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Αλεξάκης Παναγιώτης: καθηγητής οικονομικής των επιχειρήσεων και αγορών στο τμήμα οικονομικών επι-
στημών του εθνικού και καποδιστριακού πανεπιστημίου αθηνών. Έλαβε το πτυχίο του από το τμήμα οικονο-
μικών επιστημών (1975) του πανεπιστημίου αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο Stirling 
μεγάλης Βρετανίας και Queen’s, οντάριο καναδά. είναι κάτοχος PhD (1981) από το πανεπιστήμιο Stirling. 
υπήρξε υπότροφος του κοινωφελούς ιδρύματος αλέξανδρος ς. ωνάσης. διετέλεσε πρόεδρος του χρηματι-
στηρίου αθηνών (2000-2004). το ερευνητικό του έργο έχει αναγνωριστεί διεθνώς. 

Αναστασάτος Αναστάσιος: Senior Economist του ομίλου της Eurobank EFG. είναι κάτοχος διδακτορικού και 
μεταπτυχιακού από το πανεπιστήμιο του Warwick και πτυχίου από το τμήμα δεος του οπα. Έχει διατελέσει 
λέκτορας στο πανεπιστήμιο του Loughborough και οικονομολόγος της τράπεζας της ελλάδος. το ερευνητικό 
του έργο εστιάζεται στους τομείς των διεθνών μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών. 

Αντζουλάτος Άγγελος: καθηγητής τραπεζικής στο τμήμα χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής του 
πανεπιστημίου πειραιώς. διετέλεσε πρόεδρος, καθώς και διευθυντής των μεταπτυχιακών σπουδών στο ίδιο 
τμήμα. ςπούδασε στο εμπ (ςχολή μηχανολόγων μηχανικών) και στο Stern School of Business, New York 
University (MBA, PhD). Έχει εργαστεί στο ερευνητικό τμήμα της Federal Reserve Bank of New York και στο 
ιοΒε. Έχει, επίσης, διδάξει στο Stern. τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται σε τραπεζική 
και χρηματοοικονομικές κρίσεις. το έργο του έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά, 
όπως Journal of Money, Credit and Banking, Journal of International Money and Finance κ.ά. 

Απέργης Νικόλαος: καθηγητής και πρόεδρος στο τμήμα χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής του 
πανεπιστημίου πειραιώς. επικεφαλής των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. ειδικεύεται στην εφαρ-
μοσμένη μακροοικονομική και πολιτική. Έχει διδακτορικό από το Fordham University. πολυγραφότατος, έχει 
πάνω από 130 διεθνείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κύρους, όπως Journal of Banking and 
Finance, Public Choice κ.ά. είναι μέλος σε διεθνείς οικονομικές ενώσεις, μέλος του Executive Committee, 
Atlantic Economic Association και εκδότης του International Journal of Economic Research. 

Ασημέλης Ιωάννης: προϊστάμενος διεύθυνσης Capital Management και τραπεζικής εποπτείας της Alpha 
Bank. απόφοιτος τμήματος ςτατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης του πανεπιστημίου πειραιώς με μεταπτυ-
χιακές σπουδές στα χρηματοοικονομικά στο University of Manchester. κάτοχος πρώτου επιπέδου του επαγ-
γελματικού πιστοποιητικού Chartered Financial Analyst και κάτοχος της άδειας του ειδικού διαπραγματευτή 
της αγοράς παραγώγων του χρηματιστηρίου αθηνών. 

Βασίλα Άννα: διδάκτορας του τμήματος οικονομικών επιστημών του εθνικού και καποδιστριακού πανεπι-
στημίου αθηνών και επιστημονικός ςυνεργάτης της ελληνικής Ένωσης τραπεζών. οι εργασίες της έχουν 
δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά της ελλάδας και του εξωτερικού. 

