Χρηματοδοτική  Διοίκηση»  στο  Τμήμα  Λογιστικής  και

Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας .  

(6/89-σήμερα)
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2. Καθηγητής «Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Ι» και «Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης

ΙΙ» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Κρήτης.   

                                                                                               (εαρ. εξ. 2009-2013)

3. Έκτακτος  Καθηγητής  «Χρηματοοικονομικής  Λογιστικής»  και  «Λογιστικής»  με

αυτοδύναμη  διδασκαλία  στο  Τμήμα  Οικονομικών  Επιστημών  της  Σχολής  Ικάρων

κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1996-97, 1997-98 και 1998-99.

4. Επισκέπτης  Καθηγητής «Επιχειρησιακής  Έρευνας»,  Σχολή  Διοίκησης  και

Οικονομίας,  Τμήματα  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  και  Λογιστικής,  Τ.Ε.Ι.  Χαλκίδας

(Υπουργικές Αποφάσεις Ε5/8294/27-1-88 και Ε5/4074/8-11-88). 

(2/87-6/89)

5. Έκτακτος  Επίκουρος  Καθηγητής,  Σχολή  Διοίκησης  και  Οικονομίας,  Τμήματα

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής, Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας.  

(9/86-2/87)

β. Διδασκαλία μαθημάτων 

     β.1.Προπτυχιακού επιπέδου

Έχει  διδάξει  αυτοδύναμα  καθόλη  τη  διάρκεια  της  θητείας  του,  από  το  1986  ως

έκτακτος  και  μόνιμος  Καθηγητής,  στα  Τμήματα  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  και

Λογιστικής  του Τ.Ε.Ι.  Χαλκίδας  μεγάλο αριθμό  μαθημάτων στα  περισσότερα των

οποίων παρείχε στους σπουδαστές σημειώσεις, ασκήσεις, προβλήματα περιπτώσεων

και πραγματικές εφαρμογές σε επιχειρήσεις και τράπεζες. Σε τρία (3) μαθήματα εξ

αυτών  τη  «Χρηματοδοτική  Διοίκηση»,  που  είναι  και  ο  γνωστικός  του  χώρος  και

διδάσκει  συνεχώς  από  το  διορισμό  του,  τον  «Οικονομικό  Προγραμματισμό  –

Επιχειρησιακή Έρευνα Ι  και  ΙΙ» και  τις  «Αγορές  Χρήματος  και  Κεφαλαίου»,  που

επίσης  έχει  διδάξει  κατά  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  θητείας  του,  έχει  συμβάλλει

ιδιαίτερα στη διαμόρφωσή της δομής και της ύλης τους αλλά και του τρόπου της

διδασκαλίας  τους,  καθιστώντας  τα  σύγχρονα  επιστημονικά  εργαλεία  λήψης

διοικητικών  αποφάσεων.  Ειδικότερα  εισηγήθηκε  τη  μετατροπή  των  δύο  πρώτων

μαθημάτων  στο  νέο  πρόγραμμα  από  θεωρητικά  σε  μικτά  (θεωρητικά  και

εργαστηριακά),  αναμόρφωσε  τα  περιγράμματα  και  τη  δομή  της  ύλης,  πρότεινε

σύγχρονη  βιβλιογραφία,  έγραψε  ειδικά  συγγράμματα  και  εισηγήθηκε  σύγχρονα
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πακέτα  προγραμμάτων  Η/Υ,  τα  οποία  εφαρμόζονται  σε  Ανώτατα  Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και Τ.Ε.Ι.) ελληνικά και ξένα, καθώς και στην

πλειονότητα  των  σύγχρονων  οικονομικών  μονάδων,  βιομηχανικών,  τραπεζικών,

εμπορικών, μελετητικών, συμβουλευτικών κ.ά. της χώρας και του εξωτερικού. 

Ειδικότερα:  Ως  προς  το  εργαστηριακό  μέρος  του  μικτού  μαθήματος  της

Χρηματοδοτικής Διοίκησης λειτουργεί σήμερα ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο

είκοσι θέσεων με σύγχρονα μηχανήματα τα οποία δύνανται να λειτουργήσουν, είτε με

τα  εξειδικευμένα  λογισμικά  ανάλυσης  των  λογιστικών  καταστάσεων  των

επιχειρήσεων  τα  οποία  έχει  ο  ίδιος  δημιουργήσει  και  παρέχεται  στους  φοιτητές

δωρεάν μαζί με το διανεμόμενο σύγγραμμα ως συνοδευτικό υλικό σε  CD-ROM για

τις συγκεκριμένες απαιτήσεις (θεωρητικές και εφαρμοσμένες) του εν λόγω γνωστικού

αντικειμένου,  είτε  με  το  εξειδικευμένο  λογισμικό  το  οποίο  είχε  εισηγηθεί  ως

Επιστημονικός Υπεύθυνος στο εξοπλιστικό πρόγραμμα που κατέθεσε για την κάλυψη

των  αναγκών  του  συνόλου  των  εργαστηριακών  μαθημάτων  του  Τμήματος.

Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο εργαστήριο  με την εφαρμογή των λογισμικών

αυτών μπορεί να έχει μεταξύ των άλλων και τις ακόλουθες δυνατότητες: 

 Διαχρονική  ανάλυση  λογιστικών  στοιχείων  των  επιχειρήσεων  με  βάση  τα  Διεθνή

Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ)  και

σύγκριση αυτών με κλαδικά στοιχεία. 

 Προβλέψεις  εξέλιξης των μελλοντικών λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων

και των οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και κλάδων με σκοπό το προσδιορισμό

του βαθμού βιωσιμότητας των οικονομικών μονάδων στο πλαίσιο της ορθολογικής

χρηματοοικονομικής τους δομής. 

 Διαχρονικές συγκρίσεις επιχειρήσεων με ανταγωνιστικές και πρότυπες επιχειρήσεις

της αγοράς.

 Ανάλυση και επεξεργασία ταμιακών χρηματορροών και προγραμμάτων.

 Ανάλυση ενοποιημένων ισολογισμών, χαρτοφυλακίου μετοχών, αναπτυξιακών νόμων

και  άλλων  στατιστικών  στοιχείων  και  δεδομένων  με  δυνατότητα  παραγωγής

γραφικών, εργονομικής σχεδίασης, ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και τυποποίησης με

περαιτέρω επεξεργασία και σε άλλα λογισμικά περιβάλλοντα (word, excel, κλπ.). Θα

πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι με το εν λόγω εργαστήριο α) έχει δημιουργηθεί η

βασική  υποδομή  για  την  κάλυψη  των  σύγχρονων  εκπαιδευτικών  αναγκών  του

Τμήματος  στο  συγκεκριμένο  γνωστικό χώρο με  προηγμένης  τεχνολογίας  εργαλεία
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εφαρμογής, β) έχει τεθεί η βάση για την ανάπτυξη επαγγελματικών οικονομοτεχνικών

προγραμμάτων  και  μελετών  την  τεχνική  χρηματοοικονομική  υποστήριξη

βιομηχανικών μονάδων και επιχειρήσεων καθώς και την επαγγελματική εκπαίδευση

και κατάρτιση στελεχών λογιστηρίων, στελεχών οικονομικο-διοικητικών υπηρεσιών

κλπ.  επιχειρήσεων  και  οργανισμών  με  σκοπό  την  παραγωγή  προϊόντων  (ειδικών

λογισμικών) και την παροχή υπηρεσιών (μελετών) για την κάλυψη επ’ αμοιβή μέσω

του  Ειδικού  Λογαριασμού  του  Ιδρύματος,  συγκεκριμένων  Χρηματοοικονομικών

αναγκών  της  αγοράς  και  γ)  έχει  δημιουργηθεί  η  βασική  υποδομή  ως  προς  το

συγκεκριμένο γνωστικό χώρο για μία επιτυχή αξιολόγηση και θετική παρουσία του

τμήματος στο χώρο των ΑΕΙ αλλά και αναφορικά με τη δυνατότητα χρηματοδότησης

του Τμήματος στα πλαίσια του Ακαδημαϊκού – Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του

νέου νόμου για τα ΑΕΙ. Επίσης για τα παραπάνω τρία (3) μαθήματα προχώρησε στη

συγγραφή  τριών  (3)  επιστημονικών  βιβλίων  στα  χρηματοοικονομικά,  ήτοι:

«Χρηματοδότηση  Επιχειρήσεων»,  «Χρηματοδοτική  Διοίκηση  και  Πολιτική»  και

«Χρηματοδοτική  των  Επιχειρήσεων»,  έκδοση  (2012),  το  οποίο  διανέμεται  στους

φοιτητές μέσω του προγράμματος Εύδοξος, τα οποία διδάσκονται εκτός από το Τ.Ε.Ι.

Στερεάς  Ελλάδας και  σε άλλα Τ.Ε.Ι.  και  Πανεπιστήμια της  χώρας,  στη συγγραφή

βιβλίου  Επιχειρησιακής  Έρευνας  με  τίτλο  «Επιχειρησιακή  Έρευνα:  Μέθοδοι  και

τεχνικές  λήψης  επιχειρηματικών  αποφάσεων»,  το  οποίο  έχει  κατά  διάφορα

ακαδημαϊκά έτη διδαχθεί  εκτός  από τμήματα σχεδόν όλων των ΤΕΙ και  σε πολλά

Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας, όπως στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

(πρώην ΑΣΟΕΕ)  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων, στο Εθνικό

Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Πατρών,

στο  Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο  Θράκης,  στο  Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων,  στο

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  κ.ά.  και  στη  συγγραφή  του  βιβλίου

«Αγορές  Χρήματος  και  Κεφαλαίου»,  έκδοση  (2012),  το  οποίο  διανέμεται  στους

φοιτητές  μέσω  του   προγράμματος  Εύδοξος.  Επίσης  έχει  συγγράψει  τρία  ακόμη

συγγράμματα, ήτοι «Αγορές Χρήματος Κεφαλαίου και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου»

(2015), «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων» (2017) και «Χρηματαγορές Κεφαλαιαγορές

και  Διαχείριση  Χαρτοφυλακίου»  (2017)  και  εκτός  από  τα  μαθήματα  της

Χρηματοδοτικής  Διοίκησης  (Τμήμα  Διοίκησης  Επιχειρήσεων),  Χρηματοδοτικής

Διοίκησης  Ι  (Τμήμα  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής)  και  Χρηματοδοτικής

Διοίκησης  ΙΙ   (Τμήμα  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής),  τα  οποία  διδάσκει
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συνεχώς στα δύο παραπάνω Τμήματα, έχει διδάξει αυτοδύναμα επί σειρά εξαμήνων

και τα εξής μαθήματα: 

 Οικον. Προγραμ. – Επιχ. Έρευνα Ι και ΙΙ

 Αρχές Γενικής Λογιστικής

 Αγορές Χρήματος και κεφαλαίου

 Οικονομοτεχνικές μελέτες 

 Χρήμα – Πίστη – Τράπεζες 

 Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 

 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Θεσμοί

 Επιχειρηματικότητα και Οικονομικό περιβάλλον

 Σεμινάριο Τελειοφοίτων 

Επίσης  έχει  διδάξει  στο  Τμήμα  Λογιστικής  του  Τ.Ε.Ι.  Χαλκίδας  το  μάθημα

«Οικονομοτεχνικές Μελέτες» και «Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων».  

Εκτός  των ανωτέρω,  έχει  διδάξει  επίσης για τρία (3) συνεχή ακαδημαϊκά έτη στο

Τμήμα  Οικονομικών  Επιστημών  της  Σχολής  Ικάρων τα  μαθήματα

“Χρηματοοικονομική Λογιστική” και “Λογιστική” με αυτοδύναμη διδασκαλία

β.2.Μεταπτυχιακού επιπέδου

Για  έξι  συνεχή  ακαδημαϊκά  εξάμηνα  δίδαξε  στο  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών

Σπουδών (ΠΜΣ)  στη «Λογιστική και Ελεγκτική» του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ

Κρήτης  τα  γνωστικά  αντικείμενα  «Χρηματοοικονομική  Ανάλυση  Ι»,

«Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ» και «Παρακολούθηση Διπλωματικών Εργασιών»

(Βεβαίωση  απασχόλησης  του  Ειδικού  Λογαριασμού Κονδυλίων  Έρευνας  του  ΤΕΙ

Κρήτης υπ΄ αριθ. πρωτ 1673/06.03.2018) και ειδικότερα:

Καθηγητής  στο  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (ΠΜΣ)  «Λογιστική  και
Ελεγκτική» του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης    . Δίδαξε τα μαθήματα:

- 01.03.10 - 30.09.10  “Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι”, Α΄ εξάμηνο του πρώτου
κύκλου

- 01.10.10 – 28.02.11 “Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ”, Β΄ εξάμηνο του πρώτου
κύκλου

- 01.10.10 – 28.02.11 “Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι”, Α΄ εξάμηνο του δεύτερου
κύκλου

- 10.03.11 – 30.07 11 “Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ”, Β΄ εξάμηνο του δεύτερου
κύκλου 

- 11.11.11 – 29.02.12 “Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι”, Α΄ εξάμηνο του τρίτου
κύκλου 
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- 15.03.12  –  31.08.12   Επίβλεψη   διπλωματικών  εργασιών  μεταπτυχιακών

φοιτητών Δ΄εξαμήνου του   πρώτου κύκλου του ΠΜΣ με σύμβαση ανάθεσης

έργου

- 08.08.12  –  30.11.12   Επίβλεψη   διπλωματικών  εργασιών  μεταπτυχιακών

φοιτητών Δ΄ εξαμήνου του δεύτερου κύκλου του ΠΜΣ με σύμβαση ανάθεσης

έργου

γ. Επίβλεψη πτυχιακών, διπλωματικών και σεμιναριακών εργασιών σε προπτυχιακό και

μεταπτυχιακό επίπεδο.

Από τον Οκτώβριο του 1986 μέχρι σήμερα ως Καθηγητής (Τακτικός, Επισκέπτης και

Έκτακτος)  σε  προπτυχιακές  σπουδές  και  μεταπτυχιακά  προγράμματα  σπουδών

(ΠΜΣ)  υπήρξε  επιβλέπων  καθηγητής  πολυάριθμων  πτυχιακών,  διπλωματικών  και

σεμιναριακών  εργασιών  τελειοφοίτων  σπουδαστών  του  Τ.Ε.Ι.  ΣτΕ,   της  Σχολής

Ικάρων και του ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική» του ΤΕΙ Κρήτης σε θέματα Αγορών

Χρήματος  και  Κεφαλαίων,  Χρηματοδοτικής  Διοίκησης,  Οικονομικού

Προγραμματισμού  και  Επιχειρησιακής  Έρευνας,  Χρηματοοικονομικού

Προγραμματισμού,  Αξιολόγησης  Επενδύσεων,  Αναπτυξιακής  και  Κλαδικής

Πολιτικής,  Ανάλυσης  Χαρτοφυλακίου  Αξιογράφων,   Ανάλυσης  Τραπεζικού

Κινδύνου,  Πρόβλεψης  της  βιωσιμότητας  οικονομικών  μονάδων,  Ανάλυσης  της

Χρηματοοικονομικής  δομής της  Πολεμικής  Βιομηχανίας,  Πρόβλεψης  Ενεργειακών

Αναγκών της Πολεμικής Αεροπορίας κ.ά. 

vii. Αντικείμενο διδακτορικής διατριβής 

Τίτλος διατριβής

«Θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση των μεσο-μακροπροθέσμων χρηματοδοτήσεων

των επενδυτικών τραπεζών και των επιπτώσεών τους στην οικονομική μεγέθυνση στα

πλαίσια  των  μεταλλακτικών  τάσεων  του  νομισματοπιστωτικού  και  αναπτυξιακού

περιβάλλοντος. Η περίπτωση της Ελλάδος (1960-1995)»

Περίληψη (abstract)

Αντικείμενο  της  διατριβής  είναι  μέσα  από  τη  θεωρητική  και  οικονομικοϊστορική

ανάλυση  και  διερεύνηση  της  χρηματοδοτικής  δραστηριότητας  των  ελληνικών

επενδυτικών τραπεζών (ΕΤΒΑ, ΕΤΕΒΑ και Τράπεζα Επενδύσεων), στα πλαίσια του
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νομισματοπιστωτικού  θεσμικού  και  αναπτυξιακού  περιβάλλοντος  που  αυτές

λειτούργησαν,  η  εξαγωγή  συμπερασμάτων  για  την  τρέχουσα  χρηματοοικονομική

πολιτική και τις μεγεθυντικές της επιδράσεις στην οικονομία της χώρας. 

Η εφαρμοσμένη οικονομική και νομισματοπιστωτική συνιστούν τους δύο βασικούς

μεθοδολογικούς  άξονες  της  διατριβής  αυτής.  Η  ανάπτυξη  των  υποδειγμάτων  της

μελέτης  στηρίζεται  στην  εφαρμογή  των  μεθόδων  και  τεχνικών  της

χρηματοοικονομικής ανάλυσης, της οικονομομετρικής και στατιστικής ανάλυσης και

της προσομοίωσης. 

Η  επιστημονική  συμβολή  της  διατριβής  έγκειται  στην  πρόταση  ενός  συνεπούς

θεωρητικού  και  μεθοδολογικού  πλαισίου  ανάλυσης  των  μεσομακροπροθέσμων

χρηματοδοτήσεων  των  επενδυτικών  τραπεζών  και  των  επιπτώσεών  τους  στην

οικονομική μεγέθυνση (θεωρητική σημασία). Η προτεινόμενη προσέγγιση είναι και

πρακτικά εφαρμόσιμη, αφού ερμηνεύει ικανοποιητικά μια μακρά χρονική περίοδο του

τραπεζικού  συστήματος,  τόσο  ως  προς  τις  επιπτώσεις  των  χρηματοδοτήσεων  των

επενδυτικών τραπεζών στα οικονομικά τους αποτελέσματα όσο και ως προς το βαθμό

επηρεασμού του Α.Ε.Π. ως δείκτη οικονομικής μεγέθυνσης (εμπειρική σημασία). Η

ειδικότερη συμβολή της μελέτης επικεντρώνεται στην επιστημονική τεκμηρίωση της

ικανότητας  των  επενδυτικών  τραπεζών  αλλά  και  της  επενδυτικής  πολιτικής

γενικότερα  να  διαχειρίζονται  τους  χρηματοπιστωτικούς  πόρους  κατά  τρόπο

ορθολογικό. 

Είναι  συνεπώς  προφανής  η  επιστημονική  σημασία  μιας  έρευνας  με  την  οποία

επιχειρείται  η  θεωρητική  και  εμπειρική  βελτίωση  του  μεθοδολογικού  πλαισίου

ανάλυσης και που διαμορφώνει συγχρόνως μια γενικότερη προσέγγιση χρήσιμη, τόσο

για  τη  βελτίωση  της  χρηματοοικονομικής  πρακτικής  όσο  και  για  την  άσκηση

αναπτυξιακής πολιτικής.

Τα τελικά συμπεράσματα και οι προτάσεις πολιτικής της διατριβής αναφέρονται: α)

Στη λειτουργία του παρεμβατικού νομισματοπιστωτικού καθεστώτος που ίσχυσε και

την απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, β) Στον ειδικό ρόλο των

μεσομακροπρόθεσμων  χρηματοδοτήσεων  των  επενδυτικών  τραπεζών  για  την

οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη και γ) Στις επί μέρους προτάσεις πολιτικής για

την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επενδυτικών τραπεζών στη σύγχρονη

ευρωπαϊκή και διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά. 
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viii. Πρωτότυπες  δημοσιεύσεις  σε  επιστημονικά  περιοδικά  με  σύστημα

κριτών.

1. Θάνος Γ., 1998, «Ιστορική κριτική αναφορά στην οργανωτική εξέλιξη του ελληνικού

νομισματοπιστωτικού συστήματος, 1828-1982»,  Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών,

τεύχ. 96-97, Β΄- Γ΄, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σσ. 249-277. 

Στην  εργασία  αυτή  γίνεται  ιστορική  παρουσίαση  στη  γέννηση,  εξέλιξη  και

διαμόρφωση  των  συναλλακτικών  και  χρηματοπιστωτικών  ηθών  και  θεσμών,  σε

συνδυασμό  με  τη  συνεχή  μεταβολή  των  τεχνολογικών  δεδομένων,  τόσο  στον

ελλαδικό όσο και στον διεθνή χώρο. Ακολούθως, επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση

του  θέματος  με  βάση  τη  διάκριση  σε  χρονικές  περιόδους  της  διαμόρφωσης  του

ελληνικού τραπεζικού συστήματος, σύμφωνα με ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά,

που κατά την άποψη του συγγραφέα, σηματοδοτούν κορυφαίες ιστορικές αφετηρίες

της εξελικτικής  του πορείας στα πλαίσια της  ελληνικής  κοινωνικοοικονομικής  και

νομισματοπιστωτικής  πραγματικότητας.  Εκ  των  ανωτέρω  είναι  προφανής  η

επιστημονική σημασία της εργασίας αυτής, αφού γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί

μια  μακρά  περίοδος  του  ελληνικού  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  που

χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή εγκαθίδρυση ενός λαβυρινθώδους και πολύπλοκου

νομοθετικού συστήματος πιστωτικών κανόνων και ελέγχων, το οποίο ευθύνεται για τη

δημιουργία ανισορροπιών και στρεβλώσεων που ταλάνισαν το τραπεζικό σύστημα και

τροχοπέδησαν την ομαλή αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

2. Θάνος  Γ.,  1999,  «Διαρθρωτική  εξέλιξη  και  λειτουργία  του  ελληνικού  τραπεζικού

συστήματος, 1982-1995»,  Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών,  τεύχ. 100, Γ΄, Αθήνα,

ΕΚΚΕ, σσ. 33-63.

Αντικείμενο της παρούσας διερευνητικής εργασίας αποτελεί η ανάλυση και μελέτη

της  οργανωτικής  δομής  του  ελληνικού  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  κατά  την

κρίσιμη  και  μεταβατική  περίοδο  (1982-1995)  της  εξελικτικής  του  διαδρομής.

