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ΑΔΑ: 6Ω9Ε469143-7ΩΟ

Βιογραφικό σημείωμα:

http://logistics.teicm.gr/images/logisticsdocs/viografika/
aidonisa/Dimitrios_Aidonis_%CE%95%CE%9D.pdf

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ
mail

9129
Daidonis77@gmail.com

2. Δρ. Δημήτριος Φωλίνας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας.
ΦΕΚ Διορισμού:

3 82/τΓ/13‐5‐2010

Γνωστικό
Αντικείμενο:

Ολοκλήρωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ‐ e‐Logistics

Συνάφεια
επιστημονικού
έργου:

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό
σημείωμα:

http://logistics.teicm.gr/images/logisticsdocs/viografika/folinas/

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ

5692
dfolinas@gmail.com

mail

cv_folinas_english.pdf

3. Δρ. Παναγιώτης Τσαρούχας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας.
ΦΕΚ Διορισμού:

7 53/τΓ/4‐10‐2007

Γνωστικό Αντικείμενο:

Ανάλυση Αξιοπιστίας σε Συστήματα Παραγωγής

Συνάφεια
επιστημονικού έργου:

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό σημείωμα:

http://logistics.teicm.gr/images/logisticsdocs/viografika/
tsarouxas/CV_Tsarouhas_en.pdf

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ
mail

11079
ptsarouhas@teiste.gr

Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας.
ΦΕΚ Διορισμού:
146/Γ/25‐2‐08
Γνωστικό
Κατανεμημένα συστήματα πληροφορικής και εφαρμογές
Αντικείμενο:
της χρήσης των Η/Υ στο εμπόριο και την οικονομία
Συνάφεια
Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
επιστημονικού
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
έργου:
4.

ΑΔΑ: 6Ω9Ε469143-7ΩΟ

βιογραφικό σημείωμα
http://logistics.teicm.gr/images/logisticsdocs/viografika/kelemis

Βιογραφικό
σημείωμα:

/kelemis%20gr.pdf

5168
kelemisa@teicm.gr

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ
mail

(από άλλα Τμήματα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Κεντρικής Μακεδονίας)
5.

Δρ. Σωτήριος Δημητριάδης, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής
Μακεδονίας.

ΦΕΚ Διορισμού:

250/05‐11‐02

Γνωστικό
Αντικείμενο:

Βιομηχανική Διοίκηση

Συνάφεια
επιστημονικού
έργου:

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό
σημείωμα:

http://business.teiser.gr/sites/default/files/CV_GEN_Nov_2011_
TEI_Dimitriadis.pdf

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ

17767
dimsot@teicm.gr

mail

6.

Ευάγγελος Κεχρής, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας.
Δρ.

ΦΕΚ Διορισμού:
Γνωστικό Αντικείμενο:
Συνάφεια
επιστημονικού έργου:

του

207/19‐09‐2001
Εφαρμοσμένη Πληροφορική Οικονομικής Κατεύθυνσης

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
βιογραφικό σημείωμα
Βιογραφικό σημείωμα:
http://www.teiser.gr/business/sites/default/files/Kehris_CV_
Short.pdf
Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ
17382
mail
kehris@teicm.gr

7.

Δρ. Κωνσταντίνος
Μηχανικών

του

Κλεΐδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής

Μακεδονίας.
ΦΕΚ Διορισμού:
Γνωστικό
Αντικείμενο:

38/ τ.Γ/26‐1‐2010
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

ΑΔΑ: 6Ω9Ε469143-7ΩΟ

Συνάφεια
επιστημονικού
έργου:

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό
σημείωμα:
Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ

http://teachers.teicm.gr/kleidis/

mail

15394
kleidis@teicm.gr

Β. Εξωτερικά Μέλη από το Μητρώο Εξωτερικών Μελών του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας:
8.

Δρ. Δημήτριος Βλάχος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης.

ΦΕΚ Διορισμού:

452/4‐12‐06 τΓ

Γνωστικό
Αντικείμενο:

Στοχαστικές Μέθοδοι στη Βιομηχανική Διοίκησης με Έμφαση στη Διαχείριση
Αποθεμάτων

Συνάφεια
επιστημονικού
έργου:

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό
της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό
σημείωμα:

http://im.meng.auth.gr/data%20files/pdf/CV_VLACHOS_GR_long.pdf

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ

805
dvlachos@uop.gr

mail

9.

