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Αγαπητά μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε., 

Η Γενική Συνέλεση της Ε.Ε.Ε.Ε. έλαβε  χώρα τη 
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου στις εγκαταστάσεις 
της εταιρίας και παράλληλα πραγματοποιήθηκε 
η διαδικασία εκλογής των νέων μελών του 
Προεδρείου της. Με αφορμή αυτό το σημαντικό 
γεγονός για την εταιρία, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, καθώς 
και όλα τα τακτικά,  έκτακτα και σπουδαστικά 
μέλη που δε μπόρεσαν να παραβρεθούν στη 
διαδικασία είτε λόγω απόστασης είτε λόγω 
υποχρεώσεων. Επίσης, σας μεταφέρω τις 
ευχαριστίες των νέων 5 ψηφισάντων μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου τους οποίους τιμήσατε 
με την ψήφο και την εμπιστοσύνη σας. 
Παράλληλα, σας εγγυώμαι ότι το νεοσύστατο 
Διοικητικό Συμβούλιο θα ανταποκριθεί στα 
υψηλά πρότυπα που έχουν ακολουθηθεί όλα τα 
προηγούμενα χρόνια.  

Η χρονιά του 2016, σηματοδοτεί νέες και 
σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες για την  
ανάπτυξη της εταιρίας και αύξηση της 
απήχησης και αναγνωσιμότητάς της, τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη. Το παρόν 
Ενημερωτικό Δελτίο σκοπεύει να ενημερώσει 
όλα τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. για όλα τα δρώμενα 
που έλαβαν χώρα από τον Ιούνιο 2015 έως και 
τη Γενική Συνέλευση του Φεβρουαρίου του 
2016, καθώς και να παρέχει έναν 
προσανατολισμό σχετικά με τις βλέψεις και τις 
εκδηλώσεις της εταιρίας για το τρέχον έτος. 

Στο νεοσύστατο Δ.Σ. θα προσπαθήσουμε να 
φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας και 
κοινωνοί των νέων αυτών στόχων. Βεβαίως, η 
δικιά σας συνδρομή προς αυτή την κατεύθυνση 
παραμένει η πιο καίρια. Η εταιρία ανήκει στα 
μέλη της και αυτός είναι άλλωστε ο σκοπός 
ύπαρξής της. Έτσι, ως Πρόεδρος, σας καλώ 
όλους να συμμετέχετε στις δραστηριότητές μας, 
με προτάσεις, ιδέες ή/και προβληματισμούς για 
την ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ μας. Ήδη 

μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε 
μέσω του νέου ανανεωμένου site μας, είτε 

μέσω των μέσων κοινωνικής δικτυώσης. 

Απώτερος σκοπός της ειδικής αυτής χρονιάς 
είναι φυσικά η περαιτέρω προώθηση και 
ανάδειξη της επιστήμης της επιχειρησιακής 
έρευνας ως εργαλείο στρατηγικής σημασίας 
για την αποτελεσματική μοντελοποίηση και 
επίλυση πραγματικών προβλημάτων 
βελτιστοποίησης και αποφάσεων. Σήμερα 
μάλιστα, που το μέγεθος της κρίσης και οι 
συνολικές επιπτώσεις της παραμένουν ακόμα 
αβέβαιες, η αποτελεσματική χρήση μεθόδων 
και εργαλείων επιχειρησιακής έρευνας είναι 
επίκαιρη παρά ποτέ προς μία βιώσιμη 
ανάπτυξη. 

Σημαντική συμβολή προς αυτό το σκοπό 
έχουν και οι σχετικές εκδηλώσεις μας, που 
πραγματοποιήθηκαν το 2015: 

4ο Διεθνές Συμπόσιο και 26ο Εθνικό Συνέδριο 
Επιχειρησιακής Έρευνας, 4-6 Ιουνίου 2015, 
Χανιά.  

1ο Διεθνές Συνέδριο Συνδιασμένων 
Μεταφορών - 15ο Ειδικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε., 
15-16 Οκτωβρίου 2015, Αλεξανδρόυπολη.  

4ο Φοιτητικό Συνέδριο Επιχειρησιακής 
Έρευνας, 17-18 Δεκεμβρίου 2015, Αθήνα.  

Κλείνοντας, λαμβάνω την τιμή να σας 
προσκαλέσω όλους στις προσεχείς 
εκδηλώσεις μας για την ανταλλαγή 
επιστημονικών ενδιαφερόντων και την 
προώθηση της συνεργασίας σε θέματα 
επιχειρησιακής έρευνας αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος.  

