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Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
Είναι κάτοχος Μάστερ Επιστημών (M.Sc.) στη Διοίκηση Τεχνολογίας και 
Διδακτορικού Φιλοσοφίας (D.Phil.) στην Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική 
από την Ερευνητική Μονάδα Επιστημονικής Πολιτικής (SPRU) του Πανεπιστημίου 
του Sussex  (ως υπότροφος του Ερευνητικού Συμβουλίου Επιστήμης και 
Μηχανικών– SER,  του Ηνωμένου Βασιλείου).  

Πριν την ένταξή του στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δίδαξε 
για αρκετά έτη προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σε διάφορα Τμήματα του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και σε άλλα ΑΕΙ και σε μεταπτυχιακά 
προγράμματα ΑΤΕΙ.  
 
Διδάσκει στο Οικονομικό Τμήμα Οικονομική της Τεχνολογίας καθώς και Οργάνωση 
Επιχειρησιακών Λειτουργιών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος. Επίσης 
διδάσκει το Μεταπτυχιακό Μάθημα Innovation and Regional Development σε 
Πρόγραμμα ΜΔΕ του Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. Συνέβαλε στη διαμόρφωση της νέας Δομής 
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών 
Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://www.moke.uth.gr/) , 
όπου διδάσκει τα σχετικά μαθήματα  Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα, και 
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων.  
Είναι μέλος του ΤΕΕ, της Εταιρίας Συστημικής Δυναμικής (System Dynamics Society) 
και του Ελληνικού τμήματός της καθώς και του European Association of Evolutionary 
Political Economy. 

Έχει εργασθεί σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων καθώς για το σχεδιασμό 
δράσεων και πολιτικών σχετικά με την ανάπτυξη, την πολιτική για την καινοτομία, 
την επιχειρηματικότητα κ.λπ.  Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν – μεταξύ 
άλλων - στην οικονομικά της τεχνολογικής και θεσμικής εξέλιξης, την οικονομικής 
της διοίκησης επιχειρήσεων, τη στρατηγική των επιχειρήσεων, τους συνεταιρισμούς 
εργαζομένων, τη διαχείριση, στρατηγική και πολιτική για την τεχνολογία, τη γνώση, 
την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, την οικονομική της ενέργειας και της 
μετάβασης σε βιώσιμα κοινωνικο-τεχνολογικά συστήματα, τις κριτικές θεωρίες της 
διοίκησης, τον κριτικό ρεαλισμό και τη συστημική. 

Πέρα από την διδακτική εμπειρία που καταγράφεται στο βιογραφικό του, 
εργάστηκε στο παρελθόν ως εξωτερικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Βιομηχανικής 
και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ και ως ερευνητής στο Οικονομικό Τμήμα του 
Παν/μίου Αθηνών. 

Είναι μέλος από το 2016 του Δ.Σ. των ΕΛΠΕ Α.Ε., μέλος της Εθνικής Επιτροπής 
Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης και αναπληρωματικό μέλος στο Δ.Σ. της 
Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 



 

 


