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αποκατάστασης ενός αποφοίτου Τμήματος

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οικονομικών

Επιστημών».

πραγματοποιήθηκε

Η

ημερίδα

μέσω της πλατφόρμας

ZOOM την Παρασκευή 14 Μαΐου και ώρα
 Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του

18:00.

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου

“Διοίκηση

Θεσσαλίας

παρουσίαση

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ψηφιακών εφαρμογών για την ανάπτυξη

διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα

δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων σε

"Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός &

φοιτητές

Η

Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Διοίκηση"

παρουσίαση απευθυνόταν στους φοιτητές του

την Πέμπτη 13 Μαϊου 2021. Ομιλητές της

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών υπό την

εκδήλωσης ήταν ο Καθηγητής και Πρόεδρος

αιγίδα

&

συνδιοργάνωσαν

οικονομικών

του

Αθανάσιου

σχολών.

Αναπληρωτή
Τσαδήρα.

Καθηγητή
Η

κ.

παρουσίαση

Επιχειρήσεων-ΜΒΑ”

Ιδρυτής

του

Χρηματοοικονομικού
Φίλιππας,

του

Ινστιτούτου
Αλφαβητισμού,

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τρίτη 18

Νικόλαος

και

ο

Καθηγητής

Μαΐου 2021.

Γεώργιος Πάνος. Τη συζήτηση συντόνισε ο
Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος του

 Ο σύλλογος φοιτητών του τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης,

υπό

Τμήματος

Οικονομικών

Επιστημών

Δημήτριος Κουσενίδης.

την

Κεντρικής

 Την Τετάρτη 12 Μαίου 2021 δόθηκε

Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου

διαδικτυακή ομιλία από τον κ. Φαίδωνα

Ελλάδος διοργάνωσε την 3η

Καλφάογλου

αιγίδα

θέμα:

του

Παραρτήματος

«Προοπτικές

Ημερίδα με

επαγγελματικής

(Διεύθυνση

Οικονομικών

Μελετών Τράπεζα της Ελλάδος) με τίτλο
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“Enterprise Risk Management”. Η ομιλία

Διδάκτορες/ισσες

διοργανώθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:

«Διαχείριση

του

Αριστοτελείου

Χρηματοοικονομικών

Κινδύνων»

του

ΠΜΣ

«Διοίκηση

Θεοδωρούδη

Ελευθερία,

Moυσειολόγος,

Επιχειρήσεων-ΜΒΑ».

Αρχαιολόγος-

Κυριάκου

Οικονομολόγος,

Δημήτριος,

Σοφιανού

Εβίνα,

 Την Τρίτη 11 Μαϊου 2021, στο πλαίσιο

Αρχιτέκτων-Μηχανικός, Στεργίου Ευαγγελία,

της εκπομπής Συζητώντας για Οικονομία, ο

Οικονομολόγος.

καθηγητής

Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η κα

του

Τμήματος

κ.

Νίκος

Βαρσακέλης με τον ομότιμο καθηγητή του

Στέλλα

Κωστοπούλου,

Καθηγήτρια

ΕΚΠΑ κ. Τάσο Γιαννίτση, συζήτησαν για

Περιφερειακής οικονομικής και τουριστικής

“το ρόλο της βιομηχανικής πολιτικής στη

ανάπτυξης, ΑΠΘ.

βιομηχανική ανάπτυξη” σε εκπομπή της
WebTV

Ανιχνεύσεις



Την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 δόθηκε

διαδικτυακή ομιλία από τον Καθηγητή

(https://www.anixneuseis.gr).

Δημήτριο Γουνόπουλο, University of Bath,


Τη

Δευτέρα

19

Απριλίου

2021

με τίτλο “Corporate Social Responsibility,

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική

Climate

ομιλία του ICAEW προς τους προπτυχιακούς

Uncertainty Towards Survival”. Η ομιλία

φοιτητές

Οικονομικών

διοργανώθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος

Αριστοτελείου

«Χρηματοοικονομική ανάλυση» του ΠΜΣ

διάρκεια

«Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ».

του

Επιστημών

Τμήματος
του

Πανεπιστημίου.