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,  

Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς 

Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Ε. 

Μήνυμα Προέδρου Ε.Ε.Ε.Ε. 
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Νέα & Δραστηριότητες της Ε.Ε.Ε.Ε. 

Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Ε.Ε. 

Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 και 
ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε η ετήσια 
τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της 
Ε.Ε.Ε.Ε. στα γραφεία της εταιρίας 
(Αχαρνών 427, 111 43 Αθήνα, 2ος 
όροφος). 

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί πάντα μια 
σημαντική ευκαιρία επικοινωνίας και 
ενημέρωσης των μελών μας για τις 
δραστηριότητες της εταιρίας. Επιπλέον, 
δίνεται η δυνατότητα σύσφιξης των 
σχέσεων των μελών της, καθώς και 
ανταλλαγής απόψεων σε θέματα που 
μας αφορούν. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν στα 

πλαίσια της φετινής Γ.Σ. ήταν: 

 Έκθεση Απολογισμού Πεπραγμένων 
του Δ.Σ. του έτους 2015 

 Έκθεση Ισολογισμού και 
Απολογισμού της διαχείρισης του 
έτους 2015 

 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 

 Έγκριση Ισολογισμού και 
Απολογισμού καθώς και των 
Πεπραγμένων του Δ.Σ. 

 Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη 

 Έγκριση Προγράμματος Δράσης     

και Προϋπολογισμού του έτους 2016 

 Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής 
Επιτροπής αρχαιρεσιών 

 Ανακήρυξη και έγκριση υποψηφίων 
μελών Δ.Σ. 

 Προτάσεις – Ανακοινώσεις 

 Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για εκλογή 
μελών Δ.Σ. 

 

Οι βασικοί άξονες δράσης του Δ.Σ. της 
Ε.Ε.Ε.Ε. για το έτος 2015 ήταν:  

 

1ος Άξονας: Συνέδρια 

Διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 4ο 
Διεθνές Συμπόσιο και 26ο Εθνικό 
Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας 
Επιχειρησιακών Ερευνών. Το Συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, στις 4 - 6 
Ιουνίου 2015 με οργανωτές τους: Aναπλ. 
Καθηγητή Ευάγγελο Γρηγορούδη και τον 
Αναπλ. Καθηγητή Μιχάλη Δούμπο από 
τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
http://www.helors2015.tuc.gr    

Όλα τα άρθρα που παρουσιάστηκαν 
ήταν υψηλής ποιότητας, οι συνεδρίες, οι 
κεντρικές ομιλίες και τα workshop του 
συνεδρίου έτυχαν μεγάλης αποδοχής και 
παρακολούθησης και οι συζητήσεις και η 
ανταλλαγή ιδεών ήταν έντονα παρούσες.  
Kαθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, 
παρουσιάστηκαν 83 άρθρα από 
συγγραφείς από όλο τον κόσμο.  

Διακεκριμένοι ερευνητές προσκλήθηκαν 
και έδωσαν κεντρική ομιλία. Ανάμεσα 
τους οι:  

 Καθηγητής Emmanuel Thanassoulis 

(Operations & Information Manage-
ment Group, Aston Business School, 
Aston University, UK) 

 Καθηγητής Αθανάσιος Μιγδαλάς 
(Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, 
Αριστοτέλιο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης) 

Τα πρακτικά του συνεδρίου περιέχουν 
60 επιλεγμένες εργασίες και εκδόθηκαν 
από την Ε.Ε.Ε.Ε. με ISBN: 978-618-80361-
4-7 στην ιστοσελίδα: http://
www.helors2015.tuc.gr/Proceedings.pdf 

Επιπλέον, επιλεγμένες εργασίες 
δημοσιεύονται μετά από κρίση σε 
παρακάτω τεύχη των διεθνών 
επιστημονικών περιοδικών: 

 International Journal of Decision 
Support Systems (IJDSS): Special Is-
sue με τίτλο: «OR and New Technolo-
gies in Management and Engineer-
ing» 

 Βιβλίο στη σειρά Springer Proceed-
ings in Business and Economics, με 
τίτλο: «Operational Research in Busi-
ness & Economics» 

Διοργανώθηκε με αξιοσημείωτη 
επιτυχία το 15o Ειδικό Συνέδριο της 
Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών 
Ερευνών - 1ο Διεθνές Συνέδριο 