Δρ. Γεώργιος Μαλινδρέτος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

ΦΕΚ Διορισμού:

4/25.06.2010, τ. Γ ΄ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 1428/21.10.2014, τ. Γ

Γνωστικό
Αντικείμενο:

Εφοδιαστική – Δίκτυα Διανομών

Συνάφεια
επιστημονικού
έργου:

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό
σημείωμα:

http://www.dhee.hua.gr/index.php/el/89‐to‐tmima/cvs/dep/125‐malindretos

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ

2192
gmal@hua.gr

mail

10.

Δρ. Διονύσιος Μπόχτης, Ερευνητής Α του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας
Θεσσαλίας.

ΑΔΑ: 6Ω9Ε469143-7ΩΟ

ΦΕΚ Διορισμού:

331/27‐6‐2016

Γνωστικό
Αντικείμενο:

Διοίκηση Παραγωγής

Συνάφεια
επιστημονικού
έργου:

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό
σημείωμα:

http://pure.au.dk/portal/en/persons/dionysis‐
bochtis%28b751059d‐de7a‐4ee6‐87c0‐3dcd5a970357%29.html

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ

19477
dbochtis@ireteth-ceth.gr

mail

11.

Δρ. Βασίλειος Κώστογλου, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

ΦΕΚ Διορισμού:

118/16‐06‐89

Γνωστικό
Αντικείμενο:

Επιχειρησιακή Έρευνα και Γλώσσες Προγραμματισμού

Συνάφεια
επιστημονικού
έργου:

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό
σημείωμα:

http://aetos.it.teithe.gr/~vkostogl/bio.html

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ

3290
vkostogl@teithe.gr

mail

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α. Εσωτερικά Μέλη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Α. Εξωτερικά Μέλη από το Μητρώο Εξωτερικών Μελών του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας:
1.

Δρ.
Πάτροκλος
Γεωργιάδης,
Μηχανολόγων Μηχανικών του
Θεσσαλονίκης.

Καθηγητής
του
Τμήματος
Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου

ΦΕΚ Διορισμού:

524/20‐5‐2013 ΤΓ

Γνωστικό
Αντικείμενο:

Σχεδίαση και Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής και Εφαρμογές της
Δυναμικής Συστημάτων

Συνάφεια
επιστημονικού
έργου:

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό
σημείωμα:

http://im.meng.auth.gr/lba/staff/geopat.htm

ΑΔΑ: 6Ω9Ε469143-7ΩΟ

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ
mail

766
geopat@auth.gr

2.

Δρ. Ιωάννης Μπακούρος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
ΦΕΚ Διορισμού:
1454/Γ/24‐10‐2014
Γνωστικό
Αξιοπιστία, Συντήρηση και Διαχείριση Τεχνολογίας
Αντικείμενο:
Συνάφεια
Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
επιστημονικού
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
έργου:

βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό
σημείωμα:

https://modip.uowm.gr/fe/index.php/tm‐modip/2015‐03‐27‐15‐16‐
29/dmechcvs?dep_details=%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A5
%CE%A1%CE%9F%CE%A3+%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%9
7%CE%A3

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ

17776
ylb@uowm.gr

mail

Δρ. Γεώργιος Μπλάνας, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας.
ΦΕΚ Διορισμού:
38/23‐02‐05
3.

Γνωστικό
Αντικείμενο:

Συστήματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με Έμφαση στα Πληροφοριακά Δίκτυα

Συνάφεια
επιστημονικού
έργου:

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό
σημείωμα:

http://www.teilar.gr/person.php?pid=193

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ

10674
blanas@teilar.gr

mail

4.

Δρ. Παναγιώτης Τριβέλλας, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης
Συστημάτων Εφοδιασμού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Στερεάς Ελλάδας

ΦΕΚ Διορισμού:

471/Γ/19‐5‐2015

Γνωστικό
Αντικείμενο:

Αρχές Οργάνωσης και
Διοίκηση Προσωπικού

Συνάφεια
επιστημονικού
έργου:

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό
σημείωμα:

http://logistics.teiste.gr/?page_id=1263

Διοίκησης

Επιχειρήσεων

και

ΑΔΑ: 6Ω9Ε469143-7ΩΟ

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ
mail

5.