Βέττας Νικόλαος: καθηγητής στο οικονομικό πανεπιστήμιο αθηνών και πρόεδρος του τμήματος οικονομικής 
επιστήμης (2007-11). μέλος του Economic Advisory Group for Competition Policy της ευρωπαϊκής επιτροπής, 
Research Fellow στο CEPR και Associate Editor των Journal of Industrial Economics, International Journal of 
Industrial Organization και Journal of the European Economic Association. Έχει εργαστεί στα Duke University 
και INSEAD και έχει υπάρξει μέλος της ελληνικής επιτροπής ανταγωνισμού και της εκτελεστικής επιτροπής του 
European Association for Research in Industrial Economics. Έχει δημοσιεύσει άρθρα του σε διεθνή περιοδικά 
κύρους, όπως στα Review of Economic Studies, International Economic Review κ.ά. 

Βολιώτης Δημήτριος: λέκτορας στο τμήμα χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής του πανεπιστημί-
ου πειραιώς. Έχει διδακτορικό από το εθνικό και καποδιστριακό πανεπιστήμιο αθηνών. ςτο παρελθόν έχει 
εργαστεί στη μονάδα οικονομικής Έρευνας και ανάλυσης του υπουργείου οικονομικών. τα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από την οικονομική θεωρία και τη θεωρία παιγνίων, με δημοσιεύσεις σε 
ακαδημαϊκά περιοδικά κύρους, όπως Economic Theory, International Game Theory Review κ.ά.
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Γκόρτσος Χρήστος: αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς οικονομικού δικαίου στο πάντειο πανεπιστήμιο αθη-
νών, καθώς και επισκέπτης καθηγητής στο Europa-Institut του πανεπιστημίου του Saarland. από τον ιούλιο 
του 2000 είναι ο γενικός γραμματέας της ελληνικής Ένωσης τραπεζών. ςπούδασε νομικά, οικονομικά και 
χρηματοοικονομική στα πανεπιστήμια αθηνών και ζυρίχης, στο Wharton Business School του πανεπιστημίου 
της πενσυλβάνια και στο ανώτατο ινστιτούτο διεθνών ςπουδών του πανεπιστημίου της γενεύης, του οποίου 
είναι και διδάκτωρ. διδάσκει και συγγράφει στα πεδία του διεθνούς και ευρωπαϊκού νομισματικού και χρη-
ματοπιστωτικού δικαίου, καθώς και της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου.

Ζαγορήσιος Νικόλαος: διευθυντής διεύθυνσης θεμάτων Capital Management & τραπεζικής εποπτείας στην 
Alpha Bank. κάτοχος πτυχίων χημείας, πανεπιστήμιο αθηνών, μΒα, πανεπιστήμιο Warwick, και των επαγ-
γελματικών πιστοποιητικών Securities Institute Diploma, Financial Derivatives Representative και CFA. Έχει 
εργασθεί στη NatWest Markets στο λονδίνο στους τομείς διαχειρίσεως κινδύνων αγοράς και πιστωτικού 
κινδύνου. 

Θεοφιλάκου Νάνσυ: προϊσταμένη τμήματος στη δ/νση μακροοικονομικής ανάλυσης & προβλέψεων του 
υπουργείου οικονομικών. υποψήφια διδάκτορας του οικονομικού τμήματος του πανεπιστημίου αθηνών. κάτο-
χος δύο μεταπτυχιακών στα οικονομικά (οπα & εκπα) και στη δημόσια διοίκηση. Έχει εργαστεί στη μονάδα 
οικονομικής Έρευνας & ανάλυσης του ςυμβουλίου οικονομικών εμπειρογνωμόνων (υπ.οικ.). 

