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Θέμα: Ανακοίνωση Συγκρότησης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής Καθηγητή 

στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Δημογραφία και Στατιστική» και στη βαθμίδα 

του καθηγητή  

 

 

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου στη με αριθμ. 28/19-12-2012 (θέμα 2.1) έκτακτη συνεδρίασή της όρισε Ειδική 

Επταμελή Επιτροπή Επιλογής Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Δημογραφία 

και Στατιστική» και στη βαθμίδα του Καθηγητή με την ακόλουθη σύνθεση: 

 

 

Α.  ΤΑΚΤΙΚΑΜΕΛΗ 

 Μητρώο εσωτερικών μελών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

1. Αγγελής Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου 

Αιγαίου  (http://www.ba.aegean.gr/images/stories/CV/angelisgr.pdf) 

Γνωστικό αντικείμενο: Ποσοτικές Μέθοδοι 

            ΦΕΚ Διορισμού: 81/17.04.2002 τ. ΝΠΔΔ 

Αιτιολογηση: Ο κ. Αγγελής Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχει μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη 

Στατιστική και έχει διδάξει επί μακρόν Στατιστική, Ειδικά Θέματα Στατιστικής, 

Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης και Επιχειρησιακή Έρευνα. Έχει σημαντικό 

ερευνητικό και συγγραφικό έργο σε θέματα οικονομικών και κοινωνικών 

στατιστικών αναλύσεων και επομένως τόσο το αντικείμενο όσο και το συνολικό 

επιστημονικό του έργο εμπίπτει στο αντικείμενο της παρούσας θέσης. Επιπλέον το 

παραπάνω έργο έχει συμβάλλει τα μέγιστα στη γνώση και στη διδασκαλία των 

ποσοτικών μεθόδων και της στατιστικής ειδικότερα. 

 

2. Κάλλας Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(http://www.soc.aegean.gr/ext-files/gr/cv/gr-cv-kallas.pdf) 

     Γνωστικό αντικείμενο: Μέθοδοι και Πληροφορικές Τεχνικές των Κοινωνικών        

Επιστημών 

            ΦΕΚ Διορισμού: 931/27.09.2010 τ.Γ 

Αιτιολόγηση: Ο κ. Κάλλας Ιωάννης Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, διδάσκει μεθόδους σχεδιασμού και τεκμηρίωσης εμπειρικών 

ερευνών στις Κοινωνικές Επιστήμες και έχει σημαντικό συγγραφικό και ερευνητικό 

έργο σε συστήματα επεξεργασίας και ταξινόμησης στατιστικών δεδομένων και 

επομένως τόσο το γνωστικό αντικείμενο όσο και το έργο του εμπίπτει στο 

αντικείμενο της εν λόγω θέσης. Επιπλέον,  ο κ. Κάλλας  έχει συμβάλει τα μέγιστα 

στην γνώση και τη διδασκαλία των μεθόδων στην Κοινωνική Έρευνα 

 

 Από το Μητρώο εξωτερικών μελών της ημεδαπής (πίνακας καθηγητών που τηρεί το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού) 

1. Χατζηπαντελής Θεόδωρος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ 
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(http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=1) 

Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Στατιστική 

ΦΕΚ Διορισμού: 247/18-10-01 τΝΠΔΔ 

Αιτιολόγηση: Χατζηπαντελής Θεόδωρος, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 

Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής, με σπουδές 

στη στατιστική και στην επιχειρησιακή έρευνα και με μακροχρόνιο διδακτικό έργο 

στη στατιστική, στη μεθοδολογία έρευνας, στις ποσοτικές μεθόδους και στη θεωρία 

αποφάσεων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τον χώρο της 

Εφαρμοσμένης Στατιστικής και αναφέρονται κυρίως σε θέματα πειραματικών 

σχεδιασμών, εκπαίδευση ερευνητών στη Στατιστική Έρευνα, οργάνωση και ανάλυση 

ερευνών γνώμης, πολιτική και εκλογική συμπεριφορά, εκλογική γεωγραφία, θέματα 

αστικού και περιφερειακού προγραμματισμού και ανάπτυξης. Έχει σημαντικό αριθμό 

δημοσιεύσεων σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά στα παραπάνω 