Καθοριστική σημασία κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο έχουν τα γεγονότα

της κατάργησης της Νομισματικής Επιτροπής το έτος 1982 και της μεταβίβασης των

αρμοδιοτήτων της  στην Τράπεζα της  Ελλάδος,  καθώς  και  της  εισήγησης,  για  την

αναμόρφωση  και  τον  εκσυγχρονισμό  του  τραπεζικού  συστήματος,  της  Επιτροπής

Καρατζά  το  έτος  1986.  Η  επιστημονική  συμβολή  του  άρθρου  έγκειται  στον

προσδιορισμό  και  κατηγοριοποίηση  από  τον  συγγραφέα  των  ανισορροπιών  και
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στρεβλώσεων, που επί μακρόν ταλάνισαν το τραπεζικό σύστημα και τροχοπέδησαν

την ομαλή αναπτυξιακή του μετάβαση στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής σύγκλισης

αλλά  και  στην  απελευθέρωση  των  αγορών  χρήματος  και  κεφαλαίων.  Επίσης  στη

μελέτη  αυτή  εξετάζονται  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  και  ο  ρόλος  της  Κεντρικής

Τράπεζας και των άλλων τραπεζών στη διαμόρφωση του συστήματος και επιχειρείται

κριτική προσέγγιση, αναφορικά με τις συνεχείς μεταλλάξεις του χρηματοπιστωτικού

περιβάλλοντος εν όψη της επικείμενης οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης. 

3. Thanos G., 1999, «An Empirical Estimation of Total Investment Function Using Some

Versions of Hickman’s Model. The Case of Greece Facing Euro World». Η εργασία

αυτή έγινε δεκτή από επιτροπή κριτών του περιοδικού  European Research Studies

Journal και πρόκειται να δημοσιευθεί σε προσεχές τεύχος του περιοδικού (ως σχετική

βεβαίωση αποδοχής). Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθεί η συνολική

συνάρτηση των επενδύσεων του ιδιωτικού και  του δημοσίου τομέα της  ελληνικής

οικονομίας,  βάσει  οικονομικών  στατιστικών  στοιχείων  και  δεικτών  της  περιόδου

1960-1998. Το χρησιμοποιούμενο στην έρευνα οικονομομετρικό υπόδειγμα αποτελεί

προσαρμογή  του  μοντέλου  του  Hickman’s στην  ελληνική  οικονομική

πραγματικότητα. Από την ανάλυση συνάγεται ότι για την προώθηση των επενδύσεων

και την αύξηση του ρυθμού της οικονομικής μεγέθυνσης της χώρας απαιτούνται δύο

αποφασιστικής  σημασίας  παράγοντες.  Ο  πρώτος  σχετίζεται  με  τη  χρηματοδοτική

υποστήριξη των επιχειρήσεων και  ο  δεύτερος  με  τη δημιουργία  κλίματος  θετικών

προσδοκιών για το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας, το οποίο αναμένεται να προκύψει

ενόψει  της οικονομικής  σύγκλισης στα πλαίσια της  οικονομικής  και  νομισματικής

ενοποίησης.  Η σημασία του εφαρμοζόμενου  οικονομομετρικού  υποδείγματος  είναι

προφανής  σε  μια  χώρα  όπως  η  Ελλάδα,  στην  οποία  οι  επιχειρήσεις  κυρίως

στηρίζονται στον τραπεζικό δανεισμό, εν αντιθέσει με το μοντέλο (naïve model) το

οποίο έχει εφαρμοστεί  στη Βρετανία και στηρίζεται αποκλειστικά στον παράγοντα

των επενδυτικών προσδοκιών. 

4. Thanos G., 2000, «How Falling Interest Rates but Increasing Banking Output Give

Higher Banking Profits. A Trade Off», Archives of Economic History, Vol. XI, No 1-2,

Jan.-Dec.,  pp. 179-196. 

Στην  εργασία  αυτή  επιχειρείται  με  την  εφαρμογή  σεναρίων  προσομοίωσης  στη

μέθοδο του γραμμικού προγραμματισμού να αποδειχθεί,  ότι  παρά την μείωση των
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επιτοκίων στη χώρα, ως αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής οικονομικής και νομισματικής

σύγκλισης,  υπάρχουν σημαντικά περιθώρια κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών,

υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  ρυθμός  αύξησης  των  πωλήσεων  χρηματοπιστωτικών

προϊόντων θα υπερβαίνει το ρυθμό μείωσης των τραπεζικών επιτοκίων. Η σημασία

της  μελέτης  αυτής  είναι  προφανής  στα πλαίσια ένταξης  της  χώρας στη ζώνη του

Ευρώ, όπου η ένταση του ανταγωνισμού επιβάλλει την προς τα κάτω σύγκλιση των

επιτοκίων των τραπεζών, ενώ κάποιοι φορείς κόστους, όπως το κόστος προσωπικού

των τραπεζών, παραμένουν ακόμη σε μεγάλο βαθμό ανελαστικοί. 

5. Thanos  G.,  2003,  «Investigating  Greek  Investment  Banks’  Strategic  Shareholders’

Attitude from the Viewpoint of the Speed at Which the Processing Sector is Served,

under  the  Prevailing  Prices  of  the  Long  –  Term Borrowing  Interest  Rate  (1964-

1997)»,  Economy Informatics,  vol.  III,  N 1/2003,  Academy of  Economic  Studies,

Bucharest, pp. 30-33. Published by Economy Informatics Department and INFOREC

Association, with the Support of Education and Research Ministry. 

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η διερεύνηση, βάσει ενός οικονομομετρικού

υποδείγματος γραμμικής παλινδρόμησης και χρονολογικών σειρών, της σχέσης που

συνδέει τις χρηματοδοτικές αποφάσεις των ελληνικών επενδυτικών τραπεζών, κατά

την περίοδο 1964-1997, με την εξέλιξη του μεταποιητικού τομέα της οικονομίας, υπό

τις επικρατούσες μεταβολές που υφίστανται τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δανεισμού.

Η ειδικότερη επιστημονική συμβολή του άρθρου αναφέρεται στις πολιτικές ανάληψης

επενδυτικών  πρωτοβουλιών,  αφού  προσδιορίζεται  η  ταχύτητα  με  την  οποία  οι

επενδυτικές  τράπεζες  σπεύδουν να εξυπηρετήσουν τη μεταποίηση,  ανάλογα με τις

μεταβολές που ο τομέας αυτός της οικονομίας υφίσταται. 

6. Θάνος Γ., 2003, «Τάσεις ανισοκατανομής πλούτου στην Ελλάδα: Οι κατά κεφαλήν

τραπεζικές  καταθέσεις»,  Επιθεώρηση  Κοινωνικών  Ερευνών,  τεύχ.  111-112,  Β΄-Γ΄,

Αθήνα ΕΚΚΕ, σσ. 359-379.

Στο άρθρο αυτό γίνεται προσπάθεια διερεύνησης της τάσης κατανομής του πλούτου

βάσει των κατά κεφαλήν συνολικών τραπεζικών καταθέσεων ανά νομό της χώρας.

Καταρχάς,  επιχειρείται  ανάλυση  του  προβλήματος  καθώς  και  πρόβλεψη  για  την

εξέλιξη της τάσης και ακολουθεί συνοπτική και κριτική παρουσίαση των λόγων που

οδήγησαν στη γένεση περιφερειακών ανισοτήτων. Η μελέτη καταλήγει με προτάσεις

πολιτικής για τη διορθωτική παρέμβαση, με στόχο την άμβλυνση μακροχρόνια του
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φαινομένου, η ύπαρξη του οποίου δημιουργεί οικονομική αποσύνθεση και αναστέλλει

την προοπτική της ομοιογενούς σύγκλισης στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Η  επιστημονική  σημασία  της  εργασίας  αυτής  έγκειται  στο  ότι  επιχειρείται  η

προσέγγιση του προβλήματος των ανισοκατανομών, όχι με βάση την κατανομή των

εισοδημάτων, πράγμα που έχει επιτυχώς επιχειρηθεί από άλλους ερευνητές, αλλά τις

κατά κεφαλήν τραπεζικές καταθέσεις, οι οποίες όπως φαίνεται από σχετική μελέτη

της Τράπεζας της Ελλάδος (βλ. στη βιβλιογραφία Γαγάλης, 1982) αντικατοπτρίζουν

κατά μεγάλο μέρος την ανισοκατανομή του εισοδήματος και την ασύμμετρη διάταξη

της οικονομικής δραστηριότητας και του πληθυσμού στο χώρο. Παρέχεται  δηλαδή

στη συγκεκριμένη μελέτη μια άλλη διάσταση του προβλήματος ως προς τις πτυχές και

τον  τρόπο  αντιμετώπισής  του  που  θέλουμε  να  ελπίζουμε  ότι  εισάγει  χρήσιμες

προσεγγίσεις  και  προβληματισμούς,  επί  των  οποίων  θα  μπορούσε  να  στραφεί  η

έρευνα για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. 

7. Thanos G., 2001, «The Greek Process Towards Euro zone Faces Two Frictions: The

Wage Rigidities and the Budget Deficit»,  Επιστημονική Επετηρίδα,  Τιμητικός τόμος

για  τον  αείμνηστο  Αναπληρωτή  Καθηγητή  Δημήτριο  Κοδοσάκη,  Πανεπιστήμιο

Πειραιώς, Πειραιάς, σσ. 385-409. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια εκτίμησης με οικονομομετρικές σχέσεις

των επιπτώσεων των ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού, του πληθυσμού,

της  ανελαστικότητας  του  κόστους  των  τραπεζικών  μισθών  και  των  οικονομικών

προσδοκιών  στο  ρυθμό  μείωσης  των  τραπεζικών  επιτοκίων.  Η  συμβολή  του

χρησιμοποιούμενου  υποδείγματος  είναι,  ότι  αναλύει  τους  παράγοντες  που

δημιουργούν τριβές στη μείωση των επιτοκίων και προσδιορίζει τη σχέση τους με τα

επιτόκια.  Η  εμπειρική  προσέγγιση  βάσει  μηνιαίων  στατιστικών  οικονομικών

στοιχείων καταλήγει σε συμπεράσματα ιδιαίτερα επίκαιρα στη φάση σύγκλισης της

χώρας στη ζώνη του Euro, αφού αυτή επιβάλλει τη μονόδρομη κάμψη των επιτοκίων

και του πληθωρισμού. 

8. Θάνος  Γ.,  2001,  «Προοπτική  εξίσωσης  μακροπρόθεσμα  των  περιφερειακών

εισοδηματικών  ανισοτήτων  μεταξύ  των  χωρών  της  ευρωζώνης»,  Επιστημονική

Επετηρίδα,   Τιμητικός  τόμος για τον αείμνηστο Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτριο

Κοδοσάκη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, σσ. 411-433. 

Αντικείμενο της μελέτης αυτής αποτελεί η τάση ανισοκατανομής του κατά κεφαλήν
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ΑΕΠ μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ειδικότερη αναφορά

στην περίπτωση της Ελλάδος. 

Στο άρθρο τεκμηριώνεται ποσοτικά, ότι οι εισοδηματικές ανισότητες θα συνεχίσουν

να  υφίστανται  στη  βραχυχρόνια  περίοδο  και  μετά  το  κλείδωμα  των  ισοτιμιών.

Σταδιακά όμως τα μειονεκτήματα εξαλείφονται και η χώρα μακροπρόθεσμα αρχίζει

να εξισώνεται με τα ευπορότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως αποτέλεσμα των

θετικών επιδράσεων από την ένταξη στην ΟΝΕ και των προσπαθειών της χώρας στην

κατεύθυνση  ολοκληρωτικής  σύγκλισης.  Η  μεθοδολογική  προσέγγιση  του  θέματος

γίνεται με την εφαρμογή του συντελεστή Gini σε δύο σενάρια ανισοκατανομής του

κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ήτοι το σενάριο των εκτιμήσεων της ανισοκατανομής από την

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  το  εναλλακτικό  σενάριο  πρόβλεψης  του  συγγραφέα,  με

βάση  τις  θετικές  εξελίξεις  και  προοπτικές  της  ελληνικής  οικονομίας,  ενόψει  της

ένταξης  της  χώρας  στη  ζώνη  του  Ευρώ.  Η  σημασία  της  μελέτης  έγκειται  στην

ενίσχυση  της  σχετικής  βιβλιογραφίας  αναφορικά  με  τη  διερεύνηση  θεμάτων  που

σχετίζονται  με  τη  μεγέθυνση  της  οικονομίας  της  χώρας  και  την  άμβλυνση  των

παραγόντων  που  ευθύνονται  για  τις  ανισοκατανομές  του  πλούτου  ανάμεσα  στην

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

9. Thanos G., 2002, «The Evolutionary Course of the Institutional Transformation of

Releasing the Movement of Capitals in Greece», Επιστημονική Επετηρίδα, Τιμητικός

τόμος  για  την  Ομότιμη  Καθηγήτρια  Λίτσα Νικολάου –  Σμοκοβίτη,  Πανεπιστήμιο

Πειραιώς, Πειραιάς, σσ. 1713-1722. 

Η  εργασία  αυτή  αναφέρεται  στη  σταδιακή  απελευθέρωση  (βάσει  του  κοινοτικού

θεσμικού πλαισίου) των αγορών χρήματος και κεφαλαίων από τους περιοριστικούς

κανόνες  της  κεντρικής  διοίκησης,  οι  οποίοι  κυρίως  εστόχευαν  στην  αποτροπή

διαφυγής  κεφαλαίων  προς  την  αλλοδαπή.  Η  συμβολή  της  μελέτης  έγκειται  στην

ανάλυση  των  επιδράσεων  του  κοινοτικού  θεσμικού  πλαισίου  στην  ελληνική

χρηματοπιστωτική νομοθεσία (σχετικά με την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων)

και την προσαρμογή αυτής στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επίσης, στο

άρθρο  αυτό  καθίσταται  εμφανής  η  ανάγκη  καθιέρωσης  και  νέων  θεσμών  για  τη

διασφάλιση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας αλλά και της καλύτερης εποπτείας

των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών στα πλαίσία της ευρωπαϊκής οικονομικής και

νομισματοπιστωτικής ενοποίησης. 
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10. Thanos G., 2001, «Evaluating and Facing the Monetary – Financial Problems Imposed

on the Greek Investment Banks at the Phase of the Transition to the E.F.U.», Archives

of Economic History, Vol. XIII, N° 1, Jan. – Jun., pp. 115-130. 

Στην  παρούσα  ερευνητική  εργασία  επιχειρείται  ανάλυση  και  παρουσίαση  των

κυριοτέρων οικονομοτεχνικών και χρηματοοικονομικών προβλημάτων των ελληνικών

επενδυτικών τραπεζών κατά τη φάση ένταξης της χώρας στην ΟΝΕ. 

Η  συμβολή  του  παρόντος  άρθρου  έγκειται  στον  προσδιορισμό  και  την  επίλυση

παρόμοιων προβλημάτων τα οποία πιθανώς να αντιμετωπίσουν τράπεζες με έδρα σε

χώρες υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στη ζώνη του ευρωνομίσματος. 

11. Θάνος Γ.,  2001, «Η πολιτική παροχής κινήτρων για παραγωγικές επενδύσεις  στην

Ελλάδα (Ιστορική εξέλιξη και εμπειρίες)»,  Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας,  τόμ. ΧΙΙΙ,

τεύχ. 2, Ιούλ. – Δεκ., σσ. 111-140. 

Το  παρόν  άρθρο  αποτελεί  μια  κριτική  παρουσίαση  της  πολιτικής  επενδυτικών

κινήτρων στην Ελλάδα μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. 

Κατά  την  περίοδο  αυτή  η  πολιτική  της  πληθώρας  των  πολυμόρφων  συστημάτων

αναπτυξιακών κινήτρων που αποτέλεσε το σημαντικότερο μοχλό για την ενίσχυση της

βιομηχανικής και αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας, αμφισβητείται ως προς τα

αποτελέσματά της, τόσο από διάφορους ειδικούς οικονομικούς παράγοντες όσο και

από  στοιχεία  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  με  βάσει  τα  οποία  η  Ελλάδα  είχε  το

υψηλότερο ποσοστό επιδοτήσεων, προς το δευτερογενή τομέα σε σχέση με τις άλλες

χώρες της Ε.Ε., χωρίς όμως παράλληλα να κινείται κατά την εξετασθείσα περίοδο και

με τους αναμενόμενους συγκριτικά ρυθμούς ανάπτυξης.

Η  συμβολή  της  εργασίας  αυτής  είναι,  ότι  καταδεικνύει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο

αξιοποιήθηκαν,  καθόλη  τη  διάρκεια  της  μεταπολεμικής  περιόδου,  οι

πλουτοπαραγωγικοί  πόροι  της  οικονομίας  από  τις  εκάστοτε  κυβερνήσεις  και

προβάλλει  ιστορικά  τις  εγγενείς  αδυναμίες  αλλά  και  τα  πλεονεκτήματα  του

συστήματος αναπτυξιακών κινήτρων. 

12. Τζουανάκη Κ., Χειλάς Γ., Θάνος Γ., 2002, «Κριτική προσέγγιση της αναπτυξιακής

διάστασης  του  φόρου  εισοδήματος  νομικών  προσώπων  μέσα  από  δύο  σημαντικά

νομοθετήματα της ελληνικής πολιτικής  επενδυτικών κινήτρων (Νόμοι  1262/82 και

1892/90), Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας, τόμ. XIV, τεύχ. 1, Ιαν. – Ιούν., σσ. 277-306.

Η παρούσα δημοσίευση πραγματεύεται  την αναπτυξιακή διάσταση της φορολογίας
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εισοδήματος  νομικών  προσώπων  μέσα  από  δύο  σημαντικά  νομοθετήματα  της

πολιτικής επενδυτικών κινήτρων. Με τα εν λόγω νομοθετήματα για πρώτη φορά από

την πλευρά του κράτους επιχειρείται η ενοποίηση του συστήματος κινήτρων και η

εξάλειψη  όλων  των  υπαρχουσών  αδυναμιών  της  προγενέστερης  αναπτυξιακής

νομοθεσίας. Η συμβολή του άρθρου είναι ότι για πρώτη φορά επιχειρείται συγκριτική

ανάλυση και ερμηνεία της φορολογικής αποτελεσματικότητας των εφαρμοζομένων

επενδυτικών κινήτρων στη χώρα. Ειδικότερα στην παρούσα μελέτη διαφαίνεται ότι η

εν  λόγω  φορολογία  δεν  είναι  ουδέτερη  των  λαμβανομένων  κάθε  φορά

επιχειρηματικών αποφάσεων αλλά και της ακολουθούμενης εκάστοτε από το κράτος

και τους ιδιώτες χρηματοπιστωτικής και μερισματικής πολιτικής. Η ανάλυση τέλος,

μέσα  από  την  επεξεργασία  των  διαθεσίμων  οικονομικών  στοιχείων,  καταλήγει  σε

συμπεράσματα αναφορικά  με  τη  σχέση της  παροχής  φορολογικών  και  γενικότερα

επενδυτικών κινήτρων και του ρυθμού αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων, δηλαδή

της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας του συστήματος κινήτρων. 

13. Thanos  G.,  Kiochos  A.,  Kapenekas  G.,  2003,  «An Econometric  Approach  to  the

Impacts  of  Basic  Monetary  –  Financial  Parameters  on  the  Overall  Investments  of

Economy. The case of Greece»,  Economic Computation and Economic Cybernetics

Studies  and  Research, Vol.  36,  N°  1-4/2003,  Academy  of  Economic  Studies,

Bucharest,  pp. 215-223. Journal Sponsored by the Ministry of Education,  Research

and Youth. 

Στο  άρθρο  αυτό  επιχειρείται,  βάσει  ενός  οικονομομετρικού  υποδείγματος  (Time

Series Regression Analysis)  το  οποίο  εφαρμόζεται  πάνω  σε  μακροοικονομικά

στοιχεία  της  ελληνικής  οικονομίας  για  την  περίοδο  1968-1997,  η  εκτίμηση  και

διερεύνηση  της  επίδρασης  μερικών  βασικών  χρηματοοικονομικών  παραμέτρων

(τραπεζική  χρηματοδότηση,  πραγματικό  επιτόκιο  μακροπρόθεσμων  δανείων,

αποσβέσεις παγίου κεφαλαίου και επενδυτικές προσδοκίες) στο συνολικό μέγεθος των

επενδύσεων της χώρας. Η ειδικότερη συμβολή του άρθρου είναι ότι εξετάζεται η επί

μέρους βαρύτητα της επίδρασης της κάθε παραμέτρου πάνω στο συνολικό μέγεθος

των επενδύσεων και αποδεικνύεται τελικά ότι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν

τις  επενδυτικές  αποφάσεις  στην  Ελλάδα είναι  η  τραπεζική  χρηματοδότηση και  οι

επενδυτικές προσδοκίες οι οποίες σήμερα ευνοούνται από τη γενικότερη οικονομική

και συναλλαγματική σταθερότητα εντός των χωρών του ευρωνομίσματος.
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14. Thanos G., Tsamadias C., Tzouanaki K., 2003, «The Phenomenon of Tax-Evading in

the Context of Legal Entities’ Income Taxation in Greece and Some Proposals to Face

it»,  Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητού Απόστολου Α.  Λάζαρη,  Πανεπιστήμιο

Πειραιώς, Πειραιάς, σσ. 199-207.  

Αντικείμενο  του  παρόντος  άρθρου  είναι  το  φαινόμενο  της  φοροδιαφυγής  στη

φορολογία  εισοδήματος  νομικών  προσώπων  και  ειδικότερα  οι  τρόποι  που

χρησιμοποιούνται  από  τα  νομικά  πρόσωπα  για  την  καταστρατήγηση  των

φορολογικών διατάξεων και την αποφυγή καταβολής του αναλογούντος φόρου. Με

την παρούσα ερευνητική  εργασία επιχειρείται  η προσέγγιση της  διάστασης του εν

λόγω ζητήματος και αναπτύσσεται η σχετική επιχειρηματολογία, βάσει συστηματικής

ως προς τη δομή των παραμέτρων του προβλήματος κριτικής ανάλυσης, η οποία θα

μπορούσε να προσφέρει  στον αναγνώστη χρήσιμους  τρόπους για την προσήκουσα

εποπτεία του προβλήματος. Η ανάλυση καταλήγει σε προτάσεις πολιτικής αναφορικά

με  την  αναδιοργάνωση  του  συστήματος  της  φορολογίας  εισοδήματος  νομικών

προσώπων με κύριο σκοπό τον έλεγχο της ανάπτυξης του συγκεκριμένου μηχανισμού

αλλά και την προληπτική και κατασταλτική αντιμετώπιση του φαινομένου.

15. Thanos  G.,  Kiochos  P.,  2001,  «Modificational  Impacts  of  the  Euro  on  the  Greek

Financial – Credit Environment and Banks’ Financial Advantages in the Long-Term

Period»,  Archives  of Economic History, Vol.  XII,  N° 1-2,  Jan.  –  Dec.,  pp.  77-95.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάλυση των επιδράσεων από την

εφαρμογή  του  Euro και  την  αναμόρφωση του  τραπεζικού  θεσμικού  πλαισίου στο

χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. 

