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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

Συγκρότηση  Ειδικής Ενδεκαμελούς  Επιτροπής επιλογής /πλήρωση μιας (1) 

θέσης    μέλους  Δ.Ε.Π.    θέση  Καθηγητή  πρώτης  βαθμίδας  με  γνωστικό 

αντικείμενο «Ολοκλήρωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας e ‐ Logistics» APP10633 

 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού στη συνεδρίασή 

της στις 06‐05‐2019/Πρακτικό 10 (θέμα 2ο ), αποφάσισε ομόφωνα τη Συγκρότηση 

του Εκλεκτορικού Σώματος για  την  επιλογή  /πλήρωση Μιας  (1)  θέσης   μέλους 

Δ.Ε.Π.    θέση  Καθηγητή  πρώτης  βαθμίδας  με  γνωστικό  αντικείμενο 

«Ολοκλήρωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας e ‐ Logistics» APP10633ως εξής:  

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α. Εσωτερικά Μέλη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας:  

1. 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://mpa.teicm.gr/cv/cv_dimitriadis.pdf 

Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  17767 

email  dimsot@teicm.gr 

 

2. Δρ.  Ευάγγελος  Κεχρής,  Καθηγητής  του  Τμήματος  Διοίκησης 

Επιχειρήσεων  του  Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ:06‐05‐2019 

Αριθμ. Πρωτ.316 
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ΦΕΚ Διορισμού:  207/19‐09‐2001 

Γνωστικό 

Αντικείμενο: 

Εφαρμοσμένη Πληροφορική Οικονομικής Κατεύθυνσης 

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.teiser.gr/business/sites/default/files/Kehris_CV_Shor

t.pdf 

Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  17382 

email  kehris@teicm.gr 

 

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

Μακεδονίας: 

3. Δρ.  Δημήτριος  Βλάχος,  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: 

https://qa.auth.gr/el/cv/vlachos1 

Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  805 

email  vlachos1@auth.gr 

 

4. 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 

email  vkostogl@teithe.gr 

 

5. Δρ.  Γεώργιος  Μπλάνας,  Καθηγητής  του  Τμήματος  Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας.  

ΦΕΚ Διορισμού:  38/23‐02‐05 

Γνωστικό 

Αντικείμενο: 

Συστήματα  Διοίκησης  Ολικής  Ποιότητας  με  Έμφαση  στα 

Πληροφοριακά Δίκτυα 

Συνάφεια  Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό 
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επιστημονικού 

έργου: 

της  υπό  πλήρωση  θέσης,  σύμφωνα  με  το  συνημμένο 

βιογραφικό σημείωμα  

Βιογραφικό 

σημείωμα: 

http://www.teithessaly.gr/dbData/Bio/pr‐73543e98.pdf 

Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  10674 

email  blanas@teilar.gr 

 

6. 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/betaiotaomicrongammarhoalphaphiio

takappa972.html 

Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  17970 

email  sbagis@accteithe.gr 

 

7. Δρ.  Πρόδρομος  Χατζόγλου,  Καθηγητής  του  Τμήματος  Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστήμιου Θράκης. 

ΦΕΚ Διορισμού:  665/24‐8‐2009 

Γνωστικό 

Αντικείμενο: 

Πληροφοριακά  συστήματα  διοίκησης  και  επιχειρηματικές 

αποφάσεις 

Συνάφεια 

επιστημονικού 

έργου: 

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό 

της  υπό  πλήρωση  θέσης,  σύμφωνα  με  το  συνημμένο 

βιογραφικό σημείωμα  

Βιογραφικό 

σημείωμα: 

mba.teiemt.gr/images/cvs/chatzoglou_en.pdf 

Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  3353 

email  pchatzog@pme.duth.gr 

 

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

Θεσσαλίας. 

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 
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Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  19477 

email  d.bochtis@certh.gr 

 

9. Δρ.  Σιάκα  Κέρστιν,  Καθηγητής  του  Τμήματος  Μηχανικών 

Πληροφορικής  του  Αλεξάνδρειου  Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.  

