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Ο  Καθηγητής  Δρ.  Κώστας  Ανδριοσόπουλος  είναι  Διευθυντής  στο
Ερευνητικό Κέντρο Ενεργειακής Διοίκησης (Research Centre for Energy
Management)  στο  ESCP Europe Business School,  όπου και  κατέχει  την
έδρα Καθηγητή Χρηματοοικονομικών και Ενεργειακής Οικονομίας. Επίσης
είναι ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Executive  Master  in  Energy
Management (EMEM).

Έχει  διδακτορικό  στα  Χρηματοοικονομικά  (Cass  Business  School,  City
University London), το οποίο υποστηρίχθηκε από υποτροφία του Ιδρύματος
Αλέξανδρος  Ωνάσης.  Επίσης  κατέχει  MBA  και  MSc  στα
Χρηματοοικονομικά (Northeastern University,  Boston,  USA) και Δίπλωμα
Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης (Πολυτεχνείο Κρήτης).

Είναι  μέλος σε διάφορες επαγγελματικές και εκπαιδευτικές  εταιρείες  /
συνδέσμους.
- Προέδρος  της  Ενεργειακής  Επιτροπής  του  Ελληνο-Αμερικανικού

Εμπορικού Επιμελητηρίου.
- Ιδρυτής  και  τέως  Πρόεδρος  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Ενεργειακής

Οικονομίας (μια δεξαμενή σκέψης που επικεντρώνεται σε θέματα που
σχετίζονται με την ενέργεια, το περιβάλλον και την οικονομία).

- Μέλος του ΔΣ του Παγκόσμιου Κέντρου Αερίου (Global Gas Centre) του
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργειας (World Energy Council) ως ειδικός
σε θέματα φυσικού αερίου και LNG.

- Μέλος του ΔΣ της Διεθνής Ένωσης Ενεργειακής Οικονομίας (IAEE) ως
Αντιπρόεδρος για τις Δημοσιεύσεις.

- Ιδρυτικό  μέλος  ΔΣ της Εταιρίας Χρηματοοικονομικής  Μηχανικής και
Τραπεζικής.

- Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
- Μέλος της Beta Gamma Sigma honour society, η οποία αναγνωρίζει τα

ακαδημαϊκά  επιτεύγματα  των  φοιτητών  διοίκησης  επιχειρήσεων
παγκοσμίως.

- Mέλος του Energy Commission of the Industry and Parliament Trust στο
Ηνωμένο Βασίλειο (2012-13).

Εκτός από το ακαδημαϊκό του προφίλ,  έχει  εκτεταμένη  επαγγελματική
εμπειρία  στις  επιχειρήσεις  ενώ  έχει  υπηρετήσει  ως  σύμβουλος
επιχειρήσεων  σε  θέματα  ενέργειας,  τροφίμων,  προγραμματισμού  και
λογισμικού,  εμπορικών  συναλλαγών  και  ναυτιλίας.  Το  Σεπτέμβριο  του
2019  επανεξελέγη  Αντιπρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της
Ελληνικής Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ), θέση την οποία κατείχε
και  τη περίοδο  2014-2015.  Από τον  Αύγουστο του  2018 είναι  Country
Manager της Akuo Energy στην Ελλάδα, μία πολυεθνική εταιρεία με έδρα
την  Γαλλία  που  αναπτύσσει  έργα  ΑΠΕ  σε  17  χώρες  ανά  τον  κόσμο.
Παράλληλα  έχει  εργαστεί  ως  σύμβουλος  του  Διευθυντή  Λιανικής
Τραπεζικής  και  του  Διευθύνοντα  Συμβούλου  για  τη  British  Bankers’
Association (2007).

Τα  τρέχοντα  επιστημονικά  ενδιαφέροντα  του  συμπεριλαμβάνουν  τους
τομείς  της  ενέργειας  που  σχετίζονται  με  γεωπολιτικά  ζητήματα,  τις
αγορές  φυσικού  αερίου  και  LNG,  τη  μοντελοποίηση  τιμών,  τη
χρηματοοικονομική  τεχνική  και  τις  επιχειρησιακές  εφαρμογές  για  τη
διαχείριση  κινδύνου  και  επενδύσεων  στους  τομείς  της  ενέργειας,
ναυτιλίας και εμπορευμάτων.

Το  ερευνητικό  έργο  του  έχει  δημοσιευθεί  σε  πολλαπλά  έγκυρα  διεθνή
επιστημονικά  περιοδικά,  ενώ  μέρος  του  έχει  παρουσιαστεί  σε



αναγνωρισμένα  διεθνή  συνέδρια.  Είναι  αναπληρωτής  συντάκτης  των
επιστημονικών περιοδικών  International Journal of Financial Engineering
and Risk Management και  Journal of Energy Markets και έχει διατελέσει
ως επισκέπτης  συντάκτης σε πληθώρα αναγνωρισμένων επιστημονικών
περιοδικών του χώρου. Ενεργεί ως κριτής επιστημονικών δημοσιεύσεων
σε περιοδικά και έχει διοργανώσει πολλά διεθνή συνέδρια ανά τον κόσμο.


