
 
 
 
Μέγαο Φνξεγόο                         Φνξεγνί: 

                        

         

 
Δημοζιονομική εξςγίανζη  

και σπημαηοοικονομική ζηαθεπόηηηα 
 

Διάλεξη  
ηος καθηγηηή Λοςκά Παπαδήμος  

ππώην Ανηιπποέδπος ηηρ Εςπωπαϊκήρ 
Κενηπικήρ Τπάπεζαρ  

και Επίηιμος Διοικηηή ηηρ Τπάπεζαρ ηηρ 
Ελλάδορ 

 
Τεηάξηε 10 Ννεκβξίνπ, 7 κκ. 

 
                Είζνδνο ειεύζεξε κε δειηία πξνηεξαηόηεηαο 
                   Η δηαλνκή ηωλ δειηίωλ αξρίδεη ζηηο 5.30 κκ  
 
Αθαδεκατθόο δάζθαινο, θεληξηθόο ηξαπεδίηεο, 
επηζηήκνλαο πςεινύ θύξνπο, κε ζεηεία ζηα θέληξα 
απνθάζεσλ θαη ράξαμεο πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο θαη ηεο 
Δπξώπεο, ν θαζεγεηήο Λνπθάο Παπαδήκνο ζα κηιήζεη 

ηελ Τεηάξηε 10 Ννεκβξίνπ, θαιεζκέλνο ηνπ Megaron Plus, γηα «ηε 
δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα». 
 
Ζ νκηιία ηνπ Λνπθά Παπαδήκνπ γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ειιεληθή Έλωζε 
Τξαπεδώλ, ζην πιαίζην ηεο πνιύ-ζεκαηηθήο Σεηξάο εθδειώζεσλ Megaron Plus, 
ηεο νπνίαο Μέγαο Φνξεγόο  γηα ην 2010 είλαη ην Κνηλωθειέο Ίδξπκα Αιέμαλδξνο 
Σ. Ωλάζεο.  
 
Σηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Megaron Plus, πνιύηηκε είλαη ε ζπκβνιή 
ησλ ρνξεγώλ: Ίδξπκα Επγελίδνπ, Ίδξπκα Μπνδνζάθε, Κνηλωθειέο Ίδξπκα 
Κνηλωληθνύ θαη Πνιηηηζηηθνύ Έξγνπ (ΚΘΚΠΕ), Ίδξπκα Παύινπ & Αιεμάλδξαο 
Καλειινπνύινπ. 
 
Ο Λνπθάο Παπαδήκνο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1947 θαη κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ 
από ην Κνιιέγην Αζελώλ, άξρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Τερλνινγηθό Θλζηηηνύην ηεο 
Μαζαρνπζέηεο (ΜΘΤ). Πήξε ην πξώην ηνπ πηπρίν ζηε Φπζηθή, ζπλέρηζε κε 
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Ηιεθηξνινγία-Μεραλνινγία θαη έθαλε ην 
δηδαθηνξηθό ηνπ ζηα Οηθνλνκηθά. Παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπ, εξγάζηεθε σο 
βνεζόο εξεπλώλ θαη σο εηδηθόο επηζηήκσλ ζην ΜΗΤ. 

 



Ζ αθαδεκατθή ηνπ θαξηέξα άξρηζε ζην Οηθνλνκηθό Τκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Κνινύκπηα ηεο Νέαο Υόξθεο, όπνπ θαηά ηελ πεξίνδν 1975-1984 θαηείρε ζέζε 
επίθνπξνπ ζηελ αξρή θαη ζηε ζπλέρεηα αλαπιεξσηή θαζεγεηή.   
 
