
 

 

  

 
  

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
 

Η διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού φοιτητή Χαράλαμπου Καραγιαννάκη 
βραβεύθηκε ως η καλύτερη εργασία στα Χρηματοικονομικά ( 2019 HBA-UK Student Award)  
 
 
Με το 1ο Βραβείο καλύτερης διπλωματικής εργασίας 2019 βραβεύθηκε από την Ένωση Ελλήνων Τραπεζιτών 
Ηνωμένου Βασιλείου (Hellenic Bankers Association, UK) ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου Χαράλαμπος Καραγιαννάκης, ο οποίος φοιτά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μάστερ στα 
Χρηματοοικονομικά Οικονομικά. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μάστερ στα Χρηματοοικονομικά Οικονομικά 
προσφέρεται από κοινού από τo Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και το Τμήμα Οικονομικών και ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής του, Χαράλαμπος Καραγιαννάκης απέσπασε το Eτήσιο Βραβείο Σπουδαστών 2019 
HBA-UK Student Award για τη διπλωματική εργασία του στα Χρηματοοικονομικά.  
 
Το εν λόγω  Βραβείο της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βασιλείου καθιερώθηκε από φέτος, με 
σκοπό την προαγωγή της ερευνητικής αριστείας σε θεματικές που άπτονται τους χρηματοοικονομικού τομέα. 
Η διπλωματική εργασία του βραβευθέντα μεταπτυχιακού φοιτητή μας εξετάζει την ισχύ της θεμελιώδους 
αρχής στη χρηματοοικονομική θεωρία, ότι σε αποτελεσματικές αγορές το υψηλότερο αναμενόμενο ρίσκο 
αντισταθμίζεται από υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση. Συγκεκριμένα, η εργασία του καταγράφει την 
εμπειρική ύπαρξη μιας αντίστροφης σχέσης ρίσκου-απόδοσης στις διεθνείς χρηματαγορές. Το φαινόμενο 
αυτό αναφέρεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία ως ανωμαλία «χαμηλού ρίσκου» ή «χαμηλής 
μεταβλητότητας». 
 
O Aναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Ανδρέας Μιλιδώνης και επιβλέπων ακαδημαϊκός της βραβευθείσας διπλωματικής εργασίας και του 
βραβευθέντος μεταπτυχιακού φοιτητή, αφού συνεχάρη τον Χαράλαμπο Καραγιαννάκη τόνισε ότι o 
Χαράλαμπος Καραγιαννάκης είναι ένας από τους άριστους και πιο εργατικούς μεταπτυχιακούς μας φοιτητές, 
ο οποίος ήδη μας τίμησε άλλη μια φορά το 2018, αφού μαζί με άλλους 4 φοιτητές τους Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής κέρδισαν την πρώτη θέση στο CFA Challenge (Cyprus). «Η ιδέα της μεταπτυχιακής 
του μελέτης ήταν αποκλειστικά δική του και την ολοκλήρωσε με ελάχιστη επίβλεψη. Είμαι σίγουρος ότι θα 
έχει μια απόλυτα επιτυχημένη καριέρα», κατέληξε o κ. Μιλιδώνης  
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