Καθηγητής Ευάγγελος Γρηγορούδης
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Ο Ευάγγελος Γρηγορούδης γεννήθηκε στο Flörsheim της Γερμανίας
το 1968. Απέκτησε το Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και
Διοίκησης από το Πολυτεχνείο Κρήτης το 1991 και στη συνέχεια
πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης,
απ’ όπου πήρε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και Διδακτορικό
Δίπλωμα, στην Επιστήμη Αποφάσεων και την Επιχειρησιακή Έρευνα,
το 1996 και 1999, αντίστοιχα.
Το 2003 εκλέχθηκε και διορίστηκε μέλος ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο
Κρήτης και από το 2017 είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας στη
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στο αντικείμενο της
«Διαχείρισης Διαδικασιών Ποιότητας». Έχει επίσης διδάξει στο
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (20002002), ενώ υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης,
Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
Κύπρου (2016) και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ
Πειραιά (2014-2017).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν διαδικασίες
διαχείρισης
ποιότητας,
μέτρηση
ικανοποίησης
πελατών,
πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, διαχείριση καινοτομιών και
εκτίμηση αειφορίας. Έχει επιμεληθεί ή συγγράψει 18 βιβλία για την
ποιότητα των υπηρεσιών, τη διαχείριση λειτουργιών, την ανάπτυξη,
λειτουργία και στρατηγική των επιχειρήσεων, την πολυκριτήρια
ανάλυση και τη διαχείριση καινοτομίας. Έχει επίσης δημοσιεύσει
περισσότερα από 200 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και
πρακτικά συνεδρίων, ενώ έχει επιμεληθεί επτά θεματικά τεύχη
επιστημονικών περιοδικών. Το ερευνητικό του έργο έχει λάβει
περίπου 1.700 ετερο-αναφορές, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων
Scopus, και περίπου 5.000 αναφορές σύμφωνα με το Google Scholar.
Όσον αφορά στο διδακτικό του έργο, από το 1999 έχει αναπτύξει και
διδάξει περί τα 14 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, όπως
«Έλεγχος Ποιότητας», «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας», «Μάρκετινγκ

Υπηρεσιών», «Ποιότητα Υπηρεσιών και Ικανοποίηση Πελατών»,
«Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία». Παράλληλα, έχει
επιβλέψει και επιβλέπει μεγάλο αριθμό μεταδιδακτορικών,
διδακτορικών, μεταπτυχιακών και διπλωματικών εργασιών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία από το Ιδρυματικό Αποθετήριο
του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχουν ολοκληρωθεί υπό την επίβλεψή
του 62 διπλωματικές εργασίες, 34 μεταπτυχιακές εργασίες και μία
διδακτορική διατριβή. Κάποιες από τις εργασίες που έχει επιβλέψει
έχουν βραβευθεί με υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών, το Ίδρυμα Ωνάσης και άλλα Ιδρύματα.
Είναι Αναπληρωτής Συντάκτης σε 8 επιστημονικά περιοδικά και
μέλος των εκδοτικών επιτροπών σε 6 άλλα περιοδικά, ενώ ενεργεί
ως κριτής σε περισσότερα από 80 περιοδικά. Είναι αξιολογητής σε
διεθνείς εκδοτικούς οίκους, καθώς και σε προγράμματα Εθνικών
Ιδρυμάτων Έρευνας (Κύπρος, Πολωνία, Τσεχία).
Υπήρξε πρόεδρος τριών επιστημονικών συνεδρίων, συμμετείχε στην
επιστημονική και οργανωτική επιτροπή 50 περίπου συνεδρίων και
έχει κάνει περισσότερες από 250 παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή
επιστημονικά συνέδρια. Από το 1991 έχει συμμετάσχει ως
επιστημονικώς υπεύθυνος ή συνεργάτης σε 50 περίπου διεθνή ή
εθνικά ερευνητικά έργα.
Είναι Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών
και μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Ποιότητας, της Επιστημονικής
Εταιρείας Sigma Xi, της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης και
της Διεθνούς Εταιρείας Πολυκριτήριας Λήψης Αποφάσεων. Έχει
λάβει εύφημο μνεία από την Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών
Ερευνών για τα έτη 2008, 2009 και 2016, βραβεία καλύτερης
εργασίας από την Academy of Business and Administrative Sciences
και το World Automation Congress και χρυσό βραβείο στα
Healthcare Business Awards 2017.