Θωμαδάκης Σταύρος: καθηγητής χρηματοοικονομικής επιστήμης στο πανεπιστήμιο αθηνών. απόφοιτος του 
Yale (BA στα οικονομικά) και MIT Sloan School (PhD στα χρηματοοικονομικά). Έχει διατελέσει πρόεδρος της 
επιτροπής κεφαλαιαγοράς (1996-2004), πρόεδρος της IOSCO (2000-2004), πρόεδρος του επιστημονικού 
ςυμβουλίου της εετ, πρόεδρος του δς του κεπε, ενώ δραστηριοποιήθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές επιτροπές. 
ςυγγραφέας επιστημονικών άρθρων σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά κύρους, όπως το Quarterly Journal of 
Economics, Review of Economics and Statistics, Bell Journal of Economics, κ.ά. 

Θωμάκος Δημήτριος: καθηγητής εφαρμοσμένης οικονομετρίας στο πανεπιστήμιο πελοποννήσου. διδακτορι-
κές σπουδές στο πανεπιστήμιο Columbia της νέας υόρκης των Ηπα. επίκουρος καθηγητής στο πολιτειακό 
πανεπιστήμιο της φλώριδας, Ηπα. μέλος του Editorial Board Modern Applied Statistical Methods, με εκτε-
νές συγγραφικό έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κύρους, όπως Review of Economics and Statistics, 
Journal of International Money and Finance κ.ά. διετέλεσε σύμβουλος στη Merrill Lynch.

Θωμόπουλος Άνθιμος: εκτελεστικό μέλος του δς και αναπληρωτής διευθύνων ςύμβουλος της εθνικής τρά-
πεζας & μέλος της εκτελεστικής επιτροπής. είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος μηχανολόγος και κάτοχος 
μεταπτυχιακού στη χρηματοοικονομική και στην επιστήμη των υπολογιστών. Έχει διατελέσει γενικός διευθυ-
ντής οικονομικών (CFO), λειτουργικής ςτήριξης (COO) και λιανικής τραπεζικής (Head of Retail Banking) της 
εετ. είναι ορκωτός λογιστής και ελεγκτής (ICAEW) και πιστοποιημένος χρηματοοικονομικός αναλυτής (CFA 
Charterholder).

Κουρογένης Νικόλαος: επίκουρος καθηγητής στο τμήμα χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής του 
πανεπιστημίου πειραιώς. Έχει πτυχίο μαθηματικών από το εκπα και διδακτορικό από το εμπ. τα ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις ποσοτικές μεθόδους στη χρηματοοικονομική, και στην οικονομετρία. 
Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή οικονομετρικά περιοδικά κύρους, όπως Econometric Reviews, Journal 
of Time Series Analysis, κ.ά. 

Κουτελιδάκης Γιάννης: οικονομολόγος της μονάδας οικονομικής ανάλυσης και αγορών της τράπεζας πει-
ραιώς με αντικείμενο την ανάλυση των οικονομιών της ευρωζώνης και των BRICs. κατέχει πτυχίο M.Eng. από 
το πανεπιστήμιο της οξφόρδης και είναι πιστοποιημένος αναλυτής από την FSA. Έχει επίσης εργαστεί στην 
HSBC και στην Crédit Suisse. 
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Λεκκός Ηλίας: διευθυντής στη μονάδα οικονομικής ανάλυσης και αγορών της τράπεζας πειραιώς. μέλος 
του διοικητικού ςυμβουλίου του ιοΒε και του επιστημονικού ςυμβουλίου της ελληνικής Ένωσης τραπεζών. 
Έχει σπουδάσει οικονομικά στο οικονομικό πανεπιστήμιο αθηνών και έχει master από το πανεπιστήμιο του 
Warwick και διδακτορικό από το πανεπιστήμιο του Lancaster. Έχει εργαστεί στην τράπεζα της αγγλίας, 
στην HBOS Treasury Services, στη Standard & Poor’s και στην Eurobank-EFG. επιστημονικές του εργασίες 
έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά κύρους, όπως Journal of Banking and Finance, Journal 
of Fixed Income κ.ά.

