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Μετά από ενάμισι χρόνο εξ ’αποστάσεως
εκπαίδευση, επιτέλους το χειμερινό εξάμηνο
του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 ξεκινά δια
ζώσης με όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. 

Οι φοιτητές μας ενημερώθηκαν εγκαίρως και
ήταν συνεπείς στο ραντεβού μας στις αίθουσες. 
Η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών μας - αλλά και των
δευτεροετών που εξαιτίας της καραντίνας δεν είχαμε
υποδεχτεί – έγινε την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου . Ο
Πρόεδρος του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ, τα μέλη της
γραμματείας, το τεχνικό προσωπικό, ο εκπρόσωπος της
βιβλιοθήκης και η υπεύθυνη ψυχολόγος της ΜΥΦΕΟ για
την Καστοριά, έδωσαν με χαρά και ενθουσιασμό, όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες και απάντησαν στις
ερωτήσεις των νεοεισερχομένων μας

Υποδοχή
πρωτοετών
Μνημόνια
συνεργασίας
Εξωστρέφεια
μελών ΔΕΠ
ε-con talks

ε-con cares

Άλλες
εκδηλώσεις
Ομάδες
εθελοντισμού

Σε αυτό το τεύχος



Ιμπραήμ Δημήτριο, Υπεύθυνο τομέα
κλίματος και ενέργειας WWF Greece

Περίεργες
Οικονομικές
Ιστορίες

Ο ρόλος του HR σε
περιόδους κρίσης.
 Η πανδημία COVID-
19 ως case study 

Κοσμάς Μαρινάκης 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Singapore Management University. 

Καλλιόπη Καραντεμοίρη- 
Human Resource Director-
 Electra Hotels and Resorts. 

Κλιματική ουδετερότητα
– τί σημαίνει και πως
μπορούμε να την
πετύχουμε. 

Ε-CON TALKS & Ε-CON CARES
Μαζί με τα μαθήματα ξεκίνησαν και οι εκδηλώσεις του Τμήματος .



  

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου .

Συμβουλές σύνταξης
βιογραφικού σημειώματος
σημειώματος, Linkendin

profile και επιτυχημένης
συνέντευξης .

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαδικτυακό Career day

από την Deloitte.  Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 

Λευτέρης Κωνσταντινίδης CEO

Meteco group & Σταύρος Βοριάς,

ICS manager Noema Mykonos 

Η επιχειρηματική πλευρά των
επιπτώσεων της περιόδου του
κορονοϊού στα logistics των
κλάδων τους . 

Μεταβολές στην
Εφοδιαστική Αλυσίδα την

περίοδο του
κορονοϊού

 

Θερμά συγχαρητήρια στον κ . Πρόδρομο
Τσινασλανίδη , Eπίκουρο καθηγητή του Τμήματός

μας που βραβεύθηκε από τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου μας με το 3ο Βραβείο Αριστείας

στην Έρευνα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών! 



ΜΝΗΜΟΝΙΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

"Θέλουμε να είμαστε Πανεπιστήμιο
των πολιτών, σε πολύ στενή
σύνδεση και συνεργασία με την
Περιφέρεια. Για αυτόν τον λόγο,

γίνονται όλες αυτές οι συνέργειες. 

Πρόκληση κάθε μνημονίου είναι να
μπει στην πράξη με συγκεκριμένες
ενέργειες και δράσεις. "

Θεόδωρος Θεοδουλίδης, 

Πρύτανης ΠΔΜ

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΔΗΜΟΣ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε
το Τμήμα Οικονομικών επιστημών
και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας με το Επιμελητήριο
Καστοριάς την Τρίτη 21/12/2021

Ο Δήμος Καστοριάς, το Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών ενώνουν τις δυνάμεις τους με την
υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας την Τρίτη 21
Δεκεμβρίου από τον Δήμαρχο Καστοριάς,
Γιάννη Κορεντσίδη και τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου, Θεόδωρο Θεοδουλίδη.
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Δρ. Ειρήνη Κορωνάκη -Πρόγραμμα Erasmus+ για
επιμόρφωση προσωπικού στο Berlin School of Business
and Innovation 14-16 Σεπτεμβρίου 2021.

Στο πρόγραμμα προγραμματισμένης κινητικότητας
συμμετείχε από το Τμήμα Οικονομικών η επίκουρη
καθηγήτρια κ. Ειρήνη Κορωνάκη, η οποία επισκέφτηκε το
Βερολίνο για να συνεργαστεί με τα μέλη ΔΕΠ του Berlin
School of Business and Innovation, με στόχο την
ανταλλαγή καλών πρακτικών στα θέματα: α) «Δημιουργία
επωνυμίας για Ακαδημαϊκή Μονάδα» , β)«Σύνδεση με την
αγορά εργασίας» ενίσχυση της απασχολισιμότητας των
φοιτητών και γνωριμία με το θεσμό Cafe Scientifique, γ)
δημιουργία δικτύων στα οποία ο φοιτητής μπορεί να έχει
πρόσβαση ή να αναπτύξει δεξιότητες για την εξέλιξη της
σταδιοδρομίας του. 

