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Ο κ. Γεράσιμος Πομώνης γεννήθηκε στην Πάτρα. Είναι Οικονομολόγος εκπαιδευτικός 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και υπηρετεί ως Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 
Οικονομίας (ΠΕ80) στο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας. Από το 2007 έως το 2018 υπηρέτησε 
ως Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων ΠΕ09 στις ΠΔΕ Πελοποννήσου και Δυτικής 
Ελλάδας.  
Έχει Διδακτορικό Δίπλωμα στη διδακτική της Χρηματοοικονομικής από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Τραπεζική από το 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πτυχίο του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων με Ειδίκευση στη Λογιστική 
από την ΑΣΟΕΕ, καθώς και Πιστοποιητικό Παιδαγωγικών Σπουδών από την ΠΑΤΕΣ / 
ΣΕΛΕΤΕ.  
Έχει σημαντική παρουσία σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με παρουσιάσεις και έχει 
δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, σε 
πρακτικά συνεδρίων με κριτές, καθώς και σε τόμους ειδικών επιστημονικών εκδόσεων 
με κριτές, για τα οποία υπάρχει πλήθος ετεροαναφορών. Άρθρα του έχουν βραβευτεί ως 
Top Ten Download σε ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά και ως Best Paper 
Presentation σε Session διεθνών συνεδρίων.  Σημαντικές επιστημονικές παρουσίες του 
είναι στο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Οικονομικής Εταιρείας στο Σικάγο των 
ΗΠΑ το 2007, στο Συνέδριο Developments in Economics Education (DEE) στο 
Κέιμπριτζ της Αγγλίας το 2007, καθώς και στο European Applied Business Research and 
College Teaching and Learning Conference στη Siena της Ιταλίας το 2006.  
Είναι κριτής / reviewer σε διάφορα ελληνικά και διεθνή περιοδικά, σε άρθρα με 
επιστημονικό περιεχόμενο λογιστικής, οικονομικών, διδακτικής, καθώς και 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης με στατιστικά / οικονομετρικά μοντέλα.  
Έχει διδάξει από το 1986 έως το 2005 στο Τμήμα Λογιστικής της ΣΔΟ του ΑΤΕΙ 
Πάτρας διάφορα μαθήματα Λογιστικής. Έχει επίσης διδάξει στο Πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ 
της ΑΣΠΑΙΤΕ Πάτρας, ενώ, επί σειρά ετών,  έχει διδάξει διάφορα μαθήματα λογιστικής 
καθώς και αγγλικής ορολογίας στο 1ο Δ.ΙΕΚ Πάτρας.  
Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων και μέλος του ΟΕΕ.  
Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέρονται σχετίζονται, αλλά δεν περιορίζονται, 
στα επιστημονικά αντικείμενα της λογιστικής, της οικονομικής ανάλυσης, της ειδικής 
διδακτικής, της χρηματοοικονομικής ανάλυσης με στατιστικά / οικονομετρικά μοντέλα, 
καθώς και στην ανάλυση των τύπων και τρόπων μάθησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων 
κριτικής σκέψης.  
Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΕΤ Δυτ. Ελλάδας της ΠΕΣΣ, 
του Περιφ. Τμήματος της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (ΕΟΕΔΕ), καθώς και μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΟΕΔΕ.  
Είναι ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας, μέλος του Ν.Ο. 
Πατρών και μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του, ιδρυτικό μέλος και μέλος του 
πρώτου διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος του (πρώην) 
Δήμου Μεσσάτιδος.  
 