Λιβαδά Χριστίνα: λέκτορας του τμήματος νομικής του εθνικού και καποδιστριακού πανεπιστημίου αθηνών. 
είναι ειδική νομική ςύμβουλος της ελληνικής Ένωσης τραπεζών και δικηγόρος αθηνών. το συγγραφικό 
της έργο αφορά κυρίως θέματα τραπεζικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς, καθώς και ζητήματα 
εταιρικού δικαίου. 

Λιούκας Σπύρος: καθηγητής στο οικονομικό πανεπιστήμιο αθηνών, τμήμα διοικητικής επιστήμης & τεχνολο-
γίας. διδάσκει στα μεταπτυχιακά International MBA, Athens MBA, ανθρωπίνων πόρων και διευθύνει το νέο 
μεταπτυχιακό στη δημόσια πολιτική & διοίκηση. Έχει διατελέσει πρόεδρος των τμημάτων δετ και μάρκε-
τινγκ. είναι απόφοιτος του εμπ, έχει PhD από το London Business School, ενώ διετέλεσε μέλος του διδα-
κτικού προσωπικού του LBS. διετέλεσε πρέσβης της ελλάδας στον οοςα από το 1996 έως το 2001. Έχει 
δημοσιεύσει σε ακαδημαϊκά περιοδικά κύρους, όπως Management Science, European Economic Review κ.ά. 

Λοΐζος Κωνσταντίνος: ςπούδασε κοινωνιολογία και δημόσια διοίκηση και έλαβε διπλώματα MSc in Financial 
Economics (London), MPhil in Economics και DPhil in Economics (Athens). ως ερευνητής έχει συνεργαστεί 
με την τράπεζα της ελλάδος. ςτα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η λειτουργία και η ρύθ-
μιση των χρηματοπιστωτικών θεσμών από θεωρητική και ιστορική σκοπιά. 

Μαλλιαρόπουλος Δημήτριος: καθηγητής χρηματοοικονομικής στο τμήμα χρηματοοικονομικής και τραπεζικής 
διοικητικής του πανεπιστημίου πειραιώς και σύμβουλος οικονομικών μελετών της Eurobank. ςπούδασε κοι-
νωνιολογία και οικονομικές επιστήμες στο Freie Universitaet Berlin, όπου και πήρε το διδακτορικό του σε 
θέματα διεθνούς χρηματοοικονομικής. Έχει εργαστεί στην Deutsche Bundesbank, την Invesco, την Eθνική 
τράπεζα, ενώ δίδαξε στα πανεπιστήμια Brunel, London Metropolitan University και Freie Universitaet Berlin. 
δημοσίευσε σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά κύρους, όπως το Journal of Business, Journal of Banking and 
Finance κ.ά. 

Μαρούλης Δημήτριος: διευθυντής οικονομικής αναλύσεως στην Alpha Bank. ςπούδασε οικονομικά στο πα-
νεπιστήμιο πειραιώς (Βα 1972) και συνέχισε τις σπουδές του στο London School of Economics (MSc 1978) 
και στο University of Essex (PhD 1985). ςτην περίοδο 1975-1992 εργάσθηκε στο κεπε ως ερευνητής και 
στην περίοδο 1992-1997 εργάσθηκε στο υπουργείο εθνικής οικονομίας ως γραμματεύς του ςυμβουλίου 
οικονομικών εμπειρογνωμόνων. 

Μασουράκης Μιχάλης: ανώτερος διευθυντής οικονομικών μελετών στην Alpha Bank. ςπούδασε οικονομικά 
στο Graduate Center of the City University of New York (PhD, 1983). εργάσθηκε στο διεθνές νομισματικό 
ταμείο στην Washington και στο ςυμβούλιο οικονομικών εμπειρογνωμόνων στην αθήνα. διετέλεσε ανα-
πληρωματικό μέλος στη νομισματική επιτροπή της ευρωπαϊκής Ένωσης (1988-1996) και μέλος του δς της 
επιτροπής κεφαλαιαγοράς (2000-2004). 

