
Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Δούνιας 

Ο Γιώργος Δημ. Δούνιας είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης του 

Πολυτεχνείου Κρήτης (1989) και διδάκτορας του Τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης του ίδιου 

τμήματος (1995) σε θεματολογία σχετική με τη Λήψη Αποφάσεων, την Τεχνητή Νοημοσύνη 

και τα Πολύπλοκα Δυναμικά Συστήματα. Μεταξύ 1990-98 εργάστηκε ως ελεύθερος 

επαγγελματίας μηχανικός, καθώς και ως συμβασιούχος διδάσκων τόσο με το Πολυτεχνείο 

Κρήτης όσο και κατά διαστήματα ως εξωτερικός ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & 

Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ηράκλειο Κρήτης). Από το 1998-99 εντάχθηκε ως 

μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Επιστημών Διοίκησης (1998-2002: Λέκτορας 

στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2003-2010: Αναπληρωτής Καθηγητής και 2010-σήμερα 

Καθηγητής, στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης). Κατά την τελευταία δεκαετία 

(2003-σήμερα) είναι Διευθυντής του θεσμοθετημένου (από τον Δεκέμβριο 2005) 

Εργαστηρίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λήψης Αποφάσεων (ΔΕΛΑΠ) στο Τμήμα 

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ) της Χίου. Μεταξύ 2005-08, καθώς και το 

2010-11 όπως και από το 2012 μέχρι σήμερα, έχει διατελέσει Διευθυντής του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» 

(ΟΔΙΜ) του ΤΜΟΔ (συνολικά 6 από τα 9 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος). Κατά τη 

διετία 2006-2008 διετέλεσε επίσης Αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος, καθώς και 

εκλεγμένος Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης για την αμέσως 

επόμενη διετία 2008-2010. Ο Γ. Δούνιας έχει συμμετοχή από διάφορες θέσεις σε περίπου 

30 διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι συγγραφέας περισσοτέρων των 50 

άρθρων σε διεθνή περιοδικά με κριτές (περιλαμβάνονται σε όλες τις γνωστές διεθνείς 

βιβλιογραφικές βάσεις) και περίπου 180 δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών συνολικά 

καθώς και 10 βιβλίων ή ειδικών εκδόσεων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Έχει 

διατελέσει μέχρι σήμερα επιστημονικός υπεύθυνος (επιβλέπων) σε περίπου 150 

διπλωματικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί σε 8 διαφορετικά προπτυχιακά και 

μεταπτυχιακά τμήματα μεταξύ 1995-2009, ενώ έχει επίσης διατελέσει επιβλέπων 2 

διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί και 4 ακόμη που είναι σε εξέλιξη. Έχει 

επιμεληθεί τη διδασκαλία 22 διαφορετικών μαθημάτων σε 8 διαφορετικά προπτυχιακά και 

μεταπτυχιακά τμήματα μεταξύ 1995-2013. Ο Γ. Δούνιας είναι τέλος αξιολογητής / κριτής 

επιστημονικών εργασιών για 30 διαφορετικά διεθνή περιοδικά με κριτές (σε 3 από αυτά 

είναι μόνιμο μέλος του συμβουλίου έκδοσης) και για περισσότερα από 50 διεθνή συνέδρια 

κατά την τελευταία δεκαπενταετία ενώ έχει υπάρξει μέλος επιτροπών προγράμματος και 

οργανωτικών επιτροπών για περισσότερα από 60 διεθνή συνέδρια στο διάστημα 1999-

2013.  

Καθηγητές (Μέλη ΔΕΠ) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης: 

Αγάπιος  Πλατής, Αναπλ. Καθηγητής 

Ο Δρ. Αγάπιος N. Πλατής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας 

και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2010, ενώ από το 2005 υπηρέτησε ως 

επίκουρος καθηγητής του Τμήματος. Προηγουμένως, κατείχε την θέση του λέκτορα στο 

τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. Έχει δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής, μεταπτυχιακές σπουδές σε Έλεγχο 

Συστημάτων και διδακτορικό σε Αξιοπιστία Συστημάτων, όλα από το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο της Compiègne (UTC). Έχει επίσης εργασθεί για την Framatome, IBM France 

και EDF (Electricité de France).  



