
Ο Χρήστος Ταραντίλης είναι Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών.   

Η ερευνητική δραστηριότητά του εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή της 

βελτιστοποίησης και των τεχνικών λήψης αποφάσεων 

 στην Διοικητική Επιστήμη και στην Επιχειρησιακή Έρευνα (συνδυαστική 
βελτιστοποίηση και ακέραιος προγραμματισμός, ευρετικοί και 

μεταευρετικοί αλγόριθμοι, ακριβείς αλγόριθμοι, υβριδικοί αλγόριθμοι) 

 στην Ανάλυση των Μεταφορών (χρονικός προγραμματισμός και 

δρομολόγηση οχημάτων, επίγεια, εναέρια και θαλάσσια μεταφορικά 
συστήματα ανθρώπων και αγαθών, σχεδιασμός μεταφορικών δικτύων) 

 στη Διοίκηση των Logistics και των Λειτουργιών (σχεδιασμός και 

χρονικός προγραμματισμός παραγωγής, έλεγχος αποθεμάτων, 
χωροθέτηση εγκαταστάσεων και μονάδων παραγωγής και υπηρεσιών, 

αποθήκευση και συσκευασία, διαχείριση και προγραμματισμός έργων) 

 στη Διαχείριση Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων (διαχείριση 
διαδικασιών ανακύκλωσης, διαχείριση απορριμμάτων, πράσινες 

μεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα και εξοικονόμηση ενέργειας)   

Συγκεκριμένα, δραστηριοποιείται ερευνητικά στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη 

και στην εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων, τεχνικών επιχειρησιακής έρευνας 
και αλγορίθμων υπολογιστικής ευφυΐας σε Συστήματα Υποστήριξης 

Αποφάσεων με εφαρμογές κυρίως στον επιχειρηματικό και βιομηχανικό κλάδο.  

Έχει συνολικά άνω των 120 επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και 
συνέδρια γνωστών επιστημονικών συλλόγων και εκδοτικών οίκων, όπως του 

Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) 
των ΗΠΑ, του Operational Research Society της Μεγ. Βρετανίας, του Institute 

of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) των ΗΠΑ, Elsevier, Wiley, 
Springer και Taylor & Francis. Ειδικότερα, πάνω από 50 δημοσιευμένες 
εργασίες του έχουν χαρακτηριστεί από τον δείκτη επιρροής και αξιολόγησης 

των περιοδικών (Impact Factor - ISI Web of Science). 

O Χρήστος Ταραντίλης έχει, επίσης, εκτελέσει καθήκοντα Προέδρου σε διεθνή 

και εθνικά συνέδρια, Εκδότη ειδικών τευχών (special issues) σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά κύρους, Μέλους εκδοτικών συμβουλίων σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά, Μέλους επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών 

σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και Κριτή σε υψηλού επιπέδου διεθνή περιοδικά 
(INFORMS, IEEE, κ.λπ.). 

Σε ότι αφορά την διδακτική δραστηριότητα του, έχει λάβει 16 φορές το 
βραβεία "Υψηλής Διδακτικής Επίδοσης" για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
μαθήματα του στα αντικείμενα της διοικητικής επιστήμης, της επιχειρησιακής 

έρευνας, των συστημάτων λήψης αποφάσεων, της διοίκησης λειτουργιών και 
εφοδιαστικής αλυσίδας και της διοίκησης παραγωγής και υπηρεσιών.  

Παράλληλα με τα ακαδημαϊκά τεκταινόμενα, έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μια 
σειρά από ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα στα 
προαναφερθέντα επιστημονικά αντικείμενα.  
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