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Αθήνα, 3/01/2022 

Αρ. Πρωτ.: 29112021 

 
 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων που 

υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ.: 
29112021 για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης με έναν (1) 

επιστημονικό συνεργάτη (Κωδικός Συνεργάτη: 5047237/ΥΕ10) στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του Υποέργου 10 της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047237, η 

οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

 

Στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 29112021a/29-11-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EEL), για την υποβολή προτάσεων για 

τη σύναψη σύμβασης με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη (Κωδικός Συνεργάτη: 

5047237/ΥΕ10), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 10 της Πράξης «Ολοκληρωμένη 

Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον 

κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου» με κωδικό 

ΟΠΣ (MIS) 5047237, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», η ΕΕL, 

σύμφωνα με την από 29/11/2021 Απόφαση του Προεδρείου της, ανακοινώνει: 

 τον Πίνακα αξιολόγησης (Α’ και Β’ Φάσης) της πρότασης που υποβλήθηκε από 

τον κο Μιχάλη Μαντά,  

 τον Προσωρινό Ενιαίο Πίνακα Αποτελεσμάτων.  
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Α. ΦΑΣΗ: Αρχική αξιολόγηση υποψηφίου Δρ Μιχάλη Μαντά 

  Α/Α Περιγραφή Κριτηρίου 
Τρόπος 

βαθμολόγησης 

Βαθμολογία 

κριτηρίου 

Παρατηρήσεις 

1 

Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών 
στο γνωστικό αντικείμενο της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, 
ελληνικού πανεπιστημιακού 
ιδρύματος ή ισότιμου 
αναγνωρισμένου (από τα 
αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής 
του εξωτερικού. 

on/off ΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Π.Α) 

ΠΤΥΧΙΟ: ΤΜ. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠ-Ο.Π.Α: 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ-
Ο.Π.Α: ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
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Τουλάχιστον δέκα (10) έτη 
σχετικής επαγγελματικής-
εργασιακής εμπειρίας στην 
εκπόνηση ερευνητικών έργων 
στο γνωστικό αντικείμενο της 
εφοδιαστικής διοίκησης 

on/off 
ΟΝ 2000-2021 

Συμμετοχή με ερευνητικά 
έργα στα πλαίσια 
προγραμμάτων του 
Εργ.Συστημάτων 
Μεταφορών & Διοίικησης 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
(TRANSLOG), Ο.Π.Α & του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας  

 Επιστημονικός 
Συνεργάτης του 
Εργαστηρίου 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων & 
Ηλεκτρονικού 
Επιχειρείν (ISeB), 
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας (2015-) 

 Κύριος Ερευνητής και 
Συντονιστής 
Ερευνητικών 
Προγραμμάτων, 
Εργαστήριο 
Συστημάτων 
Μεταφορών και 
Διοίκησης 
Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας 
(TRANSLOG), Ο.Π.Α 
(2002-2014) 

 Ερευνητής, 
Εργαστήριο 
Συστημάτων 
Μεταφορών και 
Διοίκησης 
Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας 
(TRANSLOG), Ο.Π.Α 
(2000-2001) 
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  Α/Α Περιγραφή Κριτηρίου 
Τρόπος 

βαθμολόγησης 

Βαθμολογία 

κριτηρίου 

Παρατηρήσεις 

3 

Τουλάχιστον δέκα (10) 
δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα 
ακαδημαϊκά περιοδικά (academic 
journals) στο γνωστικό 
αντικείμενο της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. 

on/off ΟΝ 

Σύμφωνα με τη μηχανή 
αναζήτησης επιστημονικού 
περιεχομένου Google 
Scholar, εντοπίζονται 
συνολικά 23 δημοσιευμένες 
εργασίες (άρθρα σε 
ακαδημαϊκά περιοδικά) και 
608 αναφορές στο 
δημοσιευμένο από τον κο Μ. 
Μαντά ερευνητικό του έργο 
(h-index: 11). 

 

Β. ΦΑΣΗ: Τελική αξιολόγηση έπειτα από τη διενέργεια συνέντευξης. 

