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Σύντοµο Βιογραφικό σηµείωµα
D.Sc. Ευάγγελος Σίσκος. Είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. και M.Sc. στις
∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις (1989, Ινστιτούτο ∆ιεθνών Σχέσεων Εθνικό
Πανεπιστήµιο του Κιέβου T. Shevchenko, Ουκρανία) και Ph.D. στα
Οικονοµικά, µε ειδικότητα: ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις (1998, Εθνική
Ακαδηµίας Επιστηµών της Ουκρανίας, Κίεβο). Στις 13 Μαϊου 2010
ανακηρύχθηκε και είναι κάτοχος του τίτλου Doctor of Science (habilitation)
από το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Εθνικής Ακαδηµίας Επιστηµών της
Ουκρανίας στην ειδικότητα Παγκόσµια Οικονοµία και ∆ιεθνείς Οικονοµικές
Σχέσεις. Για την αναγνώριση του επιστηµονικό του έργου ανακηρύχθηκε
Ακαδηµαϊκός στις 13 Μαΐου 2011 στην Ακαδηµία Οικονοµικών Επιστηµών
της Ουκρανίας.
∆ιορίστηκε το 1999 και από το 2007 ήταν Καθηγητής ∆ιεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων στο Τµήµα ∆ιεθνούς Εµπορίου του ΤΕΙ ∆υτικής
Μακεδονίας και από τις 1 Σεπτεµβρίου 2013 είναι

Καθηγητής ∆ιεθνών

Οικονοµικών Σχέσεων στο Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα την
Κοζάνη. Υπηρέτησε ως Προϊστάµενος του ∆ιεθνούς Εµπορίου από το 2002
έως το 2007, ήταν εισηγητής και επιστηµονικός υπεύθυνος αλλαγής
προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος στο πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚΙΙ. Υπήρξε
το 2013-2014 µέλος της επιτροπής για την ανάπτυξη του νέου προγράµµατος
σπουδών και της ακαδηµαϊκής Πιστοποίησης του Τµήµατος ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων (Κοζάνη).
Σήµερα είναι Αναπληρωτής Πρόεδρου του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας για
θέµατα ∆ιεθνών Σχέσεων και Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς επίσης
∆ιευθυντής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων (ΠΜΣ-ΜΒΑ) και ιδρυτικό µέλος στη σύσταση του σε
συνεργασία µε το Εθνικό Οικονοµικό Πανεπιστήµιο του Τερνόπολ της
Ουκρανίας.
∆ιετέλεσε

διαχειριστής

δύο

∆ιευρωπαϊκών

ανταγωνιστικών

Προγραµµάτων TEMPUS-TACIS σε συνεργασία µε κοινοτικά και ουκρανικά

πανεπιστήµια και µέλος άλλων κοινοτικών διασυνοριακών προγραµµάτων µε
χώρες των Βαλκανίων.
Υπήρξε επισκέπτης καθηγητής σε οικονοµικά Πανεπιστήµια της
Ουκρανίας. Επί 12 χρόνια είναι µέλος του διεθνούς επιστηµονικού περιοδικού
Journal of European Economy (στο σύστηµα JEL-USA, Vinity-Russian,
Vernatsky- Ukraine). Επί 12 χρόνια είναι στην συντονιστική επιτροπή στο
διεθνές οικονοµικό συνέδριο µε θεµατολογία την «Παγκόσµια Οικονοµία και
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» σε συνεργασία µε το Εθνικό Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο του Τερνόπολ της Ουκρανίας.
Κατά την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας υπήρξε 1993 -1995 υπήρξε
σύµβουλος του Υπουργού και Υφυπουργού Εθνικής Αµύνης. Την περίοδο
1991 -1993 και 1995-1997 ήταν οικονοµικός σύµβουλος των εταιρειών του
Οµίλου Βαρδινογιάννη (Morot Oil) και της Γερµανός Μπαταρίες.
Το ερευνητικό και το διδακτικό του έργο εστιάζονται στη παγκόσµια
οικονοµία, το διεθνές εµπόριο δικαιωµάτων ρύπων, την ευρωπαϊκή
οικονοµική ολοκλήρωση, τις εξωτερικές οικονοµικές σχέσεις της ΕΕ, της
Ελλάδας και των χωρών του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ).
Έχει δηµοσιεύσει 5 µονογραφίες και διδακτικά βιβλία και 45 άρθρα σε
διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια. Το επιστηµονικό του έργο και η
συµβολή του στην διεθνή οικονοµική συνεργασία αναγνωρίστηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την European Conference of Ministers of Transport
(CEMT), το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας (Verhovna Rada), τον Σύνδεσµο
Εξαγωγέων

Βορείου

Ελλάδας

(ΣΕΒΕ),

τον

Οργανισµό

Προώθησης

Εξαγωγών (ΟΠΕ) και την HELEXPO.
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