
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

1ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

1st Preveza Summer School (2022) -   History end Economy (HISEC) 

Πρέβεζα 7-10 Ιουλίου 2022 

(Πανεπιστημιούπολη Πρέβεζας) 

 

ΣΚΟΠΟΣ: 

Σκοπός του Summer School είναι να φέρει σε επαφή, με διεπιστημονικό και παραγωγικό 

τρόπο, τους φοιτητές και τους ερευνητές των δύο επιστημών (Οικονομίας-Ιστορίας), να 

ορίσει τα πλαίσια του επιστημονικού διαλόγου που θα διερευνήσει τα αίτια και τους  

μακροοικονομικούς  δείκτες των κρίσεων, να μελετήσει τα κοινά στοιχεία των 

χαρακτηριστικών τους, καθώς και το πώς επηρεάζουν τις εκάστοτε θεσμικές 

μεταρρυθμίσεις. Η Ιστορία θα συνεισφέρει τα μεθοδολογικά εργαλεία της για την 

κατανόηση τόσο των Κρίσεων που προηγήθηκαν χρονικά όσο και της παρούσας 

παγκόσμιας κρίσης αλλά και της εξέλιξης των αγορών εντός του σύγχρονου 

χρηματοπιστωτικού καπιταλιστικού συστήματος. Η Οικονομία, ως επίκεντρο των 

μαθημάτων, των εισηγήσεων και των συζητήσεων, αντιμετωπίζεται ως μια επιστήμη 

βαθιά ανθρωποκεντρική και αναγκαία για την κατανόηση των πολύπλοκων κοινωνικών 

σχέσεων και των διαχρονικών ιδεολογικών αναζητήσεων.  

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:  

Οι φοιτητές θα είναι σε θέση: α.  να κατανοήσουν, να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν 

τις οικονομικές κρίσεις στην ιστορία του σύγχρονου κόσμου β. την εξέλιξη και επίδραση 

των θεωριών περί των οικονομικών κρίσεων και γ. την οργάνωση, την εφαρμογή και τα 

αποτελέσματα των οικονομικών πολιτικών και τις επιπτώσεις τους στις σύγχρονες 

κοινωνίες.  

 



                                              

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:  

Το Summer School απευθύνεται σε τριάντα (30) πτυχιακούς & μεταπτυχιακούς φοιτητές, 

καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες στα γνωστικά πεδία της Ιστορίας και της 

Οικονομίας. 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:  

• Διδάσκουν καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων (ιστορικοί και οικονομολόγοι). 

• Κορυφαίοι οικονομολόγοι και ιστορικοί παρεμβαίνουν με ομιλίες.  

 Όλοι οι διδάσκοντες συμμετέχουν εθελοντικά και αφιλοκερδώς.  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 

Τα Summer School θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 7 Ιουλίου έως και την Κυριακή 10 

Ιουλίου 2022 στους χώρους του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην 

Πανεπιστημιούπολη της Πρέβεζας.  

ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:  

• Ελληνική.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΠΑΡΟΧΕΣ: 

Τα έξοδα συμμετοχής ορίζονται στα 60 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα και καλύπτουν:  

• φάκελο παρακολούθησης 

• μπουφέ (Πέμπτη βράδυ) και δύο δείπνα (Παρασκευή και Σάββατο) 

• εκδρομή με λεωφορείο στις πηγές του ποταμού Αχέροντα, στη Γλυκή Θεσπρωτίας 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: 

Η διοργανωτική επιτροπή του Summer School έχει εξασφαλίσει για τους συμμετέχοντες 

διαμονή στο Margarona Royal Hotel στην προνομιακή τιμή των 62 ευρώ ανά 

διανυκτέρευση, με πρωινό. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 

H αίτηση συμμετοχής γίνεται καταθέτοντας ηλεκτρονική αίτηση στο hisec@uoi.gr μέχρι 

τις 2 Μαΐου 2022, ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων. Τα 

αποτελέσματα για τους επιτυχόντες συμμετέχοντες θα ανακοινωθούν στα τέλη Μαΐου 

2022 στον ιστότοπο του Summer School, https://hisec.accfin.uoi.gr/.  

https://www.amaliahotels.com/el/margarona/hotel/
mailto:hisec@uoi.gr
https://hisec.accfin.uoi.gr/


                                              

 

 

Με την  ολοκλήρωση του προγράμματος μαθημάτων, θα απονεμηθεί πιστοποιητικό 

συμμετοχής.  


