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“Κατά τη διάρκεια 1999-2003 φοίτησα στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Την 

περίοδο της φοίτησης μου στο τμήμα, είχα τη δυνατότητα να επωφεληθώ από την επιστημονική 

γνώση και εμπειρία αξιόλογων καθηγητών. Η συχνή συνεργασία και αλληλεπίδραση που είχα μαζί 

τους συνέβαλε σημαντικά στην περαιτέρω βελτίωση των γνώσεων μου. Σε συνδυασμό με το υψηλής 

ποιότητας πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το τμήμα, μου έδωσαν τη δυνατότητα να ακολουθήσω 

το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα οικονομικά (MSc in Economics) του πανεπιστημίου του 

Nottingham (Μεγάλη Βρετανία), το οποίο κατατάσσεται στα 40 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως 

σύμφωνα με την έγκριτη αξιολόγηση του Tilburg University. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να επισημάνω τη 

σημαντική συνεισφορά της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου για την ενίσχυση της μάθησης μου τόσο 

σε διδακτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο μέσω της πλούσιας συλλογής επιστημονικών 

συγγραμμάτων αλλά και της πρόσβασης που μου παρείχε σε διεθνούς φήμης ακαδημαϊκά περιοδικά 

(academic journals). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών μου σπουδών (2003-2004) 

στο Nottingham, συνέχισα τις σπουδές μου σε διδακτορικό επίπεδο (2004-2009) στο ίδιο 

πανεπιστήμιο με την απονομή υποτροφίας από το Economic and Social Research Council (ESRC). 

Πριν την ολοκλήρωση των διδακτορικών μου σπουδών, εργάστηκα από το 2008 έως 2010 στο 

Πανεπιστήμιο του York ως μεταδιδακτορικός ερευνητής (post-doc). Το 2010, το πανεπιστήμιου του 

Birmingham με προσέλαβε στη βαθμίδα του Λέκτορα στο τμήμα Οικονομικών και το 2012 έλαβα 

προαγωγή στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή. Από το 2013 έως τώρα είμαι Αναπληρωτής 

καθηγητής καθώς και Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομικών Πειραμάτων στο πανεπιστήμιο του 

Birmingham. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα έγκειται στο πεδίο των οικονομικών της 

συμπεριφοράς και των δημοσίων οικονομικών. Το ερευνητικό μου έργο έχει δημοσιευτεί σε μεγάλο 

αριθμό διεθνώς αναγνωρισμένων  ακαδημαϊκών περιοδικών όπως το Games and Economic Behavior, 

Journal of Public Economics, Experimental Economics, Southern Economic Journal, Economics 

Letters και Journal of Economic Psychology, μεταξύ άλλων.” 
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