Ο Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας γεννήθηκε στα Γρεβενά το 1979. Αποφοίτησε
απο το Β' Λύκειο Γρεβενών το 1996.
Το 2001 έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής
θητείας του, έλαβε διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα και Ίδρυμα
το 2006, υλοποιώντας τη διατριβή του στο Εργαστήριο Συστημάτων
Ηλεκτρικής Ενέργειας υπό την επίβλεψη του Καθ. Πέτρου Ντοκόπουλου.

Κατόπιν εργάστηκε ως Έμπειρος Ερευνητής στο Κέντρο του
πανεπιστημίου του Κέμπριτζ για την Έρευνα Περιορισμού της Κλιματικής
Αλλαγής (Cambridge Center for Climate Change Mitigation Research) του
Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπό τη Διεύθυνση
του Prof. Terry Barker. H έρευνα αφορά την ανάπτυξη Economy-EnergyEnvironment (Ε3) υποδειγμάτων, ως συνέχεια του Cambridge Growth
Project, που ξεκίνησε ο Sir Richard Stone και οδήγησε στην απονομή σε
αυτόν του Νόμπελ Οικονομίας το 1984. Ο Δρ. Αθ. Δαγούμας διατήρησε
μακροχρόνια συνεργασία με το Cambridge Trust for New Thinking in
Economics.

Ο Δρ. Αθ. Δαγούμας επέστρεψε το 2009 στην Ελλάδα για να εργαστεί ως
ειδικός επιστήμονας στον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) και, μετά τη
διάσπαση του σε ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΛΑΓΗΕ Α.Ε., ως ειδικός επιστήμονας στο
Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Λ.Α.Γ.Η.Ε.). Εργάστηκε
στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και
στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ρυθμιστικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
των εν λόγω εταιρειών. Διετέλεσε για λίγους μήνες σύμβουλος στο
Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
(Υ.Π.Ε.Κ.Α.). Το 2011 εκλέχθηκε, και το 2014 -λογω δημοσιονομικών
περιορισμών στις προσλήψεις- διορίστηκε Λέκτορας στην «Οικονομική
της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων» στο τμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ το 2016 εξελίχθηκε
σε Επίκουρο Καθηγητή. Την περίοδο 2016 μέχρι το διορισμό του στη

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) διετέλεσε ως ο ιδρυτικός Διευθυντής
του Εργαστηρίου «Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής» του
ιδίου Τμήματος και Ιδρύματος. Από τον Ιούλιο του 2020 είναι Πρόεδρος
στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Ο Δρ. Αθ. Δαγούμας έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών ερευνητικών
προγραμμάτων, είτε ως επιστημονικά υπεύθυνος είτε ως ερευνητής, σε
θέματα σχετιζόμενα με σύγχρονες ενεργειακές αγορές, ενεργειακή και
περιβαλλοντική πολιτική, ενώ έχει επίσης συνεργαστεί, μέσω εκπόνησης
μελετών/αναλύσεων/παροχής συμβουλών/ανάπτυξης υποδειγμάτων,
με πλήθος ενεργειακών εταιρειών. Έχει επίσης συνεργαστεί με φορείς
ξένων κυβερνήσεων σε θέματα ενεργειακής πολιτικής. Η επιστημονική
του εργογραφία περιλαμβάνει άνω των 100 δημοσιεύσεων σε διεθνή
επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων. Έχει
μακροχρόνια εργασιακή και ερευνητική εμπειρία σε θέματα
ενεργειακών αγορών και ενεργειακής πολιτικής.

Εκτενές βιογραφικό σημείωμα στον ακόλουθο σύνδεσμο.