Στη μελέτη αυτή επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση αναφορικά με το λειτουργικό

κόστος μετάβασης και προσαρμογής των ελληνικών τραπεζών στο ενιαίο νόμισμα

αλλά  και  η  εξέταση  των  οικονομικών  πλεονεκτημάτων  από  την  ένταξη  στη

μακροχρόνια  περίοδο.  Παράλληλα  εξετάζεται  η  επιχειρησιακή  τραπεζική

συμπεριφορά  και  ο  ρόλος  των  πιστωτικών  ιδρυμάτων  στις  νέες  ανταγωνιστικές

συνθήκες  που  επιβάλλονται  από  τη  σύγκλιση.  Η  συμβολή  της  έρευνας  αυτής

σχετίζεται με τη διερεύνηση θεμάτων (κόστος, τιμολογιακή πολιτική και μέγεθος των

τραπεζών),  ώστε  να  διασφαλίσουν  οι  τράπεζες,  υπό  το  νέο  καθεστώς  του

χρηματοπιστωτικού συστήματος στην ΟΝΕ, ικανοποιητικό βαθμό βιωσιμότητας και

να καταστούν ανταγωνιστικές στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. 
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16. Chilas J., Tsamadias C.,  Thanos  G.,  2004,  «Returns  to  scale  at  the  University  of

Athens», Journal of Statistics and Management Systems, Vol. 7, No 1, March , New

Delhi – India, pp. 157-172. 

Οι εκτιμήσεις των συναρτήσεων κόστους προσφέρουν ποσοτικές πληροφορίες για την

ύπαρξη σχέσεων μεταξύ των συνολικών δαπανών (κόστους)  και  του επιπέδου της

εκροής.  Το  θέμα  των  οικονομιών  κλίμακας  είναι  σημαντικό  για  κυβερνητικές

αποφάσεις που αφορούν δημόσιες δραστηριότητες όπως είναι και η εκπαίδευση. Η

παρούσα εργασία προσφέρει ένα πλαίσιο για την εκτίμηση, με την κλασική μέθοδο,

των οικονομιών κλίμακας που αφορούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το οποίο είναι το

αρχαιότερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία κόστους

και  μια  ποικιλία  συναρτήσεων κόστους  (μοντέλα:  γραμμικό,  τετραγωνικό,  κυβικό,

Cobb-Douglas)  και  μεταβλητών,  αξιολογούμε  τη  σημασία  του  συντελεστή  “κ”  ο

οποίος μετρά τις οικονομίες κλίμακας. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι

το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι στην περιοχή των σταθερών αποδόσεων, γεγονός το

οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους λήπτες των σχετικών αποφάσεων. 

17. Paleologos J.,  Thanos G.,  Salamouris D., 2003, «Urban Bias and its Role for the

Persistence  of  Rural  –  Urban  Migration  in  Less  Developed Countries»,  European

Research Studies Journal, τόμ. VI, τεύχ. 4. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της μεροληπτικής προς

την  πόλη  υπόθεσης  (Urban Bias Hypothesis)  και  επιχειρείται  ανάλυση  των

κατάλληλων πολιτικών για την αποφυγή άνισης και ασύμμετρης ανάπτυξης, η οποία

προκαλεί μετανάστευση από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές. 

Η επιστημονική  συμβολή του  άρθρου έγκειται  στην προσπάθεια  προσέγγισης  των

πολιτικών  τιμών και  των όρων εμπορίου μεταξύ  των αγροτικών  και  των αστικών

περιοχών.  Ειδικότερα  η  σημασία  εστιάζεται  στις  εισοδηματικές  διαφορές,  στις

επενδυτικές αποφάσεις, στους φόρους και στην κατανομή των πιστώσεων. Ιδιαίτερη

έμφαση δίδεται στην ενδοτομεακή κατανομή και στο ρόλο των εύπορων αγροτών και

των πτωχών αστών, καθώς επίσης και στο ρόλο που παίζουν η υγεία, η εκπαίδευση

αλλά και άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της μη ισορροπημένης δομής μεταξύ του

αστικού και του αγροτικού τομέα. 

18. Thanos G., Tsamadias C., Dimopoulos P., 2004, «The Evolutionary Tendencies of the

Banking Environment and the Impact of Banks’ Risk and Size on their Profitability:
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The Prospect of Banking Institutions and Suggestions of Policy»,  Asian Journal of

Information Technology,  Vol.  3,  No 12,  Faisalabad-Pakistan,  Grace  Publications

Network, pp.1157-1164.  

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές τάσεις και

χαρακτηριστικές διαφοροποιήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που μεταβάλλουν τις

παραδοσιακές συναλλακτικές σχέσεις και επιφέρουν νέα δεδομένα και ανακατατάξεις

στη  διεθνή  τραπεζική  αγορά.  Στην  εν  λόγω  έρευνα  εξετάζονται  τα  διάφορα  είδη

κινδύνου και ο τρόπος που αυτά επιδρούν μαζί με το μέγεθος των τραπεζών στην

κερδοφορία  τους.  Ειδικότερα  διερευνάται  η  επίδραση  των  παραγόντων  αυτών  σε

τυχαίο στατιστικό δείγμα τραπεζικών ιδρυμάτων των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.  Ακολούθως  εξάγονται  τα  ανάλογα  συμπεράσματα  και  επιχειρούνται

προτάσεις πολιτικής. Ιδιαίτερα η επιστημονική συμβολή της εργασίας αυτής έγκειται

στη  διερεύνηση  μελλοντικών  διεξόδων  και  προσανατολισμών  των  σύγχρονων

τραπεζικών  οργανισμών  στα  πλαίσια  της  παγκοσμιοποίησης  των  διεθνών

οικονομικών σχέσεων και των τεχνολογικών εξελίξεων. 

19. Thanos  G.,  Paleologos J.,  Salamouris D.,  2004,  «A Non-Parametric Approach of

Assessing Greek Investment Banks Effectiveness»,  Asian Journal of Information

Technology ,Vol. 3,  No 12,  Faisalabad -  Pakistan,  Grace Publications Network,  pp.

1238-1244. 

Στην ερευνητική εργασία επιχειρείται  συγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση και

διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των ελληνικών επενδυτικών τραπεζών (ΕΤΒΑ,

ΕΤΕΒΑ  και  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)  κατά  την  περίοδο  1977-1992  εντός  της

οποίας  αυτές  δραστηριοποιήθηκαν  συγχρόνως.  Ειδικότερα  η  μεθοδολογική

προσέγγιση του προβλήματος αναφέρεται στην αξιοποίηση, βάσει της τεχνικής Data

Envelopment Analysis, πρωτογενών δημοσιευθέντων οικονομικών καταστάσεων των

τραπεζών  (ισολογισμοί,  απολογισμοί,  αποτελέσματα  χρήσης)  και  παραγώγων

στοιχείων  (ευρεστικοί  δείκτες  μέτρησης  της  τραπεζικής  συμπεριφοράς)  τα  οποία

αποτελούν την εισαγωγή (input) του υποδείγματος. Η επιστημονική συμβολή αυτής

της  ερευνητικής  προσπάθειας  έγκειται  στη  χρησιμοποίηση  μιας  από  τις

καταλληλότερες  μεθόδους  διερεύνησης  της  επίδρασης  επιλεγμένων  δεικτών  στην

αποτελεσματικότητα  των  τραπεζών,  υπό  την  έννοια  της  ορθολογικής  επένδυσης

κεφαλαίων  των  θεσμικών  μετόχων,  για  την  επίτευξη  της  αποτελεσματικότερης

στρατηγικής διοίκησης βάσει ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων. 
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20. Thanos  G.,  Salamouris D.,  Dimopoulos P.,  2002,  «An Econometric Approach to

Investigate Investment Banks’  Funding Attitude from the Viewpoint of their

Ownership Status:  A Consideration Performed in the Context of Globalisation»,

Αrchives of Economic History, Greek Economic History Society’s Papers of Patra’s

Congress (March 1-3), Special Uersion, pp.  427-441.  

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση, βάσει

πρωτογενών και παραγώγων χρηματοοικονομικών  στοιχείων,  της  επιχειρησιακής

συμπεριφοράς  των  ιδιοκτητών  και  στρατηγικών  επενδυτών  των  ελληνικών

επενδυτικών τραπεζών κατά την περίοδο 1964-1995. Η επιστημονική συμβολή του

άρθρου είναι προφανής, αφού με τη χρησιμοποίηση κατάλληλης οικονομομετρικής

τεχνικής (Time series regression analysis), η οποία βελτιώνει θεωρητικά και εμπειρικά

το  μεθοδολογικό  πλαίσιο  ανάλυσης  και  διαμορφώνει  μια  γενικότερη  προσέγγιση

χρήσιμη στη χρηματοοικονομική πρακτική, επιχειρείται η διερεύνηση και ερμηνεία

της  επίδρασης  συγκεκριμένων  εσωτερικών  και  εξωτερικών  παραγόντων  στη

διαμόρφωση  των  χρηματοδοτικών  αποφάσεων  (συμπεριφοράς)  των  θεσμικών

μετόχων  των τραπεζών από την άποψη της  αποδοτικότητας  των ιδίων κεφαλαίων

τους. Στο άρθρο τέλος επιχειρείται μια επιστημονική θεώρηση του προβλήματος στα

πλαίσια της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. 

21. Salamouris D.,  Thanos G.,  Halkos G.,  2002, «Performance Evaluation of Publicly

Controlled Enterprises in the Greek Manufacturing Sector, 1978-1991»,  Αrchives  of

Economic History,  Greek Economic History Society’s Papers of Patra’s Congress

(March 1-3), Special Version, pp. 279-293.  

Στην  παρούσα  ερευνητική  εργασία  αναλύεται  η  αποτελεσματικότητα  των

επιχειρήσεων δημοσίου ενδιαφέροντος με τη χρησιμοποίηση κατάλληλα επιλεγμένων

χρηματοοικονομικών  δεικτών  ως  μεταβλητών  κατά  τη  περίοδο  1978-1991.  Η

επιστημονική σημασία του άρθρου έγκειται στη χρησιμοποίηση της μη παραμετρικής

μεθόδου ανάλυσης οικονομικών δεδομένων (Data Envelopment Analysis),  η οποία

θεωρείται  από  τις  πιο  σύγχρονες  και  περισσότερο  προσεγγιστικές  τεχνικές  για  τη

μέτρηση  συγκριτικά  της  αποτελεσματικότητας  των  οικονομικών  μονάδων.  Τα

κυριότερα συμπεράσματα τα οποία εξάγονται από τη μελέτη είναι ότι: α) Οι δημοσίου

ενδιαφέροντος  επιχειρήσεις  κατά  μέσον  όρο  παρουσιάζουν  χαμηλότερες  επιδόσεις

από το μέσο όρο της αποτελεσματικότητας των βιομηχανικών επιχειρήσεων και β)

Παρότι ο ανταγωνισμός των οικονομικών μονάδων συμβάλλει θετικά στην αύξηση
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της αποτελεσματικότητας, η ιδιοκτησιακή δομή αποτελεί παράγοντα αποφασιστικού

οικονομικού ενδιαφέροντος. 

22. Kapenekas G., Thanos G., 2003, «Parallel and Concurrent Operations in

Relational  Databases»,  Economy  Informatics,  Vol.  III,  N°  1/2003,  Academy  of

Economic  Studies,  Bucharest,  pp.  50-56.  Published  by  Economy  Informatics

Department and INFOREC Association, with the Support of Education and Research

Ministry. 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ανάλυση και ανάπτυξη παράλληλων

επεξεργασιών πληροφοριακών στοιχείων πάνω σε σχεσιακές βάσεις  δεδομένων.

Ειδικότερα η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται σε διαδικασίες και πράξεις πινάκων

συνδεδεμένων μεταξύ τους, βάσει ενός σχεσιακού μοντέλου μεγάλων υπολογιστικών

συστημάτων, που παρέχει τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης των χρονικών υστερήσεων

και επιτάχυνσης της εκτέλεσης του όλου έργου. Η επιστημονική συμβολή του άρθρου

είναι  ότι  προσφέρει  ένα  επί  πλέον  βοήθημα  στην  προσπάθεια  για  τη  δημιουργία

αλγορίθμων ή και τη βελτιστοποίηση αλγορίθμων χρήσιμων για επεξεργασία μεγάλων

βάσεων  δεδομένων  που  χρησιμοποιούνται  στη  διοίκηση  και  την  οικονομία  και

ιδιαίτερα  σε  μεγάλες  οικονομικές  μονάδες,  πολυεθνικές  επιχειρήσεις,  τραπεζικούς

οργανισμούς, χρηματιστήρια, εθνική άμυνα, υπουργεία κ.ά. 

23. Vrachopoulos M., Koukou M., Vlachakis N., Orfanoudakis N., Thanos G., Filios A.,

Kaldelis J., 2005, «Developing Efficient Tools to Evaluate Indoor Environment Issues:

on –  site Measurements and Numerical Simulation of Indoor Air Flow in a Test

Room»,  WSEAS Transactions on Environment and Development,  Issue 2,  Vol.  1,

Nov.,  ISSN 1790-5079,  http://www.wseas.org.  Το παρόν άρθρο εκπονήθηκε με τη

συνεργασία  καθηγητών  της  ερευνητικής  ομάδας  στο  πλαίσιο  του  ευρωπαϊκού

ερευνητικού  προγράμματος  ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ –  ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ  με  τίτλο  του  υποέργου:

«Οικονομοτεχνική  ανάλυση  προσδιορισμού  των  παραγόντων  οικολογικής

συμπεριφοράς  του  κτιρίου  σε  φυσικό  και  αστικό  περιβάλλον»,  με  επιστημονικό

υπεύθυνο  του  έργου  τον  υπογράφοντα  (βλ.  στο  κεφάλαιο  ΧΙΙΙ  του  παρόντος

βιογραφικού  περί  ερευνητικών  προγραμμάτων).  Το  αντικείμενο  της  παρούσης

ερευνητικής εργασίας είναι η μέτρηση της ποιότητας του αέρα στον εσωτερικό χώρο

κτιρίου,  υπό  διάφορες  συνθήκες  ώστε  η  ροή  αυτού  να  ληφθεί  υπόψη  κατά  τον

σχεδιασμό του κτιρίου σε φυσικό και αστικό περιβάλλον με σκοπό την πρόβλεψη της
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κατάλληλης θερμικής άνεσης και της υψηλής ποιότητας διαβίωσης. Η επιστημονική

σημασία του παρόντος άρθρου έγκειται στην κατασκευή κατάλληλου υποδείγματος,

το  οποίο  παρουσιάζει  σημαντική  εξειδίκευση  των  σχετικών  μετρήσεων  και

ικανοποιητική  επάρκεια  σε  παρόμοιες  εφαρμογές,  ενώ  παράλληλα  συμβάλλει  στη

βελτίωση  του  θεωρητικού  και  εμπειρικού  μεθοδολογικού  πλαισίου  ανάλυσης  του

προβλήματος.

24. Thanos G., Vrachopoulos M., Koukou M., Kakouris A., Koulis A., Thanos A., 2012,

«Residence  site  selection  in  urban  and  rural  areas  in  Greece:  a  multiple-criteria

decision analysis approach»,  Applied Management Science,  Vol. 4, No 1,  pp.36-51.

Το παρόν άρθρο εκπονήθηκε με τη συνεργασία καθηγητών της ερευνητικής ομάδας

στο  πλαίσιο  του  ανταγωνιστικού  ευρωπαϊκού  ερευνητικού  προγράμματος

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ  –  ΕΠΕΑΕΚ  ΙΙ  με  τίτλο  υποέργου  «Οικονομοτεχνική  ανάλυση

προσδιορισμού των παραγόντων οικολογικής  συμπεριφοράς του κτιρίου σε φυσικό

και αστικό περιβάλλον» με επιστημονικό υπεύθυνο του έργου τον υπογράφοντα (βλ.

κεφάλαιο ΧΙΙΙ του παρόντος περί ερευνητικών προγραμμάτων). Το αντικείμενο της

ερευνητικής  εργασίας  είναι  μία  πολυκριτηριακή  ανάλυση  επιλογής  τόπου

εγκατάστασης οικονομικής μονάδας, βάσει ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, τα

οποία  εξετάζονται  με  ειδικό  ερωτηματολόγιο  αντικειμενικού  δείγματος  και

αξιολογούνται  με  σχετική  στατιστική  ανάλυση.  Η  επιστημονική  συμβολή  της

εργασίας αυτής είναι  η θεωρητική  και εμπειρική  της προσέγγιση και  ειδικότερα η

επιλογή,  βαθμολόγηση  και  βαρύτητα  των  ανωτέρω  κριτηρίων  έγινε  βάσει

εφαρμοσμένης έρευνας και όχι από την υποκειμενική θεωρητικά αντίληψη της ομάδας

μελέτης, μπορεί δε να εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες ανεξάρτητα από τα οικονομικά

και κοινωνικά της χαρακτηριστικά.

25.Karafolas S., Thanos G., Katarachia A., 2018,  «Evolution and structure of banking

credits in Greece: a long term examination», (υπό κρίση).

Η παρούσα διερευνητική εργασία εξετάζει τη  δομή των τραπεζικών πιστώσεων στην

Ελλάδα  σε  μια  μακροχρόνια  περίοδο  από  το  1980  έως  το  2016.  Στο  άρθρο  η

προσέγγιση παρουσιάζει μια ανομοιογενή συμπεριφορά των πιστώσεων κατά την εν

λόγω περίοδο, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τριών υποπεριόδων

που επιλέγονται για τους σκοπούς της έρευνας. Η επιστημονική συμβολή της μελέτης

είναι  προφανής,  θεωρητικά  και  εμπειρικά,  αφού  καλύπτει  μια  μακρά  περίοδο της

χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και της
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εφαρμογής των μνημονίων.

ix. Συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια (Πρακτικά

συνεδρίων με επιτροπή κριτών).

1. Θάνος  Γ.,  1999,  «Περιφερειακές  εισοδηματικές  ανισότητες  και  προοπτική

ομοιογενούς  σύγκλισης  εντός  των  χωρών  των  ευρωζώνης.  Η  βιώσιμη  ανάπτυξη

περιοχών με ιαματικές πηγές», Επιστημονική εργασία στο Διεθνές Συνέδριο «Για τη

βιώσιμη  ανάπτυξη  των  ιαματικών  πηγών  και  τη  συμβολή  της  ιατρικής

λουτροθεραπείας και των νέων τεχνολογιών του 21ου αιώνα», που διοργανώθηκε από

το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), τη Διεθνή Εταιρεία Ιατρικής Υδρολογίας

και Κλιματολογίας (International Society of Medical Hydrology,  I.S.M.H.) και την

Ελληνική  Επιστημονική  Εταιρεία  Ιαματικών  Θερμολουτρών  και  Ιατρικής

Βιοκλιματοθεραπείας  (Ι.Θ.Ι.Β.),  Λουτρά  Αιδηψού,  10-12  Σεπτ..  (Βλ.  Πρακτικά

συνεδρίου σσ. 715-727 και τόμο με τις περιλήψεις – abstracts των ανακοινώσεων). 

Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν οι εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ των κρατών

– μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι υπάρχουσες εισοδηματικές ανισότητες

σε επίπεδο τοπικό και περιφερειακό μιας χώρας. Στην εργασία υποστηρίζεται ότι η

άμβλυνση  των  παραγόντων  που  διαμορφώνουν  περιφερειακές  εισοδηματικές

ανισότητες προϋποθέτει  την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων

που  προσφέρει  η  σύγκλιση  αλλά  και  των  περιφερειακών  συγκριτικών

πλεονεκτημάτων για την αναπτυξιακή υποστήριξη των περιοχών που τα διαθέτουν.

Στη  μελέτη  τονίζεται  ότι  ο  ιαματικός  πλούτος  της  χώρας  αποτελεί  ένα  από  τα

σημαντικότερα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, η βιώσιμη εκμετάλλευση του οποίου

μπορεί  να  συμβάλλει  αποφασιστικά  στην  ενίσχυση  των  τοπικών  αναπτυξιακών

δυνατοτήτων  και  στην  ισόρροπη  και  ομοιογενή  περιφερειακή  ολοκλήρωση.  Η

επιστημονική συμβολή της παρουσίασης αυτής είναι η ανάλυση του φαινομένου των

περιφερειακών και τοπικών ανισοκατανομών και η διατύπωση προτάσεων πολιτικής

για τη βιώσιμη αξιοποίηση των υπαρχουσών δυνατοτήτων των περιοχών με ιαματικές

πηγές.

Για την εν λόγω ερευνητική εργασία η Επιστημονική Επιτροπή και η Γραμματεία της

Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου απένειμε στον εισηγητή «βραβείο με εύσημο»

το οποίο υπογράφεται  από τους Καθηγητές  H.  Pratzel (University of Munich),  K.
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Fiedler (University of Humburg) και R. Laugier (University of Paris). 

2. Thanos  G.,  2001, «An  Econometric  Approach  to  the  Impacts  of  Greek

Investment Banks’ Long-term Credit on Financial Growth, 1964-1997»,Επιστημονική

εργασία στο Διεθνές Συνέδριο «The  Fifth  International  Symposium  on  Economic

Informatics», 10-13 May, Bucharest, Romania, που διοργανώθηκε από την Academy

of Economic Studies,  Faculty of Economic Cybernetics,  Statistics  and Informatics,

Department of Economic Informatics. (βλ. Πρακτικά Συνεδρίου). 

Αντικείμενο της πρωτότυπης αυτής εργασίας αποτελεί η οικονομετρική διερεύνηση

των επιπτώσεων των χρηματοδοτήσεων των ελληνικών επενδυτικών τραπεζών στην

οικονομική μεγέθυνση (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) κατά την περίοδο 1964-1997.

Η συμβολή της επιστημονικής εργασίας έγκειται στη μελέτη της σημαντικότητας των

επιπτώσεων των  μεσομακροπροθέσμων  πιστοδοτήσεων  στο  ρυθμό  μεταβολής  των

ακαθαρίστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου σε επίπεδο οικονομίας και μέσω αυτών

στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. 

3. Thanos G., Kapenekas G., Tzouanaki K., 2003, «An Econometric Research on

the  Counterbalancing  Forces  Affecting  the  Efforts  of  an  Economic  Policy  to  De-

Escalate  Interest  Rates:  The  Case  of  Greece  at  the  Phase  of  its  Accession  to  the

Eurozone»,  Επιστημονική εργασία στο διεθνές συνέδριο «The  Sixth  International

Conference  on  Economic  Informatics»,  May  8-11,   Bucharest,  Romania,  που

διοργανώθηκε από την Academy  of  Economic  Studies,  Faculty  of  Economic

Cybernetics,  Statistics  and  Informatics,  Economic  Informatics  Department,  (βλ.