Συνδυασμένων Μεταφορών στις 15-16 
Οκτωβρίου 2015 στην Αλεξανδρούπολη 
με Θέμα «Intermodal Transports: Innova-
tions in Planning, Management, Business 
Development & Decision Making», με 
οργανωτές τον Καθηγητή Ιωαάννη 
Μουρμούρη και τον Επικ. Καθηγητή 
Δημήτριο Δημητρίου από το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης. http://1st-
international-conference-econ-
duth.eeee.org.gr/ 

Επιλεγμένες εργασίες δημοσιεύονται 
επίσης μετά από κρίση στο: 

 International Journal of Decision 
Support Systems (IJDSS): Special Is-
sue με τίτλο: "Management and Deci-
sion Making in Transports " 

Τέλος διοργανώθηκε με επιτυχία το 4ο 
Φοιτητικό Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε. στον 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις 17-18 
Δεκεμβρίου με θέμα «Επιχειρησιακή 
Έρευνα: Ευκαιρίες & Προκλήσεις μέσα 
στην κρίση» με οργανωτές τον Καθηγητή 
Ιωάννη Ψαρρά και τον Επικ. Καθηγητή 
Χρυσόστομο Δούκα http://4eeee-
student.epu.ntua.gr/ 

Απολογισμός Δράσης του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Ε. για το 2015 
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Προχώρησε επίσης ο σχεδιασμός της 
διοργάνωσης των Συνεδρίων της Ε.Ε.Ε.Ε. 
για το 2016 και επαναβεβαιώθηκε η 
πολιτική διοργάνωσης των Συνεδρίων 
της Ε.Ε.Ε.Ε., η οποία περιλαμβάνει: 

1. Διαδικασία υποβολής 
υποψηφιοτήτων για ανάληψη της 
οργάνωσης Συνεδρίων υπό την 
αιγίδα της Ε.Ε.Ε.Ε. και καθορισμός 
πρωτοκόλλου ανάθεσης, η οποία 
περιλαμβάνει την ανακοίνωση του 
ονόματος του διοργανωτή, την 
τοποθεσία, τις ημερομηνίες και το 
θέμα τους επόμενου συνεδρίου στα 
πλαίσια του προηγούμενου. 

2. Διαδικασία διοργάνωσης των 
Συνεδρίων από την Ε.Ε.Ε.Ε. σύμφωνα 
με συγκεκριμένο πρωτόκολλο. 

3. Ανακοίνωση των στοιχείων του 
συνεδρίου (όνομα οργανωτής, 
τοποθεσία, ημερομηνίες και θέμα) 
κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου 
προηγούμενου. 

Ήδη οι προσκλήσεις για ανάληψη της 
διοργάνωσης Συνεδρίων της Ε.Ε.Ε.Ε. έχει 
ανακοινωθεί μέσω του Ενημερωτικού 
Δελτίου της Ε.Ε.Ε.Ε.  

 

2ος Άξονας: Εκδόσεις 

Συνεχίστηκε η έκδοση του περιοδικού 
της εταιρίας OPERATIONAL RESEARCH: 
An International Journal (http://
www.springer.com/business+%
26+management/operations+research/
journal/12351). Το περιοδικό εκδίδεται 
από το 2008 σε συνεργασία με τον 
Εκδοτικό Οίκο Springer.  

Σας ενημερώνουμε ότι το περιοδικό 
απέκτησε το 2014 Science Citation In-
dex/Science Edition and Current Con-
tents (Thomson Reuters) με Impact Fac-
tor 0.311. 

Επίσης, οι τιμές σε άλλους δείκτες 
αξιολόγησης περιοδικών που έλαβε κατά 
το 2014 είναι οι διόλου ευκαταφρόνητοι: 

 SJR (SCImago Journal Rank) (2014) : 
0.391 

 SNIP (Source Normalized Impact per 
Paper) (2014) : 0.610 

Το έτος 2015 δημοσιεύθηκαν από τον 
εκδοτικό οίκο Springer, τα ακόλουθα 
τεύχη του περιοδικού:  

 Volume 15, Issue 1, April 2015: Regu-

lar Issue (7 εργασίες) 

 Volume 15, Issue 2, July 2015: Regu-
lar Issue (8 εργασίες)  

 Volume 15, Issue 3, October 2015: 
Special Issue: 2nd International Sym-
posium and 24th National Conference 
on Operational Research (9 εργασίες)  

Τα στατιστικά στοιχεία του 2015 
δείχνουν ότι:  

 Το 2015 υπεβλήθησαν 385 άρθρα 
ενώ το 2016 υποβάλλονται κατά 
μέσο όρο δύο άρθρα την ημέρα, 
διπλασιάζοντας έτσι τον αριθμό των 
υποβαλλόμενων άρθρων από το 
προηγούμενο έτος.  

