
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	  ΕΡΕΥΝΑΣ	  –	  ΔΡΑΣΗ	  1	  
	  

Χρηματοδοτήσεις	  Δράσης	  1:	  2013-‐2015	  
	  
	  

Τμήμα	   Όνομα	  μέλους	  ΔΕΠ	  -‐	  Τίτλος	  Έρευνας	  

Οργάνωσης	  και	  
Διοίκησης	  Επιχειρήσεων	  

	  
1.	  Χριστίνα	  Ταρνανίδου	  –	  Energy	  Markets	  as	  Exchanges.	  A	  Greek	  Perspective.	  
	  
2.	  Αλέξανδρος	  Παπαλεξανδρής	  –	  Absorptive	  Capacity	  and	  Firm	  Performance:	  
A	  longitudinal	  study	  examining	  the	  effect	  of	  CEO,	  Top	  Management	  Team	  and	  
organizational	  characteristics	  
	  

Λογιστικής	  και	  
Χρηματοοικονομικής	  

	  
Μπεκίρος	  Στυλιανός	  –	  Investigate	  the	  Linear	  and	  Nonlinear	  Dynamic	  
Interdependencies	  among	  FX	  rates,	  Stock	  indices	  &	  Macro-‐fundamentals:	  
Parametric	  &	  Nonparametric	  causality	  testing	  Via	  Multivariate	  Filtering”	  
	  

Διοικητικής	  Επιστήμης	  
και	  Τεχνολογίας	  

Εμμανουήλ	  Κρητικός	  –	  Inventory	  Routing	  

Οικονομικής	  Επιστήμης	  

	  
1.	  Ελευθέριος	  Ζαχαριάς	  –	  Οι	  επιπτώσεις	  του	  χαρακτηρισμού	  συγκεκριμένων	  
τυριών	  ως	  “Προϊόντων	  Ονομασίας	  Προέλευσης”	  (ΠΟΠ)	  
	  
2.	  Στυλιακός	  Αρβανίτης	  –	  Ασυμπτωτική	  θεωρία	  υποδειγμάτων	  δεσμευμένης	  
διακύμανσης	  (GARCH)	  
	  

Διεθνών	  και	  
Ευρωπαϊκών	  
Οικονομικών	  Σπουδών	  

	  
1.	  X.	  Μήλλιου	  –	  Οριζόντιες συγχωνεύσεις και ποικιλία προϊόντων σε κάθετες 
αγορές 
	  
2.	  Σ.	  Μπλαβούκος	  -‐	  The	  EU	  Performance	  in	  the	  UN	  General	  Assembly	  in	  the	  
Post-‐Lisbon	  Era	  (EUP@UNGA)	  
	  

Μάρκετινγκ	  και	  
Επικοινωνίας	  

	  
1.	  Άννα-‐Ελένη	  Γαλανάκη	  -‐	  The	  impact	  of	  non-‐monetary	  remuneration	  on	  
employee	  attitudes	  during	  the	  current	  economic	  crisis	  in	  Greece.	  
	  
2.	  Καλυψώ	  Καραντινού	  -‐	  The	  Impact	  of	  the	  Economic	  Crisis	  and	  Austerity	  
Measures	  on	  Consumption,	  Social	  Meanings	  and	  Societal	  Values:	  A	  
Comparative	  Study	  across	  European	  Countries	  
	  

Στατιστικής	  
	  
Δεν	  υπήρχαν	  αιτήσεις	  
	  

Πληροφορικής	  

	  
1.	  Ε.	  Μαρκάκης	  -‐	  Game-‐theoretic	  Analysis	  of	  Multi-‐unit	  Auction	  Formats	  
	  
2.	  Στ.	  Τουμπής	  -‐	  Utility	  Maximization	  Techniques	  in	  Delay	  Tolerant	  Networks	  
	  