Τέλος, το Γαλλικό Κράτος του απένειμε την τιμητική διάκριση του Ιππότη του Τάγματος του 

Ακαδημαϊκού Φοίνικα το 2006. Tο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει πάνω από 80 

δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά του 

ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην στοχαστική μοντελοποίηση συστημάτων υψηλής 

διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας, επισκευασιμότητα, Μαρκοβιανή μοντελοποίηση, ήμι 

μαρκοβιανή μοντελοποίηση, κυκλική μη ομογενή μαρκοβιανή μοντελοποίηση και 

βελτιστοποίηση διαθεσιμότητας πόρων.  

Νικόλαος Αμπαζής, Επίκ. Καθηγητής (μόνιμος) 

 

Θεόδωρος Κουτρούκης, Επίκ. Καθηγητής (μόνιμος) 

Διδάσκων στα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Ιωαννίνων, Θράκης, Μακεδονίας, Δυτικής 

Μακεδονίας Ελληνικό Ανοικτό, τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Καβάλας, την ΑΣΠΑΙΤΕ και το.  

Μεσολαβητής - Διαιτητής συλλογικών διαπραγματεύσεων στον ΟΜΕΔ 

Αξιολογητής προγραμμάτων ΕΚΤ.  

Ερευνητής σε ευρωπαϊκά δίκτυα και σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα.  

Μέλος επιστημονικών ενώσεων όπως η Διεθνής Εταιρία Εργασιακών Σχέσεων, η Ευρωπαϊκή 

Εταιρία Οικονομολόγων της Εργασίας, η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η 

Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού κ.α.  

Αναστασία Κωνσταντέλου, Επίκ. Καθηγήτρια (μόνιμη) 

Η Αναστασία Κωνσταντέλου είναι Επικ. Καθηγήτρια (μόνιμη) στη Διοίκηση Καινοτομίας στο 

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι απόφοιτος 

της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής (1986) και πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής του 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1990). Έχει μεταπτυχιακό τίτλο (Master of 

Science) στη Διαχείριση της Καινοτομίας και Τεχνολογίας από το Science Policy Research 

Unit Πανεπιστήμιο Sussex, UK (1992) και είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος (1998) 

από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Εργάσθηκε ως Επιστημονική Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του 

Sussex και υπήρξε σύμβουλος στον ΟΟΣΑ σε θέματα τηλεπικοινωνιακής οικονομίας και 

πολιτικής,. Στην Ελλάδα έχει εργασθεί ως σύμβουλος/ερευνήτρια σε μελέτες στο χώρο των 

τηλεπικοινωνιών και ως εκλεγμένη Ερευνήτρια Δ' στο Επιστημονικό Ινστιτούτο Συστημάτων 

Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Συνεργάζεται επίσης με το Εργαστήριο 

Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ σε έργα που αφορούν την ανάπτυξη 

Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Πολιτικής και την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Βασίλειος Κούτρας, Λέκτορας (υπό διορισμό) 

Εξωτερικοί συνεργάτες: 

Jan Jantzen 

SONAR corporal in the submarines 1972 – 1974; MSc in electric power engineering, 

Technical University of Denmark (DTU), 1979; PhD in Systems Science, DTU, 1982; computer 

systems developer at LK-NES, 1979 – 1982; visiting researcher at Queen’s University, 

Canada, 1982 – 1983; computer systems developer at Simcorp 1984 – 1985; visiting 

researcher at IBM Watson research center, New York, 1986; assistant professor at DTU 

1986; associate professor at DTU 1990; part-time consultant at Swedish power company 

Sydkraft 1993 – 1995; resigned from DTU 2008; engineer at the Samso Energy Academy 



2008 until present. Adjunct Professor at the University of the Aegean at Chios Island, Greece, 

2013 until present. Author of Foundations of Fuzzy Control, Wiley, 2007, 2nd ed. in 2013. 