ΦΕΚ Διορισμού:  1171/29‐08‐2014 τ.Γ 

Γνωστικό 

Αντικείμενο: 

Διασφάλιση  Ποιότητας  Πληροφοριακών  Συστημάτων, 

Καινοτομία και Κοινωνική Δικτύωση 

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.it.teithe.gr/staff/siaka‐kerstin?lang=el 

Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  3142 

email  siaka@it.teithe.gr 

 

10. Δρ.  Δημήτριος  Μαδυτινός,  Καθηγητής  του  Τμήματος  Διοίκησης 
Επιχειρήσεων  του  Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης.  

ΦΕΚ Διορισμού:  276/Γ/12‐03‐12 

Γνωστικό 

Αντικείμενο: 

Διοίκηση  Επιχειρήσεων  ‐  Προγραμματισμός  Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών 

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.teikav.edu.gr/portal/images/personnel/maditinos.pd

f 

Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  5158 

email  dmadi@teiemt.gr 

 

11. Δρ.  Λάμπρος  Σδρόλιας,  Καθηγητής  του  Τμήματος  Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας.  

ΦΕΚ Διορισμού:  1959/Β/12‐8‐2013 

Γνωστικό 

Αντικείμενο: 

Συστήματα Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Λειτουργιών 

Συνάφεια 

επιστημονικού 

έργου: 

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό 

της  υπό  πλήρωση  θέσης,  σύμφωνα  με  το  συνημμένο 

βιογραφικό σημείωμα 

Βιογραφικό 

σημείωμα: 

http://de.teilar.gr/story/el‐

GR/172/%CE%A3%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B9

%CE%B1%CF%82_%CE%9B%CE%AC%CE%BC%CF%80%CF%8

1%CE%BF%CF%82__K%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE

%B7%CF%84%CE%AE%CF%82.html 

Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  7293 

email  lsdrolias@teilar.gr 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α. Εσωτερικά Μέλη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας:  

1. Μαντζάρης  Ιωάννης,  Καθηγητής  του  Τμήματος  Λογιστικής  του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας 

ΦΕΚ Διορισμού:  334/31‐12‐2001 

12/18‐01‐2002 

Γνωστικό 

Αντικείμενο: 

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Συνάφεια 

επιστημονικού 

έργου: 

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό 

της  υπό  πλήρωση  θέσης,  σύμφωνα  με  το  συνημμένο 

βιογραφικό σημείωμα  

Βιογραφικό 

σημείωμα: 

teachers.teicm.gr/mantzaris/mantzaris_cv_2014.pdf 

Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  19061 

email  mantzaris@teicm.gr 

 

Β) Εξωτερικά Μέλη από το Μητρώο Εξωτερικών Μελών του ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας: 

2. 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 

_WWW.pdf 

Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  9574 

email  yannis@unipi.gr 

 

3. 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 Διοίκησης Επιχειρήσεων 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 

Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  811 

email  ptrival@yahoo.com 
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4. Δρ.  Βασίλειος  Μουστάκης,  Καθηγητής  του  Τμήματος  Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.  

ΦΕΚ Διορισμού:  814/31‐08‐2010/τ.Γ 

Γνωστικό 

Αντικείμενο: 

Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής 

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.pem.tuc.gr/index.php?id=4699 

Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  3316 

email  moustaki@pem.tuc.gr 

 

5. Δρ.  Παναγιώτης  Ρεκλείτης,  Καθηγητής  του  Τμήματος  Διοίκησης 
Συστημάτων  Εφοδιασμού  του  Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος 

Στερεάς Ελλάδας.  