θέματα και επομένως τόσο το αντικείμενο όσο και το συνολικό επιστημονικό του 

έργο εμπίπτει στο αντικείμενο της εν λόγω θέσης. Επιπλέον το παραπάνω έργο έχει 

συμβάλλει τα μέγιστα στη γνώση και στη διδασκαλία των ποσοτικών μεθόδων και 

της εφαρμοσμένης στατιστικής ειδικότερα. 

 

2. Κοτζαμάνης Βύρων, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών, Χωροταξίας, Πολεοδομίας & 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

(http://www.prd.uth.gr/el/staff/b_kotzamanis) 

Γνωστικό αντικείμενο: Δημογραφία  

ΦΕΚ Διορισμού: 195/09-08-2000 τ. ΝΠΔΔ  

 

Αιτιολόγηση: Κοτζαμάνης Βύρων, Καθηγητής Δημογραφίας Τμήματος Μηχανικών 

Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. Ο κ. Κοτζαμάνης έχει σπουδές στη Δημογραφία, ενώ τα μαθήματα, τα 

οποία διδάσκει επί μακρόν επικεντρώνονται στην χωρική δημογραφία, στην 

δημογραφία των Βαλκανίων, σε ειδικά θέματα δημογραφίας όπως χωρικές 

διαστάσεις δημογραφικών δεδομένων και μεθοδολογία έρευνας. Το ερευνητικό και 

συγγραφικό του έργο αναφέρεται στη δημογραφία και στην πληθυσμιακή γεωγραφία  

και επομένως τόσο το αντικείμενο όσο και το συνολικό επιστημονικό του έργο 

εμπίπτει στη αντικείμενο της εν λόγω θέσης. Επιπλέον το παραπάνω έργο έχει 

συμβάλλει τα μέγιστα στη γνώση και στη διδασκαλία της Δημογραφίας και της 

μεθοδολογίας έρευνας. 

 

3. Βαγενάς  Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών (http://www.phed.uoa.gr/an8ropino-

dynamiko/melh-dep-kai-biografika/alfabhtika/bagenas-georgios.html) 

Γνωστικό αντικείμενο: Στατιστική Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  

ΦΕΚ Διορισμού: 74/5-4-2005 τ. ΝΠΔΔ 

Αιτιολόγηση: Βαγενάς Γεώργιος, ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής 

Στατιστικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Ο κ. Βαγενάς έχει σχετικές σπουδές 

και διδάσκει επί μακρόν τη Στατιστική και τις εφαρμογές της στη φυσική αγωγή και 

στον αθλητισμό, έχει δε πληθώρα στατιστικών αναλύσεων στα σχετικά θέματα ως 

και αντίστοιχα βιβλία στις στατιστικές μεθόδους. Επομένως τόσο το αντικείμενο όσο 

και το συνολικό επιστημονικό του έργο εμπίπτει στο αντικείμενο της παρούσας 

θέσης. Επιπλέον το παραπάνω έργο έχει συμβάλλει τα μέγιστα στη γνώση και στη 

διδασκαλία της Στατιστικής και των εφαρμογών της στην εκπαίδευση και τον 

αθλητισμό. 

 

4. Βαβούρας Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο 

(http://pubadmin.panteion.gr/vavouras_short_cv_greek.htm) 

Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομική Πολιτική 
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ΦΕΚ Διορισμού: 120/22-07-1996 τ. ΝΠΔΔ 

Αιτιολόγηση: Βαβούρας Ιωάννης, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Παντείου 

Πανεπιστημίου, Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής. Ως Καθηγητής Οικονομικής 