 Ο βαθμός αποδοχής των άρθρων 
κυμαίνεται σε επίπεδα περίπου 20%. 

 Downloads: 19034 

 Usage Factor – 2013/2014: 105 

Εξασφαλίσθηκε η ηλεκτρονική πρόσβαση 
στα τεύχη του περιοδικού μέσω των 
ιστοσελίδων της Ε.Ε.Ε.Ε. με χρήση 
κωδικών που θα τους αποστέλλονται 
στην αρχή κάθε έτους στα οικονομικώς 
τακτοποιημένα μέλη της. 

Τέλος προχωρά η ανανέωση του Editorial 
Board του περιοδικού με στόχο τη 
βελτίωση και αναβάθμισή του, αλλά και 
την ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις 
τόσο του υφιστάμενου IF όσο και του 
προσδοκώμενου αυξημένου. 

 Πραγματοποιήθηκε εγγραφή της 
Ε.Ε.Ε.Ε. στα social media Facebook 
και LinkedIn με σκοπό την περαιτέρω 
προώθηση της δράσης και των 
δραστηριοτήτων της εταιρίας στα 
μέλη της αλλά και την προσέλκυση 
ενός νέου ευρύτερου κοινού. 
Παράλληλα δημιουργήθηκε και η 
σελίδα Wikipedia της Ε.Ε.Ε.Ε. υπό την 
αιγίδα της IFORS, και αναμένεται να 
είναι προσβάσιμη πολύ σύντομα. 

 Δεν προχώρησε η υπογραφή της 
συμφωνίας δραστηριοποίησης της 
Ε.Ε.Ε.Ε. στο χώρο των επιστημονικών 
εκδόσεων (βιβλία, νέα επιστημονικά 
περιοδικά, κ.λπ.) και θα 
επανεξεταστεί το θέμα υπό το φως 
των νέων οικονομικών εξελίξεων 
αλλά και του συστήματος δηλώσεων 
πανεπιστημιακών βιβλίων.  

 

3ος Άξονας: Σεμινάρια 

Δεν προχώρησε η υλοποίηση σεμιναρίων 
λόγω της οικονομικής κατάστασης και 
της έλλειψης ενδιαφέροντος.  

Συνεχίζεται η διερεύνηση της 
δυνατότητας δημιουργίας Κέντρου 
Πιστοποίησης Γνώσεων στο ευρύτερο 
πεδίο της Διοικητικής Επιστήμης. 

 

4ος Άξονας: Προγράμματα 

Εξασφαλίσθηκε η υποστήριξη της Ε.Ε.Ε.Ε. 
και η κάλυψη διαφόρων υποχρεώσεών 
της μέσω προγραμμάτων μελών του. Στo 
πλαίσιο αυτό καλύπτεται η δαπάνη της 
γραμματειακής υποστήριξης της εταιρίας 
αλλά και εξοπλισμού της.  

Δεν υπήρξε κατά το τρέχον έτος κάποιο 
νέο πρόγραμμα.  

Συνεχίζεται η διερεύνηση της 
δυνατότητας συμμετοχής της Ε.Ε.Ε.Ε. σε 
ερευνητικά, αναπτυξιακά και εμπορικά 
έργα. Προς τούτο έγινε και σχετική 
ενημέρωση των μελών της Ε.Ε.Ε.Ε.  

 

5ος Άξονας: Μέλη Ε.Ε.Ε.Ε. 

Το Εθνικό Βραβείο για το 2015 
απενεμήθη στον στον Ομότιμο Καθηγητή 
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
Ιησού-Εμμανουήλ Σαμουηλίδη, για την 
προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια στην 
επιχειρησιακή έρευνα στην Ελλάδα και 
διεθνώς.  

Τα βραβεία των τριών καλύτερων 
μεταπτυχιακών εργασιών στην 
επιχειρισιακή έρευνα δόθηκαν κατά τη 
διάρκεια του Διεθνούς Συμποσίου και 
του 26ου Εθνικού Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ε. 
στο Χανιά, στον Πλόσκα Νικόλαο και 
στον Γεράνιο Μιχάλη.  