ΦΕΚ Διορισμού:  446/Γ/16‐05‐2008 

Γνωστικό 

Αντικείμενο: 

Διοίκηση και Οργάνωση 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://logistics.teiste.gr/?page_id=1580 

Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  7793 

email  preklitis@yahoo.com 

 

6. Δρ.  Σπυρίδων  Μπινιώρης,  Καθηγητής  του  Τμήματος  Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  

ΦΕΚ Διορισμού:  1799/Β/25‐07‐2013 

Γνωστικό 

Αντικείμενο: 

Διοίκηση 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://www.teiath.gr/userfiles/jbouris/documents/cvs/binioris.do

c 

Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  10867 

email  binioris@teiath.gr 

 

7. Δρ. Κωνσταντίνος Στεφάνου, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματο‐οικονομικής  του  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  του  Αλεξάνδρειου 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.  

ΦΕΚ Διορισμού:  244/28‐9‐05 

Γνωστικό 

Αντικείμενο: 

Μηχανογραφημένη Λογιστική 

ΑΔΑ: 61ΟΞ469143-ΝΕΝ



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.acc.teithe.gr/el/docs/cv/CV_STEFANOU.pdf 

Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  6869 

email  stefanou@acc.teithe.gr 

 

8. Δρ. Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

ΦΕΚ Διορισμού:  787/Γ/25‐8‐2016 

Γνωστικό 

Αντικείμενο: 

Μάνατζμεντ με Έμφαση στη 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://www.mib.ode.uom.gr/sites/default/files/cv/gkotzamani.pd

f 

Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  7432 

email  kgotza@uom.gr 

 

9. Δρ.  Χρήστος  Σαρμανιώτης,  Καθηγητής  του  Τμήματος  Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

Θεσσαλονίκης. 

ΦΕΚ Διορισμού:  312/Γ/10‐05‐2007 

Γνωστικό 

Αντικείμενο: 

Μάρκετινγκ και Πληροφορική 

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.mkt.teithe.gr/faculty/permanent/χρήστος‐

σαρμανιώτης‐m‐b‐a‐ph‐d/ 

Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  4787 

email  xsarman@mkt.teithe.gr 

 

10. Δρ. Γεώργιος Λάππας, Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και 
Επικοινωνίας  του  Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  Δυτικής 

Μακεδονίας. 

ΦΕΚ Διορισμού:  447/Γ/9‐4‐2014 

Γνωστικό 

Αντικείμενο: 

Πληροφορική  με  έμφαση  στις  Κοινωνικές  και  Πολιτικές 

Επιστήμες 

Συνάφεια 

επιστημονικού 

έργου: 

Επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό 

της  υπό  πλήρωση  θέσης,  σύμφωνα  με  το  συνημμένο 

βιογραφικό σημείωμα 

Βιογραφικό 

σημείωμα: 

https://kastoria.teiwm.gr/dmc/portfolio‐post/lappas‐georgios/ 
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Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  7452 

email  lappas@kastoria.teikoz.gr 

 

11. Δρ. Νικόλαος Καρακαπιλίδης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων 
και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΦΕΚ Διορισμού:  56/29‐1‐2007 τ.Ν.Π.Δ.Δ. 

Γνωστικό 

Αντικείμενο: 

Πληροφοριακά  Συστήματα  στον  Προγραμματισμό  και  τη 

Διοίκηση 

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.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announceme

nts/karakapilidis‐cv‐june16_1.pdf 

Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ  8749 

email  karacap@upatras.gr 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

/ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠ 

Η επιστήμη της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι ευρεία και καλύπτει ένα 

μεγάλο αριθμό κρίσιμων ερευνητικών και ακαδημαϊκών πεδίων. Συγκεκριμένα, 

καλύπτει  τη  Διοίκηση  Επιχειρήσεων,  Προμήθειες  ‐  Εφοδιασμό,  Αποθήκευση, 

Διαχείριση Αποθεμάτων, Οικονομικά των Επιχειρήσεων, Βιομηχανική Διοίκηση, 

Διοίκηση  Ολικής  Ποιότητας,  Επιχειρησιακή  Στρατηγική,  Μεταφορές  και 

Διανομές  και  την  Αντίστροφη  Εφοδιαστική  Αλυσίδα.  Η  Ολοκλήρωση  της 

Εφοδιαστικής  Αλυσίδας  αποτελεί  πρωταρχικό  στόχο  των  επιχειρησιακών  και 

οργανωσιακών  οντοτήτων  και  απαιτεί  την  εφαρμογή  σύγχρονων 

πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών και ιδιαίτερα του Διαδικτύου. Τα 

γνωστικά  αντικείμενα  των  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  είναι 

απολύτως συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. 