Μιχαλόπουλος Γεώργιος: διευθυντής της διεύθυνσης χρηματοοικονομικού ςχεδιασμού και διαχειρίσεως της 
Alpha Bank. πτυχιούχος της μαθηματικής ςχολής αθηνών, κάτοχος MBA από το City University Business 
School του λονδίνου. μέλος των διοικητικών ςυμβουλίων της Alpha Finance και της Alpha Bank Romania και 
εκπρόσωπος της Alpha Bank στις επιτροπές Treasurers, εποπτείας τραπεζών και διαχειρίσεως κινδύνων 
της τραπέζης της ελλάδος. 
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Μονοκρούσος Πλάτων: Βοηθός γενικός διευθυντής και επικεφαλής της διεύθυνσης τρέχουσας οικονομικής 
ανάλυσης της Eurobank EFG. είναι διδάκτωρ του εθνικού και καποδιστριακού πανεπιστημίου αθηνών και κα-
τέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε οικονομική θεωρία (μα Economics) και διοίκηση επιχειρήσε-
ων (MBA) από τα πανεπιστήμια της μασαχουσέτης των Ηπα, Clark University και Boston College, αντίστοιχα. 
επίσης κατέχει πτυχίο μαθηματικού από το πανεπιστήμιο κρήτης.

Μόσχος Δημήτρης: καθηγητής στο τμήμα οικονομικών επιστημών του εθνικού και καποδιστριακού πανε-
πιστημίου αθηνών και οικονομικός ςύμβουλος στην εμπορική τράπεζα. κάτοχος διδακτορικού τίτλου στα 
οικονομικά του πανεπιστημίου Essex. το ευρύ ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στον χώρο της εφαρ-
μοσμένης οικονομετρίας και καλύπτει θέματα μακροοικονομικής, νομισματικής πολιτικής, αγορών χρήματος 
και κεφαλαίου, καθώς και θέματα της ελληνικής οικονομίας. Έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά 
κύρους, όπως Journal of Money, Credit and Banking, Journal of Development Economics κ.ά.

Νικολακόπουλος Καλλίνικος: οικονομολόγος - αναλυτής πληροφοριακών ςυστημάτων του υπουργείου οικονο-
μικών. κάτοχος πτυχίου οικονομικών επιστημών του πανεπιστημίου μακεδονίας και μεταπτυχιακού ανάλυσης 
πληροφοριακών συστημάτων στο ελ.κε.πα. τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα 
δημόσιας οικονομικής ανάλυσης, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικής διοίκησης και εφαρμογών πληροφορικής. 

Πανοπούλου Αικατερίνη: επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα ςτατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης του πανε-
πιστημίου πειραιώς. ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο τμήμα τραπεζικής και χρηματοοικονομικής 
διοικητικής του πανεπιστημίου πειραιώς. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά, 
όπως εconometrics Journal, Journal of International Money and Finance κ.ά. 

Πάντσιος Αρχοντής: καθηγητής οικονομίας και κοσμήτορας ακαδημαϊκών υποθέσεων στο αμερικανικό κολέγιο 
θεσσαλονίκης (ACT). κάτοχος διπλώματος στα οικονομικά και μαθηματικά από το Bates College, καθώς και με-
ταπτυχιακού και διδακτορικού στα οικονομικά από το Binghamton University, State University of New York. Έχει 
διδάξει σε πανεπιστήμια των Ηνωμένων πολιτειών καθώς και στο απθ. Έχει δημοσιεύσει για θέματα που αφο-
ρούν στα οικονομικά των συγκρούσεων, με εφαρμογές στην απεργιακή δραστηριότητα και στις διεθνείς σχέσεις. 