Πολιτικής, το μεγαλύτερο μέρος του ερευνητικού, διδακτικού και συγγραφικού του 

έργου στηρίζεται στην Κοινωνική Στατιστική Έρευνα, συμπεριλαμβανομένης και της 

ίδιας της διδακτορικής του διατριβής, η οποία  έχει τίτλο «Επιλογή μεθοδολογίας 

κοινωνικής ανάλυσης των σχεδίων επένδυσης: Η περίπτωση της Ελλάδας» (Αθήνα, 

1983). Επομένως το συνολικό επιστημονικό του έργο είναι σε μεγάλο βαθμό 

συναφές με το αντικείμενο της εν λόγω θέσης. Επιπλέον το παραπάνω έργο έχει 

συμβάλλει τα μέγιστα στη γνώση και στη διδασκαλία των οικονομικών και 

κοινωνικών αναλύσεων και της οικονομετρίας. 

 

 Μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Α.ΔΙ.Π.  

1. Μαμουνέας Θεοφάνης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστημίου Κύπρου. 

(http://www.ucy.ac.cy/el-GR/~mamuneas.aspx) 

Γνωστικό αντικείμενο: Μικροοικονομικά  

Αιτιολόγηση: 

Μαμουνέας Θεοφάνης, Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Μικροοικονομικών. Το διδακτικό και ερευνητικό-συγγραφικό του έργο καλύπτει τον 

χώρο της Οικονομετρίας και της Εφαρμοσμένης Οικονομικής Θεωρίας,  της 

Διάχυσης της  Έρευνας & Ανάπτυξης και των Υποδομών, της Παραγωγικότητας, του 

Ανθρώπινου Κεφαλαίου και της Ανάπτυξης και επομένως το συνολικό επιστημονικό 

του έργο είναι σε μεγάλο βαθμό συναφές με το αντικείμενο της παρούσας θέσης. 

Επιπλέον το παραπάνω έργο έχει συμβάλλει τα μέγιστα στη γνώση και στη 

διδασκαλία των οικονομικών αναλύσεων και της οικονομετρίας. 

 

Β.  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 Μητρώο εσωτερικών μελών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

1. Δαρζέντας Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 

Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(http://www.syros.aegean.gr/users/idarz/cv_gr.pdf) 

Γνωστικό αντικείμενο: Επιχειρησιακή Έρευνα 

ΦΕΚ Διορισμού: 259/1.11.2000 τ. ΝΠΔΔ 

Αιτιολόγηση: Ο κ. Δαρζέντας Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης 

Προϊόντων και Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου: Οι μεταπτυχιακές και 

διδακτορικές σπουδές του είναι στις ποσοτικές μεθόδους (επιχειρησιακή έρευνα). 

Έχει διδάξει επιχειρησιακή έρευνα και συστημική θεωρία-συστημική σκέψη και 

σχεδίαση πληροφορικών/στατιστικών συστημάτων. Επομένως τόσο το αντικείμενο 

όσο και το συνολικό επιστημονικό του έργο παρουσιάζει μεγάλη συνάφεια με το 

αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Επιπλέον το παραπάνω έργο έχει 

συμβάλλει τα μέγιστα στη γνώση και στη διδασκαλία των ποσοτικών μεθόδων.     

 

2. Καρκαζής Ιωάννης, Καθηγητής Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

Πανεπιστημίου Αιγαίου  (http://www.stt.aegean.gr/docs/cvs/Karkazis_CV_Gr.pdf) 

Γνωστικό αντικείμενο: Ποσοτικές Μέθοδοι 

            ΦΕΚ Διορισμού: 193/03-09-2001 τ. ΝΠΔΔ 

Αιτιολόγηση: Ο κ. Καρκαζής Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλίας και 

Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου, διδάσκει επί μακρόν, μεταξύ 

των άλλων,  Ποσοτικές Μεθόδους στις Μεταφορές και στο Εμπόριο, Επιχειρησιακή 

Έρευνα,  και Ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Τα ερευνητικά 

του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 

Επιχειρησιακή Έρευνα, Χωροθεσιακή Ανάλυση, Σχεδίαση Δικτύων, Πολύ-

κριτηριακή Ανάλυση, Χωροθεσιακές Αποφάσεις και Περιφερειακός Σχεδιασμός. 