Κατά

τη

της

Change

and

Pandemic

ομιλίας έγινε παρουσίαση του προγράμματος
από εκπρόσωπο του μη κερδοσκοπικού

 Την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 δόθηκε
διαδικτυακή ομιλία από τον Καθηγητή

οργανισμού.

Δημήτρη Μπουραντά με τίτλο «Ηγεσία
 Την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021, το Τμήμα

διαρκούς

Οικονομικών συμμετείχε στην διαδικτυακή

διοργανώθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος

εκδήλωση του Σωματείου «Φίλοι Μνημείων

«Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων» του ΠΜΣ

Θεσσαλονίκης» με θέμα “Μνημεία στο

«Διοίκηση Επιχειρήσων-ΜΒΑ».

Δρόμο του Μεταξιού
ανάπτυξη

με

τη

ερευνητών/τριών”.
στην

εκδήλωση

Η

ομιλία

και τουριστική

ματιά

των

νέων

Εισηγητές/εισηγήτριες
ήταν

επιτυχίας».

οι

υποψήφιοι/ες

 Την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021, στο πλαίσιο
της εκπομπής Συζητώντας για Οικονομία, ο
καθηγητής

του

Τμήματος

κ.

Νίκος
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Βαρσακέλης με τον καθηγητή και πρώην

Ηλία Δημόπουλο, συζήτησαν για

πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Παγκόσμια Οικονομία μετά την εκλογή

Αθηνών κ. Κώστα Γάτσιο, συζήτησαν για

Μπάϊντεν”

“τον ρόλο των επενδύσεων στην ανάπτυξη

Ανιχνεύσεις (https://www.anixneuseis.gr).

της

Ελληνικής

οικονομίας

και

εκπομπή

της

WebTV

τη

διαχείριση του χρέους που δημιουργήθηκε
κατά την πανδημία” σε εκπομπή της
WebTV

σε

“την

Ανιχνεύσεις

 Την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, στο
πλαίσιο

της

εκπομπής

Συζητώντας

για

Οικονομία, ο καθηγητής του Τμήματος κ.
Νίκος Βαρσακέλης με τον δημοσιογράφο –

(https://www.anixneuseis.gr).

ιδρυτή της Start Up IdeasLab κ. Κώστα
 Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, στο

Τσαούση, συζήτησαν για “τις προοπτικές

πλαίσιο

του

του

Ανοικτού

Πανεπιστημίου

Ελληνικού

καινοτομικού

Καλαμαριάς – Αφιέρωμα στο 1821 ο

οικοσυστήματος” σε εκπομπή της WebTV

καθηγητής

Ανιχνεύσεις (https://www.anixneuseis.gr).

του

Τμήματος

Βαρσακέλης έδωσε διάλεξη

κ.

Νίκος

με θέμα “Οι

θεσμοί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
και η Ανάπτυξη της Ελληνικής Αστικής

 Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 δόθηκε
διαδικτυακή ομιλία από τον κ. Ευθύμιο
Ρουμπή (Manager, Audit & Assurance,

Τάξης τον 18ο αιώνα”.

Deloitte Greece) με τίτλο “IFRS 9  Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021, στο

Expected Credit Loss Modelling”. Η ομιλία

πλαίσιο της εκπομπής Συζητώντας για την

διοργανώθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος

Οικονομία, ο καθηγητής του Τμήματος κ.

«Χρηματοοικονομική»

Νίκος

Οικονομικά.

Βαρσακέλης

με

τον

καθηγητή

του

ΠΜΣ

στα

Τουριστικής Εκπαίδευσης του Χαροκόπειου
Πανεπιστημίου κ. Πάρη Τσάρτα, συζήτησαν
για “την Τουριστική Ανάπτυξη μετά την
πανδημία”

σε

εκπομπή

της

WebTV

 Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021, στο
πλαίσιο

εκπομπής

Συζητώντας

για

Οικονομία, ο καθηγητής του Τμήματος κ.
Νίκος

Ανιχνεύσεις (https://www.anixneuseis.gr).

της

Βαρσακέλης

με

τον

καθηγητή

Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού
 Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021, στο

Πανεπιστημίου

Αθηνών

κ.