 

 

Αναλυτικά: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1. Δρ.  Σωτήριος  Δημητριάδης,  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Βιομηχανική 

Διοίκηση», που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υποψήφιου για 

εξέλιξη  στη  βαθμίδα  του  Καθηγητή  Δρ.  Δημητρίου  Φωλίνα,  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. 

 

2. Δρ.  Ευάγγελος  Κεχρής,  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Εφαρμοσμένη 

Πληροφορική Οικονομικής Κατεύθυνσης», που είναι συναφές με το γνωστικό 

αντικείμενο  της  προκηρυσσόμενης  θέσης,  γιατί  οι  εφαρμογές  της 

ΑΔΑ: 61ΟΞ469143-ΝΕΝ



Πληροφορικής  αποτελούν  κρίσιμο  παράγοντα  επιτυχίας  για  την  ανάπτυξη 

και  υποστήριξη  διαδικασιών  logistics  και  εφοδιαστικής  αλυσίδας,  των 

πρωτοβουλιών e‐logistics καθώς επίσης και την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

που εκτελούν από κοινού τα μέλη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 

 

3. 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. 

 

4. Δρ. Βασίλειος Κώστογλου, με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα 
και  Γλώσσες  Προγραμματισμού»,  που  είναι  συναφές  με  το  γνωστικό 

αντικείμενο  της  προκηρυσσόμενης  θέσης  αφού  σχεδόν  το  σύνολο  των 

προβλημάτων της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποτελούν 

επίσης βασικά προβλήματα / ζητήματα της επιχειρησιακής έρευνας ενώ για 

την  επίλυσή  τους  προτείνονται  κατάλληλα  πληροφοριακά  συστήματα  και 

εφαρμογές λογισμικού.  

 

5. Δρ.  Γεώργιος  Μπλάνας,  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Συστήματα  Διοίκησης 
Ολικής  Ποιότητας  με  Έμφαση  στα  Πληροφοριακά  Δίκτυα»,  που  είναι 

συναφές  με  το  γνωστικό  αντικείμενο  του  υποψήφιου  για  εξέλιξη  στη 

βαθμίδα  του  Καθηγητή  Δρ.  Δημήτριου  Φωλίνα,  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. 

 

6. Δρ. Βαγής Σαμαθρακής, με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και διοίκηση 
γεωργικών επιχειρήσεων» που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του 

υποψήφιου για  εξέλιξη στη βαθμίδα  του Καθηγητή Δρ.  Δημητρίου Φωλίνα, 

γιατί η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων σχετίζεται άμεσα και αποτελεί 

βασικό παράγοντα για τη επιτυχή διοίκηση της Εφοδιαστικής  (Logistics) και 

της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Επίσης, οι εργασίες της Διοίκησης Logistics είναι 

κρίσιμος  παράγοντας  επιτυχίας  για  την  αγροτική  εφοδιαστική  αλυσίδα. 

Αποτελούν επίσης κύριο τμήμα των εργασιών που περιλαμβάνει η οργάνωση 

και διοίκηση των επιχειρήσεων ‐ μελών της αλυσίδας αυτής. 

 

7. Δρ.  Πρόδρομος  Χατζόγλου,  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Πληροφοριακά 
συστήματα διοίκησης και επιχειρηματικές αποφάσεις» που είναι συναφές με 

το  γνωστικό  αντικείμενο  της  προκηρυσσόμενης  θέσης,  αφού  τα 

επιχειρησιακά  (ολοκληρωμένα  και  καθετοποιημένα)  πληροφοριακά 

συστήματα εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς για τη 

βελτιστοποίηση  των  διαδικασιών  της  Διοίκησης  Logistics,  την  ολοκλήρωση 

της  Εφοδιαστικής  Αλυσίδας  και  την  υποστήριξη  των  αντίστοιχων 

αποφάσεων σε όλα τα επιχειρηματικά επίπεδα. 
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8. 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). 

