
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Δημητρίου Α. Σ α κ κ ά 

Βιογραφικά στοιχεία και σπουδές: Ο κ. Δημήτριος Σακκάς γεννήθηκε στην 

Άνω Βλασία Καλαβρύτων του Νομού Αχαϊας. Πραγματοποίησε τις βασικές 

πανεπιστημιακές του σπουδές α) στην ΠΑΣΠΕ (τώρα Πάντειο Πανεπιστήμιο,  

Πτυχίο 1963) και β) στην Οικονομική Σχολή του Παν/μίου της Χαϊδελβέργης 

της Δυτικής Γερμανίας (Πτυχίο  = Diplom Volkswirt 1973), Τίτλος της 

διπλωματικής εργασίας: «Der Sektor der Be- und Verarbeitung 

landwirtschaflicher Erzeugnisse in Griechenland unter dem Einfluss der 

EWG”. Στην συνέχεια εκπόνησε την Διδακτορική του διατριβή στο γνωστικό 

πεδίο της θεωρίας και πολιτικής της οικονομικής ανάπτυξης στην 

Οικονομική σχολή του Παν/μίου της Χαϊδελβέργης από όπου έλαβε το 

Διδακτορικό του δίπλωμα (1983), Τίτλος : Die ursruenge des strukturellen 

Ungleichgewichts und seine Wirkung auf den Entwicklungsprozess 

Griechenlands.  Το 1974 προσλήφθηκε (μετά από εισαγωγικές εξετάσεις) στο 

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) όπου 

εργάσθηκε επί 23 έτη στα Τμήματα «Επιχειρησιακής Μονάδας», 

«Μεταποιητικής βιομηχανίας», «Έρευνας και τεχνολογίας» και 

«Προγραμματισμού και οικονομικής ανάπτυξης».   Ο κ. Σακκάς υπηρέτησε 

ως Επίκουρος καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο της «Εφαρμοσμένης 

Οικονομικής» από το 1991 έως το 1996 και ως Αναπληρωτής καθηγητής στο 

ίδιο Τμήμα από τον Ιούλιο του 1997 έως τον Ιούνιο του 2000. Το έτος αυτό 

μετακινήθηκε στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο οποίο και υπηρέτησε 

μέχρι την συνταξιοδότησή του (από το έτος 2002 ως Αβάθμιος  Καθηγητής).  

Διδακτική-Εκπαιδευτική δραστηριότητα :  Κατά τη διάρκεια της θητείας του 

στο Παν/μιο Πατρών (Ιούλιος 1991-Ιούλιος 2005) ο κ. Σακκάς δίδαξε τα 

ακόλουθα 11 3ωρα μαθήματα : Στο Τμήμα οικονομικών Επιστημών: 1) 

Έννοιες και μετρήσεις οικονομικών και κοινωνικών μεγεθών (Α΄έτος), 2) 

Μακροοικονομική Θεωρία Ι (Β΄έτος), 3) Η ελληνική Οικονομία (Δ΄έτος), 4) 

Αξιολόγηση Επενδύσεων (Γ΄έτος), 5) Θεωρία οικονομικής ανάπτυξης 

(Δ΄έτος), 6) Οικονομική Εισροών – Εκροών (Γ΄έτος), 7) Δημόσια Οικονομική Ι 

(Γ΄έτος) και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  :   8) Εισαγωγή στην 

οικονομική Επιστήμη Ι (Α΄ έτος), 9) Εισαγωγή στην οικονομική Επιστήμη ΙΙ 

(Α΄’ετος) 10) Μακροοικονομική Θεωρία (Β΄έτος) και 11) Δημόσια Οικονομική 

ΙΙ(Φορολογία) (Γ΄έτος). Για τα μαθήματα 1 και 6 έχει συγγράψει για τις 

ανάγκες των φοιτητών Πανεπιστημιακές παραδόσεις που έχουν εκδοθεί από 

την εκδοτική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατά το διάστημα 

(1985-1987) υπηρέτησε ως Υπεύθυνος του οικονομικού Τμήματος στην 

μεταπτυχιακού επιπέδου νεοσύστατη Εθνική  σχολή  Δημόσιας Διοίκησης 

(ΕΣΔΔ) όπου προσέφερε διδακτική, εκπαιδευτική και οργανωτική εργασία. 

Μερικές άλλες ακαδημαϊκής υφής δραστηριότητες : Υπήρξε μέλος της 



Επιτροπής μελετών του ΚΕΠΕ η οποία είχε ως έργο την εισήγηση προς την 

Επιστημονική Διεύθυνση για  τις μακροπρόθεσμες  κατευθύνσεις του 

ερευνητικού προγράμματος και την παρακολούθηση του ερευνητικού γενικά 

έργου του Ιδρύματος. Ο κ. Σακκάς μαζί με την κα Ζερβογιάννη εκπόνησε την 

μελέτη σκοπιμότητας  για την ίδρυση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Παν/μίου Πατρών βάσει της οποίας και λειτουργεί  το Τμήμα  σήμερα. 

Διοικητικό έργο :  Στο Οικονομικό Τμήμα,  εκτός των άλλων διοικητικών 

καθηκόντων, διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος και Πρόεδρος του 

Τμήματος. Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του είχαν ανατεθεί 

καθήκοντα α) Υπευθύνου βιβλιοθήκης β) Υπευθύνου για φοιτητικά θέματα 

γ) Αναπληρωτή εκπροσώπου του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών του 

Παν/μίου δ) Αξιολογητή – Εισηγητή υποψηφιοτήτων και συντάκτη 

αντίστοιχων εκθέσεων για την πρόσληψη βάσει του Ν.Δ 407 ε) Μέλους 

3μελών επιτροπών εποπτείας διδακτορικών διατριβών. Τέλος είχε εκλεγεί 

και υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

Δημοσιεύσεις : Ο κ. Σακκάς  έχει εκπονήσει 30 επιστημονικές εργασίες εκ 

των οποίων οι περισσότερες (μονογραφίες, συμμετοχές σε συλλογικούς 

τόμους ή άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά) είναι αυτοδύναμες. Είναι 

γνώστης της γερμανικής και  της Αγγλικής γλώσσας. 

        


