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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
Ο Ρήγας Γεώργιος από τον Απρίλιο του 1990 έως σήμερα είναι Καθηγητής στο τμήμα ΖΠ /
ΣΤΕΓ / ΤΕΙ Θεσσαλίας στο οποίο διδάσκει συνεχώς και αυτοτελώς τα μαθήματα:
- Εφαρμοσμένα Μαθηματικά θεωρία
- Βιομετρία θεωρία
- Κτηνοτροφική Λογιστική θεωρία + εργαστήριο
- Οργάνωση και Διοίκηση Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων θεωρία
- Τεχνικοοικονομική Ανάλυση θεωρία + εργαστήριο
Έχει συγγράψει διδακτικές σημειώσεις για όλα τα μαθήματα και παράλληλα οργάνωσε τα
εργαστήρια:
-

Κτηνοτροφικής Λογιστικής
Τεχνικοοικονομικής Ανάλυσης
Βιομετρίας

Το Σεπτέμβριο του 1969 εισήχθηκε με υποτροφία από το Κρατικό Ίδρυμα Υποτροφιών
(Ι.Κ.Υ) στο Μαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, από το οποίο και αποφοίτησε τον Ιούνιο του 1973 (4 έτη σπουδές) με το γενικό
βαθμό ΄΄οκτώ και ένα΄΄ (8,1). Το Σεπτέμβριο του 1973 εγγράφηκε για μεταπτυχιακές σπουδές
στην Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόννης Δυτικής Γερμανίας. Κατά τη
διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών ισοτίμησε το πτυχίο των Μαθηματικών της Ελλάδας
με το δίπλωμα (DIPLOM) των Οικονομικών της Γερμανίας, αφού προηγουμένως
υποβλήθηκε στην κανονική διαδικασία των εξετάσεων και τη συγγραφή διπλωματικής
εργασίας. Έχει 6 δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά με κριτές, 25 δημοσιεύσεις σε διεθνή και
ελληνικά συνέδρια και συμμετείχε σε 14 ερευνητικά προγράμματα.
Τον Ιούλιο του 1979 διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης εταιρίας
΄΄ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε΄΄ με έδρα τη Λάρισα στην οποία και παρέμεινε έως το Μάιο του
1981. Το Νοέμβριο του 1980 ίδρυσε την εταιρία ΄΄MEDAL Γ. ΡΗΓΑΣ και ΣΙΑ Ε.Β.Ε΄΄ με
αντικείμενο την παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία ειδών από κρύσταλλο στην οποία
συμμετείχε με ποσοστό 55% και διαχειρίσθηκε έως το Σεπτέμβριο του 1983. Τον Οκτώβριο
του 1983 προσλήφθηκε με την ιδιότητα του Οικονομικού Συμβούλου στο Συνεταιρισμό
παραγωγών επαρχίας Αγιάς – Λάρισας με την επωνυμία ΄΄ΣΕΠΟ ΕΠ. ΑΓΙΑΣ΄΄, όπου και
παρέμεινε έως το Σεπτέμβριο του 1984. Η θέση του στο Συνεταιρισμό επιδοτείτο, μέσω της

Α.Τ.Ε, εξολοκλήρου από το KREDIT ANSTALT / Δυτ. Γερμανίας, ως θέση ειδικού
επιστήμονα.
Το Σεπτέμβριο του 1984 προσλήφθηκε ως έκτακτος Καθηγητής στο ΤΕΙ Λάρισας για
το ακαδημαϊκό έτος 1984 – 1985. Η πρόσληψή του αυτή επαναλαμβανόταν συνεχώς έως τον
Απρίλιο του 1990 που διορίστηκε μόνιμος καθηγητής στο τμήμα ΖΠ του ΤΕΙ Λάρισας. Στο
διάστημα αυτό, ως έκτακτος καθηγητής, δίδαξε τα μαθήματα: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,
Στατιστική και Κτηνοτροφική Λογιστική. Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
1984 – 1985 ανέλαβε την οργάνωση, διδασκαλία και συγγραφή διδακτικών σημειώσεων για
τα μαθήματα Στατιστική και Οικονομική Ανάπτυξη, Οικονομικά Μαθηματικά και Διοίκηση
Επιχειρήσεων στο πρόγραμμα AGRO-I που διοργανώθηκε από το ΤΕΙΛ , απευθυνόταν σε
υποψήφιους συνεταιριστικούς υπαλλήλους και επιδοτείτο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τον Ιανουάριο του 1985 διορίστηκε στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) μετά από
πανελλήνιο διαγωνισμό. Στην ΑΤΕ παρέμεινε έως τον Απρίλιο του 1990 που διορίσθηκε σε
μόνιμη θέση Καθηγητή στο τμήμα ΖΠ του ΤΕΙ Λάρισας. Το Σεπτέμβριο του 1988 επιλέχτηκε
από τη Διοίκηση της ΑΤΕ να αναλάβει υπεύθυνος δικτύου της τράπεζας στη Γερμανία. Λόγω
οικογενειακών δυσκολιών δεν αποδέχτηκε τελικά την πρόταση και αντί αυτού του προτάθηκε
η οργάνωση και λειτουργία του τμήματος Εισαγωγών - Εξαγωγών στο Α΄ κατάστημα
Λάρισας της ΑΤΕ το οποίο θα εξυπηρετούσε σε σχετικά θέματα όλα τα καταστήματα της
Θεσσαλίας. Αποδέχτηκε την πρόταση και μετέβει τον Ιανουάριο του 1989 για εκπαίδευση
στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στο εκπαιδευτικό κέντρο της ΑΤΕ στην Αθήνα. Τον
Ιούλιο του 1989 επέστρεψε στη Λάρισα και οργάνωσε το τμήμα εισαγωγών – εξαγωγών το
οποίο άρχισε να λειτουργεί με επιτυχία τον ίδιο μήνα. Στο τμήμα παρέμεινε ως προϊστάμενος
έως τον Απρίλιο του 1990 και συγκεκριμένα έως 12 – 4 – 90, ημερομηνία διορισμού του στο
ΤΕΙ Λάρισας. Το Φεβρουάριο του 1986 με απόφαση του Διοικητή της ΑΤΕ διορίστηκε μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Γαλακτοβιομηχανίας Λάρισας ΄΄ΟΛΥΜΠΟΣ΄΄ μετοχικού
ενδιαφέροντος της ΑΤΕ (60%) και της ΕΓΣΛΤΑ (40%), θέση που διατήρησε έως τον
Απρίλιο του 1990. Από τον Απρίλιο του 1990 έως σήμερα είναι Καθηγητής στο τμήμα ΖΠ /
ΣΤΕΓ / ΤΕΙ Θεσσαλίας.