Επομένως τόσο το αντικείμενο όσο και το συνολικό επιστημονικό του έργο εμπίπτει 
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στο αντικείμενο της παρούσας  θέσης. Επιπλέον το παραπάνω έργο έχει συμβάλλει 

τα μέγιστα στη γνώση και στη διδασκαλία των ποσοτικών μεθόδων. 

 

 Από το Μητρώο εξωτερικών μελών της ημεδαπής (πίνακας καθηγητών που τηρεί το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού) 

1. Λεοντίδου Τριανταφυλλιά, Καθηγήτρια, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

(http://media.eap.gr/images/stories/pdf/CV_Leontidou_Lila_F29298.pdf) 

Γνωστικό αντικείμενο: Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός   

Πολιτισμός της Ευρώπης  

             ΦΕΚ Διορισμού: 189/29-8-2002  τ. Ν.Π.Δ.Δ  

Αιτιολόγηση: Λεοντίδου Τριανταφυλλιά, Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Καθηγήτρια 

Γενικής Γεωγραφίας, Ανθρωπογεωγραφίας και Υλικού Πολιτισμού της Ευρώπης, 

θέματα τα οποία διδάσκει επί μακρόν. Η κα Λεοντίδου ως Ανθρωπογεωγράφος έχει 

μακρά ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα στη Ελλάδα και στο εξωτερικό 

σχετική με την ανάλυση κοινωνικών και δημογραφικών δεδομένων σε αστικά και 

λοιπά γεωγραφικά περιβάλλοντα και είναι βαθύς γνώστης της χρήσης τους στη 

ανθρωπογεωγραφία. Επομένως τόσο ένα από τα αντικείμενά της όσο και το συνολικό 

επιστημονικό της έργο εμπίπτει στη αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. 

Επιπλέον το παραπάνω έργο έχει συμβάλλει τα μέγιστα στη γνώση και στη 

διδασκαλία της ανθρωπογεωγραφίας. 

 

2. Κιοσέογλου Γρηγόριος, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ 

(http://www.psy.auth.gr/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=21&I

temid=73) 

            Γνωστικό αντικείμενο: Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες Συμπεριφοράς  

            ΦΕΚ Διορισμού: 846/24-10-07 τΓ  

Αιτιολόγηση: Κιοσέογλου Γρηγόριος, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, Καθηγητής στη 

Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς. Έχει μεταπτυχιακούς 

τίτλους στη Στατιστική, στη Θεωρητική Πληροφορική, στην Εφαρμοσμένη 

Στατιστική και Πληροφορική, στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στη Βιο-ιατρική Έρευνα 

και διδακτορική διατριβή στην «Μαθηματική Στατιστική (Ανάλυση Δεδομένων)» Το 

ερευνητικό, διδακτικό και συγγραφικό του έργο αναφέρεται στα μοντέλα ανάλυσης 

διακύμανσης, στη γραμμική παλινδρόμηση, στις διερευνητικές και επιβεβαιωτικές 

παραγοντικές μεθόδους ποσοτικών δεδομένων, στην παραγοντική ανάλυση 

αντιστοιχιών, στην ανάλυση συστάδων και στην αξιοπιστία & εγκυρότητα 

ψυχομετρικών εργαλείων. Επομένως τόσο το αντικείμενο όσο και το συνολικό 

επιστημονικό του έργο εμπίπτει στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. 

Επιπλέον το παραπάνω έργο έχει συμβάλλει τα μέγιστα στη γνώση και στη 

διδασκαλία της εφαρμοσμένης στατιστικής. 

