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Ο Ιωάννης Γκανάς (πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

κάτοχος Master of Science in Management Sciences / Operational Research από το Lancaster 

Management School και διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το 

Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), είναι Αναπληρωτής Καθηγητής 

Επιχειρησιακής Έρευνας στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (πρώην Λογιστικής) 

του ΤΕΙ Ηπείρου, όπου υπηρετεί από το 2000. Διδάσκει μαθήματα Επιχειρησιακής Έρευνας, 

Στατιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Από τον Φεβρουάριο του 2013 είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου και Πρόεδρος 

της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Ιδρύματος. Είναι Ιδρυματικός Υπεύθυνος του 

ΤΕΙ Ηπείρου για το πρόγραμμα Erasmus. 

Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε θέματα 

Επιχειρησιακής Έρευνας και Ποσοτικών Μεθόδων Διοίκησης (ΤΕΙ Ηπείρου, Παν/μιο 

Ιωαννίνων, ΕΑΠ, ΟΠΑ). Συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 2003 ως 

μέλος  ΣΕΠ στη θεματική ενότητα Ποσοτικές Μέθοδοι (ΔΕΟ13). 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο της Διαχείρισης Αποθεμάτων 

(Inventory Management) και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics Management). Εργασίες 

του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, καθώς και σε πρακτικά 

διεθνών και εθνικών συνεδρίων. Το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο του έλαβε πλήθος 

ετεροαναφορών (http://scholar.google.gr/citations?user=LnsPcKkAAAAJ&hl=el). Είναι 

κριτής εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει συμμετάσχει στην 

Οργανωτική και στην Επιστημονική επιτροπή εθνικών και διεθνών συνεδρίων. 

Συμμετείχε είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος είτε ως μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας 

στην υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Εργάστηκε ως ανεξάρτητος 

σύμβουλος - επιχειρησιακός ερευνητής, συμμετέχοντας στην υποβολή και υλοποίηση 

ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαθέτει 

πολυετή εμπειρία σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εργάστηκε ως 

διευθυντής κατάρτισης σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, 

συμμετέχοντας στο σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης, και 

μελετητικών υπηρεσιών σε θέματα ανθρώπινων πόρων.  

Διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής, τμηματικός υπεύθυνος του προγράμματος 

LLP – Erasmus, εκπρόσωπος του Τμήματος στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, 

υπεύθυνος για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, μέλος επιτροπών αξιολόγησης 

επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών.  


