Βιογραφικό Σημείωμα του Γιάννη Καλογήρου, Καθηγητή ΕΜΠ
Ο Γιάννης Καλογήρου είναι Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής
Στρατηγικής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας
της Σχολής Χημικών Μηχανικών και υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Επιστημονικού
Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού
Ερευνητικού Δικτύου Αριστείας DIME (Dynamics of Institutions and Markets in
Europe) και Rapporteur του High Level Panel οn the Socio-economic Benefits of the
European Research Area.
Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα οικονομικών,
οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Στο
πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του
ΕΜΠ είναι, την τελευταία εικοσαετία, επιστημονικός υπεύθυνος δύο διεπιστημονικών
ερευνητικών ομάδων, που δραστηριοποιούνται στη «σπουδή της καινοτομίας και της
επιχειρηματικότητας» και στην «Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση
της Κοινωνίας της Πληροφορίας». Έχει συντονίσει μια σειρά από ευρωπαϊκά και
ελληνικά έργα κοινωνικο-οικονομικής έρευνας στους τομείς της τεχνολογίας, της
καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των αντίστοιχων δημόσιων πολιτικών.
Ειδικότερα, έχει σχεδιάσει και συντονίσει πολλές έρευνες πεδίου μεγάλης κλίμακας
για τη μελέτη των ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και
τις πιο πρόσφατες ευρωπαϊκές έρευνες για την επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσης
(AEGIS, 2011), την επιχειρηματικότητα στις δημιουργικές βιομηχανίες (Cre8tv.eu,
2015) και στον ελληνικό χώρο τις δύο έρευνες για τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις
(ΣΕΒ 2011, 2013) και την έρευνα για την επιχειρηματικότητα των νέων αποφοίτων του
ΕΜΠ (2015).
Έχει υπηρετήσει ως Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας (2000-2002) και ως Ειδικός
Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2002-2004) και έχει εργασθεί στην
ελληνική βιομηχανία στον σχεδιασμό, την οικονομική ανάλυση και την υλοποίηση
βιομηχανικών έργων. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή και την επιμέλεια των βιβλίων
“European Collaboration in Research and Development: Business Strategy and Public
Policy” (Elgar, 2004), “Knowledge Flows in European Industry” ( Routledge, 2006),
“The dynamics of Knowledge Intensive Entrepreneurship” (Routledge, 2016), «Το
ελληνικό μάνατζμεντ» (ΕΑΣΕ, 1996) και «Ο δυϊσμός των ελληνικών επιχειρήσεων»
(ΕΑΣΕ, 1998). Έχει, επίσης, επιμεληθεί και έχει γράψει την εισαγωγή στην ελληνική
έκδοση του βιβλίου της Mariana Mazzucato «Το Επιχειρηματικό Κράτος» (Εκδόσεις
Κριτική, 2015).
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