Πραγματοποιήθηκε προκήρυξη από την 
Ε.Ε.Ε.Ε. των παρακάτω δύο βραβείων για 
το 2016: 

 Βραβείο καλύτερης Διδακτορικής 
Διατριβής στην Επιχειρησιακή 
Έρευνα: Σύμφωνα με απόφαση του 
Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Ε. έχουν κληθεί οι 
ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να 
υποβάλουν υποψηφιότητα για το 
Βραβείο Διδακτορικής Διατριβής 
στην Επιχειρησιακή Έρευνα του 
2015, να αποστείλουν το σχετικό 
υλικό μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 
2015. Η απονομή των σχετικών 
βραβείων θα λάβει χώρα κατά το 
κλείσιμο του 5th International Sym-
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posium and 27th National Conference 
on Operational Research, που θα 
διεξαχθεί στο Conference Center of 
Piraeus University of Applied Science 
(TEI of Piraeus), Athens, Greece, από 
9-11 Ιουνίου 2016.  

 Βραβείο καλύτερης Μεταπτυχιακής 
Διατριβής στην Επιχειρησιακή 
Έρευνα: Σύμφωνα με απόφαση του 
Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Ε. έχουν κληθεί οι 
ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να 
υποβάλουν υποψηφιότητα για το 
Βραβείο Μεταπτυχιακής Εργασίας 
στην Επιχειρησιακή Έρευνα του 
2014, να αποστείλουν το σχετικό 
υλικό μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 
2016. Η απονομή των σχετικών 
βραβείων θα λάβει χώρα κατά το 
κλείσιμο του 5th International Sym-
posium and 27th National Conference 
on Operational Research, που θα 
διεξαχθεί στο Conference Center of 
Piraeus University of Applied Science 
(TEI of Piraeus), Athens, Greece, από 
9-11 Ιουνίου 2016. 

Διερευνήθηκαν πολιτικές ενεργοποίησης 
των μελών της Ε.Ε.Ε.Ε., αλλά και 
πολιτικές προσέλκυσης νέων μελών. Η 
προσπάθεια αυτή θα πρέπει να 
συνεχιστεί με την ανάληψη δράσεων 
προσέλκυσης προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και 
υποψηφίων διδακτόρων.  

 Κατά το έτος 2014 ενεγράφησαν 
συνολικά 16 νέα μέλη (7 τακτικά, 6 
μέλη σπουδαστές και 3 έκτακτα 
μέλη). 

 Τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη 
της Ε.Ε.Ε.Ε. έχουν πρόσβαση στα 
τεύχη του περιοδικού μέσω των 
ιστοσελίδων της Ε.Ε.Ε.Ε. με χρήση 
κωδικών που τους αποστέλλονται 
στην αρχή κάθε έτους.  

Έγινε βελτίωση, με συνεχείς 
αναβαθμίσεις, της ιστοσελίδας της 
Ε.Ε.Ε.Ε.. Συνοπτική παρουσίαση της 
ιστοσελίδας, των δυνατοτήτων και των 
νέων υπηρεσιών που προσφέρει στα 
μέλη πραγματοποιήθηκε στη Γ.Σ. της 
Ε.Ε.Ε.Ε.. Το URL της ιστοσελίδας 
εξακολουθεί να είναι το: http://
eeee.org.gr  
 
Προχωρά η διαδικασία εκσυγχρονισμού 
του καταστατικού της εταιρίας. Γίνεται 
προσεκτική μελέτη των απαιτήσεων ενός 
σύγχρονου καταστατικού και ζητείται η 

υποβολή προτάσεων από τα μέλη της 
ΕΕΕΕ. 

 

6ος Άξονας:  
Ομάδες εργασίας 

Επιδιώχθηκε η επέκταση του θεσμού των 
ομάδων εργασίας που λειτουργούν στα 
πλαίσια της Ε.Ε.Ε.Ε. και η περαιτέρω 
ενεργοποίησή τους. 

Δυστυχώς μέχρι σήμερα η μόνη ομάδα 
που παρουσιάζει εξαιρετικό έργο είναι 
αυτή της Πολυκριτήριας Ανάλυσης. 

Εξετάζεται η σύσταση ομάδων εργασίας 
στα πεδία: 

 Συστημάτων Υποστήριξης 
Αποφάσεων, και 

 Ενεργειακής Πολιτικής και 
Επιχειρησιακής Έρευνας. 