Πρακτικά Συνεδρίου).   

Αντικείμενο της διερευνητικής αυτής εργασίας αποτελεί η οικονομομετρική ανάλυση

της σχέσης μεταξύ του επιπέδου των επιτοκίων καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών

και των κυριοτέρων παραγόντων που τα επηρεάζουν, δηλαδή οι προσδοκίες για την

εξέλιξη των επιτοκίων καταθέσεων και τα επίπεδα του πληθωρισμού. Η συμβολή της

μελέτης είναι προφανής, αφού επιπλέον εξετάζεται η επίδραση των δημοσιονομικών

ελλειμμάτων στην προσπάθεια μείωση των επιτοκίων καταθέσεων, η οποία αποτελεί,

κατά  τη  φάση  της  ένταξης  της  χώρας  στην  Ευρωζώνη,  τον  κύριο  στόχο  της

κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής. Η σημασία της μελέτης έγκειται ακόμη στο ότι

γίνεται αναφορά στον τρόπο που η κάθε τράπεζα προσδιορίζει την τιμολογιακή της

πολιτική, έτσι ώστε να διατηρούνται τα κέρδη της στα ανταγωνιστικά επίπεδα που
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επιβάλλει το χρηματοπιστωτικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του

ενιαίου νομίσματος. 

4. Thanos G.,  Kiochos P.,  1999,  «Modificational Impacts of the Euro on the

Greek Financial – Gredit Environment and Banks’ Financial Advantages in the Long-

term Time Period»,  Επιστημονική  εργασία  στο  6ο Πανελλήνιο  Συνέδριο  της

Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας, με θέμα «Παρελθόν, παρόν και μέλλον

της  ελληνικής  οικονομίας»,  Σπέτσες  2-3  Οκτωβρίου.   Η  επιστημονική  εργασία

δημοσιεύθηκε στο Archives of Economic History, Vol. XII, N° 1-2, Jan. – Dec., 2001,

pp.  77-95. (Το αντικείμενο  και  η  σημασία  της  μελέτης  αυτής  αναπτύσσονται  στο

παρόν  βιογραφικό  στις  “Πρωτότυπες  δημοσιεύσεις  σε  επιστημονικά  περιοδικά  με

σύστημα κριτών”). 

5. Thanos G., Salamouris D., Dimopoulos P., 2002, «An Econometric Approach

to Investigate Investment Banks’  Funding Attitude from the Viewpoint of their

Ownership Status:  A Consideration Performed in the Context of Globalisation»,

Επιστημονική εργασία στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας

Οικονομικής Ιστορίας με θέμα «Παγκοσμιότητα και οικονομία»,  Πάτρα,  1-3

Μαρτίου.  Η εργασία μετά από αξιολόγηση επιτροπής κριτών δημοσιεύθηκε στο

περιοδικό Archives of Economic History,  Special Version Greek Economic History

Society’s Papers of Patra’s Congress, pp.  427-441. (Το αντικείμενο και η σημασία

του  άρθρου  αυτού  αναπτύσσονται  στο  παρόν  βιογραφικό  στις  “Πρωτότυπες

δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών”). 

6. Salamouris D.,  Thanos G.,  Halkos G.,  2002,  «Performance Evaluation of

Publicly Controlled Enterprises in the Greek Manufacturing Sector,  1978-1991»,

Επιστημονική  εργασία  στο  7ο Πανελλήνιο  Συνέδριο  της  Ελληνικής  Εταιρείας

Οικονομικής  Ιστορίας  με  θέμα  «Παγκοσμιότητα  και  οικονομία»,  Πάτρα,  1-3

Μαρτίου.  Η εργασία μετά από αξιολόγηση επιτροπής κριτών δημοσιεύθηκε στο

περιοδικό Archives of Economic History,  Special Version Greek Economic History

Society’s Papers of Patra’s Congress, pp.  279-293. (Το αντικείμενο και η σημασία

του  άρθρου  αυτού  αναπτύσσονται  στο  παρόν  βιογραφικό  στις  “Πρωτότυπες

δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών”). 

7. Thanos G., Vrachopoulos M., Kakouris A.,Koukou M., Thanos A., 2007,  «A
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Decision  Support  System  for  the  Ecological  Selectior  Facility  Location:  A

Multicriteria Approach»,  Επιστημονική εργασία στο Διεθνές Συνέδριο «18th  Annual

IRMA International Conference»  που διοργανώθηκε από το Information Resources

Management Association “IRMA” στις 19-23 Μαΐου  στο Vancouver του Καναδά. Η

παρούσα ερευνητική εργασία (η οποία έγινε αποδεκτή από πέντε (5) ειδικούς κριτές

του Συνεδρίου)  εκπονήθηκε με τη συνεργασία καθηγητών της ερευνητικής ομάδας

στο  πλαίσιο  του  ανταγωνιστικού  ευρωπαϊκού  ερευνητικού  προγράμματος

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ  –  ΕΠΕΑΕΚ  ΙΙ  με  τίτλο  υποέργου  «Οικονομοτεχνική  ανάλυση

προσδιορισμού των παραγόντων οικολογικής  συμπεριφοράς του κτιρίου σε φυσικό

και αστικό περιβάλλον» με επιστημονικό υπεύθυνο του έργου του υπογράφοντα (βλ.

στο κεφάλαιο ΧΙΙΙ του παρόντος βιογραφικού περί ερευνητικών προγραμμάτων) και

ανακοινώθηκε  στα  πρακτικά  του  συνεδρίου  https://www.irma-international.org.

Αντικείμενο  της  ερευνητικής  αυτής  εργασίας  αποτελεί  η  διερεύνηση  των

αντικειμενικών και υποκειμενικών παραγόντων της οικολογικής  συμπεριφοράς του

κτιρίου σε αστικό και φυσικό περιβάλλον, προκειμένου να επιλεγεί ο καταλληλότερος

τόπος εγκατάστασής του από τους χρήστες. Η προσέγγιση πραγματοποιήθηκε με την

εφαρμογή  παραλλαγής  του  πολυκριτηριακού  μοντέλου  Brown Gibson.  Η

επιστημονική  συμβολή  της  παρούσης  είναι  προφανής,  αφού  η  διερεύνηση  των

ποιοτικών  παραγόντων  (υποκειμενικών  κριτηρίων)  αλλά  και  ο  συντελεστής

βαρύτητας  μεταξύ  υποκειμενικών  και  αντικειμενικών  κριτηρίων  δεν  υπήρξε

αποτέλεσμα απόφασης της επιστημονικής ομάδας, αλλά προέκυψε από μεθοδολογική

ανάλυση των δεδομένων κατάλληλου ερωτηματολογίου σε δείγμα τετρακοσίων (400)

επιλεγμένων χρηστών. Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι μεταξύ των πορισμάτων

της  μελέτης  αναδεικνύεται  το  πρόβλημα  των  ανισοκατανομών  κέντρου  και

περιφέρειας  της χώρας και  η ανάγκη λήψης συγκεκριμένων πολιτικών αποφάσεων

άμβλυνσης αυτών. Είναι τέλος προφανής η σημασία συναφών ερευνών για εφαρμογές

συγκεκριμένων  φορέων  της  παραγωγής,  αφού η  περιβαλλοντική  αξία  αυτών  είναι

αδιαμφισβήτητη και από τους διεθνείς οργανισμούς. 

8. Vrachopoulos M.,  Koukou M.,  Vlachakis N.,  Orfanoudakis N.,  Thanos G.,

F;ilios A.,  Kaldelis A.,  2006,  «Developing  Efficient  Tools  to  Evaluate  Indoor

Environment Issues: on-site Measurements and Numerical Simulation of Indoor Air

Flow in a Test Room», Επιστημονική εργασία στο Διεθνές Συνέδριο «The 4th WSEAS

International Conference on Environment,  Ecosystems an Development (EED ’06)»,
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που διοργανώθηκε στη Βενετία της Ιταλίας τον Νοέμβριο 20-22,

(http://www.worldses.org/conferences/2006/venice/eed/inde:  sponsored by WSEAS,

IASME,  WSEAS Transactions and IASME Trar.  Η  παρούσα  ερευνητική  εργασία

εκπονήθηκε με τη συνεργασία καθηγητών της ερευνητικής ομάδας στο πλαίσιο του

ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ – ΕΠΕΑΕΚ

ΙΙ  με  τίτλο  του  υποέργου:  «Oικονομοτεχνική  ανάλυση  προσδιορισμού  των

παραγόντων  οικολογικής  συμπεριφοράς  του  κτιρίου  σε  φυσικό  και  αστικό

περιβάλλον»  με  επιστημονικό  υπεύθυνο  του  έργου  τον  υπογράφοντα  (βλ.  στο

κεφάλαιο  ΧΙΙΙ  του  παρόντος  βιογραφικού  περί  ερευνητικών  προγραμμάτων).  Η

εργασία  δημοσιεύτηκε  στο  διεθνές  επιστημονικό  περιοδικό  με  σύστημα  κριτών

WSEAS Transactions on Environment and Development, Issue 2,  Vol. 1,  Nov. 2005,

ISSN 1790-5079,  http://www.Wseas.org Σχετικά  με  το  αντικείμενο  και  την

επιστημονική  συμβολή  της  εργασίας  βλ.  στο  κεφάλαιο  VIII «Πρωτότυπες

δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών».

9. Karafolas S., Thanos G., Katarachia A., 2018, «Evolution and structure of banking

credits  in  Greece:  a  long  term  examination»,  10th  International  Conference

EBEEC2018,Warsaw, Poland, May 11-13, 2018, Session III (5).

Στο παρόν άρθρο διερευνάται η εξέλιξη και η δομή των τραπεζικών πιστώσεων στην

Ελλάδα  σε  μια  μακροχρόνια  περίοδο  από  το  1980  έως  το  2016.  Οι  τραπεζικές

πιστώσεις, παρότι παρουσίασαν μια τεράστια αύξηση κατά την εν λόγω περίοδο, δεν

παρουσιάζουν  μία  ομοιογενή  συμπεριφορά.  Από  την  έρευνα  φαίνεται  ότι  αυτό

οφείλεται στις επιδράσεις του πληθωρισμού, των επιτοκίων, αλλά και της ένταξης της

Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Η μελέτη διακρίνει τρεις κύριες περιόδους, ήτοι την πρώτη

μέχρι την είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, κατά την οποία η ανάπτυξη είναι

μάλλον περιορισμένη, τη δεύτερη, κατά την οποία η Ελλάδα ακολουθεί τις δεσμεύσεις

της  ευρωζώνης,  δηλαδή  χαμηλό  πληθωρισμό  και  χαμηλά  επιτόκια,  όπου  κατά  τη

διάρκεια  αυτής  της  περιόδου  μέχρι  και  το  2010  οι  τραπεζικές  πιστώσεις  έτυχαν

σημαντικής ανάπτυξης και η τρίτη περίοδος, η οποία παρουσιάζει σημαντική μείωση

των τραπεζικών δανείων, λόγω της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων. Κατά τη

διάρκεια  των  ανωτέρω  περιόδων  παρουσιάζονται  μεταβολές  στη  διάρθρωση  των

τραπεζικών  δανείων  και  διαφοροποίηση  της  ανάπτυξης  ορισμένων  κατηγοριών

δανείων  συγκριτικά  με  άλλες.  Η  επιστημονική  και  εμπειρική  συμβολή  της

διερευνητικής  αυτής  εργασίας  είναι  προφανής,  αφού  εξετάζει  τη  δομή  και  τη

διαφοροποίηση των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων κατά τη συγκεκριμένη περίοδο,
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συμπεριλαμβανομένων  και  των  επιπτώσεων  της  οικονομικής  κρίσης  και  των

εφαρμοστικών μνημονίων και εμπλουτίζει την διεθνή βιβλιογραφία με μια πρωτότυπη

έρευνα χρήσιμη σε θεωρητικό αλλά και εμπειρικό επίπεδο.

10. Thanos  G.,  2012,  «The Performance  of  Greek  Mutual  Equity  Funds  During  the

Financial Crisis», Επιστημονική ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο «1st  International

Symposium on Business, Economics and Financial Applications (ISBEFA)», June 1-

2,  Kefalonia,  Greece.  Η εργασία δημοσιεύτηκε στο Proceedings of  International

Symposium on Business, Economics and Financial Applications(ISBEFA/ISSN2241-

2727)  (http  ://  www  .  scienpress  .  com  /  conferences  /  isbefa  .  html).  Στην  εργασία  αυτή

επιχειρείται η αξιολόγηση των μετοχικών κεφαλαίων στην Ελλάδα για την χρονική

περίοδο  04/01/2010  έως  31/12/2011.  Ο  αριθμός  των  αμοιβαίων  κεφαλαίων  στην

εξεταζόμενη  περίοδο  δεν  παρέμεινε  σταθερός,  καθώς  νέα  ΑΚ  εισήλθαν  ή

αποχώρησαν από την αγορά σταδιακά και γι αυτό το λόγω επιλέχτηκαν (15) μετοχικά

ΑΚ εσωτερικού  και  εξωτερικού που λειτουργούσαν καθόλη την διάρκεια  της  υπό

εξέταση περιόδου. Η μελέτη βασίζεται σε ένα δείγμα που περιλαμβάνει την καθαρή

ημερήσια τιμή (πηγή Bloomberg) κλεισίματος του κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου. Για την

αξιολόγηση  της  απόδοσης  των  υπό  εξέταση  ΑΚ  λαμβάνονται  υπόψη  και  οι

αντίστοιχες τιμές κλεισίματος του γενικού δείκτη του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών

(General Athens Index).  Η ανάλυση εξειδικεύεται  με την απόδοση των μετοχικών

αμοιβαίων και καταλήγει σε χρήσιμα για την αγορά συμπεράσματα.

11. Thanos J., Thanos G., 2012,  «Exploring the economic impact of the transition of large

and mid-cap publicly traded companies from Hellenic Generally Accepted Accounting

Principles  (HGAAP)  to  International  Financial  Reporting  Standards  (IFRS)»,

Επιστημονική ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο «1st  International Symposium on

Business,  Economics and Financial Applications  (ISBEFA)»,  June  1-2,  Kefalonia,

Greece.  Η εργασία δημοσιεύτηκε στο Proceedings of  International Symposium on

Business,  Economics and Financial Applications(ISBEFA/ISSN2241-2727)

(http  ://  www  .  scienpress  .  com  /  conferences  /  isbefa  .  html).  Σύμφωνα  με  την  παρούσα

επιστημονική  ανακοίνωση  θα  μπορούσαν  να  διερευνηθούν  οι  επιπτώσεις  στα

χρηματοοικονομικά  στοιχεία  των  εισηγμένων  επιχειρήσεων  υψηλής  και  μεσαίας

κεφαλαιοποίησης  κατά  τη  φάση  μετάβασης  από  τις  Ελληνικές  Γενικά  Αποδεκτές
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Λογιστικές  Αρχές  (  ΕΓΑΛΑ)  στα  Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Ειδικότερα θα μπορούσαν να εξετασθούν οι μεταβολές των

αξιών  των  επιχειρήσεων  αυτών,  από  το  ένα  λογιστικό  σύστημα  στο  άλλο  και

συγκεκριμένα  των  αξιών  των  μη  κυκλοφορούντων  και  κυκλοφορούντων

περιουσιακών τους στοιχείων καθώς και των μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, των

υποχρεώσεων και των αποτελεσμάτων. Η συμβολή της ανωτέρω ανάλυσης αξίζει να

επικεντρωθεί στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων: α) ως προς την ποιότητα της

πληροφόρησης  που  παρέχουν  τα  δύο  λογιστικά  συστήματα  και  β)  ως  προς  τις

επιπτώσεις της εφαρμογής τους στην πραγματική οικονομική θέση των υπό μελέτη

επιχειρήσεων.

12.  Thanos G., Thanos J., 2012,  «The impact of the financial crisis on the viability of

Greek  businesses-An  empirical  approach  to  large  and  mid-cap  publicly  traded

companies, based on the Altman’s Z-Score model»,  Επιστημονική ανακοίνωση στο

Διεθνές Συνέδριο «1st  International Symposium on Business,  Economics and

Financial Applications  (ISBEFA)»,  June  1-2,  Kefalonia,  Greece.  Η εργασία

δημοσιεύτηκε στο Proceedings of  International Symposium on Business, Economics

and Financial Applications  (ISBEFA/ISSN2241-2727)

(http://www.scienpress.com/conferences/isbefa.html).  Στην  παρούσα  εργασία  θα

μπορούσε να πραγματοποιηθεί ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των εισηγμένων

επιχειρήσεων υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, περιόδου 2007-2011, με σκοπό

τον  προσδιορισμό  των  θετικών  και  αρνητικών  στοιχείων  που  επηρέασαν  την

οικονομική τους θέση. Ακολούθως θα μπορούσε να εφαρμοστεί κατά την υπό εξέταση

περίοδο το πτωχευτικό μοντέλο Altmam’s Z-Score σε μια προσπάθεια κατάταξης των

επιχειρήσεων σε ζώνες υψηλού, μέσου και χαμηλού κινδύνου βιωσιμότητας. Τέλος

αξίζει να αποσαφηνισθούν  τα δυσμενή στοιχεία και οι διορθωτικές πολιτικές και να

εξαχγθούν τα αναγκαία συμπεράσματα ως προς τις επιπτώσεις της παγκόσμιας και

ελληνικής  οικονομικής  κρίσης  στην  επιχειρηματική  δραστηριότητα  της  χώρας.  Η

εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τα ανωτέρω σημεία καθιστά προφανή τη συμβολή

της  παρούσας  ανακοίνωσης,  τόσο  στην  οικονομική  αρθρογραφία  όσο  και  στην

πραγματική οικονομία.

13. Thanos G., Vrachopoulos M., Koukou M., Kakouris A., Thanos A., 2010, «Residence

site selection in urban and rural environments in Greece: a multiple-criteria decision
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analysis approach», 9th Special Conference of HELORS on “Quantitative Models in

the Managerial  and Financial  Decision Making”,  το οποίο πραγματοποιήθηκε στον

Άγιο Νικόλαο Κρήτης 27-29  Μαϊου 2010,  ( http://www.helors2010.gr).   Το  παρόν

άρθρο εκπονήθηκε με τη συνεργασία καθηγητών της ερευνητικής ομάδας στο πλαίσιο

του  ανταγωνιστικού  ευρωπαϊκού  ερευνητικού  προγράμματος  ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ  –

ΕΠΕΑΕΚ  ΙΙ  με  τίτλο  υποέργου  «Οικονομοτεχνική  ανάλυση  προσδιορισμού  των

παραγόντων  οικολογικής  συμπεριφοράς  του  κτιρίου  σε  φυσικό  και  αστικό

περιβάλλον» με επιστημονικό υπεύθυνο του έργου τον υπογράφοντα (βλ. κεφάλαιο

ΧΙΙΙ  του  παρόντος  περί  ερευνητικών  προγραμμάτων).  Η  διερευνητική  εργασία

αναφέρεται σε μία προσέγγιση επιλογής τόπου εγκατάστασης οικονομικής μονάδας,

βάσει  ποσοτικών  και  ποιοτικών  κριτηρίων  (πολυκριτήρια  ανάλυση),  τα  οποία

διερευνώνται  με  εξειδικευμένο  ερωτηματολόγιο  αντικειμενικού  δείγματος  και

αξιολογούνται με στατιστική ανάλυση βάσει προγράμματος  SPSS. Η επιστημονική

συμβολή  της  εργασίας  αυτής  είναι  προφανής,  αφού  η  βαρύτητα  των  κριτηρίων

βαθμολόγησης στηρίχθηκε στα αποτελέσματα της έρευνας και όχι στην υποκειμενική

αντίληψη και κρίση της επιστημονικής ομάδας. Επομένως η μελέτη μπορεί να τύχει

εφαρμογής σε χώρες με διαφορετικά οικονομικά και κοινωνικά συστήματα και δομές.

x. Ερευνητικές  μονογραφίες  (με  πρόλογο  Πανεπιστημιακών

Καθηγητών)

1. Θάνος Γ.,  2002,  «Συγκρότηση και  μετασχηματιστικές  τάσεις  του θεσμικού

εποπτικού συστήματος των ελληνικών τραπεζών έως τις παραμονές της ένταξης στην

Οικονομική και Νομισματική Ένωση. (Κριτική θεώρηση της συμβολής των βασικών

νόμων  και  κοινοτικών  οδηγιών  στη  διαμόρφωση  των  χρηματοπιστωτικών

μηχανισμών)»,  Αθήνα,   Σύγχρονη  Εκδοτική  (Πρόλογος,  αναφορικά  με  την

επιστημονική συμβολή της μονογραφίας του Θεόδωρου Σακελλαρόπουλο, Καθηγητή

Παντείου  Πανεπιστημίου).  Η  εν  λόγω  μονογραφία  έχει  συμπεριληφθεί  στο

πρόγραμμα «Αναβάθμιση της βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. – Χ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γ΄ ΚΠΣ)»

(Έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 154/28-4-2004 της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ-Χ). 

Αντικείμενο  της  διερευνητικής  αυτής  εργασίας  αποτελεί  η  ελληνική  τραπεζική

νομοθεσία  και  η  εναρμόνισή  της  με  την  κοινοτική,  βάσει  των σχετικών  κανόνων
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λειτουργίας  της  κοινής  χρηματοπιστωτικής  αγοράς.  Ειδικότερα,  αναλύονται  το

θεσμικό πλαίσιο και τα όργανα άσκησης ελέγχου της τραπεζικής λειτουργίας και της

πίστης, στα πλαίσια μιας κριτικής παρουσίασης της συμβολής των νόμων 5076/1931,

1665/1951 και 1266/1982, καθώς και των σχετικών κοινοτικών οδηγιών. Η σημασία

της  μελέτης  είναι  ότι  συμβάλλει  στη  συστηματική  κατανόηση του συγκεκριμένου

θέματος  και  καταλήγει  σε  συμπεράσματα  αναφορικά  με  την  εφαρμογή  από  την

Κοινότητα των σχετικών αρχών και οδηγιών για την ολοκλήρωση της εσωτερικής

αγοράς  και  την  προσαρμογή των  τραπεζών στις  νέες  συνθήκες  και  δεδομένα  του

χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

2. Θάνος Γ., 2002, «Η ελληνική χρηματοπιστωτική πολιτική υπό το πρίσμα των

εξελίξεων  του  ευρωπαϊκού  και  διεθνούς  νομισματικού  συστήματος  1930-2000

(Εμπειρική  προσέγγιση  των  βασικών  προβλημάτων  και  διαπιστώσεις)»  Αθήνα,

Σύγχρονη  Εκδοτική,  (Πρόλογος,  αναφορικά  με  την  επιστημονική  συμβολή  της

μονογραφίας του Ιωάννη Παλαιολόγου, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς). Η εν

λόγω μονογραφία έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση της βιβλιοθήκης

του Τ.Ε.Ι.-Χ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γ΄ ΚΠΣ)» (Έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 154/28-4-2004 της

Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ-Χ). 

Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί μια εμπεριστατωμένη κριτική ανάλυση της

χρηματοπιστωτικής πολιτικής της χώρας, κατά περιόδους σταθμούς στην εξελικτική

της  διαδρομή,  αναφορικά  και  με  τη  μεσομακροπρόθεσμη  πίστη,  στα  πλαίσια  του

διεθνούς  και  ευρωπαϊκού  νομισματοπιστωτικού  περιβάλλοντος.  Στη  μελέτη

ειδικότερα  αναλύεται  η  μετάβαση  της  πολιτικής  της  χώρας  από  ένα  καθεστώς

εξαιρετικά παρεμβατικό και ανελαστικό, ως προς την κατεύθυνση και διαχείριση των

κεφαλαιακών  πόρων,  σε  ένα  καθεστώς  πλήρους  απελευθέρωσης  του  τραπεζικού

συστήματος και των αγορών χρήματος και κεφαλαίων. Επί πλέον, εξετάζεται πως, με

την εφαρμογή της  ενιαίας  ευρωπαϊκής  νομισματικής  μονάδας,  παύεται  οριστικά  η

προηγούμενη  κατάσταση  και  εφεξής  κυρίαρχο  ρόλο  στη  χρηματοδότηση  των

επενδύσεων  διαδραματίζουν  οι  μακροοικονομικοί  παράγοντες  της  ελληνικής

οικονομίας και οι προσδοκίες των ιδιωτών και των θεσμικών επενδυτών. Η συμβολή

της μονογραφίας αυτής είναι προφανής, αφού αφενός καταλήγει σε συμπεράσματα

χρήσιμα  αναφορικά  με  τις  διαφοροποιήσεις  μετά  το  έτος  1994  του

νομισματοπιστωτικού  τοπίου  και  τις  επιδράσεις  των  δομικών  και  διαρθρωτικών

προβλημάτων  της  οικονομίας  στην  ένταξη  της  χώρας  στη  ζώνη  του  ευρώ  και
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αφετέρου ενισχύει την προβληματική σε σύγχρονα νομισματοπιστωτικά προβλήματα

προσφέροντας ένα επί πλέον βοήθημα γύρω από το γνωστικό χώρο των πραγμάτων

αυτών. 

xi. Επιστημονικά συγγράμματα τα οποία διδάσκονται σε Ιδρύματα της

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι., Πολυτεχνεία και Πανεπιστήμια). 

1. Θάνος  Γ.,  Κιόχος  Π.,  Παπανικολάου  Γ.,  2002,  «Χρηματοδότηση  των

Επιχειρήσεων», Αθήνα, Σύγχρονη Εκδοτική, (σελ. 599). 

2. Κιόχος  Π.,  Παπανικολάου  Γ.,  Θάνος  Γ.,  Κιόχος  Α.,  2002,

«Χρηματοοικονομική  διοίκηση  και  πολιτική»,  Αθήνα,  Σύγχρονη  Εκδοτική,  (σελ.

557).   

3. Κιόχος  Π.,  Θάνος  Γ.,  Σαλαμούρης  Δ.,  Κιόχος  Α.,  2002,  «Επιχειρησιακή

Έρευνα», Αθήνα,  Σύγχρονη Εκδοτική, (σελ. 478). 

4. Θάνος  Γ.,  Κούλης  Α.,  2012,  «Αγορές  Χρήματος  και  Κεφαλαίου»,  Αθήνα,

Αυτοέκδοση, (σελ. 384).

5. Θάνος  Γ.,   Θάνος  Ι.,  2012,  «Χρηματοδοτική  των  Επιχειρήσεων»,   Αθήνα,

Αυτοέκδοση.  Περιλαμβάνει  και  συνοδευτικό  CD-ROM με  λογισμικό  ανάλυσης

λογιστικών καταστάσεων σε Η/Υ, (σελ. 912).

6. Θάνος  Γ.,  2015,  Αγορές  Χρήματος  Κεφαλαίου  και  Διαχείριση  Χαρτοφυλακίου,

Αθήνα, Αυτοέκδοση, (σελ. 800).

7. Θάνος  Γ.,  2017,   Χρηματοδότηση  των  Επιχειρήσεων,  Αθήνα,  Εκδόσεις

Τσότρας, (σελ.  820).

8. Θάνος  Γ.,  2017,  Χρηματαγορές,  Κεφαλαιαγορές  και  Διαχείριση  Χαρτοφυλακίου,

Αθήνα, Εκδόσεις Τσότρας, (σελ. 750).

Όπως φαίνεται από το σύστημα «Εύδοξος» του Υπουργείου Παιδείας και τη Βεβαίωση

(Αθήνα,  07/10/2013)  του  Εκδοτικού  Οίκου  Σύγχρονη  Εκδοτική,   τα  ανωτέρω

συγγράμματα  του  κ.  Γεωργίου  Θάνου  έχουν  διανεμηθεί  και  διδαχθεί,  σε  διάφορα
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ακαδημαϊκά  εξάμηνα,  στους  φοιτητές  των  κατωτέρω  Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων:

Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών,  ΕΜΠ,  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης,

Πανεπιστήμιο  Πατρών,  Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο  Θράκης,  Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων,

Πολυτεχνείο  Κρήτης  Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Ελλάδας,  Χαροκόπειο  Πανεπιστήμιο,

Πανεπιστήμιο Αιγαίου και  στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα ΤΕΙ Πειραιά,  ΤΕΙ

Αθήνας, ΤΕΙ Χαλκίδας, ΤΕΙ ΣτΕ, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Καλαμάτας, ΤΕΙ Μεσολογγίου,

ΤΕΙ Σερρών, ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ΤΕΙ Πάτρας, ΤΕΙ Κρήτης, ΤΕΙ Λαμίας,

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Λάρισας.

xii. Επιλογή δημοσιεύσεων σε ειδικά επιστημονικά οικονομικά περιοδικά

ευρύτερης κυκλοφορίας.

1. Θάνος Γ., 1999, «Η επίδραση της τραπεζικής χρηματοδότησης, του επιτοκίου

και  των  ευνοϊκών  προσδοκιών  του  ευρώ  στη  συνάρτηση  των  επενδύσεων  στο

δευτερογενή τομέα. Η περίπτωση της Ελλάδας, 1960-1996», Οικονομική Επιθεώρηση

Εμπορικής Τράπεζας, τεύχ. 18, Απρ.-Ιούν.,  Αθήνα, Εμπορική Τράπεζα, σσ. 22-29.

2. Θάνος  Γ.,  1999,  «Οικονομική  πολιτική  επιτοκίων  στα  πλαίσια  του  ευρώ:

Πρόβλεψη  της  πτωτικής  τάσης  των  επιτοκίων  και  εμπόδια  της  πτώσης  από  το

έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού», Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, τεύχ.

18, Β΄ τριμ.,  Αθήνα, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, σσ. 45-57. 

3. Θάνος Γ., 1999, «Πτώση επιτοκίων, ευρώ και τραπεζικά κέρδη», Χρήμα, τεύχ.

239, Φεβρ.,  Αθήνα, σσ. 17-20. 

4. Θάνος  Γ.,  1999,  «Το  μέλλον  ανήκει  στα  μεγάλα  τραπεζοασφαλιστικά

σχήματα: Η ελληνική εκδοχή μιας κοινής προοπτικής», Banc Assurance World, τεύχ.

44, Ιαν.,  Αθήνα, σσ. 50-51. 

5. «Θάνος  Γ.,  1999,  Περιφερειακές  εισοδηματικές  ανισότητες  και  προοπτική

ομοιογενούς  σύγκλισης  εντός  των  χωρών  της  ευρωζώνης»,  EuroΚέρδος,  τεύχ.  4,

Ιούν., Κύπρος σσ. 84-85.

6. «Θάνος  Γ.,  1999,  Περιφερειακές  εισοδηματικές  ανισότητες  και  προοπτική
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Αθήνα, σσ. 39-41 (αναδημοσίευση). 

xiii. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, μελέτες, ερευνητικά κέντρα

και οργανισμούς

1. Συμμετοχή  ως  ερευνητής  (με  αμοιβή)  από  10-7-2001  έως  31-12-2001  στο

ανταγωνιστικώς  αξιολογηθέν  Πρόγραμμα  για  την  Ανάπτυξη  και  Εφαρμογή  του

Ηλεκτρονικού Εμπορίου στο Ευρωπαϊκό Έργο IST – 1999 – 20727, με τίτλο: USHER

–  Unified Support and Help for E-commerce enterprise through assisting RDAs

(Regional Development Agencies) στα πλαίσια του Πέμπτου Προγράμματος για την

Έρευνα  και  Ανάπτυξη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Στο  πρόγραμμα  για  την  Ελλάδα

συμμετείχε ως εταίρος η εταιρεία ΑΝΤΕΡ ΕΠΕ. Συγκεκριμένα η ερευνητική εργασία

αφορούσε συμμετοχή στα πακέτα εργασίας  WP3 (Evolution Scenarios and Business

Cases for e-Commerce),  WP4 (USHER Toolkit),  WP6 (USHER Advisor)  και  WP7

(Usage Maximization and Support). Η διάρκεια του έργου ήταν 30 μήνες, ήτοι από 1-

1-2001 έως 30-6-2003. Ειδικότερα πρόκειται για συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση

πληροφοριών αναφορικά με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας του

τριτογενή τομέα της οικονομίας στις πέντε (5) γεωγραφικές περιοχές της Ευρωπαϊκής

Ένωσης που συμμετείχαν ως εταίροι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ήτοι:  Athens –

Greece, Bologna – Italy, Islington – UK, Rotterdam – Netherlands, Shannon – Ireland.

Η  συμβολή  του  ερευνητικού  έργου  έγκειται  στην  παροχή  ολοκληρωμένης  και

αναλυτικής  εικόνας  με  υλική  υποστήριξη  μέσω  οδηγών  και  ηλεκτρονικών

διευθύνσεων για το καθεστώς του ηλεκτρονικού εμπορίου και  των υπηρεσιών στα

κράτη  –  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Το  πρόγραμμα  αποτελεί  χρήσιμο

συμβουλευτικό  εργαλείο  για  την  προώθηση  και  ανάπτυξη  δραστηριοτήτων  που

περιλαμβάνονται  στο  τριτογενή  τομέα  της  οικονομίας  των  κρατών  –  μελών  της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  (Βεβαίωση  υπ’  αριθ.  πρωτ.  611/19-2-2004  της  Επιτροπής

Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και βεβαίωση 321-12-2001 της Αναπτυξιακής Τεχνικής

και Ερευνητικής Εταιρείας ΑΝΤΕΡ ΕΠΕ). 

2. Ανάληψη, ως επιστημονικός υπεύθυνος – ειδικός ερευνητής (με αμοιβή) από

20-4-0003  έως  30-6-2003,  εκτέλεσης  του  ανταγωνιστικώς  αξιολογηθέντως  έργου

(εμπειρογνωμοσύνη)  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  «Τεχνική  και  Συμβουλευτική
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Υποστήριξη  του  ΟΕΕΚ  για  την  υλοποίηση  έργων  του  Γ΄  ΚΠΣ  και  του

Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Παιδεία (ΕΠΕΑΚ)». Η ερευνητική εργασία

αφορά  την  Αναμόρφωση  και  Εισαγωγή  Καινοτομιών  σε  Προγράμματα  Σπουδών

Αρχικής  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  του  Τομέα  Χρηματοπιστωτικών  και

Διοικητικών  Υπηρεσιών  του  Οργανισμού  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και

Κατάρτισης  (ΟΕΕΚ)  του  Υπουργείου  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων

(ΥΠΕΠΘ).  Ειδικότερα  οι  εισηγηθείσες  καινοτομίες  και  τα  πορίσματα  του

συγκεκριμένου  έργου  εφαρμόστηκαν  στο  σύνολό  τους  για  την  αναμόρφωση  των

αναλυτικών  προγραμμάτων,  από  το  ακαδημαϊκό  έτος  2003-2004  των  παρακάτω

ειδικοτήτων των δημοσίων ΙΕΚ: 

 Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών

 Ειδικός Χρηματιστηριακών Εργασιών

 Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία – Βιοτεχνία 

 Υπεύθυνος Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθήκης.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ειδικότητες προσφέρονται για επαγγελματική κατάρτιση

μεταδευτεροβάθμιου  επιπέδου  σπουδών  και  οδηγούν  στην  απόκτηση  διπλώματος

αναγνωρισμένου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. ( Βεβαίωση υπ’ αριθ.

πρωτ. 62/19-2-2004 της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και βεβαίωση 18-

11-2003 της εταιρείας Όμιλος Συμβούλων ΕΨΙΛΟΝ 2000 ΕΠΕ).

3. Επιστημονικός  υπεύθυνος  (με  αμοιβή)  στο  ερευνητικό  πρόγραμμα

«Αρχιμήδης» με τίτλο «Οικονομοτεχνική Ανάλυση Προσδιορισμού των παραγόντων

Οικολογικής  Συμπεριφοράς  του  Κτιρίου  σε  Φυσικό  και  Αστικό  Περιβάλλον».  Το

εγκριθέν πρόγραμμα κατόπιν αξιολόγησης της πρότασης σε ανταγωνιστικό επίπεδο,

εντάσσεται  στην κατηγορία πράξεων 2.6.1.ιδ.  «Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων σε

Θέματα Περιβάλλοντος και Οικολογίας στα Τ.Ε.Ι.». Η διάρκεια του έργου είναι από

1-9-2003 έως 31-8-2006. Σκοπός του εν λόγω ερευνητικού έργου είναι η από κοινού

συνεργασία  των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και  Μηχανολογίας  του Τ.Ε.Ι.

Χαλκίδας αλλά και Τμημάτων άλλων Ιδρυμάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, της ΑΣΠΑΙΤΕ

κλπ., σε θέματα Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, προκειμένου να καταγραφούν οι όροι

που καθορίζουν την οικολογική συμπεριφορά του κτιρίου από τεχνικής άποψης και να

αναζητηθούν  οι  παράμετροι  και  οι  νόρμες  που  προσδιορίζουν  το  μοντέλο

Οικονομοτεχνικής  Ανάλυσης  του  αντικειμένου  ως  προς  την  ευχέρεια  ή

απαγορευτικότητα της επιλογής του. Η σημασία συναφών ερευνών είναι προφανής
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για εφαρμογές  συγκεκριμένων φορέων της παραγωγής,  άλλωστε η περιβαλλοντική

αξία  αυτών  επισημαίνεται  ιδιαίτερα  από  όλους  τους  διεθνείς  οργανισμούς.  Είναι

χαρακτηριστικό ότι η ενεργειακή διαχείριση συνιστά βασικό σκοπό της Ευρωπαϊκής

Ένωσης  και  αποτελεί  αντικείμενο  χρηματοδότησης  πολλαπλών  προγραμμάτων

παραγωγής.  Το  παρόν  ερευνητικό  έργο  αποτελεί  τέλος  καινοτομία  με  σημαντικό

επιχειρηματικό  ενδιαφέρον  για  κατασκευαστικούς  φορείς  οι  οποίοι

δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη παρόμοιων τεχνολογιών και ερευνητικών πεδίων.

(Πρακτικό 110/23-12-2003 του Συμβουλίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

του  Τ.Ε.Ι.  Χαλκίδας,  Έγγραφο  υπ’  αριθ.  πρωτ.  17353/17-12-03  της  Ειδικής

Υπηρεσίας  Διαχείρισης  ΕΠΕΑΕΚ,  Μονάδα  Β2 του  ΥΠΕΠΘ  και  βεβαίωση  του

Ιδρυματικού Υπεύθυνου υπ’ αριθ. πρωτ. 168/4-5-2004 της Επιτροπής Ερευνών). Το

εν λόγω υποέργο ολοκληρώθηκε εντός των προθεσμιών του εγκεκριμένου τεχνικού

δελτίου και του εντύπου πρότασης στα πλαίσια της προϋπολογισθείσης δαπάνης του

έργου.  Στα  παραδοτέα  του  υποέργου,  τα  οποία  ανταποκρίνονται  ποιοτικά  και

ποσοτικά στα αναφερόμενα του Τ.Δ.Υ. περιλαμβάνεται  εκτός των πορισμάτων της

έρευνας και σειρά επιστημονικών δημοσιεύσεων (δέκα (10) άρθρα περίπου) σε διεθνή

επιστημονικά περιοδικά στα οποία υποβλήθηκαν τα πλήρη κείμενα και κρίθηκαν από

ανεξάρτητους  κριτές.  Οι  περιλήψεις  των  δημοσιεύσεων  στις  οποίες  συμμετέχει  ο

συντάξας αναφέρονται  στα σχετικά περί  των «συνεδρίων – ανακοινώσεων» ή στα

περί «πρωτοτύπων δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών». 

4. Επιστημονικός  Υπεύθυνος  του  αξιολογηθέντος  σε  ανταγωνιστικό  επίπεδο

ερευνητικού  προγράμματος  του  ΕΠΕΑΕΚ που  αφορά  το  μέτρο  5.2  «Αναβάθμιση

υποδομών και εξοπλισμών για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης», ενέργεια

5.2.7. «Εκπαιδευτικός εξοπλισμός της ανώτατης εκπαίδευσης», κατηγορία πράξεων

5.2.7.α «Αναμόρφωση – αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών». Η σκοπιμότητα του

εγκριθέντος  και  υλοποιηθέντος  προγράμματος αφορά τον απαραίτητο υλικοτεχνικό

εξοπλισμό  σε  μηχανήματα  Η/Υ,  λογισμικά  κ.ά.  με  τον  οποίο  αναβαθμίζονται  τα

εργαστήρια  του  τμήματος  και  δημιουργούνται  νέα  εργαστήρια  προκειμένου  να

βελτιωθεί η ανταγωνιστική θέση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στην αγορά,

λόγω  της  παροχής  εφαρμοσμένων  γνώσεων  σε  γνωστικά  αντικείμενα  υψηλών

απαιτήσεων, αλλά και της ανάπτυξης συνεργασιών σε εφαρμοσμένο και ερευνητικό

επίπεδο  κυρίως  με  βιομηχανικές  μονάδες  και  άλλες  επιχειρήσεις  της  ευρύτερης

περιοχής του Ιδρύματος. Είναι προφανές τέλος εξ αυτών το όφελος των σπουδαστών
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του Τμήματος για εξεύρεση απασχόλησης στην υψηλών απαιτήσεων αγορά εργασίας

των  εξειδικευμένων  στελεχών.  (Πρακτικά  105/16-9-03  και  108/11-11-03  του

Συμβουλίου  του  Τμήματος  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  του  Τ.Ε.Ι.  Χαλκίδας  και

Βεβαίωση του Ιδρυματικού Υπευθύνου υπ’ αριθ. πρωτ. 166/4-5-2004 της Επιτροπής

Ερευνών).  Ειδικότερα.  Εξοπλίζεται  το Τμήμα με σημαντικό αριθμό μηχανημάτων,

νέες εργαστηριακές αίθουσες, λοιπό εξοπλισμό και εξειδικευμένα λογισμικά όπως: α)

Λογισμικό  Η/Υ θεμελιώδους  χρηματοοικονομικής  ανάλυσης  των  επιχειρήσεων  με

αντίστοιχη  κλαδική  αναφορά  για  το  εργαστηριακό  μέρος  του  μαθήματος  της

χρηματοδοτικής Διοίκησης. Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα διαχρονικής ανάλυσης

των  οικονομικών  στοιχείων  των  επιχειρήσεων  (ισολογισμών,  εκμεταλλεύσεων,

αποτελεσμάτων χρήσεως κλπ.) και πρόβλεψης της μελλοντικής τους βιωσιμότητας.

Επιπλέον  παρέχει  πλήρη  ανάλυση  των  θεμελιωδών  μεγεθών  επιχειρήσεων  και

κλάδων, παρουσιάζει υψηλού επιπέδου εκτυπώσεις και γραφικά, έχει τη δυνατότητα

επεξεργασίας  και  σε  άλλα  λογισμικά  περιβάλλοντα,  παρέχει  στατιστικά  στοιχεία,

ηλεκτρονική  αρχειοθέτηση  κλπ.  β)  Λογισμικό  Η/Υ  Γραμμικού  Προγραμματισμού

δικτύων PERT – CPM και ελέγχου αποθεμάτων για την αντιμετώπιση προβλημάτων

αριστοποίησης, με τις μεθόδους μεταφοράς, δυϊκότητας, προσομοίωσης κ.ά. καθώς

και το λογισμικό  S.P.S.S. για τα εργαστηριακά μαθήματα της Στατιστικής και της

Επιχειρησιακής  Έρευνας.  γ)  Λογισμικό  Η/Υ  Επιχειρησιακής  Προσομοίωσης  των

συνθηκών λειτουργίας της αγοράς με επιλογές των χρηστών για την αντιμετώπιση

προβλημάτων σε περιβάλλον πραγματικής λειτουργίας της αγοράς και αριστοποίησης

αποφάσεων,  αναφορικά  με  την  πολιτική  των  τιμών,  την  πολιτική  πελατών,  την

εκτίμηση  των  πωλήσεων  κλπ.  για  το  εργαστήριο  του  μαθήματος  «Διοίκηση  των

επιχειρήσεων»,  δ)  Λογισμικό  Η/Υ  διαχείρισης  έργων,  απεικόνισης  διαδικασιών,

νοητικών  χαρτών  κλπ.  για  το  εργαστήριο  συστήματα  πληροφοριών  διοίκησης  και

διοίκησης επιχειρήσεων. 

5. Συμμετοχή ως ερευνητής (με αμοιβή) στο ερευνητικό πρόγραμμα κατηγορίας

πράξεων 22, 2α «Αναβάθμιση Περιεχομένου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος

Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας» καθώς και στις επιτροπές Ε.ΑΣ. και Ε.Ε.Κ.Υ..