Πιττής Νικήτας: καθηγητής στο τμήμα χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής του πανεπιστημίου 
πειραιώς. PhD τμήμα οικονομικών, Birkbeck College, University of London. Έχει διατελέσει πρόεδρος 
του ίδιου τμήματος, επιστημονικός εταίρος του National Institute of Economic and Social Research της 
μεγάλης Βρετανίας, επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος μακροοικονομικής ανάλυσης και προβλέψεων 
του ερευνητικού τμήματος της UBS στη ζυρίχη και καθηγητής οικονομετρίας στο πανεπιστήμιο κύπρου. το 
ευρύ επιστημονικό έργο του είναι αναγνωρισμένο διεθνώς και εστιάζεται στις περιοχές της διεθνούς χρη-
ματοοικονομικής, θεωρητικής και εφαρμοσμένης οικονομετρίας, με δημοσιεύσεις σε ακαδημαϊκά περιοδικά 
κύρους, όπως Econometric Theory, Journal of Financial Econometrics κ.ά. 

Σιμιντζή Έλενα: ςπούδασε οικονομικά στο University of Warwick (MSc) και Xρηματοοικονομική και Tραπεζική 
διοικητική στο πανεπιστήμιο πειραιώς (BSc). ςήμερα εκπονεί το διδακτορικό της στα χρηματοοικονομικά 
στο London Business School. ςτα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνονται η χρηματοοικονομική διοικητική, Βιο-
μηχανική οργάνωση, και Private Equity. ςτο παρελθόν εργάστηκε στη διεύθυνση οικονομικών μελετών και 
προβλέψεων της Eurobank EFG. 

Σκιαδόπουλος Γεώργιος: αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής 
του πανεπιστημίου πειραιώς, Associate Research Fellow στο πανεπιστήμιο του Warwick και Honorary Senior 
Visiting Fellow στο City University. Έχει διδακτορικό από το University of Warwick, και MSc από το London 
School of Economics. είναι μέλος του Academic Advisory Council στο Professional Risk Managers International 
Association (PRMIA) και του Editorial Board στο Journal of Business Finance and Accounting. Έχει δημοσιεύσει 
σε επιστημονικά περιοδικά κύρους, όπως το Management Science, Journal of Banking and Finance κ.ά.
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Στάγγελ Ειρήνη: οικονομολόγος στη μονάδα οικονομικής ανάλυσης της τράπεζας πειραιώς, με κύρια αρ-
μοδιότητα την ανάλυση των εξελίξεων στην ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη οικονομετρικών μοντέλων. 
κάτοχος πτυχίου οικονομικών επιστημών (εκπα) και Msc ςτατιστικής (οπα). επιπλέον, έχει εργαστεί στο ιοΒε 
ως ερευνήτρια από το 1999. 

Σταϊκούρας Παναγιώτης: επίκουρος καθηγητής στο τμήμα χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής 
του πανεπιστημίου πειραιώς. δικηγόρος παρ’ αρείω πάγω. LLM in Banking and Finance Law (University of 
London). διδάκτωρ νομικής από το London School of Economics and Political Science. τα επιστημονικά 
του ενδιαφέροντα είναι στον χώρο του οικονομικού δικαίου με έμφαση στο δίκαιο κεφαλαιαγοράς, με 
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κύρους, όπως Review of Finance, Journal of Corporate Law 
Studies κ.ά. 

Σταματίου Θεόδωρος: οικονομολόγος στη διεύθυνση οικονομικών μελετών και προβλέψεων της Eurobank 
EFG. ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα τραπεζικής και χρηματοοικονομικής διοικητικής 
του πανεπιστημίου πειραιώς. ςτα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η μικροδομή των αγορών, 
η χρηματοοικονομική ανάλυση και η τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση. 

Στεφανάδης Χριστόδουλος: αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικη-
τικής του πανεπιστημίου πειραιώς. κάτοχος διδακτορικού στα οικονομικά από το New York University. Έχει 
εργασθεί ως επίκουρος καθηγητής στο University of Arizona και ως οικονομολόγος στο Federal Reserve 
Bank of New York. οι ερευνητικές του εργασίες εστιάζονται σε χρηματοοικονομική επιχειρήσεων, πολιτική 
οικονομία, κ.ά. και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά κύρους, όπως American Economic 
Journal, RAND Journal of Economics, Journal of Law and Economics, κ.ά. 