Ζαγοροχώρια, 17-21 Οκτώβρη 2021. 
Η κ. Ειρήνη Κορωνάκη,Επίκουρη καθηγήτρια και η υποψήφια
διδακτόρισσα κ. Εφη Ηλιοπούλου, συμμετείχαν στην
τετραήμερη εκδήλωση αφιερωμένη στο μήνα εορτασμού της
Ψυχικής Υγείας, «Dive in Diversity». Η εκδήλωση έγινε στα
πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος Εnviromental
Adaptation που αφορά την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση
ψυχικά πασχόντων σε περιβαλλοντικά ζητήματα και στο
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. 

Εξωστρέφεια 
Μελών ΔΕΠ

Διοργανώνεται από το Τμήμα μας για 15η χρονιά και φέτος
θα πραγματοποιηθεί στην Μαδρίτη, Ισπανία σε
συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Universidad Camilo
José Cela, 7-9 July 2022.
Tα αποτελέσματα του Συνεδρίου θα δημοσιευθούν από τον
Διεθνή Εκδοτικό Επιστημονικό Οίκο Springer ‘Springer
Proceedings in Business and Economics‘ με τον τίτλο
«Advances in Empirical Economic Research – 2022
International Conference on Applied Economics
(ICOAE2022)»

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΠΔΜ, η
ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΑμΚΕ Κίνητρο είναι στην Ομάδα
Έργου του προγράμματος που υπάγεται στο
Πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος
«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»
“Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες” του
Πράσινου Ταμείου, της Προτεραιότητας Α.1
Κλιματική Αλλαγή στον Άξονα Α.1.4 Προώθηση
δράσεων προσαρμογής των ευπαθών κοινωνικών
ομάδων για μία κοινωνικά δίκαιη προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή.  

 Environmental  Adaptation
Dive in Diversity

 

Η κ. Ασπασία Βλάχβεη, καθηγήτρια του
Τμήματος προσκεκλημένη ομιλήτρια στην
-Ημερίδα: «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Καλές
Πρακτικές στις Μυδοκαλλιέργειες» 10
Σεπτεμβρίου 2021 – Χαλάστρα. Η κ. Βλάχβεη
παρουσίασε το θέμα: «Έμφαση σε προϊόντα
υψηλής προστιθέμενης αξίας

ICOAE2022- International Conference on
Applied Economics
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http://www.springer.com/series/11960


Συγχαρητήρια στην ομάδα Εθελοντισμού που κινήθηκε γρήγορα και
αποτελεσματικά και κατάφερε να "βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας για

να κάνουμε όλοι καλύτερα Χριστούγεννα". 

 Τα μέλη της συναντήθηκαν την Τετάρτη 24
Νοεμβρίου και συζήτησαν τους άξονες
δράσης, κάνοντας μια πρώτη κατανομή
δραστηριοτήτων.

 Ο πρώτος άμεσος στόχος αποφασίστηκε να
είναι ένα Χριστουγεννιάτικο Bazzar όπου όλοι
συνέβαλλαν στη συλλογή μικροδώρων,
χειροτεχνιών, βιβλίων, χριστουγεννιάτικων
παιχνιδιών κλπ, που διατέθηκαν προς
πώληση, ενώ με τα έσοδα αγοράστηκαν είδη
πρώτης ανάγκης για το Γηροκομείο
Καστοριάς. 

Oμάδα Εθελοντισμού 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Η πρώτη ομάδα εθελοντισμού στο Τμήμα μας
 είναι γεγονός!
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια του Τμήματος,
σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης
Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), για την πιστοποίηση του
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από το
Υπουργείο Παιδείας. 

Αυτό αφορά την σύνταξη ενός φακέλου εγγράφων
που διασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα σπουδών που
προσφέρει το Τμήμα πληροί όλες τις τυπικές
προδιαγραφές που προβλέπονται από το πρότυπο
της ΕΘΑΑΕ και το οικείο Ίδρυμα, αλλά και ότι οι
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες των αποφοίτων
του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών αντιστοιχούν
στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και
ακαδημαϊκά προσόντα.

Πιστοποίηση προγράμματος
προπτυχιακών σπουδών

Τεύχος 3α,
Ακαδημαϊκό Έτος
2021-22
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Πιστοποίηση