Σημειώνεται  ότι  η  ανάληψη  του  υποέργου  στα  πλαίσια  του  προγράμματος

«Αναμόρφωση  προπτυχιακών  σπουδών»  έγινε  κατόπιν  αξιολόγησης  των

υποβληθεισών  προτάσεων  σε  ανταγωνιστικό  επίπεδο.  (βεβαίωση  του  Ιδρυματικού

Υπευθύνου  υπ’  αριθ.  πρωτ.  167/4-5-2004  της  Επιτροπής  Ερευνών).  Ειδικότερα  η
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συγκεκριμένη  εργασία,  η  οποία  έχει  ήδη  παραδοθεί  στα  πλαίσια  του

χρονοδιαγράμματος, αφορά την παραγωγή σύγχρονου διδακτικού υλικού αναφορικά

με τη διαμόρφωση και εποπτεία των μαθημάτων «Οικονομοτεχνική Ανάλυση» και

«Διοίκηση των Επιχειρήσεων» με ερωτήσεις. 

6. Επιστημονικός  συνεργάτης  του  Κέντρου  Κοινωνικών  και  Οικονομικών

Ερευνών (Center of Social and Economic Research) του Παντείου Πανεπιστημίου από

το έτος 2000 έως 2006. Ειδικότερα το αντικείμενο της δραστηριότητας αναφέρεται

στη συμμετοχή στα επιστημονικά και ερευνητικά σεμινάρια, στο μεταπτυχιακό άτυπο

σεμινάριο του Κ.Ε.Κ.Ο.Ε.,  καθώς και στις επιστημονικές  έρευνες  και μελέτες  που

διεξάγονται στα πλαίσια των εργασιών του Κέντρου. (Βεβαίωση της 25-2-2004 του

Διευθυντή του ΚΕ.Κ.Ο.Ε. Καθηγητή Θεόδωρου Σακελλαρόπουλου). 

7. Συμμετοχή  είτε  ως  μέλος  ερευνητικής  ομάδας  είτε  ως  υπεύθυνος  (project

leader) στη Διεύθυνση Ερευνών και Μελετών – Τμήμα Επιχειρησιακών Ερευνών –

του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Ειδικότερα οι ερευνητικές εργασίες και μελέτες

είχαν ως αντικείμενο τη βελτιστοποίηση συστημάτων μεταφοράς πολεμικού υλικού,

τη βελτιστοποίηση του συστήματος ροής στρατιωτικού και  πολιτικού προσωπικού,

την  επέκταση  και  εκσυγχρονισμό  εγκαταστάσεων,  την  προμήθεια  εξοπλισμού,  τη

βέλτιστη  διαχείριση  αποθεμάτων  και  συστημάτων  κόστους  κ.ά.  (βεβαίωση

ΓΕΑ/Δ3/2).

8. Έχει  εκπονήσει  στα  πλαίσια  των  δραστηριοτήτων  του,  ως  στέλεχος  της

Τράπεζας  Επενδύσεων  (Προϊστάμενος  Χρηματοδοτήσεων),  σημαντικό  αριθμό

κλαδικών μελετών και  ερευνών αγοράς σε ιδιαίτερα νευραλγικούς  για την Εθνική

Οικονομία  τομείς,  σύμφωνα με το 5ετές  Πρόγραμμα Οικονομικής  και  Κοινωνικής

Ανάπτυξης.  Επίσης,  έχει  εκπονήσει  πολυάριθμες  οικονομοτεχνικές  μελέτες

βιωσιμότητας,  με  σκοπό  τη  χρηματοδότηση  από  την  Τράπεζα  Επενδύσεων  ή  τη

συγχρηματοδότηση  από  Όμιλο  Τραπεζών  (Consortium)  για  ίδρυση,  επέκταση,

εκσυγχρονισμό και μετεγκατάσταση μεγάλων και μεσαίων οικονομικών μονάδων του

ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπως “Pirelli S.A.”, “Χαρτελλάς Α.Ε.”, “Ελληνικά

Διυλιστήρια Ασπροπύργου Α.Ε.”,  “Ελληνική Βιομηχανία Όπλων Α.Ε.”,  “Ελληνική

Μεταλλουργική  και  Μεταλλευτική  Λαυρίου  Α.Ε.”,  “Οργανισμός  Αστικών

Συγκοινωνιών – Ο.Α.Σ.”, “Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού – Δ.Ε.Η.”, “Δημόσια

Επιχείρηση Πετρελαίου – Δ.Ε.Π.”, καθώς και πλήθος άλλων μελετών και εισηγήσεων

για  βιομηχανικές,  κατασκευαστικές,  αγροτοβιομηχανικές,  ξενοδοχειακές  και
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ναυτιλιακές μονάδες της χώρας. 

9. Συμμετοχή  στην  Επιτροπή  Οικονομικής  Εξυγίανσης  της  Δημόσιας

Επιχείρησης Φωταερίου Αθηνών (ΔΕΦΑ) ως Αντιπρόεδρος  της  Επιτροπής με την

Απόφαση  3266/11-11-1986  Υφυπουργού  Εθνικής  Οικονομίας  (με  αμοιβή  ως

Οικονομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτερικών στο οποίο είχε αποσπασθεί από

την Τράπεζα Επενδύσεων). Έργο της Επιτροπής ήταν η εκπόνηση μελέτης με σκοπό

τη  διατύπωση  προτάσεων  εντός  συγκεκριμένου  χρονοδιαγράμματος,  για  την

οικονομική εξυγίανση της ΔΕΦΑ (Απόφαση Υφυπουργού Εθνικής  Οικονομίας υπ’

αριθ. πρωτ. 3266/11-11-1986). 

10. Μέλος,  ως  εκπρόσωπος του Οικονομικού  Επιμελητηρίου  της  Ελλάδος,  της

Περιφερειακής  Γνωμοδοτικής  Επιτροπής  του  Αναπτυξιακού  Νόμου  1262/82  της

Περιφέρειας  Αττικής  (αριθ.  πρωτ.  870/4-1-1988,  σχετ.  Γενικού  Γραμματέα

Περιφέρειας Αττικής και Απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 3351/30-1-1990)

για όλη τη διάρκεια ισχύος του Αναπτυξιακού Νόμου. Ειδικότερα έργο της Επιτροπής

ήταν η γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα ένταξης των επενδυτικών προγραμμάτων

της  Περιφέρειας  Αττικής  στις  προϋποθέσεις  του  Αναπτυξιακού  Νόμου  1262/82

(Βεβαίωση  ΟΕΕ υπ΄αριθ.  πρωτ. ΟΕΕ/96/22.01.1988). 

11. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος για την αναθεώρηση του προγράμματος

σπουδών  του  Τμήματος  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  της  Σχολής  Διοίκησης  και

Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, σύμφωνα με την Απόφαση υπ’ αριθ. Δ/466/20-9-

2001. 

12. Μέλος  της  Επιτροπής  Ερευνών  του  Τ.Ε.Ι.  Χαλκίδας  από  19-11-2002.

(Πρακτικό  93/19-11-2002  του  Συμβουλίου  του  Τμήματος  και  224/11-3-2003  της

Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων). 

13. Συμμετοχή  με  αμοιβή  στο  ευρωπαϊκό  έργο  με  τίτλο  «Τεχνολογικό  Τηλε-

Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα  (Τ2ΕΙ)  Χαλκίδας».  Η  συγκεκριμένη  εργασία,  η  οποία

παραδόθηκε στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του συντάξαντος και η οποία

σήμερα  λειτουργεί  και  χρησιμοποιείται  από  τους  σπουδαστές  αλλά  και  από  κάθε

ενδιαφερόμενο χρήστη του διαδικτύου (www.teihal.gr – e-learning), περιλαμβάνει για

το γνωστικό αντικείμενο της «Χρηματοδοτικής Διοίκησης» πλήρες υλικό πολυμέσων

με κείμενα, εκπαιδευτικό υλικό, διαφάνειες, βίντεο, εξομοίωση, αυτόματη αξιολόγηση

41



μέσω test πολλαπλής επιλογής κλπ., τα οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι συμβάλλουν,

τόσο  στην  πληρέστερη  και  αμεσότερη  αντίληψη  του  περιβάλλοντος  του

συγκεκριμένου  γνωστικού  πεδίου  όσο  και  στην  υποβοήθηση  των  εργαζομένων

σπουδαστών καθώς και εκείνων που αδυνατούν για σοβαρό λόγο να προσέλθουν σε

κάποιες  από  τις  παραδόσεις  μας.  (Σύμβαση  ανάθεσης  έργου  από  01.06.2006-

30.09.2006 της ΕΔΕΛ ΤΕΙ-Χ και του Επιστημονικού Υπευθύνου).  

14. Συμμετοχή  με  αμοιβή  ως  κριτής  –  εμπειρογνώμονας,  μέλος  της  θεματικής

επιτροπής  για  την  αξιολόγηση  των  προτάσεων  που  υποβλήθηκαν  στη  Γενική

Γραμματεία  Έρευνας  και  Τεχνολογίας  (Γ.Γ.Ε.Τ.)  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  στο

πλαίσιο  του  προγράμματος  ΠΕΝΕΔ  2003.  Το  πρόγραμμα  ΠΕΝΕΔ  αφορά  την

εκπαίδευση νέων ερευνητών και την απόκτηση από αυτούς διδακτορικού διπλώματος

από ελληνικό ΑΕΙ. Ειδικότερα στα πλαίσια του προγράμματος αυτού η Γ.Γ.Ε.Τ. καλεί

το  διδακτικό  και  ερευνητικό  προσωπικό  των  ΑΕΙ  και  των  άλλων  ερευνητικών

κέντρων να υποβάλλουν προτάσεις για την εκτέλεση ερευνητικών έργων τα οποία

αφορούν στην εκπαίδευση νέων ερευνητών και καταλήγουν σε διδακτορική διατριβή.

Το ΠΕΝΕΔ 2003 εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»

(ΕΠΑν) και συγκεκριμένα στον Άξονα 8 (Ανθρώπινοι Πόροι) και στο ΜΕΤΡΟ 8.3

που  αναφέρεται  στην  Ανάπτυξη  του  Ανθρώπινου  Ερευνητικού  και  τεχνολογικού

Δυναμικού. Το ΕΠΑν συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο

των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων για την κοινωνική και οικονομική της

συνοχή  με  στόχευση  στην  ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  της  ελληνικής

οικονομίας. Η αξιολόγηση συνεπώς αφορά την εκτέλεση έργων με αναδόχους φορείς

τα  ΑΕΙ  και  τα  άλλα  ερευνητικά  κέντρα  και  ινστιτούτα  που  εποπτεύονται  από  το

Δημόσιο. Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση νέων ερευνητών σε

τομείς  αιχμής  με  δυνατότητα  αξιοποίησης  των  αποτελεσμάτων  των  ερευνών,  η

αναβάθμιση της σημασίας της Έρευνας και της τεχνολογικής ανανέωσης, ως βασικών

στοιχείων  του  στρατηγικού  σχεδιασμού  των  επιχειρήσεων,  η  ενίσχυση  της

επικοινωνίας μεταξύ των ΑΕΙ,  των ερευνητικών κέντρων και των επιχειρήσεων, η

αναβάθμιση  των  στελεχών  των  επιχειρήσεων  και  η  αύξηση  της  απασχόλησης

ερευνητικών από τις επιχειρήσεις. Η συμβολή του υπογράφοντος στην αξιολόγηση

και ιεράρχηση των προτάσεων με σκοπό την τελική διαμόρφωση γνώμης από την

Γ.Γ.Ε.Τ.  φαίνεται  στο  υπ’  αριθ.  πρωτ.  5292/30-3-2007  έγγραφο  του  Υπουργείου

Ανάπτυξης, Δ/νση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων της Γ.Γ.Ε.Τ. 
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15. Μέλος  της  Επιτροπής  Προγράμματος  για  την  ίδρυση  του  νέου  Τμήματος

«Διοίκηση  Συστημάτων  Εφοδιασμού»  (Logistics)  της  Σχολής  Διοίκησης  και

Οικονομίας  (Παράρτημα  του  ΤΕΙ  Χαλκίδας  στη  Βοιωτία),  ως  Προϊστάμενος  του

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και μέλος του Συμβουλίου της Σχολής Διοίκησης

και Οικονομίας. Στην Επιτροπή Προγράμματος συμμετείχαν επίσης, σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις, ως μέλη του Συμβουλίου ΣΔΟ, ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Λογιστικής και ο Δ/ντής ΣΔΟ. 

xiv. Συμμετοχή  ως  εισηγητής  σε  εκπαιδευτικά  προγράμματα  και

σεμινάρια

1. Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (με αμοιβή) «Διοίκηση Παραγωγής:

Ποιότητα – Διαχείριση Ποιότητας» με τη διδασκαλία του μαθήματος «Επιχειρησιακή

Έρευνα» από 3/1999 έως 6/1999 στα πλαίσια του Προγράμματος Συμπληρωματικής

Εκπαίδευσης  /  ΕΠΕΑΕΚ,  με  συγχρηματοδότηση  του  Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού

Ταμείου και του ΥΠΕΠΘ.  

2. Συμμετοχή ως εισηγητής σε σεμινάρια που διοργανώθηκαν από τη Μονάδα

Υποστήριξης  Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων  του  Αναπτυξιακού  Συνδέσμου  Δυτικής

Αθήνας  (ΑΣΔΑ)  στα  πλαίσια  του  Αστικού  Πιλοτικού  Προγράμματος  SWANS –

Sustainable West Athens Novelty Scheme,  με  θέμα:  α)  Εισαγωγή  του  ΕΥΡΩ και

προσαρμογή  των  Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων  και  β)  Εισαγωγή  του  ΕΥΡΩ  και

προσαρμογή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα σεμινάρια απευθύνονταν

σε  υψηλόβαθμα  στελέχη  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  σε

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Δυτικής Αθήνας.   

3. Συμμετοχή  σε  διδασκαλία  (με  αμοιβή)  στα  Εκπαιδευτικά  Προγράμματα

«Οργάνωση  Παραγωγής  –  Επιχειρησιακή  Στρατηγική»  και  «Δημιουργία  Μικρών

Επιχειρήσεων» του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας,

κατά το χρονικό διάστημα από 11-11-1997 / 19-12-1997.   

4. Εισηγητής  (με  αμοιβή)  μεγάλου  αριθμού  σεμιναρίων,  εισηγήσεων  και

διαλέξεων,  από  9/1982-7/1985,  ως  συνεργάτης  του  Ελληνικού  Κέντρου

Παραγωγικότητας  (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.),  σε  μέλη  Διοικητικών  Συμβουλίων  και  στελέχη
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Συνεταιριστικών Οργανώσεων της χώρας, στην Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών

Επιμελητηρίων  Ελλάδας  καθώς  και  σε  υψηλόβαθμα  στελέχη  τραπεζών  και

οργανισμών,  τόσο του ιδιωτικού  όσο και  του  δημοσίου τομέα.  Οι  εισηγήσεις  και

διαλέξεις  πραγματεύονταν  θέματα  χρηματοπιστωτικά,  περιφερειακής  ανάπτυξης,

αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων, ανταγωνισμού και ανάπτυξης σύγχρονων

μεθόδων  λήψης  χρηματοοικονομικών  αποφάσεων  κ.ά.  Ο  συνολικός  χρόνος  των

εισηγήσεων και διαλέξεων σε πολυάριθμες ελληνικές πόλεις ανέρχεται σε 700 ώρες

περίπου κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (Βεβαιώσεις ΕΛΚΕΠΑ υπ αριθ.  πρωτ

ΕΠΙΜ./Κ/743/05.07.1985 και ΕΠΙΜ/Κ/784/16.07.1985).    

xv. Ημερίδες (οργάνωση – συμμετοχή)

1. Διοργανωτής ημερίδας στο Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, ως Προϊστάμενος του Τμήματος

Διοίκησης Επιχειρήσεων, στις 27 Μαΐου 2004 με θέμα: «Θέματα Απασχόλησης – Η

Επαγγελματική  Συνέντευξη  ως  Κριτήριο  Επιλογής  Προσωπικού».  Οι  δαπάνες  της

ημερίδας  καλύφθηκαν  με  τη  χορηγία  των  εταιρειών  ΑΓΕΤ  ΗΡΑΚΛΗΣ  ΑΒΕΤΕ,

NESTLE Α.Ε. και ΣΙΦΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.. 

2. Συνδιοργανωτής (με  τον Προϊστάμενο του Τμήματος  Λογιστικής)  ημερίδας

στο Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, ως Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, στις 4

Ιουνίου 2004 με θέμα: «Λογιστική και Χρηματοοικονομική: Σύγχρονες Τάσεις». Οι

δαπάνες της ημερίδας καλύφθηκαν με τη χορηγία των εταιρειών ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΒΕΤΕ,  NESTLE Α.Ε. και ΣΙΦΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Συμμετοχή στην ημερίδα ως

ομιλητής με θέμα: «Σύγχρονες χρηματοοικονομικές εφαρμογές Η/Υ στις επιχειρήσεις

και  επιδράσεις  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης»).  Στην  ημερίδα  είχε  προσκληθεί  και

συμμετείχε ως ομιλητής και ο γνωστός καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Βαρβάκης από το

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

3. Συνδιοργανωτής (με  τον Προϊστάμενο του Τμήματος  Λογιστικής)  ημερίδας

στο ΤΕΙ Χαλκίδας, ως Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, στις

17-3-2006  με  θέμα:  «Τα  Διεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα  και  οι  Επιδράσεις  τους  στις

Οικονομικές Καταστάσεις των Επιχειρήσεων». Οι δαπάνες της ημερίδας καλύφθηκαν

με τη χορηγία εταιρειών του Νομού Ευβοίας. Στην ημερίδα συμμετείχαν ομιλητές από
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την κεντρική διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών τις

παραγωγικές τάξεις του νομού και καθηγητές ΑΕΙ. 

4. Συμμετοχή  της  ερευνητικής  ομάδας  του  υποέργου  «Αρχιμήδης»  στο  ΤΕΙ

Χαλκίδας (με επιστημονικό υπεύθυνο τον υπογράφοντα) κατηγορία πράξεων 2.6.1.Ιδ,

με τίτλο: «Οικονομοτεχνική Ανάλυση προσδιορισμού των παραγόντων οικολογικής

συμπεριφοράς  του  κτιρίου  σε  φυσικό  και  αστικό  περιβάλλον»,  στην  1η ημερίδα

δημοσιοποίησης δράσεων του έργου στις 12.5.2006. Ο τίτλος της παρουσίασης ήταν

«ανάπτυξη  εργαλείων  για  την  εκτίμηση  της  ποιότητας  του  αέρα  σε  εσωτερικούς

χώρους: Πειραματικές μετρήσεις και αριθμητική προσομοίωση της ροής του αέρα στο

εσωτερικό μετρητικού θαλάμου». 

xvi. Συμμετοχή σε διεθνείς επιστημονικές εταιρείες

 Μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομολόγων «The International

Society for Intercommunication of New Ideas, Inc. (ISINI)».

xvii. Συμμετοχή σε επιστημονικές / επαγγελματικές εταιρείες 

 Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)

 Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας (Ε.Ε.Ο.Ι.). 

 Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικών Επιστημών (Ε.Ε.Ο.Ε.)

 Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.)

 Μέλος της Ένωσης Επαγγελματιών Λογιστών Πρωτευούσης.

 Μέλος  του  Συλλόγου  Πτυχιούχων  Οικονομικών  και  Πολιτικών  Επιστημών

Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων.

xviii. Άλλες επιστημονικές δραστηριότητες

 Προεδρεύων  στο  7ο Πανελλήνιο  Συνέδριο  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Οικονομικής

Ιστορίας με θέμα «Παγκοσμιότητα και Οικονομία», 1-3 Μαρτίου 2002, Πάτρα.

 Προεδρεύων  στο  Πανελλήνιο  Επιστημονικό  Συνέδριο  με  θέμα  «Εκπαίδευση  και

Ανάπτυξη. Η περίπτωση της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» υπό την οργάνωση του
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Ομίλου Πολιτών Φθιώτιδας 21ος Αιώνας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας, 9,

10 και 11 Ιανουαρίου 2004, Λαμία. 

 Συμμετοχή,  με  Υπουργικές  Αποφάσεις,  ως  μέλος  σε  πολυάριθμα  Εκλεκτορικά

Σώματα για την εξέλιξη Καθηγητών στην ανώτερη βαθμίδα ή την εκλογή καθηγητών

για την πλήρωση νέων θέσεων Ε.Π. διαφόρων βαθμίδων στο ΤΕΙ Χαλκίδας και σε

άλλα ΤΕΙ της χώρας. 

 Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης του Ο.Ε.Ε.Κ. 

 Μέλος εξεταστικής ομάδας διαγωνισμού του ΑΣΕΠ υπαλλήλων του Δημοσίου και

των ΟΤΑ έτους 1998 στο αντικείμενο της Λογιστικής.

 Μέλος  Επιτροπής  Αξιολόγησης  για  πρόσληψη  προσωπικού  στην  Τράπεζα

Επενδύσεων και στο Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας.

ixx. Συνδικαλιστικές δραστηριότητες

 Αντιπρόεδρος  και  Γενικός  Γραμματέας  του  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  Υπαλλήλων  της

Τράπεζας Επενδύσεων από το 1983-1987. 

 Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας,

επί σειρά ετών. 

xix. Ομότιμες  αναφορές  στο ερευνητικό έργο  από άλλους ερευνητές  σε

πρωτότυπες  δημοσιεύσεις  τους  σε  επιστημονικά  περιοδικά  με

σύστημα κριτών, διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους.

(1) Στην     εργασία

Thanos G. 2000,  «How Falling Interest Rates but Increasing Banking Output Give

Higher Banking Profits. A Trade Off», Archives of Economic History, Vol. XI, N° 1-

2, Jan.-Dec., pp. 179-196. 

Έχουν γίνει αναφορές από:

(α) Halkos  G.,  Salamouris  D.,  2004,  «Effeciency  measurement  of  the  Greek

commercial  banks with the use of financial  ratios:  a data envelopment  analysis

approach»,  Management  Accounting  Research, 15  (2004),  pp.  201-224,

ELSEVIER, WWW.scopus.com. 

α.1.) στη σελίδα 202 (παραπομπή 1)
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α.2.) στη σελίδα 224 (βιβλιογραφική αναφορά) 

(β) Maracine V.,  Scarlat E., 2003, «Piata de capital privita ca system multiagent»,

Informatica Economica, Vol. VII, N° 4/2003, pp. 105-111.

β.1.) στη σελίδα 111 (βιβλιογραφική αναφορά)

(γ) Κιόχος Α., Κυρίτσης Κ., 2001, «Χαρτοφυλάκιο μετοχών ελαχίστου κινδύνου του

δείκτη  FTSE/ΧΑΑΖΟ (για τα έτη 1997-1998)»,  Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας,

τόμ. ΧΙΙ, τεύχ. 1-2, Ιαν.-Δεκ., σσ. 147-156. 

γ.1.) Στη σελίδα 156 (βιβλιογραφική αναφορά).