 

9. Δρ. Σιάκα Κέρστιν‐Βιόλα, με γνωστικό αντικείμενο «Διασφάλιση Ποιότητας 
Πληροφοριακών  Συστημάτων,  Καινοτομία  και  Κοινωνική  Δικτύωση»  που 

είναι  συναφές  με  το  γνωστικό  αντικείμενο  της  προκηρυσσόμενης  θέσης, 

γιατί  τα  επιχειρησιακά  πληροφοριακά  συστήματα  υποστηρίζουν  τη 

διαχείριση  των  εργασιών  του  συστήματος  logistics  μιας  οργανωσιακής 

μονάδας  (επιχείρησης  ή  οργανισμού)  καθώς  επίσης  και  την  ολοκλήρωσή 

τους. 

 

10. Δρ.  Δημήτριος  Μαδυτινός,  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Διοίκηση 

Επιχειρήσεων  ‐  Προγραμματισμός  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών»  που  είναι 

συναφές με  το γνωστικό αντικείμενο  της προκηρυσσόμενης θέσης,  αφού οι 

εφαρμογές  και  τεχνολογίες  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  της 

πληροφορικής εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς για 

τη διοίκηση των συστημάτων Logistics και την ολοκλήρωση της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας. 

 

11. Δρ.  Λάμπρος  Σδρόλιας,  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Συστήματα 

επιχειρηματικών  διαδικασιών  και  λειτουργιών»  που  είναι  συναφές  με  το 

γνωστικό  αντικείμενο  του  υποψήφιου  για  εξέλιξη  στη  βαθμίδα  του 

Καθηγητή  Δρ.  Δημητρίου  Φωλίνα,  γιατί  το  σύστημα  logistics  μιας 

επιχείρησης  και  τα  συστήματα  logistics  πολλών  και  συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων  στα  πλαίσια  μιας  εφοδιαστικής  αλυσίδας  περιλαμβάνουν 

επιχειρησιακές και  διεπιχειρησιακές  διαδικασίες  και λειτουργίες αντίστοιχα 

που πρέπει να σχεδιαστούν, εκτελεσθούν και να ελεγχθούν αποτελεσματικά 

για να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες  e‐logistics  και για  να υποστηρίξουν  την 

ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Αναφορικά  με  τα  γνωστικά  αντικείμενα  των  αναπληρωματικών  μελών  της 

Επιτροπής:  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1. 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.  
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2. 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. 

 

3. Δρ.  Παναγιώτης  Τριβέλλας,  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Αρχές  Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκηση Προσωπικού», που είναι συναφές 

με  το  γνωστικό  αντικείμενο  της  προκηρυσσόμενης  θέσης.  Οι  σύγχρονες 

εφοδιαστικές  αλυσίδες  αποτελούν  σύνθετα  δίκτυα  επιχειρήσεων,  οι  οποίες 

θα πρέπει 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. 

 

4. Δρ. Βασίλειος Μουστάκης, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Συστημάτων 
Παραγωγής», που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υποψήφιου 

για  εξέλιξη  στη  βαθμίδα  του  Καθηγητή  Δρ.  Δημητρίου  Φωλίνα,  καθώς  η 

Διοίκηση  Συστημάτων  Παραγωγής  πραγματεύεται  θέματα  σχετικά  και 

άμεσα  με  τη  Διαχείριση  της  Εφοδιαστικής  Αλυσίδας  όπως  διαχείριση 

αποθεμάτων, αποθήκευσης και ικανοποίησης της ζήτησης.  