Α/Α Περιγραφή Κριτηρίου 
Βαρύτητα 

Κριτηρίου 
Τρόπος βαθμολόγησης 

Βαθμολογία 

Κριτηρίου 

Σταθμισμένη 

Βαθμολογία 

1 Αξιολόγηση σχετικής 
επαγγελματικής - εργασιακής 
εμπειρίας 

40% 
90 / 100 
 
 

90: για εμπειρία 
έως και 20% 

μεγαλύτερη από την 
απαιτούμενη  

100: για εμπειρία 
άνω του 20% 

μεγαλύτερη από την 
απαιτούμενη 

100 

2 Δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα 
ακαδημαϊκά περιοδικά 
(academic journals) στο 
γνωστικό αντικείμενο της 
εφοδιαστικής αλυσίδας 

30% 90 / 100 

 

90: για αριθμό 
άρθρων έως και 
20% μεγαλύτερο 

από τον 
απαιτούμενο 100: 

για αριθμό άρθρων 
άνω του 20% 

μεγαλύτερο από τον 
απαιτούμενο 

100 
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3 Αξιολόγηση προσόντων και 
επαγγελματικών δεξιοτήτων 
(Διενέργεια συνέντευξης) 

Υποκριτήριο 1 (ΥΚ.1) 
Επικοινωνιακές ικανότητες 

Υποκριτήριο 2 (ΥΚ.2) Ικανότητα 
ομαδικής συνεργασίας 

Υποκριτήριο 3 (ΥΚ.3)   
Αντίληψη/κατανόηση 
αντικειμένου εργασίας 

Υποκριτήριο 4 (ΥΚ.4)            
Βαθμός εξοικείωσης με το 
αντικείμενο & τα παραδοτέα του 
έργου 

30% Από 20 έως 100  

20–60: στοιχειώδης 
61–80: ικανοποιητική 
81–90: αρκετά 
ικανοποιητική  

91–100: εξαιρετική 

Ο Βαθμός του 
Κριτηρίου 
προκύπτει από τον 
τύπο: ΒΑΘΜ. 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3 = 
[(ΒΑΘΜ. ΥΚ.1 + 
ΒΑΘΜ. ΥΚ.2 + 
ΒΑΘΜ. ΥΚ.3 + 
ΒΑΘΜ. ΥΚ.4) / 4]  

95 

Συνολική Βαθμολογία  

  

Παρατηρήσεις: 

Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ερευνητικά έργα με αντικείμενο τις διαδικασίες καθώς και την 
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στο διάστημα των τελευταίων 20 ετών. 
Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις (μετά από κρίση) σε επιστημονικά περιοδικά. 
Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε βιβλία και συμμετοχή σε συλλογικούς τόμους, με αντικείμενο τη 
Λειτουργία Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 
Έχει δημοσιεύσει εργασίες του σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με αντικείμενο τα city logistics, 
τα πληροφοριακά συστήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις μεταφορές.  
Διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργων υπό το πρίσμα των 
ζητούμενων στην παρούσα Πρόσκληση και έχει διατελέσει αξιολογητής σε διαγωνισμούς ανάθεσης. 
Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως καθηγητής σε προπτυχιακά & μεταπτυχιακά προγράμματα 
κατάρτισης/τηλεκατάρτισης σε εκπαιδευτικούς κύκλους με θεματικά αντικείμενα: 

 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

 Πληροφοριακά Συστήματα Logistics 

 Διοίκηση και Προγραμματισμός Έργων  

 Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Πληροφορική 

 Logistics Information Systems  
Διαθέτει εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας. 
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Προσωρινός Ενιαίος Πίνακας Αποτελεσμάτων 

Κωδικός Συνεργάτη: 5047237/ΥΕ10 

Α/Α Αριθ. πρωτ. πρότασης Συνολική Βαθμολογία 

1 29112021b/14.12.2021 98,5 

 

Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την 

επόμενη της ημέρας κοινοποίησης των προσωρινών αποτελεσμάτων (έως και τις 

06/01 και ώρα 14:00) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@eel.gr με Θέμα: «Υποβολή 

ένστασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αριθμ. Πρωτ. 29112021a/29-11-2021.» 

 


