
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 

Χωρίς την παρουσία, την υποστήριξη και την ανεκτικότητα κάποιων ανθρώπων δε θα ήταν 

δυνατή η υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής. 

 

Πρώτα από όλους θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα ∆ρ. Νικόλαο ∆ριτσάκη, 

Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και τον συνεπιβλέπων 

∆ρ. Κώστα Συριόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών, για την επιστηµονική, πνευµατική και ηθική 

υποστήριξη που µου παρείχαν καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής 

διατριβής. Ιδιαίτερη µνεία αξίζει ο συνεπιβλέπων ∆ρ. Αναστάσιος Κάτος, Καθηγητής και 

Πρόεδρος του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, του οποίου οι συµβουλές υπήρξαν 

πολύτιµες για την λογική ροή και τη βέλτιστη δοµή της διδακτορικής διατριβής. 

 

Επίσης, ευχαριστώ τη σύντροφο της ζωής µου Ευγενία Φαρλαλή η οποία µου έδωσε την 

ευκαιρία να αρχίσω, να συνεχίσω και να ολοκληρώσω την παρούσα διδακτορική διατριβή και 

µου παρείχε την ανιδιοτελή και ανυπολόγιστη υποστήριξή της κατά τη διάρκεια δύσκολων 

στιγµών. Σε µια πράξη αναγνώρισης της συνεισφοράς τους στην περάτωση της διδακτορικής 

διατριβής, εκφράζω την ευγνωµοσύνη µου στον συνεργάτη µου ∆ρ. Αθανάσιο Σφέτσο, 

Ερευνητή στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών ‘∆ηµόκριτος’, στον Νικόλαο 

Μυλωνίδη, Λέκτορα του Οικονοµικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, στην 

Παρασκευή Κιοσσέ και στους Marc Paolella και Keith Kuester (Πανεπιστήµιο Ζυρίχης, Ελβετία) 

για την επιστηµονική βοήθεια και το πολύτιµο λογισµικό που µου παρείχαν. 

 

Σε µια πράξη ευγνωµοσύνης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου Χαράλαµπο Καλύβα 

και Κωνσταντία Καλύβα για την οικονοµική και την ηθική στήριξη που µου παρείχαν στη ζωή 

µου. 



 

Ως πράξη φιλίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ηλία Ντάνο για τις πολύτιµες συµβουλές του 

και την υποστήριξή του σε ευχάριστες και δυσάρεστες στιγµές, τον Λεωνίδα Κοµβόκη για τις 

εποικοδοµητικές συζητήσεις που έκανα µαζί του και τον Χρήστο Γκρος για τη στενή 

συνεργασία που είχαµε καθ’ όλο το διάστηµα των τριών ετών. 

 

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στο προσωπικό της Τράπεζας της 

Ελλάδος που µου συµπαραστάθηκε, µε βοήθησε και κατανόησε την προσπάθειά µου να 

εκπονήσω τη διδακτορική διατριβή παράλληλα µε τα καθήκοντά µου στην Τράπεζα. 

 