 

7ος Άξονας: Οικονομικά 

Όλα σχεδόν τα παραπάνω θέματα έχουν 
να κάνουν με την βελτίωση των 
οικονομικών της Ε.Ε.Ε.Ε., γεγονός που θα 
μας δώσει τη δυνατότητα επίτευξης τόσο 
της βιωσιμότητας της εταιρίας σε 
εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες, όσο και επίτευξης των στόχων 
της από καλύτερη βάση.  

Υπενθυμίζεται ότι η βελτίωση των 
οικονομικών της Ε.Ε.Ε.Ε. επιδιώχθηκε, 
σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, 
κυρίως μέσω: της οικονομικής 
τακτοποίησης των μελών της εταιρίας, 
της προσέλκυσης νέων μελών, της 
διενέργειας συνεδρίων, της 
πραγματοποίησης εκδόσεων και της 
διενέργειας σεμιναρίων και υλοποίησης 
προγραμμάτων.  

Δυστυχώς η 
οικονομική κατάσταση 
που επιδρά αρνητικά 
σε όλες τις 
πρωτοβουλίες μας, οι 
υποχρεώσεις του 
παρελθόντος και η 
μείωση των 
οικονομικά 
τακτοποιημένων 
μελών της εταιρίας 
δημιούργησαν 
εξαιρετικά δύσκολα 
προβλήματα στην 
οικονομική επιβίωση 

της Ε.Ε.Ε.Ε.. 

Το Δ.Σ. της εταιρίας συνέχισε την 
προσπάθεια για τον περιορισμό του 
λειτουργικού κόστος της, χωρίς 
παράλληλα να μειώσει τις υπηρεσίες και 
τις δραστηριότητές της.  

Τα έσοδα της εταιρίας και κατά το 
προηγούμενο έτος προήλθαν κυρίως από 
τα Συνέδρια που αυτή διοργάνωσε. Η 
πολιτική αυτή έδωσε τη δυνατότητα 
στην ΕΕΕΕ να διατηρήσει με μερική 
απασχόληση την γραμματέα της.   

Σήμερα η εταιρία μπορεί να κοιτάζει το 
μέλλον της από καλύτερη θέση εφόσον 
βεβαίως η πολιτική αυτή συνεχιστεί.  
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Οι βασικοί άξονες δράσης του Δ.Σ. της 
Ε.Ε.Ε.Ε. για το έτος 2016, όπως  
εγκρίθηκαν από το Πρόγραμμα Δράσης 
της τελευταίας Γ.Σ. είναι: 

1ος Άξονας: Συνέδρια 

 Με δεδομένο ότι τα τελευταία δύο 
χρόνια έχει επιτευχθεί μεγάλη 
συμμετοχή στα συνέδρια μας, με 
παράλληλη αύξηση στα έσοδα της 
Ε.Ε.Ε.Ε., η στροφή μας στη 
διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων θα 
συνεχιστεί. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να αποδοθεί στα κίνητρα 
προσέλκυσης συμμετεχόντων: 
δημοσιεύσεις σε περιοδικά και 
βιβλία, προσκεκλημένοι ομιλητές, 
ωραία περιοχή, σε κατάλληλες 
εποχές, εκπτώσεις στα μέλη της 
Ε.Ε.Ε.Ε. κ.α. 

 Η διοργάνωση του 27ου Εθνικού 
Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας 
Επιχειρησιακών Ερευνών και 5ου 
Διεθνούς Συμποσίου θα 
πραγματοποιηθεί στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά, 
στις 9-11 Ιουνίου 2016, με οργανωτές 
τους Σπυριδάκο Α. και Βρυζίδη Λ. 
από το Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 

 H διοργάνωση του 16ου ειδικού 
συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ε. και 12ης 
συνάντησης της πολυκριτήριας 
ανάλυσης αποφάσεων θα 
πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο. Η 
ανακοίνωση περισσότερων 
πληροφοριών θα γίνει προσεχώς. 

 Προγραμματίζεται η διοργάνωση του 
5ου Πανελλήνιου Φοιτητικού 
Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας 
Επιχειρησιακών Ερευνών. Ήδη 
διερευνάται η δυνατότητα 
διοργάνωσής του και εκτός Αθηνών, 
με επικρατούσα εναλλακτική τη 
Θεσσαλονίκη. 