811
ptrival@yahoo.com

Δρ. Ιωάννης Πολλάλης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

ΦΕΚ Διορισμού:

806/τ.Γʹ/1‐10‐2009

Γνωστικό
Αντικείμενο:

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική

Συνάφεια
επιστημονικού
έργου:

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό
σημείωμα:

http://www.unipi.gr/faculty/yannis/pollalis_academic&business

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ

9574
yannis@unipi.gr

mail

6.

_WWW.pdf

Δρ. Ιωάννης Νικολαΐδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΦΕΚ Διορισμού:

373/24‐4‐2015 τ.Γ΄

Γνωστικό
Αντικείμενο:

Μεθοδολογίες και Τεχνολογίες Διοίκησης Παραγωγής

Συνάφεια
επιστημονικού
έργου:

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό
σημείωμα:

http://www.uom.gr/media/docs/efpl/cv/Cv_Nikolaides.pdf

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ

8139
nikolai@uom.gr

mail

7.

Μαντζάρης Ιωάννης

Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και
Οικονομίας ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
ΦΕΚ Διορισμού:
334/31‐12‐2001
12/18‐01‐2002
Γνωστικό
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αντικείμενο:
Συνάφεια
Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
επιστημονικού
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
έργου:

βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό
σημείωμα:
Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ
mail

http://accounting.teiser.gr/staff/mantzaris/biography.html

19061
mantzaris@teicm.gr
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Δρ. Χρήστος Ταραντίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
Διοικητικής
Επιστήμης
και
Τεχνολογίας
του
Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΦΕΚ Διορισμού:
345/8‐5‐2009 τ.Γʹ

8.

Γνωστικό
Αντικείμενο:
Συνάφεια
επιστημονικού
έργου:
Βιογραφικό
σημείωμα:
Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ
mail

9.

Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Διοίκηση Παραγωγής και
Υπηρεσιών
Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
βιογραφικό σημείωμα
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?faci
d=1238
10915
tarantil@aueb.gr

Δρ. Βαγής Σαμαθρακής, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπόνων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Θεσσαλονίκης.

ΦΕΚ Διορισμού:

23/10‐02‐98

Γνωστικό
Αντικείμενο:

Οργάνωση και Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων

Συνάφεια
επιστημονικού
έργου:

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό
σημείωμα:

http://sbagis.farm.teithe.gr/index.html

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ

17970
sbagis@accteithe.gr

mail

10.

Δρ. Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του
Οικονομικών
Επιστημών
του
Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

ΦΕΚ Διορισμού:

1188/24‐11‐2015 ΤΓ

Γνωστικό
Αντικείμενο:

Βιομηχανική Ανάπτυξη και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

Συνάφεια
επιστημονικού
έργου:

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό
σημείωμα:

https://www.eps.auth.gr/sites/default/files/zarodiadis.doc

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ

7569
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gzarotia@econ.auth.gr

mail

11.

Δρ. Σωκράτης Μοσχούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου
Πειραιώς.

ΦΕΚ Διορισμού:

297/τΝΠΔΔ/14‐12‐2004

Γνωστικό
Αντικείμενο:

Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού και Διακίνηση Βιομηχανικών Προϊόντων

Συνάφεια
επιστημονικού
έργου:

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο
βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό
σημείωμα:

