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Ο Dr. Μιχαθλίδθσ ζλαβε Πτυχίο Φυςικισ από το τμιμα Φυςικισ τθσ Φυςικομακθματικισ Σχολισ 
του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΕΚΠΑ), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευςθσ (MSc) ςτθν Επιχειρθςιακι Ζρευνα από το τμιμα Industrial Engineering & Operations 
Research τθσ Πολυτεχνικισ Σχολισ του Πανεπιςτθμίου Wayne State (WSU) τθσ Πολιτείασ 
Michigan των ΗΠΑ και διδακτορικό (Ph.D.) από το τμιμα Industrial & Manufacturing Engineering 
του ίδιου πανεπιςτθμίου. 

Είναι Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ του τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 
και Τουριςμοφ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Διοίκθςθσ και Οικονομίασ του Ελλθνικοφ Μεςογειακοφ 
Πανεπιςτθμίου (ΕΛΜΕΠΑ), Επιςκζπτθσ Κακθγθτισ ςτο τμιμα Industrial & Systems Engineering 
του Πανεπιςτθμίου Wayne State (WSU) των ΗΠΑ, Κφριοσ Ερευνθτισ του Τομζα Επιχειρθςιακισ 
Ζρευνασ και Στρατθγικισ Ανάπτυξθσ του Κζντρου Τεχνολογικισ Ζρευνασ (ΚΤΕ) Κριτθσ κακϊσ 
επίςθσ, Κφριοσ Ερευνθτισ του Εργαςτθρίου Τουριςμοφ και Επιχειρθματικότθτασ του ΕΛΜΕΠΑ. 

Διετζλεςε προϊςτάμενοσ του τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του ΤΕΙ Κριτθσ, μζλοσ τθσ 
ολομζλειασ τθσ Επιτροπισ Εκπαίδευςθσ & Ερευνϊν του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων 
Ζρευνασ (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Κριτθσ, κακϊσ επίςθσ, Προϊςτάμενοσ του τομζα Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ 
και Στρατθγικισ Ανάπτυξθσ του ΚΤΕ Κριτθσ. 

Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ζρευνάσ του ζχει προζλκει από και ζχει εφαρμοςτεί ςτον 
επιχειρθςιακό τομζα τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ. Τα ερευνθτικά του ενδιαφζροντα ςυνεχίηουν 
να ςυνδζονται κυρίωσ με αυτόν τον τομζα και ςτοχεφουν ςτθν επίλυςθ πραγματικϊν 
προβλθμάτων με τθ χριςθ μοντζλων Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και κυρίωσ ακζραιασ και 
ςυνδυαςτικισ βελτιςτοποίθςθσ. Το ερευνθτικό του ζργο ζχει παρουςιαςτεί ςε Εκνικά κακϊσ και 
ςε Διεκνι Συνζδρια και ζχει δθμοςιευκεί ςε αναγνωριςμζνα ακαδθμαϊκά περιοδικά κακϊσ 
επίςθσ και ςε πρακτικά ςυνεδρίων. 

Ο Dr. Μιχαθλίδθσ διατελεί κριτισ ςε διεκνι περιοδικά, ιταν αντιπρόεδροσ του 18ου ςυνεδρίου 
του Συνδζςμου Ελλινων Περιφερειολόγων, ζχει διατελζςει μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ 
πολλϊν ςυνεδρίων, ζχει λάβει βραβεία, ςυμπεριλαμβανομζνου του Franz Edelman Finalist Award 
(2000 Franz Edelman Laureate) for Achievement in Advanced Analytics, Operations Research, and 
Management Science, και ζχει προτακεί για το "Henry Ford Technology Award" για τθν 
ερευνθτικι του ςυμβολι ςτθν αυτοκινθτοβιομθχανία FORD. 

Διδάςκει αδιαλείπτωσ, για περιςςότερα από 32 χρόνια, ςε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα ςπουδϊν ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτο εξωτερικό ςυμπεριλαμβανομζνων 14 χρόνων 
διδαςκαλίασ ςτισ ΗΠΑ. Συμμετζχει, ωσ επιςκζπτθσ κακθγθτισ και εμπειρογνϊμων, ςτο 
"Professional Engineering Management Master's Program" που προςφζρεται από το WSU ςτουσ 
μθχανικοφσ τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ FORD και ωσ κακθγθτισ ςτο Διατμθματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν "Οργάνωςθ και Διοίκθςθ για Μθχανικοφσ" (MBA for Engineers) του 
ΕΛΜΕΠΑ. Επίςθσ, πλαίςια του προγράμματοσ ανταλλαγισ φοιτθτϊν - εκπαιδευτικϊν Erasmus+, 
διδάςκει φοιτθτζσ που προζρχονται από πολλζσ διαφορετικζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και 
πραγματοποιεί επιςκζψεισ διδαςκαλίασ ςε διάφορα Ευρωπαϊκά πανεπιςτιμια. 

Τζλοσ, ο Dr. Μιχαθλίδθσ ζχει εξουςιοδοτθκεί και ζχει αναλάβει τθν επιςτθμονικι επιμζλεια και 
απόδοςθ ςτα Ελλθνικά των βιβλίων: "Does This Line Ever Move? Everyday Applications of 
Operations Research", "Value-Added Decision Making for Managers" και "From Percentages to 
Algebra: Using Authentic Problem Contexts". 

 

https://www.informs.org/Recognizing-Excellence/INFORMS-Prizes/Franz-Edelman-Award/Franz-Edelman-Laureates2/Franz-Edelman-Laureates-Class-of-2000