 

5. Δρ.  Παναγιώτης  Ρεκλείτης,  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Διοίκηση  και 
Οργάνωση  Επιχειρήσεων»,  που  είναι  συναφές  με  το  γνωστικό  αντικείμενο 

του  υποψήφιου  για  εξέλιξη  στη  βαθμίδα  του  Καθηγητή  Δρ.  Δημητρίου 

Φωλίνα,  αφού  οι  αρχές,  μεθοδολογίες  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 

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση της ζήτησης. 

 

6. Δρ.  Σπυρίδων  Μπινιώρης,  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Διοίκηση 

Επιχειρήσεων»  που  είναι  συναφές  με  το  γνωστικό  αντικείμενο  του 

υποψήφιου για  εξέλιξη στη βαθμίδα  του Καθηγητή Δρ.  Δημητρίου Φωλίνα, 

αφού  οι  αρχές,  μεθοδολογίες  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  αποτελεσματικότερη  και 

αποδοτικότερη εξυπηρέτηση της ζήτησης. 

 

7. Δρ.  Κώστας  Στεφάνου,  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Μηχανογραφημένη 
Λογιστική»  που  είναι  συναφές  με  το  γνωστικό  αντικείμενο  του  υποψήφιου 

για μονιμοποίηση Δρ. Δημητρίου Φωλίνα, αφού κάθε οργανωσιακή οντότητα 

επιδιώκει  τη  μηχανογράφηση  των  επιχειρηματικών  της  λειτουργιών  όπως 

και  του  συστήματος  logistics  με  σκοπό  τη  βελτιστοποίηση  και  την 

ολοκλήρωση των αντίστοιχων επιχειρηματικών διαδικασιών.  
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8. Δρ.  Αικατερίνη  Γκοτζαμάνη,  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Μάνατζμεντ  με 
Έμφαση  στη  Διοίκηση  Παραγωγής»,  που  είναι  συναφές  με  το  γνωστικό 

αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, καθώς 

η  Διοίκηση  Συστημάτων  Παραγωγής  πραγματεύεται  θέματα  σχετικά  και 

άμεσα  με  τη  Διαχείριση  της  Εφοδιαστικής  Αλυσίδας  όπως  διαχείριση 

αποθεμάτων, αποθήκευσης και ικανοποίησης της ζήτησης. 

 

9. Δρ.  Χρήστος  Σαρμανιώτης,  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Μάρκετινγκ  και 
Πληροφορική»  που  είναι  συναφές  με  το  γνωστικό  αντικείμενο  της 

προκηρυσσόμενης  θέσης,  αφού  τα  επιχειρησιακά  (ολοκληρωμένα  και 

καθετοποιημένα)  πληροφοριακά  συστήματα  εφαρμόζονται  από  τις 

επιχειρήσεις  και  τους  οργανισμούς  για  τη  βελτιστοποίηση  των  διαδικασιών 

της Διοίκησης Logistics, την ολοκλήρωση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και την 

υποστήριξη των αντίστοιχων αποφάσεων σε όλα τα επιχειρηματικά επίπεδα 

ιδιαίτερα για την ικανοποίηση της ζήτησης. 

 

10. Δρ.  Γεώργιος Λάππας, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με  έμφαση 
στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες» που είναι συναφές με το γνωστικό 

αντικείμενο  της  προκηρυσσόμενης  θέσης,  αφού  οι  τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών εφαρμόζονται από τους οργανισμούς για τη 

βελτιστοποίηση των διαδικασιών της Διοίκησης Logistics και την υποστήριξη 

των  αντίστοιχων  αποφάσεων  σε  όλα  τα  επιχειρηματικά  επίπεδα  ιδιαίτερα 

για την ικανοποίηση της ζήτησης. 

 

11. Δρ.  Νικόλαος  Καρακαπιλίδης,  με  γνωστικό  αντικείμενο  «  Πληροφοριακά 
Συστήματα στον Προγραμματισμό και τη Διοίκηση », 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 

εφοδιαστικών αλυσίδων. 

 

 

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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