 

Παναγιώτης Βασιλάκης 

 

Βασίλειος Βασιλειάδης 

Ο Βασίλειος Βασιλειάδης είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης του 

Πανεπιστήμιου Αιγαίου (2005), με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική μηχανική. Το θέμα 

της διπλωματικής του εργασίας αφορούσε την οικονομετρική μελέτη κι ανάλυση των 

σχέσεων ανάμεσα σε μεγάλους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες. Από το 2007 είναι 

Υποψήφιος Διδάκτορας στο ίδιο ίδρυμα. Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής 

αναφέρεται στην ανάπτυξη αλγοριθμικών μεθοδολογιών, οι οποίες βασίζονται στον τρόπο 

με τον οποίο δομούνται και λειτουργούν φυσικά συστήματα (νευρωνικά δίκτυα, αποικίες 

εντομων κτλ.), και στη χρήση αυτών των μεθόδων ως προς την επίλυση 

χρηματοοικονομικών προβλημάτων λήψης απόφασης (δυναμική διαχείριση 

χαρτοφυλακίου). 

Γεώργιος Δίκας 

 

Βασίλειος Ζεϊμπέκης 

Ο Δρ. Β. Ζεϊμπέκης διδάσκει στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ειναι μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Είναι 

επίσης Υποδιευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής, και 

Λειτουργιών (ΣυΣΠΑΛ) και μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Logistics. Στο παρελθόν 

έχει διδάξει στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων 

Εφοδιασμού στο ΑΤΕΙ Χαλκίδας, στο Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών στο 

ΑΤΕΙ Λαμίας και στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας στο Ο.Π.Α. 

Δραστηριοποιείται ερευνητικά σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας με έμφαση στις βιώσιμες/πράσινες μεταφορές και στα συστήματα λήψης 

αποφάσεων. Έχει εκδώσει 4 διεθνείς συλλογικούς τόμους με θέμα τη Διοίκηση Αλυσίδων 

Εφοδιασμού καθώς επίσης έχει δημοσιεύσει πάνω από 40 άρθρα σε επιστημονικά 

περιοδικά, διεθνή συνέδρια και επιμελημένους τόμους. Συμμετέχει σε Editorial Boards 

γνωστών επιστημονικών περιοδικών ενώ παράλληλα έχει αποτελέσει μέλος οργανωτικών 

και επιστημονικών επιτροπών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Την τελευταία δεκαετία 

έχει συμβάλει ενεργά στην υλοποίηση άνω των 20 ερευνητικών έργων ενώ παράλληλα, έχει 

συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σε σεμινάρια κατάρτισης στελεχών και σε μεταπτυχιακά 

προγράμματα σε δημόσιους οργανισμούς και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο Δρ. Β. 

Ζεϊμπέκης έχει επίσης διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος στον ιδιωτικό 

και στο δημόσιο τομέα ενώ έχει υλοποιήσει περισσότερα από 50 ιδιωτικά/αναπτυξιακά 

έργα στον τομέα των logistics και των νέων τεχνολογιών. Είναι αξιολογητής σε ερευνητικά 

και επενδυτικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της 

ΕΛΑΝΕΤ, καθώς επίσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG Transport). Κατέχει δίπλωμα 

Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών από το Πανεπιστήμιο του Essex με μεταπτυχιακές σπουδές σε 

Κινητές & Δορυφορικές Επικοινωνίες από το Πανεπιστήμιο του Surrey και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Warwick. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή 

στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 



(Ο.Π.Α). Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Τεχνικού Επιμελητηρίου (FEANI). 

Νικόλαος Θωμαΐδης 

Ο Δρ. Νικόλαος Θωμαΐδης έλαβε το μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης με την επωνυμία «MSc 

in Mathematics & Finance» από το Τμήμα Μαθηματικών του Imperial College of Science, 

Technology and Medicine και απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα στις υπολογιστικές-

ποσοτικές μεθόδους με χρηματοοικονομικές εφαρμογές, από το Τμήμα Μηχανικών 

Οικονομίας & Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την υποτροφία του Κοινωφελούς 

Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» και την οικονομική επιχορήγηση του Εμπειρίκειου 

Ιδρύματος. Από το 2007 εργάζεται ως Επισκέπτης Λέκτορας στο εν λόγω τμήμα όπου 

διδάσκει μαθήματα οικονομετρίας, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, ανάλυσης & διαχείρισης 

χρηματοοικονομικών κινδύνων. 

 

Σε συνδυασμό με την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα, ο κ. Θωμαΐδης διατηρεί στενή 

συνεργασία με εταιρικούς φορείς στα πλαίσια της ανάπτυξης στρατηγικών 

διαπραγμάτευσης και εργαλείων διαχείρισης κινδύνων. 