http://www.tex.unipi.gr/dep/moschuris/cv_mosx_13.pdf

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ

7379
smosx@unipi.gr

mail

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ /ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠ
Η επιστήμη της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, του σχεδιασμού και
της ανάλυσης των πολλαπλών της επιπέδων, είναι ευρεία και καλύπτει
μεγάλο φάσμα ερευνητικών και ακαδημαϊκών πεδίων. Εκτός των άλλων
περιλαμβάνει ακαδημαϊκά και ερευνητικά αντικείμενα σχετικά με την
Διοίκηση Παραγωγής και Επιχειρήσεων, Εφοδιασμό, Διαχείριση
Αποθεμάτων, Οικονομικά των Επιχειρήσεων, Βιομηχανική Διοίκηση,
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Επιχειρησιακή Στρατηγική, Μεταφορές,
Διανομές και Logistics, Αντίστροφη Εφοδιαστική. Η Επιχειρησιακή
Έρευνα βασίζεται κυρίως σε ποσοτικές μεθόδους, οι οποίες
χρησιμοποιούνται ευρύτατα ως εργαλεία επίλυσης προβλημάτων στη
Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Τα γνωστικά αντικείμενα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών
είναι απολύτως συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης.
Αναλυτικά:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Δρ. Δημήτριος Αηδόνης, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογή
Ποσοτικών Μεθόδων στα Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων και στη
Σχεδίαση και Λειτουργία Δικτύων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών». Το
γνωστικό αντικείμενο του κ. Αηδόνη σχετίζεται άμεσα και ευθέως με
την προκηρυχθείσα θέση, δεδομένου ότι αφορά τη Διαχείριση
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Εφοδιαστικών Αλυσίδων, καθώς και τη Σχεδίαση και Λειτουργία
Εφοδιαστικών Δικτύων.
2. Δρ. Δημήτριος Φωλίνας, με γνωστικό αντικείμενο «Ολοκλήρωση
Εφοδιαστικής Αλυσίδας ‐ e‐Logistics», το οποίο σχετίζεται ευθέως και
άμεσα με το περιεχόμενο της προκηρυχθείσας θέσης, δεδομένου ότι η
Ολοκλήρωση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποτελεί μια σύγχρονη
πρακτική στο πλαίσιο της Διαχείρισης Εφοδιαστικών αλυσίδων
Προϊόντων και Υπηρεσιών. Ο Δρ. Φωλίνας δραστηριοποιείται
ερευνητικά στα πεδία της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής
Αλυσίδας, των e‐Logistics, των Επιχειρησιακών Πληροφοριακών
Συστημάτων και των Τεχνολογιών Logistics.
3. Δρ. Παναγιώτης Τσαρούχας, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση
Αξιοπιστίας σε Συστήματα Παραγωγής», το οποίο είναι συναφές με το
ευρύτερο πεδίο της Διαχείρισης Εφοδιαστικών Αλυσίδων, δεδομένου
των σχέσεων μεταξύ παραγωγής και Διακίνησης, Διανομής και
Εφοδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών. Η Δυναμική Συστημάτων
συγκαταλέγονται μεταξύ των επιστημονικών ενδιαφερόντων του Δρ.
Τσαρούχα.
4. Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα
συστήματα πληροφορικής και εφαρμογές της χρήσης των Η/Υ στο
εμπόριο και την οικονομία» που είναι συναφές με το γνωστικό
αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, αφού η εφαρμογή των
κατανεμημένων συστημάτων αποτελεί κύρια και συνήθη πρακτική για
τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της Διοίκησης Logistics και
ιδιαίτερα των πρωτοβουλιών e‐logistics καθώς επίσης και για την
ολοκλήρωση των διαδικασιών που εκτελούν από κοινού τα μέλη μιας
Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Δρ.
Κελέμη συγκαταλέγονται θέματα διοίκησης και οικονομικών των
επιχειρήσεων.
5. Δρ. Σωτήριος Δημητριάδης, με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική
Διοίκηση», που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης
θέσης,
καθώς
η
Βιομηχανική
Διοίκηση
πραγματεύεται θέματα σχετικά και άμεσα με τη Διαχείριση της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η Βιομηχανική Διοίκηση και η Οργάνωση
Επιχειρήσεων αποτελούν από τους βασικούς πυλώνες της επιστήμης
της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
6. Δρ. Ευάγγελος Κεχρής, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη
Πληροφορική Οικονομικής Κατεύθυνσης», που είναι συναφές με το
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γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, καθώς η ειδίκευση
του είναι σε θέματα οικονομικής των επιχειρήσεων και εφαρμογή της
επιχειρησιακής έρευνας.
