Άγγελος Τσακανίκας
Ο Άγγελος Τσακανίκας είναι ∆ιπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και έχει εκπονήσει
τη διδακτορική διατριβή του στην περιοχή της Τεχνολογικής Οικονομίας και Στρατηγικής
στο ΕΜΠ. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής του συμμετείχε σε σειρά
ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων στην περιοχή της κοινωνικοοικονομικής
έρευνας, πολιτικών για τις επιχειρήσεις και κοινωνίας της πληροφορίας. Από το 2003 έως
το 2008 δίδασκε Αξιολόγηση Επενδύσεων, Οικονομικά της Τεχνολογίας και Οικονομικές
Πολιτικές της ΕΕ ως Λέκτορας (Π.∆ 407/80) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επίσης από τον Μάιο του 2004 μέχρι τον Απρίλιο του
2007 εργάστηκε στο ΙΟΒΕ ως Υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομικής Συγκυρίας, από τον
Απρίλιο του 2007 έως τον Μάρτιο του 2012 ήταν Υπεύθυνος Έρευνας του ΙΟΒΕ και από
τον Απρίλιο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2014 ήταν ∆ιευθυντής Έρευνας στο ΙΟΒΕ.
Τον Μάρτιο του 2010 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής στο ΕΜΠ, στο γνωστικό
αντικείμενο της Οικονομικής Αξιολόγησης Τεχνολογικών Συστημάτων, στη Σχολή
Χημικών Μηχανικών. Ανέλαβε καθήκοντα Επίκουρου Καθηγητή τον Φεβρουάριο του
2014. Από το 2009 διδάσκει στο ∆ιαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων “Athens MBA”, το μάθημα. Βιομηχανικής Πολιτικής

και ∆ιεθνής Ανταγωνιστικότητα.
Στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας έχει ασχοληθεί με πλήθος μελετών για
διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, την επιχειρηματικότητα και την
ανταγωνιστικότητα, καθώς και τις νέες τεχνολογίες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
σχετίζονται κυρίως με τα οικονομικά της καινοτομίας, την τεχνολογική στρατηγική των
επιχειρήσεων, την επιχειρηματικότητα και τις σχετικές δημόσιες πολιτικές. Είναι μέλος
της ομάδας του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ που συμμετέχει στο
ερευνητικό consortium του Global Entrepreneurship Monitor, όπως και της Ομάδας για
την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας,
του ΕΒΕΟ / ΕΜΠ.
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Aggelos Tsakanikas graduated from the Department of Chemical Engineering at the
National Technical University of Athens (NTUA), where he also conducted his PhD
thesis in the area of Technology Economics and Business Strategy. As a research
fellow in the Laboratory of Industrial and Energy Economics (LIEE/NTUA) he
participated in various European projects in the area of socioeconomics research and
information society. He has also been working as an adjunct Lecturer at the
University of Peloponese (Department of Economics) from 2003 to 2008. From May
2004 he worked in the Foundation for Economic and Industrial Research (FEIR/IOBE)
as Head of Business & consumer Surveys, from April 2007 as a Head of research and
from April 2012 to January 2014 as Research Director. His main research interests
and most of his published work are in the area of technology strategy of the firm,
business strategy, economics of innovation, entrepreneurship and relevant public
policies.
In March 2010 he was elected Assistant Professor at the National Technical
University of Athens in the field of economic analysis of technological systems. He
was appointed as Assistant Professor in February 2014. He teaches at the business
administration postgraduate programme "Athens MBA", “Industrial policy and
International Competitiveness”.
In the context of his research activity has been involved with numerous sectoral
studies, quarterly reports on the Greek Economy, studies on entrepreneurship and
competitiveness, as well as studies on information society. His research interests
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entrepreneurship, and related public policies. He is also a member of the research
consortium of Global Entrepreneurship Monitor and a member of the group for
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