Στουρνάρας Γιάννης: καθηγητής στο τμήμα οικονομικών επιστημών του εθνικού και καποδιστριακού πα-
νεπιστημίου αθηνών και γενικός διευθυντής στο ιοΒε. κάτοχος Master και διδακτορικού (MPhil 1980, 
DPhil 1982) από το πανεπιστήμιο της οξφόρδης. Έχει δημοσιεύσει σε ακαδημαϊκά περιοδικά κύρους, 
όπως Journal of Development Economics, Oxford Economic Papers κ.ά. ως πρόεδρος του ςυμβουλίου 
οικονομικών εμπειρογνωμόνων του υπουργείου οικονομίας και οικονομικών συμμετείχε στις διαπραγμα-
τεύσεις για τη συμμετοχή της ελλάδας στην ονε. από τον ιούλιο του 2000 μέχρι τον μάρτιο του 2004 
ήταν πρόεδρος και διευθύνων ςύμβουλος της εμπορικής τράπεζας και αντιπρόεδρος της ελληνικής 
Ένωσης τραπεζών. 

Τζαβαλής Ηλίας: καθηγητής χρηματοοικονομικής οικονομετρίας στο οικονομικό πανεπιστήμιο αθηνών και 
διευθυντής μεταπτυχιακών σπουδών στη χρηματοοικονομική. υπήρξε καθηγητής στο πανεπιστήμιο του λον-
δίνου (Queen Mary). απέκτησε το διδακτορικό του από το London Business School. Έχει δημοσιεύσει 
άρθρα του σε διεθνούς κύρους ακαδημαϊκά περιοδικά, όπως το Econometrica, Journal of Econometrics, 
Econometric Reviews κ.ά. είναι associate editor του Journal of Empirical Finance. 

Τραυλός Νικόλαος: πρύτανης και κάτοχος της επώνυμης ακαδημαϊκής Έδρας στη χρηματοοικονομική «καί-
τη κυριακοπούλου» του ALBA Graduate Business School. κάτοχος PhD, μPhil, μΒα, New York University, 
Leonard Stern School of Business, πτυχίο (BSc), πανεπιστήμιο αθηνών. Έχει διδάξει στo Boston College, 
στo City University of New York, στo πανεπιστήμιο πειραιώς και στο Cardiff Business School. το επιστη-
μονικό έργο του έχει δημοσιευθεί στα πλέον έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το Journal of 
Finance, κατατάσσοντάς τον ανάμεσα στους κορυφαίους χρηματοοικονομολόγους διεθνώς. 

Τσιριγωτάκης Ηλίας: ςτέλεχος της διεύθυνσης ςτρατηγικού ςχεδιασμού & οικονομικής ανάλυσης της εθνικής 
τράπεζας. ςπούδασε οικονομικά στο πανεπιστήμιο αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο 
τμήμα χρηματοοικονομικής & τραπεζικής διοικητικής του πανεπιστημίου πειραιώς. 
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Τσιριτάκης Εμμανουήλ: αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητι-
κής του πανεπιστημίου πειραιώς και πρόεδρος της επιτροπής εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής 
επάρκειας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. πραγματοποίησε σπουδές (MA, PhD) στα οικονομικά με 
ειδίκευση στη Βιομηχανική οργάνωση (Industrial Organization) στο πολιτειακό πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια 
(Virginia Tech). διετέλεσε πρόεδρος του τμήματος, καθώς και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος 
ςπουδών. οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις εστιάζονται στη χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων και στις 
αγορές χρήματος και κεφαλαίου και έχουν δημοσιευθεί στο Managerial Finance, Journal of Finance and 
Strategic Decisions κ.ά. 