 

Ανδρέας Κακούρης 

Ο Ανδρέας Κακούρης σπούδασε χημικός μηχανικός στο University of Glamorgan στην 

Ουαλία και έλαβε το Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό του (MPhil & PhD) σε θέματα 

παραγωγής και βιομηχανικών εφαρμογών από το Loughborough University στην Αγγλία. 

Επαγγελματικά διετέλεσε για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια διευθυντικό στέλεχος 

πολυεθνικών εταιρειών με έδρα την Βασιλεία της Ελβετίας και την Ελλάδα, εργαζόμενος 

στην διεύθυνση παραγωγής, βιομηχανικού marketing και πωλήσεων. Ειδικότερα  σχεδίασε, 

ανασχεδίασε και εκτέλεσε πολλά σημαντικά έργα, ένα εκ των οποίων της τάξης του ενός 

δισεκατομυρίου ευρώ. Επίσης κατά τη διάρκεια της θητείας του στις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις δούλεψε σαν ελεγκτής σε αρκετά εργοστάσια σε πολλές Ευρωπαικές χώρες. 

Από το 2000 έως το 2004 διετέλεσε ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος διεθνούς εταιρείας 

logistics. 

Από το 2004 μέχρι σήμερα, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο τμήμα διοίκησης 

επιχειρήσεων, μαθήματα συναφή με τη διαχείριση επιχειρησιακών λειτουργιών. Έχει 

διδάξει οργάνωση παραγωγής, logistics, διαχείρηση ποιότητας, διοίκηση έργων, και διεθνή 

διοικητική των επιχειρήσεων για πάνω από δέκα χρόνια κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο 

σε ακαδημαικά ιδρύματα στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. 

Έχει δημοσιεύσει άρθρα και εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά 

συνεδρίων, καθώς και στον ημερήσιο τύπο εθνικής κυκλοφορίας, ενώ δύο δημοσιεύσεις 

του έχουν βραβευθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Νικόλαος Κοντάκης 

 

Γεώργιος Μαμάνης 

Ο Δρ. Γεώργιος Μαμάνης έλαβε το δίπλωμα του από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το 2006 και το Διδακτορικό του 

δίπλωμα από το ίδιο τμήμα το 2012. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 10 άρθρα σε πρακτικά 



συνεδρίων, συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά,  συμπεριλαμβανομένων των 

Computers and Operations Research και Expert Systems with Applications.Είναι ενεργός 

κριτής σε 5 διεθνή επιστημονικά περιοδικά στους τομείς της επιχειρησιακής έρευνας και 

των υπολογιστικών χρηματοοικονομικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο 

χώρο της υπολογιστικής χρηματοοικονομικής, βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου και της 

εξελικτικής πολυστοχικής βελτιστοποίησης. 

Μιχαήλ Μιχαλόπουλος 

Ο Μιχάλης Μιχαλόπουλος είναι ανώτατο στέλεχος της Τράπεζας Ελλάδος. Έχει διδάξει στο 

Πανεπιστήμιο της Grenoble Ι, απ’ όπου  έλαβε το διδακτορικό του και στο Ανώτατο 

Πολυτεχνείο Ορυχείων Γαλλίας (Grand Ecole de Mines), στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής 

και Διοίκησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης (1987-2001) ενώ από το 2003 διδάσκει τόσο στο 

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου όσο και 

ειδικότερα στο Μεταπτυχιακό του Πρόγραμμα "Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς¨ 

(2006-2014). Έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων (όπως 

Κεντρικό Αποθετήριο Χρεογράφων, Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων/ΗΔΑΤ), στην 

ανάλυση διαδικασιών και λειτουργιών, στην ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης 

αποφάσεων, στη μελέτη βιωσιμότητας Ασφαλιστικών Ταμείων, στη διαχείριση 

χαρτοφυλακίου κυρίως κρατικών ομολόγων, στη μελέτη σε στρατηγικό επίπεδο του ρόλου 

διαφόρων μονάδων καθώς και στη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Είναι 

μέλος της Ηellenic Finance and Accounting Association, της Ελληνικής Μαθηματικής 

Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, της Εταιρείας Ελλήνων 

Επιστημόνων Η/Υ και της Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής. 