πλαίσιο

Αλογοσκούφη,

συζήτησαν

για

της

εκπομπής

Συζητώντας

για

Γιώργο
“την

Οικονομία, ο καθηγητής του Τμήματος κ.

Ελληνική Οικονομία μετά την Πανδημία:

Νίκος

Προϋποθέσεις για την Ανάκαμψη” σε

Βαρσακέλης

με

τον

καθηγητή

Οικονομικών στο University of Florida

κ.
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εκπομπή

της

WebTV

Ανιχνεύσεις

(https://www.anixneuseis.gr).

Research Studies Journal, Volume XXII,
Issue 1, 2019.


Έγινε

δεκτή

προς

δημοσίευση

η

ερευνητική εργασία των Roupakias Stelios
and

Dimou

Spiridoula,

με

τίτλο:

“Immigration, Diversity and Institutions”

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

στο περιοδικό Kyklos.
Έγινε

δεκτή

προς

δημοσίευση

η

Σε διεθνή περιοδικά με κριτές



 Δημοσιεύτηκε η ερευνητική εργασία των

ερευνητική εργασία των Karakotsios A., C.

Ioannidis F., Kosmidou K., Savva Ch.,

Katrakilidis και N. Kroupis με τίτλο: “The

Theodossiou P. με τίτλο “Electricity Pricing

dynamic linkages between food prices and

using a periodic GARCH model with

oil prices. Does asymmetry matter?” στο

conditional

Journal of Economic Asymmetries.

skewness

and

kurtosis

components” στο Energy Economics, vol.
95, 2021.
https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105110



Έγινε

δεκτή

προς

ερευνητική εργασία των

δημοσίευση

η

Christoforidis T.,

και C. Katrakilidis με τίτλο: “Does Foreign

 Δημοσιεύτηκε η ερευνητική εργασία των

Direct

Karakotsios A., Katrakilidis C., Dimitriadis

Environmental Degradation? Empirical

D.

τίτλο:

Evidence from Central-Eastern European

between

Countries” στο Journal of the Knowledge

και

T.

Christoforidis

“Examining

the

relationship

με

income inequality, taxation and economic
freedom: a panel cointegration approach”
στο Economics and Business Letters, 9 (3),
206-215, 2020.

Investment

matters

for

Economy.


Έγινε

δεκτή

προς

ερευνητική εργασία των

δημοσίευση

η

Christoforidis T.,

και C. Katrakilidis με τίτλο: “The dynamic

 Δημοσιεύτηκε η ερευνητική εργασία των

role of institutional quality, renewable and

Zafeiriou E., Katrakilidis C. και C Pegiou με

non-renewable energy on the ecological

τίτλο: “Consumer confidence on heating oil

footprint

prices:

institutions and renewables function as

an

empirical

study

of

their

relationship for European Union in a
nonlinear

framework”

στο

European

leverage

of

OECD

points

for

countries.

Do

environmental
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sustainability?” στο Environmental Science

την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 χρόνων

and Pollution Research.

μετά την Επανάσταση του 1821, διοργανώνει
το Forum «Η Ελλάδα το 2040» το οποίο



Έγινε

δεκτή

προς

ερευνητική εργασία των

δημοσίευση

η

Dimitriadis D.,

Katrakilidis C. και A. Karakotsios με τίτλο:
“Investigating the dynamic linkages among
carbon

dioxide

emissions,

economic

growth, renewable and non-renewable
energy

consumption:

Evidence

from

developing countries” στο Environmental
Science and Pollution Research.


Έγινε

δεκτή

προς

δημοσίευση

θα πραγματοποιηθεί

από

19

έως

21

Οκτωβρίου 2021 στο Ζάππειο Μέγαρο και
περιλαμβάνει τρεις ενότητες.
Στην πρώτη ενότητα 16 θεσμικοί φορείς της
χώρας θα παρουσιάσουν τις προοπτικές, τις
αναγκαίες παρεμβάσεις και τις δυνατότητες
του χώρου τον οποίο εκπροσωπούν για τα
επόμενα 20 χρόνια.
Στη δεύτερη προσωπικότητες παγκόσμιου

η

ερευνητική εργασία Chapsa X. και C.
Katrakilidis με τίτλο: “Investigating the
corruption-growth nexus for the EU-15:
Does the quality of governance matter?”

