
 
 

Ο Γεώργιος Θάνος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ 
Στερεάς Ελλάδας και Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.  

 
Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Α.Π.Θ. και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο 

Πανεπιστήμιο της Dijon (Γαλλία), από το οποίο πήρε δίπλωμα D.E.S.S. στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων. 
Αναγορεύτηκε διδάκτωρ (με άριστα) του Παντείου Πανεπιστημίου στη Χρηματοδοτική Τραπεζική. 

 
Τα ερευνητικά, διδακτικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τις περιοχές της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης, των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, των επενδύσεων και της 
ανάπτυξης μεθόδων και τεχνικών λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, αναφορικά με τους ανωτέρω 
επιστημονικούς χώρους. 

 
Υπήρξε στέλεχος μεγάλων εταιρειών και Προϊστάμενος χρηματοδοτήσεων στις Διευθύνσεις 

Ιδιωτικού τομέα και Δημοσίου τομέα στην Τράπεζα Επενδύσεων. Από τη θέση αυτή έχει εκπονήσει και 
διευθύνει πολυάριθμες οικονομοτεχνικές μελέτες σκοπιμότητας/βιωσιμότητας για τη χρηματοδότηση 
μεγάλων παραγωγικών μονάδων και οργανισμών, όπως Pirelli S.A., Χαρτελλάς Α.Ε., Ελληνικά Διυλιστήρια 
Ασπροπύργου Α.Ε., Ελληνική Βιομηχανία Όπλων Α.Ε., Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.), 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ) και πλήθος άλλων 
μελετών και εισηγήσεων για βιομηχανικές, ξενοδοχειακές και ναυτιλιακές μονάδες της χώρας. 

 
Διετέλεσε σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτερικών με αντικείμενο τη γνωμοδότηση προς τον 

Υπουργό για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 
Υπήρξε επιχειρησιακός ερευνητής στη Διεύθυνση Ερευνών και Μελετών, Τμήμα Επιχειρησιακής 

Έρευνας του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), με συμμετοχή σε μελέτες μεγάλων επιχειρησιακών 
έργων και προγραμμάτων της Πολεμικής Αεροπορίας. 

 
Έχει συνεργαστεί με αναπτυξιακές εταιρείες καθώς και με το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας 

(ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.) επί σειρά ετών, ως εισηγητής πολυάριθμων σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν στις 
Πρωτεύουσες των νομών της Επικράτειας, με σκοπό την επιμόρφωση υψηλόβαθμων και διευθυντικών 
στελεχών οργανισμών, επιχειρήσεων, τραπεζών και επιμελητηρίων, σε θέματα τραπεζικά, 
χρηματοπιστωτικά και επενδύσεων. 

 
Υπήρξε επί μία δεκαετία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕ.ΛΕ.ΤΕ. και Πρόεδρος ή μέλος 

συμβουλίων και επιτροπών με υπουργικές αποφάσεις. 
 
Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής Εξυγίανσης της Δημόσιας Επιχείρησης 

Φωταερίου Αθηνών (ΔΕΦΑ) και μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού 
Νόμου 1262/82 της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα USHER – Unified Support and Help for E-commerce 

enterprise through assisting RDAs (Regional Development Agencies)  για την έρευνα και ανάπτυξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα υποστήριξης  επιχειρηματικών σχεδίων και ειδικότερα στην προώθηση 
και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, με τη συνεργασία των ευρωπαϊκών κρατών Ελλάδα, Ιταλία, 
Ισλανδία, Ιρλανδία και Ολλανδία ως εταίρων. Επίσης έχει διευθύνει (project leader) σημαντικό αριθμό 
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών ευρωπαϊκών έργων για την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
όπως προγράμματα “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-ΕΠΕΑΕΚ, εξοπλιστικά προγράμματα”,  κ.ά.. 

 
Ειδικός ερευνητής για την αναμόρφωση και εισαγωγή καινοτομιών στα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης του Τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) του ΥΠΕΠΘ. Τα εν λόγω 
προγράμματα τέθηκαν σε εφαρμογή (σε εναρμόνιση με την Ε.Ε) από το ακαδ. έτος 2003-2004 στα δημόσια 
ΙΕΚ της χώρας. 

 
Μέλος της Επιτροπής κριτών-εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 

(ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αξιολόγηση νέων ερευνητών και την απόκτηση διδακτορικού 
διπλώματος από ΑΕΙ της χώρας, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος 
ΠΕΝΕΔ 2003. 

 
Υπήρξε συνεργάτης του Κέντρου Κοινωνικών και Οικονομικών Ερευνών του Παντείου 

Πανεπιστημίου. 
 



Έχει διδάξει επί σειρά ετών στο Οικονομικό Τμήμα της Σχολής Ικάρων το αντικείμενο της 
Χρηματοοικονομικής Λογιστικής καθώς και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) τα 
αντικείμενα “Χρηματοοικονομικά” και “Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου”. 

 
Έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά και διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών 

πληθώρα ερευνητικών εργασιών και άλλων γενικότερου ενδιαφέροντος οικονομικών επιστημονικών 
άρθρων σε τραπεζικά περιοδικά επίσης με κριτές, όπως στο Δελτίο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών 
(ΔΕΕΤ), στο Δελτίο της Εμπορικής Τραπέζης και σε άλλα  χρηματοοικονομικά περιοδικά ευρύτερης 
κυκλοφορίας ελληνικά και ξένα. 

 
Έχει σημαντικό αριθμό ερευνητικών συνεργασιών με Καθηγητές και ακαδημαϊκούς φορείς του 

εσωτερικού και του εξωτερικού. 
 
Συγγραφέας επιστημονικών μονογραφιών και συγγραμμάτων σε θέματα χρηματοοικονομικά, 

χρηματοπιστωτικά, λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και χρηματαγορών/κεφαλαιαγορών, πολλά από τα 
οποία διδάσκονται σε μεγάλο αριθμό ΤΕΙ, Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της χώρας. 

 
Έχει παρουσιάσει επιστημονικές ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια επί 

χρηματοοικονομικών θεμάτων, το δε επιστημονικό του έργο του έχει αναγνωρισθεί διεθνώς, αφού έχει τύχει 
εφαρμογής στην παραγωγή και έχουν σημειωθεί πληθώρα ομότιμων αναφορών από διακεκριμένους 
Έλληνες και ξένους ερευνητές. Για επιστημονική του εργασία, αναφορικά με την άμβλυνση των 
περιφερειακών εισοδηματικών ανισοτήτων στις χώρες της ευρωζώνης και της βιώσιμης ανάπτυξης 
ελληνικών περιοχών με συγκριτικά πλεονεκτήματα, του απενεμήθη “βραβείο με εύσημο” από τους διεθνούς 
κύρους Καθηγητές H. Pratzel (University of Munich), K. Fiedler  (University of Humburg), και R. Laugier 
(University of Paris). 

 
Υπήρξε μέλος ελληνικών επιστημονικών οργανώσεων και εταιρειών, όπως Ε.Ε.Ο.Ε., Ε.Ε.Ε.Ε., κ.ά.,  

καθώς και μέλος της διεθνούς επιστημονικής εταιρείας “The International Society for Intercommunication 
of New Ideas, Inc. (ISINI)”. 
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