(δ) Halkos  G.,  Salamouris  D.,  2001,  «Efficiency  Measures  of  the  Greek  Banking

Sector: A Non-Parametric Approach for the Period 1997-1999», Discussion Paper

Series, University of Thessaly, Department of Economics, τεύχ. 4, pp.1-25. 

δ.1.) Στη σελίδα 2 (παραπομπή 1)

δ.2.) Στη σελίδα 25 (βιβλιογραφική αναφορά).

(2) Στην εργασία

Θάνος Γ., 1998, «Ιστορική κριτική αναφορά στην οργανωτική εξέλιξη του ελληνικού

νομισματοπιστωτικού συστήματος, 1828-1982».  Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών,

τεύχ. 96-97, Β΄-Γ΄, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σσ. 249-277.

Έχουν γίνει αναφορές από:

(α) Χουμανίδης  Λ.,  1999,  «Η  ιστορία  της  τραπέζης  από  της  εποχής  των  πρώτων

πολιτισμών μέχρι του εμπορικού καπιταλισμού»,  Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας,

τόμ. Χ, τεύχ. 1-2, Ιαν.-Δεκ., Αθήνα, σσ. 81-137. 

α.1.) στη σελίδα 124 (παραπομπή 37)

α.2.) στη σελίδα 137 (βιβλιογραφική αναφορά) 

(β) Χουμανίδης Λ., 2001, «Τράπεζα και νόμισμα εις τον Ελλαδικόν χώρον κατά την

μετά  την ανεξαρτησίαν περίοδον μέχρι  του έτους  1995»,  Αρχείον Οικονομικής

Ιστορίας, τόμ. ΧΙΙΙ, τεύχ. 2, Ιούλ.-Δεκ., Αθήνα, σσ. 9-73. 

β.1.) στη σελίδα 73 (βιβλιογραφική αναφορά)

(γ) Μπαλούρδος Δ.,  Υφαντόπουλος Γ.,  1999, «Οικογένεια,  ανισότητα και φτώχεια

στην Ελλάδα»,  Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών,  τεύχ.  98-99,  Α΄-Β΄,  Αθήνα,
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ΕΚΚΕ, σσ. 137-181.  

γ.1.) Στη σελίδα 178 (βιβλιογραφική αναφορά).

(δ) Μπαλούρδος  Δ.,  Υφαντόπουλος  Γ.,  2001,  «Περιφερειακές  διαστάσεις  της

διανομής  του  εισοδήματος  και  της  φτώχειας  στην  Ελλάδα»,  Επιθεώρηση

Κοινωνικών Ερευνών, τεύχ. 104-105, Α΄-Β΄, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σσ. 155-195.  

δ.1.) Στη σελίδα 193 (βιβλιογραφική αναφορά).

ε) Στάικου  Β-Ι.,  2000,  «Η  απορύθμιση  του  εργατικού  δικαίου  ως  συνέπεια  της

παγκοσμιοποίησης  της  οικονομίας»,  Επιθεώρηση  Κοινωνικών  Ερευνών, τεύχ.

101-102, Α΄-Β΄, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σσ. 127-136. 

ε.1.) Στη σελίδα 128 (παραπομπή 1)

ε.2.) Στη σελίδα 135 (βιβλιογραφική αναφορά)

στ) Trachanas C., 2001, «The Evolution of Elais Company from its Foundation Until

it Became a Societe Anonyme (1920-1932)», Archives of Economic History, Vol.

XIII, N° 2, Jul.-Dec., pp. 141-163. 

στ.1.) Στη σελίδα 162 (βιβλιογραφική αναφορά) 

(3) Στην εργασία

Θάνος  Γ.,  1999,  «Διαρθρωτική  εξέλιξη  και  λειτουργία  του  ελληνικού  τραπεζικού

συστήματος, 1982-1995».  Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών,  τεύχ. 100, Γ΄, Αθήνα,

ΕΚΚΕ, σσ. 33-63.

Έχουν γίνει αναφορές από:

(α) Χουμανίδης Λ., 2001, «Τράπεζα και νόμισμα εις τον ελλαδικόν χώρον κατά την

μετά  την ανεξαρτησίαν περίοδον μέχρι  του έτους  1995»,  Αρχείον  Οικονομικής

Ιστορίας, τόμ. ΧΙΙΙ, τεύχ. 2, Ιούλ.-Δεκ., Αθήνα, σσ. 9-73. 

α.1.) στη σελίδα 56 (εκτεταμένη αναφορά εντός του κειμένου)

α.2.) στη σελίδα 59 (εκτεταμένη αναφορά εντός του κειμένου)

α.3.) στη σελίδα 73 (βιβλιογραφική αναφορά)

(β) Στάικου  Β.-Ι.,  2000,  «Η  απορύθμιση  του  εργατικού  δικαίου  ως  συνέπεια  της

παγκοσμιοποίησης  της  οικονομίας»,  Επιθεώρηση  Κοινωνικών  Ερευνών, τεύχ.

101-102, Α΄-Β΄, Αθήνα ΕΚΚΕ, σσ. 127-136. 

β.1.) στη σελίδα 128 (παραπομπή 1)

β.2.) στη σελίδα 135 (βιβλιογραφική αναφορά)
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(γ) Σαλαμούρης  Δ.,  Χάλκος  Γ.,  2001,  «Γυναικεία  επιχειρηματικότητα:

Προσδιοριστικοί παράγοντες επιτυχίας – αποτυχίας των γυναικείων μικρών και

μεσαίων επιχειρήσεων», Διοικητική Ενημέρωση, τομ. 21, Σεπτ..  

γ.1.) Στη σελίδα 16 (παραπομπή 11).

γ.2.) Στη σελίδα 17 (βιβλιογραφική αναφορά).

(δ) Σαλαμούρης  Δ.,  Χάλκος  Γ.,  2001,  «Γυναικεία  επιχειρηματικότητα:

Προσδιοριστικοί παράγοντες επιτυχίας – αποτυχίας των γυναικείων μικρών και

μεσαίων επιχειρήσεων», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τεύχ. 24, Οκτ. σσ. 57-

72.  

δ.1.) Στη σελίδα 71 (παραπομπή 11).

δ.2.) Στη σελίδα 72 (βιβλιογραφική αναφορά). 

(ε) Σακελλαρόπουλος Θ., 2004, «Η οικονομική εξουσία στη μεταπολεμική Ελλάδα:

Κρατικές  τράπεζες  και  βιομηχανία»  στο  Οικονομία  και  πολιτική  στη  σύγχρονη

Ελλάδα, τόμ. Β΄, Αθήνα, ΔΙΟΝΙΚΟΣ, σσ. 183-200.

ε.1.) Στη σελίδα 186 (παραπομπή 9)

(4) Στην εργασία

Thanos G., 1999, «An Empirical Estimation of Total Investment Function Using Some

Versions of Hickman’s Model.  The Case of Greece Facing Euro World».  European

Research Studies Journal.

Έχουν γίνει αναφορές από:

(α) Maracine V., 2003,  «Hedging – ul riscului bursier si a riscului valutar utilizand

derivative», Informatica Economica, Vol. VII, N° 3/2003, pp. 57-60.  

α.1.) στη σελίδα 60 (βιβλιογραφική αναφορά)

(β) Κορρές Γ., Ρήγας Κ., 2001 «Εξέλιξη και επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης

στην Ελλάδα», Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας,  τόμ. ΧΙΙ, τεύχ. 1-2, Ιαν.-Δεκ., σσ.

97-120. 

β.1.) στη σελίδα 119 (βιβλιογραφική αναφορά)

(5) Στην εργασία

Thanos G., 2001, «The Greek Process Towards Euro-Zone Faces Two Frictions: The

Wage Rigidities and the Budget Deficit»,  Τιμητικός  Τόμος  του  Πανεπιστημίου

Πειραιώς στη μνήμη του αποθανόντος Καθηγητή Δ. Κοδοσάκη, σσ. 385-409.
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Έχουν γίνει αναφορές από:

(α) Kyritsis G., 1999, «The Impact of the Convergence of the Greek Economy to EMI

in the Stockmarket: Bayes, Nested Estimation of the Stock Trends»,  Archives of

Economic History, Vol. X, N° 1-2, Jan.-Dec., Athens, pp. 41-52.  

α.1.) στη σελίδα 41 (παραπομπή εντός του κειμένου)

α.2.) στη σελίδα 52 (βιβλιογραφική αναφορά)

(6) Στην εργασία (Ερευνητική μονογραφία):

Θάνος Γ., 2002, Η Ελληνική χρηματοπιστωτική πολιτική υπό το πρίσμα των εξελίξεων

του  ευρωπαϊκού  και  διεθνούς  νομισματικού  συστήματος,  1930-2000.  (Εμπειρική

προσέγγιση των βασικών προβλημάτων και διαπιστώσεις), Αθήνα, Σύγχρονη Εκδοτική.

Έχουν γίνει αναφορές από:

(α) Χρηστίδης Γ., 2001, «Το διεθνές νομισματικό σύστημα σε νέα πορεία»,  Αρχείον

Οικονομικής Ιστορίας, τόμ. ΧΙΙΙ, τεύχ. 2, Ιούλ.-Δεκ., Αθήνα, σσ. 179-194.

α.1.) στη σελίδα 193 (βιβλιογραφική αναφορά)

(7) Στην εργασία

Θάνος  Γ.,  «Περιφερειακές  εισοδηματικές  ανισότητες  και  προοπτική  ομοιογενούς

σύγκλισης  εντός  των  χωρών  της  ευρωζώνης.  Η  βιώσιμη  ανάπτυξη  περιοχών  με

ιαματικές πηγές». Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο  Για τη βιώσιμη ανάπτυξη των

ιαματικών πηγών. Η συμβολή της ιατρικής λουτροθεραπείας και των νέων τεχνολογιών

του 21ου αιώνα, Λουτρά Αιδηψού, 10-12 Σεπτ., που διοργάνωσε το Εθνικό Μετσόβιο

Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ιαματικών Θερμόλουτρων

και ιατρικής Βιοκλιματοθεραπείας και η Διεθνής Εταιρείας Ιατρικής Υδρολογίας και

Κλιματολογίας  I.S.M.H.,  (Πρακτικά  Συνεδρίου  σσ.  715-727  και  τόμος  με  τις

περιλήψεις – abstracts των ανακοινώσεων). 

Έχουν γίνει αναφορές από:

(α) Κιόχος  Π.,  Ρόντος  Κ.,  1999,  «Η εξέλιξη  της  αστικοποίησης  και  των  μεγάλων

πόλεως στις χώρες της Μεσογείου», Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας, τόμ. Χ, τεύχ.

1-2, Ιαν.-Δεκ., Αθήνα, σσ. 53-80. 

α.1.) Στη σελίδα 78 (βιβλιογραφική αναφορά)

(β) Γκαραγκούνης  Κ.,  Δημητρούλιας  Χρ.,  1999,  «Φυσικό  μεταλλικό  πόσιμο  νερό
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πηγής Κόρπης», Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Για τη βιώσιμη ανάπτυξη των

ιαματικών  πηγών.  Η  συμβολή  της  ιατρικής  λουτροθεραπείας  και  των  νέων

τεχνολογιών του 21ου αιώνα,  Λουτρά Αιδηψού, 10-12 Σεπτ., που διοργάνωσε το

Εθνικό  Μετσόβιο  Πολυτεχνείο  (Ε.Μ.Π.),  η  Ελληνική  Επιστημονική  Εταιρεία

Ιαματικών  Θερμόλουτρων  και  Ιατρικής  Βιοκλιματοθεραπείας  και  η  Διεθνής

Εταιρεία Ιατρικής Υδρολογίας και Κλιματολογίας I.S.M.H.  

β.1.) Στη  σελίδα  172  του  τόμου  Περιλήψεις  -   Abstracts του  Συνεδρίου

(βιβλιογραφική αναφορά).

(γ) Παναγόπουλος Α., 2001, «Η εξέλιξη του τουρισμού στην Ελλάδα (1988-1997)»,

Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας, τόμ. ΧΙΙ, τεύχ. 1-2, Ιαν.-Δεκ., σσ. 217-236.   

γ.1.) Στη σελίδα 236 (βιβλιογραφική αναφορά). 

(8) Στην εργασία

Θάνος Γ., 1999, «Η επίδραση της τραπεζικής χρηματοδότησης, του επιτοκίου και των

ευνοϊκών προσδοκιών του ευρώ στη συνάρτηση των επενδύσεων στο δευτερογενή

τομέα.  Η  περίπτωση  της  Ελλάδα  1960-1996»,  Οικονομική  Επιθεώρηση,  τεύχ.  18,

Απρ.-Ιούν., Εμπορική Τράπεζα, σσ. 9-22.

Έχουν γίνει αναφορές από:

(α) Καραγιάννης Α., 2001, «Ορισμένα βασικά μειονεκτήματα και αρνητικές συνέπειες

του δημοσίου τομέα της Ελληνικής Οικονομίας»,  Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας,

τόμ. ΧΙΙ, τεύχ. 1-2, Ιαν.-Δεκ., σσ. 27-56. 

α.1.) Στη σελίδα 48 (παραπομπή 12)

α.2.) Στη σελίδα 52 (βιβλιογραφική αναφορά)

(9) Στην     εργασία

Thanos G., 2003, «The Evolutionary Course of the Institutional  Transformation of

Releasing the Movement of Capitals in Greece». Επιστημονική Επετηρίδα, Τιμητικός

τόμος  για  την  Ομότιμη  Καθηγήτρια  Λίτσα  Νικολάου  –  Σμοκοβίτη,  Πειραιάς,

Πανεπιστήμιο Πειραιά, σσ. 1713-1722.

Έχουν γίνει αναφορές από:

(α) Νικολόπουλος Η., 2002, «Οι άμεσες διεθνείς επενδύσεις και οι επιπτώσεις τους

στην απασχόληση»,  Επιστημονική Επετηρίδα,  Τιμητικός τόμος για την Ομότιμη
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Καθηγήτρια Λίτσα Νικολάου – Σμοκοβίτη, Πειραιάς, Πανεπιστήμιο Πειραιά, σσ.

1093-1115.

α.1.) Στη σελίδα 1115 (βιβλιογραφική αναφορά)

(10)Στην εργασία

Θάνος  Γ.,  2001,  «Προοπτική  εξίσωσης  μακροπρόθεσμα  των  περιφερειακών

εισοδηματικών  ανισοτήτων  μεταξύ  των  χωρών  της  ευρωζώνης».  Επιστημονική

Επετηρίδα,  Τιμητικός  τόμος  για  τον  αείμνηστο  Αναπληρωτή  Καθηγητή  Δημήτριο

Κοδοσάκη, Πειραιάς, Πανεπιστήμιο Πειραιά, σσ. 411-433.

Έχει γίνει αναφορά από:

(α) Tsamadias  C.,2004,  «The Returns of Private  Investments  in the Greek Tertiary

Technological  Education  by  Gender»,  Archives  of  Economic  History, vol.1,

pp.267-278. 

α.1.) Στη σελίδα 273 (αναφορά εντός του κειμένου)

α.2.) Στη σελίδα 278 (βιβλιογραφική αναφορά)

(11)Στην εργασία

Τζουανάκη Κ., Χειλάς Γ., Θάνος Γ., 2002, «Κριτική προσέγγιση της αναπτυξιακής

διάστασης  του  φόρου  εισοδήματος  νομικών  προσώπων  μέσα  από  δύο  σημαντικά

νομοθετήματα της ελληνικής πολιτικής επενδυτικών κινήτρων (Νόμος 1262/82 και

1892/90)». Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας, τόμ. XIV, τεύχ. 1, Ιαν-Ιούν., σσ. 277-306.

Έχει γίνει αναφορά από:

(α) Σαλαμούρη Ι.,  Gulnur Muraloglu, Σαλαμούρη Δ., 2003, «Ο ρόλος και η σημασία

του  πλέγματος  συμφερόντων  στη  λειτουργία  των  χρηματαγορών:  Αγορά

πληροφοριών – σχέσεις μεταξύ αναλυτών, οικονομικών διευθυντών, μετόχων και

επενδυτών», Διοικητική Ενημέρωση, τεύχ. 27, Σεπτ., σσ. 89-100.

α.1.) Στη σελίδα 96 (αναφορά εντός του κειμένου)

α.2.) Στη σελίδα 100 (βιβλιογραφική αναφορά)

(12) (  Στην     εργασία  )

Thanos  G.,  Salamouris  D.,  Dimopoulos  P.,  2002,  “An  Econometric  Approach  to

Investigate  Investment  Banks’  Funding  Attitude  from  the  Viewpoint  of  their

Ownership  Status:  A  Consideration  Performed  in  the  Context  of  Globalisation”,

Archives of Economic History, Greek Economic History Society’s Papers of Patra’s
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Congress (March 1-3), 2002, Special Version, pp. 427-441.

Έχει γίνει αναφορά από:

(α) Zardas G., 2004, “The Contribution of DSL Technology in Developing a Distance

Learning Model”, Asian Journal of Information Technology, 183-AJIT-2K4. 

α.1.) Στη σελίδα 1 (αναφορά εντός του κειμένου)

α.2.) Στη σελίδα 9 (βιβλιογραφική αναφορά)

(13) (Στην εργασία)

Thanos G., Vrachopoulos M., Koukou M., Kakouris A., Koulis A., Thanos A., 2012,

«Residence site selection in urban and rural areas in Greece:  a multiple-criteria

decision analysis approach», 2012, Applied Management Science, Vol. 4, No 1, pp.36-

51.

Έχει γίνει αναφορά από:

(α) Wachowicz T., Blaszczyk T., Blaszczyk P., 2013, “The application of the even-

swap-based scoring system to the selection of the heating source in house building

projects”,  International  Journal  of  Applied  Management  Science,  5(4),  pp.340-

354. 

(β) Falk J.E.,  Anderson L.B.,  Palocsay S.,  2013, “Allowing abstentions  in  ranking
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- Στη σελίδα 41 (παραπομπή 7)

xxiii. Αποδελτιώσεις δημοσιεύσεων σε διεθνείς βάσεις δεδομένων

(1) Επιθεώρηση  Κοινωνικών  Ερευνών  (The Greek Review of Social Research)

(Τρεις (3) δημοσιεύσεις) 

Αποτελεί περιοδική έκδοση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Το

εν  λόγω  περιοδικό  δημοσιεύει  μόνο  πρωτότυπες  εργασίες  Ελλήνων  και  ξένων

ερευνητών,  με  σύστημα  κριτών  από  κατάλογο  κριτών  καθηγητών  ελληνικών  και

ξένων  πανεπιστημίων,  οι  οποίες  εντάσσονται  στο σχετικό  γνωστικό του πεδίο και

ανταποκρίνονται  σε  διεθνώς  καθιερωμένες  απαιτήσεις  επιστημονικότητας.  Η

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών είναι περιοδικό διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους,

αφού ειδικότερα: 

i) Περιλαμβάνεται στο International Abstracts Languages and Linguistics, 

ii) Διαθέτει ISSN (GR ISSN 0013-9696), 

iii) Κυκλοφορεί  ευρέως  και  κατατίθεται  σε δημόσιες  βιβλιοθήκες  πανεπιστημιακές

και μη, όπως αποδεικνύεται από το Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών (Ελληνικών

και  Ξένων)  στις  Ελληνικές  Επιστημονικές  Βιβλιοθήκες  (στον  οποίο

αποδελτιώνεται),  1998,  πέμπτη  έκδοση,  τόμ.  ΙΙ,  Αθήνα,  Εθνικό  Κέντρο

Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), σ. 1411 και τόμ. Ι, σ. 550. Ο εν λόγω κατάλογος διαθέτει

ISSN (ISSN 0256-968X) και εκδίδεται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (on line)

βάσει  δεδομένων  και  CD-ROM,  με  διεθνείς  κωδικούς  πρόσβασης  μέσω

Internet¨http://jasmin.ekt.gr και http://iris.ekt.gr:llll/skp/skp-search.login-l, 

iv) Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών αποστέλλεται, εκτός των ελληνικών και σε

πανεπιστημιακές  και  άλλες  βιβλιοθήκες  του  εξωτερικού  (Βεβαίωση  Εθνικού

Κέντρου  Κοινωνικών  Ερευνών  11-9-2000)  μεταξύ  των  οποίων,  ενδεικτικά

αναφέρονται: 

 Rice University Acquisition Department, Houston Texas U.S.A.
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 Serials  Department  Thomas  Cooper  Library,  University  of  South  Carolina,

Columbia, U.S.A..

 Ucla  Serials  Department  /  Url,  11717  University  Research  Library,  Los

Angeles, U.S.A..

 Serials  Department  Libraries  University  of  Colorado,  Boulber,  Colorado,

U.S.A..

 Acquisition  Dept.  Journals  Barr  Smith  Library,  University  of  Adelaide,

Adelaide, South Australia. 

 Bibliotheque  De  Documentation  Internationale  Contemporaine  Centre

Universitaire, Nanterre Cedex, France. 

 Norois, Revue Geographique De L’ Quest Et Des Pays De L’ Atlantique Nord,

Poitiers Cedex, France. 

 Fisher Library, Serials Department University of Sydney, Australia. 

 Center  for  Advanced  Study  in  the  Social  Sciences.  Instituto  Juan  March

Biblioteca, Madrid, Spain. 

(2) European Research Studies Journal (Δύο (2) δημοσιεύσεις)

Το περιοδικό εκδίδεται από την  International Strategic Management Association (a

non profit,  non governmental Organization) και δημοσιεύει πρωτότυπες ερευνητικές

εργασίες  με  σύστημα  κριτών  από  κατάλογο  καθηγητών  ελληνικών  και  ξένων

πανεπιστημίων, στα επιστημονικά γνωστικά πεδία των οικονομικών, της διοίκησης,

των τραπεζικών, των χρηματοοικονομικών, των ναυτιλιακών, των μεταφορών και των

logistics,  οι  οποίες  δεν  πρέπει  να  έχουν  δοθεί  προς  δημοσίευση  ή  να  έχουν

δημοσιευθεί  σε  άλλο  περιοδικό.  Το  European Research Studies Journal είναι

περιοδικό διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους αφού ειδικότερα:  i) Κυκλοφορεί ευρέως

και διαθέτει  ISSN (ISSN: 1108-2976),  ii) Αποδελτιώνεται σε ευρείας κυκλοφορίας

διεθνείς  ηλεκτρονικές  βάσεις  δεδομένων,  ήτοι:  α)  Journals Indexed in Econlit,  με

κωδικό  πρόσβασης  http:www.econlit.org/journal list.html.,  Page 9  of 30  με

ημερομηνία 17-5-2004, β) Την  JSTOR:  Background με διεθνή ηλεκτρονικό κωδικό

πρόσβασης  http://www.jstor.org/about/background.html η  οποία  περιλαμβάνει  τη

διεθνή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη των περιοδικών  Economic Journals on the Web με

κωδικό πρόσβασης  http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm και γ) τη διεθνή

ηλεκτρονική  βάση  δεδομένων  WebEc-www.Resources in Economics με  κωδικό
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πρόσβασης http://www.helsinki.fi/WebEc/main.html. 