Ενεργεί ως κριτής για επιστημονικά περιοδικά και βιβλία και είναι συγγραφέας σημαντικού 

αριθμού άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων στο χώρο των 

ποσοτικών μεθόδων του μάνατζμεντ, της διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων, 

της πολυκριτήριας ανάλυσης, των χρηματοοικονομικών προϊόντων καθώς και των 

ομολόγων. 

 

Ηλίας Μπουλτζής 

Ο Ηλίας Μπουλτζής έχει σπουδάσει στο Οικονομικό τμήμα του Ο. Π. Α., από το οποίο έλαβε 

το διδακτορικό του το 2010, στο department of Economics του L S E από όπου έλαβε Msc in 

Economics το 1999 και στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 

του Ε.Μ.Π. από όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στη μαθηματική προτυποποίηση το 2012. 

Σήμερα εργάζεται ως καθηγητής στη β/θμια εκπαίδευση στη Χίο. Στο παρελθόν έχει 

εργαστεί στην Εθνική Τράπεζα ως υπεύθυνος χρηματοδοτήσεων και αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων. Το 2013 δίδαξε το μάθημα Χρηματοοικονομική 

Οικονομετρία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Οικονομική και Διοίκηση για μηχανικούς» 

του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα 

ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εφαρμογή της θεωρίας παιγνίων στη 

διαφθορά και στο σχηματισμό ενώσεων. 

Παναγιώτης Ξυδώνας 

Σπυρίδων Ρουκανάς 

Ο  Δρ. Σπυρίδων Ρουκανάς είναι Λέκτορας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο γνωστικό αντικείμενο της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. 

Eίναι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης του 



Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2003). Πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές Σπουδές 

στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία  (Master of Arts in International Political Economy) στο 

University of Leeds της Μεγάλης Βρετανίας (2004). Είναι διδάκτορας του Τμήματος Διεθνών 

Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2008). Έχει 

διδάξει ως Επισκέπτης Λέκτορας  στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Διεθνών 

Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών: «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης» της Νομικής Σχολής). Επίσης, 

έχει διδάξει ως Επισκέπτης Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μηχανικών 

Οικονομίας και Διοίκησης και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Οικονομική και 

Διοίκηση για Μηχανικούς» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης). Στα 

ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η μελέτη της Διεθνούς Πολιτικής 

Οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στις 

αναδυόμενες οικονομίες και οι σχέσεις τους με την Ε.Ε. 

Ευστάθιος Σταθούκος 

Εκπαιδευτικά προσόντα 

ΜΒA in Financial Planning & Control, State University of New York at Buffalo, U.S.A.    

BAS in Accounting & Finance, York University, CANADA 

BA in Economics, York University, CANADA 

 

Εκπαιδευτική πείρα 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Σχολή Επιστημών Διοίκησης, Χίος, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας 

& Διοίκησης, Διδάσκων (ΠΔ 407/80) Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Σχολή Επιστημών Διοίκησης, Χίος, Διδάσκων το μάθημα 

Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Διοίκηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

«Οικονομία & Διοίκηση για Μηχανικούς» 

KINGSTON UNIVERSITY , London & University of Winchester, Διδάσκων το μάθημα 

Management of Financial Resources Management στο MBA πρόγραμμα  που  προσφέρεται 

στην Αθήνα   

Εισηγητής σεμιναρίων  Χρηματοοικονομικού Μάνατζμεντ (Ανάλυση Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων, Χρηματοοικονομική  Λογιστική, Κοστολόγηση, προγραμματισμός & Έλεγχος) 

ΤΕΙ Καλαμάτας, Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής & Ελεγκτικής 

 

Επαγγελματική πείρα 

Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος της  DIOTIMA HOMES ΕΠΕ. 

Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος της  LIFEPATHS ΑΕ. 

Free-lance Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος 

THE CONNECTION GROUP (ASE listed) Οικονομικός Διευθυντής και Αναπληρωτής ΓΔ. 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Χρηματοοικονομολόγος και ειδικός σύμβουλος στο Διοικητή 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Σύμβουλος στον αναπληρωτή υπουργό Τουρισμού 

SETA Ναυτιλιακή ΑΕ, Χρηματοοικονομικός & Διοικητικός Σύμβουλος 

COOPERS & LYBRAND, Public Accountants, Auditor and Management Consultant. 

 