 

3.  Σφακιανάκης Μιχαήλ, Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

(http://www.unipi.gr/faculty/dep.php?dep=msfakian) 

            Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

            ΦΕΚ Διορισμού: 806/τ.Γ'/1-10-2009  

Αιτιολόγηση: Σφακιανάκης Μιχαήλ, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 

Πανεπιστημίου Πειραιά, Καθηγητής Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική και στην 

Επιχειρησιακή 'Έρευνα και διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική και στις 

Εφαρμοσμένες Ποσοτικές Μεθόδους, θέματα τα οποία διδάσκει επί μακρόν. Έχει 

δημοσιεύσει πολλά επιστημονικά άρθρα και μελέτες και είναι συγγραφέας 4 βιβλίων 

στον χώρο της πληροφορικής, της ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων, της 

εφαρμοσμένης στατιστικής και της μεθοδολογίας πρόβλεψης. Επομένως το συνολικό 

επιστημονικό του έργο εμπίπτει στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. 

http://media.eap.gr/images/stories/pdf/CV_Leontidou_Lila_F29298.pdf
http://www.psy.auth.gr/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=21&Itemid=73
http://www.psy.auth.gr/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=21&Itemid=73
http://www.unipi.gr/faculty/dep.php?dep=msfakian


Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Κτίριο Διοίκησης- Λόφος Παν/μιου, 81100, Μυτιλήνη, τηλ. +302251036500, fax. +302251036509  

Επιπλέον το παραπάνω έργο έχει συμβάλλει τα μέγιστα στη γνώση και στη 

διδασκαλία της εφαρμοσμένης στατιστικής και της διαχείρισης δεδομένων.  

 

4. Τσίμπος Κλέωνας, Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (http://www.unipi.gr/faculty/dep.php?dep=cleon) 

            Γνωστικό αντικείμενο: Δημογραφία 

            ΦΕΚ Διορισμού: 51/τ.Γ'/28-1-2010  

Αιτιολόγηση: Τσίμπος Κλέων, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 

Πανεπιστημίου Πειραιά, Καθηγητής Δημογραφίας. Ο κ. Τσίμπος έχει μεταπτυχιακές 

και διδακτορικές σπουδές στη δημογραφία και έχει αποκτήσει εξειδίκευση σε θέματα 

πληθυσμιακών προβολών και κοινωνικο-οικονομικού σχεδιασμού από το UNFPA. 

Διδάσκει επί μακρόν Δημογραφία, Ειδικά Θέματα Δημογραφίας, Πληθυσμιακή 

Γεωγραφία, Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Στατιστικών Πακέτων, Μεθόδους και 

Τεχνικές Δημογραφικής Ανάλυσης και Ποσοτικές Μεθόδους στη Δημογραφία. Έχει 

σημαντικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο που περιλαμβάνει τεχνικές 

δημογραφικής ανάλυσης, πίνακες επιβίωσης, πληθυσμιακές προβολές και εκτιμήσεις, 

και θέματα μετανάστευσης. Επομένως τόσο το αντικείμενο όσο και το συνολικό 

επιστημονικό του έργο εμπίπτει στη αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. 

Επιπλέον το παραπάνω έργο έχει συμβάλλει τα μέγιστα στη γνώση και στη 

διδασκαλία της Δημογραφίας και της Στατιστικής. 

 

 

 Μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Α.ΔΙ.Π.  

1. Πασιαρδής Πάνος, Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Μικροοικονομικών. http://www.ucy.ac.cy/el-GR/~ecpanos.aspx 

Γνωστικό αντικείμενο: Μικροοικονομικά  

 

Αιτιολόγηση: 

Πασιαρδής Πάνος, Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Μικροοικονομικών. Το διδακτικό και ερευνητικό-συγγραφικό του έργο καλύπτει τον 

χώρο της Οικονομετρίας και της Εφαρμοσμένης Οικονομικής Θεωρίας και επομένως 

το συνολικό επιστημονικό του έργο είναι σε μεγάλο βαθμό συναφές με το 

αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Επιπλέον το παραπάνω έργο έχει 

συμβάλλει τα μέγιστα στη γνώση και στη διδασκαλία των οικονομικών αναλύσεων 

και της οικονομετρίας.  

                                   

                                                                              Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος 

 

Νικόλαος Ναγόπουλος 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

http://www.unipi.gr/faculty/dep.php?dep=cleon
http://www.ucy.ac.cy/el-GR/~ecpanos.aspx