Τσομώκος Δημήτριος: καθηγητής στο Said Business School του πανεπιστημίου της οξφόρδης και εταίρος 
στο Management στο κολέγιο St. Edmund Hall. BA, MA, MPhil και PhD, Yale University. Έχει εργαστεί στην 
τράπεζα της αγγλίας και έχει διατελέσει σύμβουλος σε πολλές κεντρικές τράπεζες. Έχει δημοσιεύσει σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά κύρους όπως Economic Theory, Journal of Mathematical Economics κ.ά. 
είναι συνδημιουργός του υποδείγματος χρηματοπιστωτικής σταθερότητας Goodhart-Tsomocos. 

Τσούμας Χρήστος: ερευνητής στο τμήμα χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής του πανεπιστημίου 
πειραιώς. ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα τραπεζικής και χρηματοοικονομικής διοικη-
τικής του πανεπιστημίου πειραιώς. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά, όπως 
Journal of International Money and Finance, Review of International Economics κ.ά. 

Χαραλαμπίδης Μιχαήλ: Chief Risk Officer του ελληνικού ταμείου χρηματοπιστωτικής ςταθερότητας από τον 
ιούνιο 2011, ενώ κατείχε την ίδια θέση στον Όμιλο τράπεζας πειραιώς (2008-2011). ςπούδασε οικονομικά 
στο πανεπιστήμιο αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στα διεθνή οικονομικά, τραπεζικά και χρη-
ματοοικονομικά του University of Wales της μ. Βρετανίας. με εμπειρία σε εθνική, ιονική και τράπεζα της 
ελλάδος. διετέλεσε πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου της ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων και του ευρω-
παϊκού ταμείου επενδύσεων στο λουξεμβούργο (2000-2005). εργάστηκε στη δ/νση οικονομικών μελετών 
της ιονικής τράπεζας & της τράπεζας της ελλάδος (1993-1997). 

Χαρδούβελης Γκίκας: καθηγητής στο τμήμα χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής του πανεπιστημί-
ου πειραιώς, οικονομικός ςύμβουλος του ομίλου Eurobank EFG. ερευνητικός εταίρος στο CEPR, επικεφαλής 
του επιστημονικού ςυμβουλίου της εετ, μέλος του ακαδημαϊκού ςυμβουλίου του CIIM και της εκτελεστικής 
επιτροπής του ιοΒε. BA & MSc Harvard University στα εφαρμοσμένα μαθηματικά, PhD UC Berkeley στα 
οικονομικά. εμπειρία στη Fed, τράπεζα ελλάδος και ως επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυ-
πουργού. οι αναφορές στο επιστημονικό έργο του, που έχει δημοσιεύσει σε American Economic Review, 
Quarterly Journal of Economics, Journal of Finance κ.ά., τον ανέδειξαν στους 50 κορυφαίους στον κόσμο 
στον ευρύτερο τομέα της εφαρμοσμένης οικονομετρίας την περίοδο 1989-1995. 

Χορταρέας Γεώργιος: καθηγητής μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής (υπό διορισμό) στο τμήμα οικο-
νομικών επιστημών του εθνικού και καποδιστριακού πανεπιστημίου αθηνών. κάτοχος διδακτορικού διπλώ-
ματος από το University of Connecticut (1999). Έχει εργαστεί στην τράπεζα της αγγλίας (1999-2004) και 
στο πανεπιστήμιο του Essex ως αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς χρηματοοικονομικής (2004-2007). Έχει 
δημοσιεύσει σε ακαδημαϊκά περιοδικά κύρους, όπως Economic Journal, Journal of Banking and Finance κ.ά.







τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν την προσωπική άποψη του γράφοντος,  
η δε ορθογραφία και διατύπωση αυτών ακολουθούν την επιθυμία των συγγραφέων.








