
 
Ο Κυπριανός Π. Προδρομίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1937. Εσπούδασε στην 

Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), νυν Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών απ’ όπου έλαβε το πτυχίο του το 1962, αφού πρώτα εξεπλήρωσε 

τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος ανθυπολοχαγός. Εν συνεχεία εργάστηκε 

στο Κέντρον Οικονομικών Ερευνών, το σημερινό Κέντρο Προγραμματισμού και 

Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Το 1964 μετέβη με υποτροφία στο Wayne State 

University των ΗΠΑ όπου ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και έλαβε το 

διδακτορικό του δίπλωμα το 1969.  

 

Εδίδαξε στο Western Michigan University των ΗΠΑ (1968-70), στο Carleton University 

του Καναδά (1970-71). Ως επισκέπτης καθηγητής εδίδαξε στο Clevelant State University 

των ΗΠΑ (1984-85) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου (1994-96, 1997-98, 1999-2000). 

Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1971 και ενετάχθη στο επιστημονικό προσωπικό του ΚΕΠΕ, 

διδάσκοντας παράλληλα στην ΑΣΟΕΕ. Το 1977 εξελέγη αναπληρωτής καθηγητής στην 

ΑΣΟΕΕ και το 1982 τακτικός καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας. Αφυπηρέτησε το 2004 

ως ομότιμος καθηγητής.  

 

Επίσης έχει υπηρετήσει σε διάφορες διοικητικές θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα Διετέλεσε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Αντικαρκινικού 

Ινστιτούτου και του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» (1989-91), πρόεδρος του τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ (1989-95), επιστημονικός διευθυντής και πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΠΕ, θέση εις την οποία υπηρέτησε έως το τέλος, το 

2009. Υπήρξε μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας (1982-

85), του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (1982-87), του 

International Institute of Public Finance (1991-93), του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών 

Ερευνών (1991-93) της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (1999-2009). 

 

Η προσφορά του στην επιστημονική ζωή υπήρξε πολύπλευρη και σημαντική. Εδίδαξε επί 

σειρά ετών μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επόπτευσε 

μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές. Το συγγραφικό του έργο είναι πλούσιο και 

πολύπλευρο. Συνέγραψε πολλά επιστημονικά άρθρα και βιβλιοκρισίες που 

δημοσιεύθηκαν σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά. Έγραψε κεφάλαια για συλλογικούς 

τόμους, εννέα μονογραφίες, τρία πανεπιστημιακά συγγράμματα, καθώς και άλλες 

επιστημονικές αναφορές και δημοσιεύσεις. Η σύντομη περιγραφή του έργου και της 

σταδιοδρομίας του δίνει μια εικόνα της γόνιμης συμβολής του. Η πλήρης παρουσίαση 

της δραστηριότητάς του εκφεύγει του παρόντος χώρου. 

 

Η σεμνότητα, η ανιδιοτελής προσφορά του, ο φιλικός και διαλλακτικός του χαρακτήρας, 

το ήθος και η αγάπη του προς την Ελλάδα και την ιστορία της, η αφοσίωση στην 

επιστήμη του και η αγάπη και φροντίδα για την οικογένειά του τον έκαναν ιδιαίτερα 

αγαπητό. Για τους λόγους αυτούς η απουσία του είναι έντονα αισθητή. 