7. Δρ. Κωνσταντίνος Κλεΐδης, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά», το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της
προκηρυχθείσας θέσης, δεδομένου ότι τα μαθηματικά εργαλεία της
επιχειρησιακής έρευνας, και η εφαρμογή των μαθηματικών στα
πλαίσια της λήψης αποφάσεων στο πεδίο της διαχείρισης
εφοδιαστικών αλυσίδων προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, ο Δρ.
Κλεΐδης διδάσκει το μάθημα της Επιχειρησιακής Έρευνας στο Τμήμα
Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που επίσης
σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης.
8. Δρ. Δημήτριος Βλάχος, με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές
Μέθοδοι στη Βιομηχανική Διοίκησης με Έμφαση στη Διαχείριση
Αποθεμάτων» που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης, καθώς το αντικείμενο της Βιομηχανικής
Διοίκησης και ειδικότερα η Διαχείριση Αποθεμάτων σχετίζονται άμεσα
με τη Διαχείριση της Αλυσίδας Εφοδιασμού.
9. Δρ. Γεώργιος Μαλινδρέτος, με γνωστικό αντικείμενο «Εφοδιαστική –
Δίκτυα Διανομών», το οποίο σχετίζεται ευθέως και άμεσα με την
προκηρυχθείσα θέση στο μέρος της Διαχείρισης Εφοδιαστικών
Αλυσίδων Προϊόντων και Υπηρεσιών, καθώς η σχετική δραστηριότητα
που έχει αναπτύξει ο κ. Μαλινδρέτος εκτείνεται στα πεδία της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της Εξυπηρέτησης Πελατών, των Δικτύων
Διανομών και του Ανασχεδιασμού Επιχειρηματικών Διαδικασιών.
10. Δρ. Διονύσιος Μπόχτης, με γνωστικό αντικείμενο «Operations
Management» που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης, καθώς η Διοίκηση Λειτουργιών (Operations
Management) περιλαμβάνει τη Διοίκηση Logistics και Εφοδιαστικής
Αλυσίδας. Επιπλέον, ο Δρ. Διονύσιος Μπόχτης ειδικεύεται στη
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοενέργειας (Supply chain
management for bio‐energy).
11. Δρ. Βασίλειος Κώστογλου, με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή
Έρευνα και Γλώσσες Προγραμματισμού», που είναι συναφές με το
γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Η εφαρμογή
ποσοτικών μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας είναι πολύ σημαντική και
τυγχάνει ευρείας χρήσεως στην επιστήμη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
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για την επίλυση πολλαπλών προβλημάτων με τη χρήση ή μη
κατάλληλου λογισμικού.
Αναφορικά με τα γνωστικά αντικείμενα των αναπληρωματικών μελών
της Επιτροπής:
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Δρ. Πάτροκλος Γεωργιάδης, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση και
Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής και Εφαρμογές της Δυναμικής
Συστημάτων» που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης. Η σχεδίαση και η λειτουργία συστημάτων
παραγωγής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στη διαχείριση μιας
εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες
αποτελούν πολύπλοκα παραγωγικά συστήματα, τα οποία μπορούν να
κατανοηθούν μέσω Δυναμικής Συστημάτων. Επίσης, η συνεισφορά
του Δρ. Πάτροκλου Γεωργιάδη στην αξιολόγηση των υποψηφίων της
προκηρυσσόμενης θέσης σε θέματα που άπτονται της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων σχετικά με στρατηγικές και μεσοπρόθεσμες
αποφάσεις για τη βελτίωση της συνολικής συμπεριφοράς μιας
εφοδιαστικής αλυσίδας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.
2. Δρ. Ιωάννης Μπακούρος, με γνωστικό αντικείμενο «Αξιοπιστία,
Συντήρηση και Διαχείριση Τεχνολογίας», το οποίο είναι συναφές με
την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς η ανάπτυξη των σύγχρονων
εφοδιαστικών αλυσίδων, σε θεμελιώδεις λειτουργίες τους όπως
ενδεικτικά η αποθήκευση και οι μεταφορές, συμβαδίζει με την
ανάπτυξη της τεχνολογίας και βασίζεται σε αυτή. Οι νέες τεχνολογίες
και
η
διαχείρισή
τους
είναι
δομικό
συστατικό
της
αποτελεσματικότητας
και
αποδοτικότητας
των
σύγχρονων
πολυεπίπεδων εφοδιαστικών αλυσίδων.
3. Δρ. Γεώργιος Μπλάνας, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με Έμφαση στα Πληροφοριακά Δίκτυα»,
που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
θέσης, καθώς η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί προαπαιτούμενο
για την ορθή και επιτυχή διαχείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων και
συμβάλλει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών που εκτελούν το
