Γεώργιος Καρακατσάνης
Ο Γεώργιος Καρακατσάνης είναι οικονοµολόγος και απόφοιτος του τµήµατος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονοµικών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Συνέχισε τις µεταπτυχιακές
σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), όπου στην µεταπτυχιακή διπλωµατική
εργασία του εισήγαγε σηµαντικές καινοτοµίες στο πεδίο της Οικολογικής Χρηµατοοικονοµικής
Μηχανικής. Την περίοδο 2007-2013 εργάστηκε στον τραπεζικό τοµέα σε θέµατα οικολογικών
επενδύσεων, διαχείρισης κινδύνων κι επιχειρησιακής συνέχειας. Από τον Μάιο του 2013 είναι
Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ στο αντικείµενο της Οικονοµετρίας Φυσικού Κεφαλαίου, έχοντας
εκτενή ερευνητική και διδακτική εµπειρία στο πεδίο της Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων. Από
το 2014 έως το 2016 συνεργάστηκε µε το Πολυτεχνείο του Μονάχου ως Επισκέπτης Λέκτορας κι
Ερευνητής στο αντικείµενο της Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων για Μηχανικούς. Τον Μάιο
του 2018, ίδρυσε την νεοφυή επιχείρηση EVOTROPIA - Ecological Finance Architectures, η
οποία σχεδιάζει ένα ψηφιακό χρηµατιστήριο για την βιοµηχανική συµβίωση, ενώ αναπτύσσει
και χρηµατοπιστωτικά εργαλεία προσαρµοσµένα στις ανάγκες της κυκλικής οικονοµίας.
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