κύρους, με ιδιαίτερα βαρύνοντα ρόλο σε
διεθνές

επίπεδο

ως opinion makers,

θα

κληθούν να αποτυπώσουν σημαντικές πτυχές
του τοπίου μέσα στο οποίο θα κληθεί να
κινηθεί η Ελλάδα στο μέλλον, στο ευρύτερο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας

στο Journal of Economic Issues.

σκηνής.
Τέλος, στην τρίτη ενότητα, παραγωγικές,
επιστημονικές και κοινωνικές ομάδες, με
εστιασμένο ενδιαφέρον σε κάποιο σημαντικό
ζήτημα, θα διατυπώσουν τις απόψεις τους και
θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σχετικά

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

με

συμμετέχει ως μέλος του Φόρουμ "Ελλάδα
2040" που οργανώνεται από την Εθνική
Επιτροπή “Ελλάδα 2021”. Η Επιτροπή
2021»,

στο

τους,

πάντοτε σε σχέση με την πορεία της χώρας

 Ο καθηγητής Δημήτριος Ψαλτόπουλος θα

«Ελλάδα

το αντικείμενο ενδιαφέροντος

πλαίσιο

του

προγράμματος δράσεων και εκδηλώσεων που
συντονίζει σε όλη τη διάρκεια του 2021 με

τις επόμενες δεκαετίες.
Για

να

γίνει

συγκεκριμένες

αυτό,

ομάδες

διαμορφώθηκαν
εργασίας

με

τη

συμμετοχή και το συντονισμό μελών της
Ολομέλειας της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».
Στόχος

τους

είναι,

να

συνεισφέρουν
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στο Forum προτάσεις σχετικά με τα θέματα

του

ρόλου

της

γελωτοφιλίας,

της

τα οποία πραγματεύτηκαν.

γελωτοφοβίας και του καταγελασμού” και
βαθμολογήθηκε με άριστα.

 Η υποψήφια διδάκτορας του Tμήματος
Οικονομικών

Επιστημών,

κα

Ελευθερία

 Η κα Κωστούλα Μαργαρίτη, υποστήριξε

Πασχαλίδου,

συμμετείχε

στη

συλλογική

επιτυχώς την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 την

προσπάθεια

ερευνητών

κρατών

διδακτορική της διατριβή με τίτλο: “Ο

(Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρος,

“λευκός” χώρος και οι οπτικές μεταφορές

Ισραήλ, Σλοβακία και Φιλανδία) για την

στη

μελέτη

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητάς τους

αλλαγής

της

επίπτωσης

στις

επτά

της

μελλοντικές

κλιματικής
ενεργειακές

ως

σύγχρονη,
προς

τη

έντυπη
δημιουργία

διαφήμιση:
αισθητικής

ανάγκες των νοικοκυριών. Το άρθρο με

απόκρισης και απόλαυσης και τη στάση

τίτλο: “Cooling Degree Models and Future

απέναντι στη διαφήμιση και τη μάρκα”

Energy Demand in the Residential Sector.

και βαθμολογήθηκε με άριστα.

A Seven-Country Case Study” συνοψίζει τα
πορίσματα της μελέτης-ορόσημο για το
διεθνές

ερευνητικό

δίκτυο

ENGAGER

“European Energy Poverty: Agenda CoCreation and Knowledge Innovation”.
Η κα Ελευθερία Πασχαλίδου, συνέβαλε στην
ερευνητική προσπάθεια και την ανάδειξη του
μεγέθους του προβλήματος στην χώρα μας.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
 Η κα Μαρία Βουτσά, υποστήριξε επιτυχώς
την Τρίτη 18 Μαϊου 2021 την διδακτορική
της διατριβή με τίτλο: “Η επίδραση της
επιθετικά χιουμοριστικής διαφήμισης στη
στάση απέναντι στη μάρκα: διερεύνηση

 Η κα Ειρήνη Λαζαρίδου, υποστήριξε
επιτυχώς την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020
την διδακτορική της διατριβή με τίτλο: “Η
αποτελεσματικότητα
κλάδου:

του

τραπεζικού

Διαστρωματική εξέταση στην

ευρωζώνη” και βαθμολογήθηκε με άριστα.

