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Ο Νίκος Κουτσιαράς είναι απόφοιτος της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής και σπούδασε (1976-1981)
οικονοµικές επιστήµες στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Παρακολούθησε
(1981-1982) το πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών στην αγροτική οικονοµική του WyeCollege/
UniversityofLondon, αποκτώντας τον τίτλο σπουδών MasterofScience. To 2002 έλαβε το διδακτορικό
του από το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε τον
βαθµό άριστα.
Έχει εργασθεί στην Εµπορική Τράπεζα ως αναλυτής συστηµάτων (1983-1984 και 1988-1992), στο
Υπουργείο Γεωργίας ως ειδικός σύµβουλος (1985-1987) και στο Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών
Μελετών ως ερευνητής (1992-1993). ∆ιετέλεσε ειδικός σύµβουλος του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (2000-2001) και εθνικός εκπρόσωπος της χώρας στην Επιτροπή Κοινωνικής
Προστασίας και στην Επιτροπή Απασχόλησης του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, στην
διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2003 ήταν διευθυντής και επικεφαλής της συντακτικής οµάδας του
επίσηµου δικτυακού τόπου της τέταρτης ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην διάρκεια της περιόδου 1994-2002 ήταν εξωτερικός συνεργάτης, µε διδακτικά καθήκοντα, του
µεταπτυχιακού προγράµµατος στις Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς Σπουδές του Τµήµατος Πολιτικής
Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών και, ακολούθως (2003-2004),
εργάσθηκε ως εντεταλµένος διδασκαλίας (Π.∆. 407/80) στο ίδιο Τµήµα, όπου εξελέγη, το 2006,
λέκτορας µε γνωστικό αντικείµενο τις δηµόσιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης – µε έµφαση στην
κοινωνική πολιτική. Από τον Απρίλιο του 2013 είναι επίκουρος καθηγητής του Τµήµατος Πολιτικής
Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.Tα ακαδηµαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014 προσκλήθηκε να
διδάξει στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτικήτου Τµήµατος
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο
του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης διδάσκει τα µαθήµατα Πολιτική Οικονοµία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική, Ευρωπαϊκή
Οικονοµία και Αναδιανεµητικές Πολιτικές στην Ευρώπη, ενώ στο πλαίσιο του µεταπτυχιακού
προγράµµατος στις Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς Σπουδές του ίδιου Τµήµατος διδάσκει τα µαθήµατα
Πολιτική Οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (συνδιδασκαλία µε τον καθηγητή Λουκά
Τσούκαλη) και Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. Έχει, επίσης, διδάξει τα µαθήµατα Το Πολιτικό
Σύστηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πολιτική Οικονοµία της ∆ηµόσιας Πολιτικής και Εισαγωγή στην
Μεθοδολογία.
Έχει δηµοσιεύσει µία µονογραφία, ένα βιβλίο/ θεµατική συλλογή εκτενών κειµένων του, ένα βιβλίο
βασισµένο στις διαλέξεις του στο µάθηµα Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (στα αγγλικά), άρθρα
στα περιοδικά Journal of Common Market Studies, Studia Europaea, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής
Επιστήµης, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, Επιθεώρηση Αγροτικών Μελετών, ∆ιεθνής και
Ευρωπαϊκή Πολιτική,καθώς και κείµενα/ συνεισφορές σε ξενόγλωσσους και ελληνόγλωσσους
συλλογικούς τόµους. Από το 2013 είναι επιµελητής έκδοσης του περιοδικού Ελληνική Επιθεώρηση
Πολιτικής Επιστήµης (σε συνεργασία µε τον αναπληρωτή καθηγητή Γρηγόρη Μολύβα). Τέλος, έχει
δηµιουργήσει και διευθύνει την ακαδηµαϊκή ιστοσελίδα http://www.poleconomix.gr .
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