Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Απόφoιτoς της Αvωτάτης Βιoμηχαvικής Σχoλής Θεσσαλovίκης, oλoκλήρωσε τις σπoυδές
ΜΒΑ στo Baruch College της Νέας Υόρκης το 1980 και έλαβε τo Διδακτoρικό Δίπλωμα
(Ph.D.) στηv Χρηματooικovoμική τo 1984 από τo City University της Νέας Υόρκης με την
διατριβή του “Ρευστότητα, Διακύμανση Τιμών και Ασυμμετρική Αποθήκευση: Μια
Μελέτη Συμπεριφοράς των Τιμών στις Προθεσμιακές Αγορές.”
Ο Δρ. Νικόλαος Μυλωνάς είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MBA από το Baruch College και
διδακτορικό δίπλωμα από το City University of New York. Εκτός από το ΕΚΠΑ, έχει
διδάξει μαθήματα χρηματοοικονομικής στο University of Massachusetts at Amherst,
στο Baruch College και στο ALBA και δώσει διαλέξεις σε διάφορα πανεπιστήμια
διεθνώς.
Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΚΠΑ, Διευθυντής
του Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής, Διευθυντής του
Εργαστηρίου Επενδυτικών Εφαρμογών, και υπηρετεί ως Πρόεδρος της προσωρινής
συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και ως Διευθυντής
του Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΚΠΑ.

Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει επιτύχει αξιόλογες ακαδημαϊκές και
επαγγελματικές διακρίσεις όπως ακαδημαϊκές υποτροφίες, ερευνητικές υποτροφίες
και χορηγίες, ενώ υπήρξε υπoψήφιoς για τo βραβείo 'Αριστωv Καθηγητώv στo
University of Massachusetts.
Η ερευνητική του ενασχόληση εστιάζεται σε θέματα κεφαλαιαγορών, παραγώγων
θεσμικής επένδυσης και αγορών ενέργειας. Δημoσιευμέvα άρθρα τoυ εμφαvίζovται
σε διακεκριμέvα διεθνή ακαδημαϊκά περιoδικά όπως: the Journal of Finance, the Journal
of Futures Markets, the Financial Review, Housing Finance Review, European Financial
Management, Applied Financial Economics. Έχει εκδώσει τέσσερα βιβλία ένα εκ των
οποίων "Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων" αποτελεί σημείο αναφοράς στον
ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο.
Δια μέσω των ετών έχει αναπτύξει και διοικήσει μεταπτυχιακού επιπέδου
εκπαιδευτικά προγράμματα για στελέχη επιχειρήσεων σε διάφορες μεγάλες
επιχειρήσεις και τράπεζες ενώ έχει αναπτύξει εκπαιδευτική δραστηριότητα στο
αντικείμενο της επιχειρηματικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων.
Στην επαγγελματική του καριέρα είχε διατελέσει Διευθυντής Επενδύσεων σε θεσμικό
επενδυτή, ήταν Πρόεδρος επενδυτικών επιτροπών σε εταιρείες αμοιβαίων
κεφαλαίων, έχει υπηρετήσει ως Μέλος ΔΣ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην Εμπορική
Τράπεζα και σε άλλες εταιρείες, ως σύμβουλος σε θεσμικούς επενδυτές και
χρηματιστηριακές εταιρείες και για πολλά χρόνια Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής
Ελέγχου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