σύνολο των μελών της αλυσίδας.
με γνωστικό αντικείμενο «Αρχές
4. Δρ. Παναγιώτης Τριβέλλας,
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκηση Προσωπικού»,
που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
θέσης. Οι σύγχρονες πολυεπίπεδες εφοδιαστικές αλυσίδες αποτελούν
σύνθετα δίκτυα επιχειρήσεων (πολλών επιπέδων), οι οποίες θα πρέπει
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να συντονιστούν και να συνεργαστούν μεταξύ τους προς όφελος του
συνολικού δικτύου. Η οργάνωση και διοίκηση των επιμέρους
επιχειρήσεων που συνιστούν τα εφοδιαστικά δίκτυα, οι στρατηγικές
τους, καθώς και το προσωπικό τους, έχουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό.
5. Δρ. Ιωάννης Πολλάλης, με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή
Στρατηγική και Πολιτική», που είναι συναφές με το γνωστικό
αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, καθώς η επιχειρησιακή
στρατηγική είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δομή, οργάνωση και
λειτουργία των επιχειρήσεων και αποτελεί παράγοντα ολοκληρωτικής
διαχείρισης των διαδικασιών που εκτελούν τα μέλη της εφοδιαστικής
αλυσίδας.
6. Δρ. Ιωάννης Νικολαΐδης, με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογίες
και Τεχνολογίες Διοίκησης Παραγωγής», που είναι συναφές με το
γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Η διοίκηση
παραγωγής ρυθμίζει το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την
οργάνωση και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας όπου
μετατρέπονται οι πρώτες ύλες και τα άλλα υλικά σε προϊόντα. Για την
παραγωγή προϊόντων απαιτούνται πρώτες ύλες και ημι‐έτοιμα
προϊόντα, τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα όποτε υπάρχει ανάγκη.
Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος της παραγωγής, η
διαχείριση των αποθεμάτων, η διασφάλιση ποιότητας και η αξιοπιστία
των προϊόντων αποτελούν ιδιαίτερα κρίσιμες παραμέτρους στη
διαχείριση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας.
7. Δρ. Ιωάννης Μάντζαρης, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχές
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» που είναι συναφές με το
γνωστικό
αντικείμενο
με
το
γνωστικό
αντικείμενο
της
προκηρυσσόμενης θέσης, αφού οι βασικές αρχές και πρακτικές της
Διοίκησης Επιχειρήσεων εφαρμόζονται στη Διοίκηση Logistics και
Εφοδιαστικής Αλυσίδας περιλαμβάνοντας το σχεδιασμό, εκτέλεση,
παρακολούθηση και έλεγχο των διαθέσιμων επιχειρηματικών πόρων
για την ικανοποίηση της ζήτησης.
8. Δρ. Χρήστος Ταραντίλης, με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές
Μέθοδοι για τη Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών», που είναι
συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης,
καθώς η εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων στη διοίκηση παραγωγής
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διαχείρισης Εφοδιαστικής
Αλυσίδας.
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9. Δρ. Βαγής Σαμαθρακής, με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και
Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων»,
που είναι συναφές με το
γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Η οργάνωση και
διοίκηση επιχειρήσεων σχετίζεται άμεσα και αποτελεί βασικό
παράγοντα για τη επιτυχή διαχείριση της εφοδιαστικής (logistics) και
της εφοδιαστικής αλυσίδας.
10. Δρ. Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική
Ανάπτυξη και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις», το οποίο σχετίζεται άμεσα
με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης, καθώς η Βιομηχανική
Ανάπτυξη αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης των Δικτύων
Εφοδιασμού, ενώ οι προσέλκυση ξένων επενδύσεων αποτελεί βασικό
στόχο των σύγχρονων παγκοσμιοποιημένων Δικτυών Εφοδιασμού.
11. Δρ. Σωκράτης Μοσχούρης, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση
Συστημάτων Εφοδιασμού και Διακίνηση Βιομηχανικών Προϊόντων», το
οποίο σχετίζεται ευθέως και άμεσα με το αντικείμενο της
προκηρυχθείσας θέσης, δεδομένου ότι αφορά άμεσα τη Διαχείριση
Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προϊόντων και Υπηρεσιών, καθώς και μια εκ
των βασικών της λειτουργιών, αυτή της Διακίνησης των Προϊόντων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