(3) Αρχείον  Οικονομικής  Ιστορίας  (Archives of Economic History)  (επτά  (7)

δημοσιεύσεις)

Το  περιοδικό  δημοσιεύει  πρωτότυπες  ερευνητικές  εργασίες  στο  αντικείμενο  της

οικονομικής επιστήμης κατόπιν κρίσεως με σύστημα αρμοδίων κριτών ειδικών επί

του περιεχομένου  των εργασιών,  από κατάλογο  κριτών  καθηγητών  ελληνικών  και

ξένων πανεπιστημίων, τις οποίες πρέπει να χαρακτηρίζει απαραιτήτως η πρωτοτυπία

και να μην έχουν δημοσιευθεί ή υποβληθεί προς δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Το

Αρχείον Οικονομικής Ιστορία είναι περιοδικό διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους, αφού

ειδικότερα:  i)  Κυκλοφορεί  ευρέως  και  διαθέτει  ISSN (ISSN 1108-7005),  ii)

Αποδελτιώνεται  στη  διεθνή  ηλεκτρονική  βάση  δεδομένων  Journal of Economic

Literature και συγκεκριμένα στην Journal Abbreviation List, με διεθνή ηλεκτρονικό

κωδικό  πρόσβασης http://www.aeaweb.org/journal/abbrev.html,  iii)  Αποδελτιώνεται

στη  διεθνή  βάση  δεδομένων  Journals Indexed in Econlit,  με  διεθνή  ηλεκτρονικό

κωδικό  πρόσβασης  http://www.econlit.org/journal-list.html,  iv)  Το  Archives of

Economic History αναφέρεται  επίσης  από  τον  Jacob Jan Krabbe,  Wageningen

Agricultural University,  The Netherlands, στην εργασία του  Ecology,  Economy and

Environment.  Historicism and Organicism in Economics:  The Evolution of Thought,

εκδόσεις  Kluwer Academic Publishers,  Dordrecht/Boston/London,  ISBN 0-7923-

4043-4,  στις  References του ιδίου σ.  169, ο οποίος αναφέρεται  σε άρθρο του στο

Archives of Economic History με τίτλο «Schmoller’  evolutionary economics»,  vol. 1

(1991b)  N° 2:  pp. 5-17,  v) Στο εν λόγω τέλος περιοδικό αναφέρονται με ιδιαίτερη

τιμή,  για  τη  συμμετοχή  τους  με  δημοσίευση  άρθρου,  οι  παρακάτω  Καθηγητές,

οικονομολόγοι, ξένων πανεπιστημίων, σε επιστολές τους προς τον τέως Πρύτανη του

Πανεπιστημίου  Πειραιά  Καθηγητή  Λ.  Χουμανίδη,  Ιδρυτή  και  Διευθυντή  του

περιοδικού:  Hans Hegeland,  Καθηγητής  και  Μέλος  του Σουηδικού  Κοινοβουλίου,

επιστολή  με  ημερομηνία  5-7-1999.  Sheila Dow,  Καθηγήτρια  του  Οικονομικού

Τμήματος του Πανεπιστημίου του Stirling. Ulrich Witt, Καθηγητής των Οικονομικών

και  Διευθυντής  του  Institute for Study of Economic Evolution του Πανεπιστημίου

Freiburg, επιστολή με ημερομηνία 17-2-1995.  P.  Jegadish Gandhl, Καθηγητής; των

Οικονομικών στο Voorhees College (Vellore – India), επιστολή με ημερομηνία 9-9-

1996.  Thierry Levy, Καθηγητής του Πανεπιστημίου  Sat-Etienne (France), επιστολή
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με  ημερομηνία  24-3-1996.  Hugo Hegeland,  Καθηγητής  του  Πανεπιστημίου  του

Goteborg (Σουηδία), επιστολές με ημερομηνίες 26-4-1995 και 7-8-2000. 

(4) Asian Journal of Information Technology (Δύο (2) δημοσιεύσεις)

Το  περιοδικό  εκδίδεται  από  την  Grace Publications Network –  Pakistan (e-mail:

java@fsd.comsats.net.pk)  και  δημοσιεύει  πρωτότυπες  ερευνητικές  εργασίες  με

σύστημα  κριτών  από  κατάλογο  καθηγητών  ξένων  αλλά  και  ελληνικών

πανεπιστημίων.  Οι  εργασίες  δεν θα πρέπει  να έχουν δοθεί  προς  δημοσίευση ή να

έχουν δημοσιευθεί σε άλλο περιοδικό. Το περιοδικό είναι διεθνώς αναγνωρισμένου

κύρους  αφού  ειδικότερα:  i)  Κυκλοφορεί  ευρέως  και  διαθέτει  ISSN (ISSN:  1682-

3915),  ii) Αποδελτιώνεται (indexed /  abstracted) στις διεθνείς βάσεις ηλεκτρονικών

δεδομένων  CAB International και  Asian Science Citation Index (ASCI) με κωδικό

πρόσβασης www.gracepublication.org. 

(5) Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research (Μία

(1) δημοσίευση).

Το περιοδικό εκδίδεται από την Academy of Economic Studies – Bucharest με τη

χορηγία του Ministry  of  Education,  Research  and  Youth. Το  εν  λόγω  περιοδικό

δημοσιεύει  πρωτότυπες  ερευνητικές  εργασίες  στα  αντικείμενα  της  οικονομικής

επιστήμης,  της  πληροφορικής  και  της  κυβερνητικής,  με  σύστημα  κριτών  από

κατάλογο καθηγητών, ξένων πανεπιστημίων, οι οποίες δεν πρέπει να έχουν δοθεί προς

δημοσίευση ή να έχουν δημοσιευθεί σε άλλο περιοδικό. Το εν λόγω περιοδικό είναι

διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους αφού ειδικότερα: i) Κυκλοφορεί ευρέως και διαθέτει

ISSN (ISSN-0424-267X),  ii)  Αποδελτιώνεται  στις  διεθνείς  βάσεις  ηλεκτρονικών

δεδομένων ήτοι: α)  Journal of Economic Literature και συγκεκριμένα στην  Journal

Abbreviation List με  ηλεκτρονικό  κωδικό  πρόσβασης

http://www/aeaweb.org/journal/abbrev.html και  β)  Journals Indexed in Econlit με

ηλεκτρονικό κωδικό πρόσβασης http:/www.econlit.org/journal-list.html.

(6) Journal of Statistics Management Systems (Μία (1) δημοσίευση)

Το  περιοδικό  εκδίδεται  από  την  Taru Publications,  New Delhi,  India (e-

mail:info@tarupublications.com)  και  δημοσιεύει  πρωτότυπες  ερευνητικές  εργασίες
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θεωρητικές και εφαρμοσμένες, στα γνωστικά πεδία της στατιστικής του management

systems και των αντικειμένων που σχετίζονται  με τα ειδικότερα ενδιαφέροντα του

περιοδικού,  με  σύστημα  κριτών  από  κατάλογο  καθηγητών  ξένων  και  ελληνικών

πανεπιστημίων. Τα άρθρα δεν θα πρέπει να έχουν δοθεί προς δημοσίευση ή να έχουν

δημοσιευθεί σε άλλο περιοδικό. Το εν λόγω περιοδικό είναι διεθνώς αναγνωρισμένου

κύρους,  αφού ειδικότερα:  i)  Κυκλοφορεί  ευρέως και  διαθέτει  ISSN (ISSN 0972 –

5010)  και  ii)  Αποδελτιώνεται  στις  ακόλουθες  βάσεις  δεδομένων:  Mathematical

Reviews,  Current Mathematical Publication,  MathSciNet,  Statistical Theory and

Methods Abstracts, Zentralblatt MATH. 

(7) Economy Informatics (Δύο (2) δημοσιεύσεις)

Το περιοδικό εκδίδεται από το Economy Informatics Department, Faculty Informatics,

Academy of Economic Studies (Bucharest)  και  την  INFOREC Association με  την

υποστήριξη του Education and Research Ministry. 

Περιλαμβάνει  πρωτότυπες  ερευνητικές  εργασίες  στο  γνωστικό  χώρο  της

πληροφορικής  στα  οικονομικά  και  των  αντικειμένων  που  σχετίζονται  με  τα

γενικότερα  ενδιαφέροντα  του  περιοδικού,  με  σύστημα  κριτών  από  κατάλογο

καθηγητών  ξένων  πανεπιστημίων.  Τα  άρθρα  δεν  θα  πρέπει  να  έχουν  δοθεί  προς

δημοσίευση ή να έχουν δημοσιευθεί σε άλλο περιοδικό. Το εν λόγω περιοδικό είναι

διεθνώς  αναγνωρισμένου  κύρους,  αφού  ειδικότερα:  i)  Κυκλοφορεί  ευρέως  και

διαθέτει  ISSN (ISSN 1582-7941)  και  ii)  Αποδελτιώνεται  σε  ευρείας  κυκλοφορίας

ηλεκτρονικές  βάσεις  δεδομένων  με  ηλεκτρονικό  κωδικό  πρόσβασης

www.revistaIE.ase.ro 

(8) International Journal of Applied Management Science (Μία (1) δημοσιεύση)

Το περιοδικό εκδίδεται από το Inderscience Publishers : Publishers of Distinguished

Academic, Scientific and Professional Joyrnals. 

Περιλαμβάνει  πρωτότυπες  ερευνητικές  εργασίες  με σύστημα κριτών στο γνωστικό

χώρο  της  εφαρμοσμένης  διοίκησης  των  επιχειρήσεων,  των  οικονομικών  και  των

αντικειμένων  που  σχετίζονται  με  τα  γενικότερα  ενδιαφέροντα  του περιοδικού.  Τα

άρθρα δεν θα πρέπει να έχουν δοθεί προς δημοσίευση ή να έχουν δημοσιευθεί  σε

άλλο περιοδικό. Το εν λόγω περιοδικό είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους, αφού

ειδικότερα:  i)  Κυκλοφορεί  ευρέως  και  διαθέτει  ISSN (ISSN 1755-8921)  και  ii)

Αποδελτιώνεται  σε  ευρείας  κυκλοφορίας  ηλεκτρονικές  βάσεις  δεδομένων  με
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ηλεκτρονικό κωδικό πρόσβασης www.scopus.com. 

 (9) Τιμητικοί τόμοι Πανεπιστημίου Πειραιώς (Τέσσερις (4) δημοσιεύσεις)

Οι  τιμητικοί  τόμοι  που  εκδίδουν   τα  Πανεπιστήμια  και  εν  προκειμένω  το

Πανεπιστήμιο  Πειραιώς,  προς  τιμήν  Ομότιμων  ή  εις  μνήμην  αποθανόντων

Καθηγητών  του  Ιδρύματος,  περιλαμβάνουν  πρωτότυπες  ερευνητικές  εργασίες

Ελλήνων και ξένων επιστημόνων μετά από κρίση ειδικής τριμελούς επιτροπής. Το

διεθνές κύρος των εκδόσεων αυτών είναι προφανές λόγω της ποιότητας των θεμάτων

αλλά  και  της  Επιτροπής  κριτών  που  αξιολογεί  τις  εργασίες  αυτές.  Οι  τόμοι

αποστέλλονται  σε  ελληνικές  και  ξένες  πανεπιστημιακές  και  άλλες  βιβλιοθήκες

(Βεβαίωση με ημερομηνία 15-9-2000 του Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και

Διοίκησης  Επιχειρήσεων  του  Πανεπιστημίου  Πειραιά  Καθηγητή  Σ.  Καρβούνη).

Ενδεικτικά επίσης αναφέρουμε μία βιβλιογραφική αναφορά η οποία περιέπεσε στην

αντίληψή μας του Καθηγητή Jacob Jan Krabbe (Wageningen Agricultural University.

The Netherlands) στην εργασία του Ecology, Economy and Environment. Historicism

and Organicism in Economics:  The Evolution of Thought,  εκδόσεις  Kluewer

Academic Publishers,  Dordrecht /  Boston /  London,  ISBN 0-7923-4043-4,  στις

References του ιδίου σ. 169, ο οποίος αναφέρεται σε άρθρο του, στον Τιμητικό Τόμο

του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Λ. Χουμανίδη, 1991,

με τίτλο «Cultural Diversification in Economics: A Consideration», pp. 126-132. 

xxiv. Προσφορά  στην  ανάπτυξη  του  Τμήματος  Διοίκησης  Επιχειρήσεων

του Τ.Ε.Ι.  Χαλκίδας (σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, περ. (β) του

νόμου 2916/11-6-2001)

Η προσφορά στην ανάπτυξη του Τμήματος η οποία σχετίζεται σύμφωνα με την ως

άνω ισχύουσα νομοθεσία ως προς την πολυετή αυτοδύναμη διδασκαλία, τη συμβολή

στη διαμόρφωση της ύλης των μαθημάτων και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και

εργαστηριακού  υλικού,  τη  συγγραφή  βιβλίων,  την  ανάπτυξη  και  το  συντονισμό

τεχνολογικών  ερευνητικών  προγραμμάτων,  τη  διδασκαλία  και  τη  συμμετοχή  σε

προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ως και  την άσκηση διοίκησης σε ιδρύματα

τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τεκμηριώνεται από τα στοιχεία του φακέλου αλλά και από

το σχετικό Πρακτικό Ν. 5/24-05-2004 του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας. 
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xxv. Διεθνής  αναγνώριση  ερευνητικού  έργου  και  χρησιμοποίηση  στην

παραγωγή εφαρμοσμένου έργου (σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου

1404/83 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2, παρ. 4Δ(β) του νόμου

2916/11-6-2001)

Α. Διεθνής αναγνώριση ερευνητικού έργου

α) Σημαντικός  αριθμός εκ των είκοσι  πέντε  (25) πρωτοτύπων δημοσιεύσεων με

σύστημα  κριτών,  ήτοι  είκοσι  (20)  άρθρα,  έχουν  δημοσιευθεί  σε  περιοδικά

διεθνώς  αναγνωρισμένου  κύρους  (ελληνικά  και  ξένα),  αφού  αυτά

αποδελτιώνονται, όπως φαίνεται στο βιογραφικό σημείωμα, σε αναγνωρισμένες

διεθνείς  βάσεις  δεδομένων  (Econolit,  Journal of Economic Literature (JEL),

JSTOR:  Background,  International Abstracts Languages and Linguistics,  CAB

International and Asian Science Citation Index (ASCI) κ.ά.),  διαθέτουν  ISDN,

διανέμονται σε βιβλιοθήκες αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού και

φιλοξενούν άρθρα Ελλήνων και ξένων ερευνητών διεθνούς κύρους. Οκτώ, κατά

τα  ανωτέρω,  πρωτότυπες  ερευνητικές  εργασιών  έχουν  δημοσιευθεί  στα  ξένα

διεθνούς κύρους περιοδικά.  Asia Journal of Information Technology –  Pakistan

(δύο (2) άρθρα), Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and

Research – Romania (ένα (1) άρθρο), Journal of Statistics Management Systems

– India (ένα (1) άρθρο), Economy Informatics – Romania (δύο (2) άρθρα), καθώς

και δύο (2) άρθρα όπως φαίνεται στα πρακτικά των δύο (2) διεθνών συνεδρίων

της  Academy of Economic Studies,  Bucharest –  Romania,  (βλ.  βιογραφικό

σημείωμα).  Για  τις  τέσσερις  (4)  εκ  των  είκοσι  πέντε  (25)  πρωτοτύπων

δημοσιεύσεων με σύστημα κριτών που φιλοξενούνται σε τιμητικούς τόμους του

Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει γίνει αναφορά ως προς το διεθνές κύρος σε σχετική

παράγραφο του παρόντος βιογραφικού (xxiii, 8). 

β) Στις  ανωτέρω δημοσιεύσεις  σε διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους περιοδικά με

σύστημα κριτών εξ όσων γνωρίζουμε έχει  γίνει  σημαντικός αριθμός ομότιμων

αναφορών  (άνω  των  εξήντα  (60)  από  Έλληνες  και  ξένους  ερευνητές  (για

παράδειγμα     Maracine     V  .,    Scarlat     E  ., Gulnur Muraloglu,   Wachowicz     T  .,

Blaszczyk     T  .,    Blaszczyk     P  .,    Falk     J  .  E  .,    Anderson     L  .  B  .,    Palocsay     S  ., Perugini D.,

Perugini M.,  Oufella S.,  Hamdadou D.,) καθώς  και  πλήθος  ομότιμων

αυτοαναφορών,  όπως  αναλυτικά  παρουσιάζονται  στο  βιογραφικό  σημείωμα.

Χαρακτηριστικά  αναφέρονται  τα  διεθνούς  κύρους  περιοδικά  Management
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Accounting     Research  ,    Informatica     Economica  ,     Asian     Journal     of     Information

Technology  ,     Applied     Management     Science  , στα  οποία  συμπεριλαμβάνονται

σχετικές ομότιμες αναφορές  από ξένους ερευνητές.

γ) Στην επιστημονική ανακοίνωση «Περιφερειακές  εισοδηματικές  ανισότητες και

προοπτική ομοιογενούς σύγκλισης εντός των χωρών της ευρωζώνης. Η βιώσιμη

ανάπτυξη περιοχών με ιαματικές πηγές» του Διεθνούς Συνεδρίου που οργάνωσε

το  Εθνικό  Μετσόβειο  Πολυτεχνείο  (Ε.Μ.Π.)  με  την  International  Society of

Medical Hydrology (ISMH) και την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ιαματικών

Θερμόλουτρων και Ιατρικής Βιοκλιματοθεραπείας (ΙΘΙΒ), όπως τεκμηριώνεται

στο βιογραφικό σημείωμα, απενεμήθη στον κ. Γεώργιο Θάνο για την εργασία του

«Βραβείο  με  εύσημο» από  τους  διεθνούς  κύρους  Καθηγητές  H  .    Pratzel

(  University     of     Munich  ),    K  .    Fiedler   (  University     of     Humburg  )  και    R  .    Laugier

(  University     of     Paris  ). 

δ) Από  8-5-2002  έχει  αναπτύξει  επιστημονική  δραστηριότητα  ως  μέλος  της

Διεθνούς  Επιστημονικής  Εταιρείας  Οικονομολόγων “The International Society

for Intercommunication of New Ideas,  Inc. (ISINI)” καθώς και του Ελληνικού

Τμήματος αυτής όπως φαίνεται από τη βεβαίωση του Αντιπροέδρου της εν λόγω

εταιρείας Ομότιμου Καθηγητή και τέως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς

κ. Λάζαρο Θ. Χουμανίδη αλλά και τη σχετική απόδειξη καταβολής της ετήσιας

συνδρομής, για το έτος 2004, από τον Πρόεδρο της εταιρείας κ.  Raul Moncarz

καθηγητή του Florida International University (USA). 

Β. Χρησιμοποίηση στην παραγωγή εφαρμοσμένου έργου

α) Επιστημονικό  έργο  του  κ.  Γεωργίου  Θάνου  στα  πλαίσια  του  Ευρωπαϊκού

Προγράμματος  USHER του Πέμπτου Κοινοτικού Πακέτου για την Έρευνα και

Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετείχαν ως εταίροι πέντε (5)

χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ελλάδα,  Ιταλία,  Ολλανδία,  Ισλανδία  και

Ιρλανδία) εφαρμόζεται σήμερα στο χώρο της Κοινότητας. Το συγκεκριμένο έργο

το οποίο αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών, σχετικά με

την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας του τριτογενή τομέα της

οικονομίας των ανωτέρω κρατών, αποτελεί σήμερα ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό,

συμβουλευτικό  μέσο  παροχής  ολοκληρωμένης  και  αναλυτικής  εικόνας  με

οδηγούς και διευθύνσεις στους επιχειρηματίες για την προώθηση και ανάπτυξη

του διεθνούς ηλεκτρονικού εμπορίου (Βλέπε σχετική παράγραφο του ανά χείρας
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βιογραφικού σημειώματος).

β) Επιστημονικό  έργο  του  κ.  Γεωργίου  Θάνου  στα  πλαίσια  του  προγράμματος

«Τεχνική  και  συμβουλευτική  υποστήριξη  του  ΟΕΕΚ  (ΥΠΕΠΘ)  για  την

υλοποίηση έργων του Γ΄ ΚΠΣ», το οποίο αφορά την Αναμόρφωση και εισαγωγή

καινοτομιών  σε Προγράμματα Σπουδών Αρχικής  Επαγγελματικής  Κατάρτισης

του Τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών των δημοσίων ΙΕΚ,

εφαρμόζεται ως εργαστηριακό και εμπειρικό εργαλείο ανάλυσης πληροφοριακών

οικονομικών  και  επιχειρηματικών  στοιχείων  για  τη  λήψη  αποφάσεων  σε

εξειδικευμένα ζητήματα που απασχολούν τις διοικήσεις των επιχειρήσεων (βλέπε

σχετική παράγραφο του βιογραφικού σημειώματος). 

γ) Επιστημονικό  έργο  του  κ.  Γεωργίου  Θάνου  στα  πλαίσια  του  ερευνητικού

προγράμματος  “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”  με  τίτλο  «Οικονομοτεχνική  ανάλυση

προσδιορισμού  των  παραγόντων  οικολογικής  συμπεριφοράς  του  κτιρίου  σε

φυσικό  και  αστικό  περιβάλλον»,  παρουσιάζει  καινοτομικό  επιχειρηματικό

ενδιαφέρον για κατασκευαστικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε

τεχνολογικά  έργα  και  ερευνητικά  πεδία  με  οικολογικές  επιπτώσεις  (βλέπε

βιογραφικό σημείωμα). 

δ) Επιστημονικό  έργο  του  κ.  Γεωργίου  Θάνου,  σε  αριθμό  προγραμμάτων  και

ερευνών  –  μελετών  σε  επαγγελματικούς  χώρους  αλλά  και  χώρους  έρευνας

(Πολεμική  Αεροπορία,  Τράπεζες,  μεγάλες  οικονομικές  μονάδες,

Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Τ.Ε.Ι. κ.ά.) έχει εφαρμοσθεί στην παραγωγή (όπως

αναλυτικά  φαίνεται στο βιογραφικό σημείωμα). 

                                                                                                             Χαλκίδα, 22.06.2018

   Γεώργιος Α. Θάνος
         Καθηγητής
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