Τν 1980 εξγάζηεθε σο νηθνλνκηθόο εκπεηξνγλώκσλ ζηελ Οκνζπνλδηαθή Τξάπεδα 
ησλ ΖΠΑ, ζηε Βνζηώλε ελώ ιίγα ρξόληα αξγόηεξα, ην 1985, απνθάζηζε λα 
επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα θαη λα αλαιάβεη ζέζε νηθνλνκηθνύ ζπκβνύινπ ηεο Τξάπεδαο 
ηεο Διιάδνο, ζέζε όπνπ ππεξέηεζε κέρξη ην 1993. Τε ρξνληά εθείλε δηνξίζηεθε 
Υπνδηνηθεηήο θαη έλα ρξόλν κεηά έγηλε Δηνηθεηήο ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο γηα 
ηα επόκελα νθηώ ρξόληα, κέρξη ην 2002. Από ηε ζέζε απηή έπαημε θαζνξηζηηθό ξόιν 
ζηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ επξσδώλε.  
 
Ζ ακέζσο επόκελε ζέζε ηνπ Λνπθά Παπαδήκνπ ήηαλ απηή ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο 
Επξωπαϊθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο, ηελ νπνία θαηείρε κέρξη ηνπο πξώηνπο κήλεο 
ηνπ 2010. 
 
Από ην 1988 ν θαζεγεηήο Λ. Παπαδήκνο είλαη θαζεγεηήο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ 
ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη από ην 2006 ηαθηηθό  κέινο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ. 
 
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπκβνύιηα θαη επηηξνπέο, ππνγξακκίδεη ηελ εθηίκεζε θαη ηελ 
απνδνρή πνπ απνιακβάλεη ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό: κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο (2001 κέρξη ζήκεξα), κέινο ηνπ 
Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο (1999 κέρξη ζήκεξα), 
κέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δπξσπατθνύ Ννκηζκαηηθνύ Ηδξύκαηνο (1994-98), 
Πξόεδξνο ηεο Υπνεπηηξνπήο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Γηνηθεηώλ 
ησλ Κεληξηθώλ Τξαπεδώλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο (1993-95). 
 
Καηά ηελ πεξίνδν 1989-90, ν Λνπθάο Παπαδήκνο ζπκκεηείρε ζηελ Δπηηξνπή 
Δκπεηξνγλσκόλσλ ππό ηελ πξνεδξία ηνπ θαζεγεηή Άγγεινπ Αγγειόπνπινπ, πνπ 
ζπζηάζεθε από ηνλ ηόηε πξσζππνπξγό, Ξελνθώληα Ενιώηα, γηα ηε ζύληαμε 
έθζεζεο γηα ηε Σηαζεξνπνίεζε θαη Αλάπηπμε ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο. Σην 
ίδην δηάζηεκα, ππήξμε κέινο ηεο Επηηξνπήο Schneider γηα ηελ αμηνιόγεζε 
εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθώλ επηζηεκώλ, ζηελ Δπξσπατθή Κνηλόηεηα. 
Σηε δεθαεηία ηνπ 80 ζπκκεηείρε ζην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Κέληξνπ 
Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ Εξεπλώλ (ΚΔΠΔ), ζην Επηζηεκνληθό 
Σπκβνύιην ηνπ Ειιεληθνύ Κέληξνπ Επξωπαϊθώλ Μειεηώλ θαη ζηελ Επηηξνπή 
Padoa-Schioppa, πνπ ζπζηάζεθε από ηνλ ηόηε  Πξόεδξν ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο, Ζαθ Νηειόξ, γηα ηε ζύληαμε έθζεζεο γηα ηελ Οηθνλνκηθή Σηξαηεγηθή 
ηεο Επξωπαϊθήο Κνηλόηεηαο. 
 
Πιήζνο είλαη νη δεκνζηεύζεηο πνπ έρεη θάλεη ν θ. Παπαδήκνο, είηε πξνζσπηθά είηε 
ζε ζπλεξγαζία κε επηζηήκνλεο δηεζλνύο αλαγλώξηζεο, θπξίσο  πάλσ ζηα ζέκαηα 
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, λνκηζκαηηθώλ κεραληζκώλ, Δπξσπατθνύ Ννκηζκαηηθνύ 
Σπζηήκαηνο, θαζώο ησλ ηξαπεδν-πηζησηηθώλ θαη δεκνζηνλνκηθώλ ζπζηεκάησλ.  
 

 