 Προγραμματίζεται η διοργάνωση του 
28ου Εθνικού Συνεδρίου της 
Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών 
Ερευνών και 6ου Διεθνούς 
Συμποσίου. Προσεχώς θα σταλεί 
πρόσκληση για την υποβολή 
προτάσεων σε όλα τα μέλη της 
Ε.Ε.Ε.Ε. για τηδιοργάνωση του. Η 
ανακοίνωση της ανάθεσης θα λάβει 
χώρα με το κλείσιμο του 27ου 
Εθνικού Συνεδρίου το καλοκαίρι του 
2016 στην Αθήνα. 

2ος Άξονας: Εκδόσεις 

 Η δημοσίευση του νέου editorial 
board του περιοδικού της Ε.Ε.Ε.Ε. 
Operational Research: An Interna-
tional Journal θα προχωρήσει εντός 
του 2016. 

 Η συνέχιση της έκδοσης του 
ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου 
της Ελληνικής Εταιρίας 
Επιχειρησιακών Ερευνών 
(Νewsletter) καθώς και ο 
προγραμματισμός της έκδοσής του 
αμέσως μετά τη Γ.Σ. με τις 
αποφάσεις της.   

 Συνέχιση και επέκταση των 
εκδόσεων της Ελληνικής Εταιρίας 
Επιχειρησιακών Ερευνών και πέραν 
της έκδοσης των Πρακτικών των 
Συνεδρίων της με δικό της ISBN. 

 Επέκταση των λογαριασμών της 
Ε.Ε.Ε.Ε. στα κοινωνικά δίκτυα και 
προσέλκυση μεγαλύτερου κοινού.  

 

3ος Άξονας: Σεμινάρια & Διαλέξεις 

 Συνεχίζεται επίσης η διερεύνηση της 
δυνατότητας δημιουργίας Κέντρου 
Πιστοποίησης Γνώσεων στο 
ευρύτερο πεδίο της Διοικητικής 
Επιστήμης.  

 Τέλος, γίνεται διερεύνηση 
πραγματοποίησης διαλέξεων με 
επίτιμους προσκεκλημένους (π.χ. 
καθηγητές και επιχειρησιακοί 
ερευνητές που έχουν λάβει το εθνικό 
βραβείο). 

 

4ος Άξονας: Προγράμματα 

Θα συνεχισθεί η επιδίωξη συμμετοχής 
της Ε.Ε.Ε.Ε. σε ερευνητικά, αναπτυξιακά 
και εμπορικά έργα. Για αυτό το λόγο, θα 
γίνει σχετική ενημέρωση των μελών της 
Ε.Ε.Ε.Ε. και σχετική πρόσκληση για 
συνεργασία.  

 

5ος Άξονας: Μέλη Ε.Ε.Ε.Ε. 

 Θα πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη 
κινητοποίηση όλων των μελών της 
Ε.Ε.Ε.Ε. στους τόπους εργασίας ώστε 

να αυξήσουμε των αριθμό των 
ενεργών μελών μας αλλά και την 
προσέλκυση νέων με στόχο την 
διασφάλιση της οικονομικής 
αυτοτέλειας της Ε.Ε.Ε.Ε. και 
εκπλήρωσης των στόχων της.  

 Θα συνεχιστεί η εφαρμογή 
διαφορετικών πολιτικών 
ενεργοποίησης των μελών της 
Ε.Ε.Ε.Ε. καθώς και προσέλκυσης νέων 
μελών.  

 Η προσπάθεια προσέλκυσης νέων 
μελών θα πρέπει να συνεχιστεί προς 
την ανάληψη δράσεων προσέλκυσης 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών καθώς και υποψηφίων 
διδακτόρων. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, θα συνεχισθεί με την 
πρόσκληση για υποβολή 
υποψηφιοτήτων ΔΔ, Μεταπτυχιακών 
Εργασιών και Διπλωματικών και 
Πτυχιακών Εργασιών. 

 Θα προχωρήσει ο επανασχεδιασμός, 
η προσθήκη νέων δυνατοτήτων, η 
συνεχής ενημέρωση και ο 
εμπλουτισμός του νέου site της 
Εταιρίας με παροχή δυνατοτήτων 
πρόσβασης στις ιστοσελίδες της 
Ε.Ε.Ε.Ε. σε μέλη και μη μέλη (π.χ. 
ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων 
εγγραφής, κ.λπ.), δημιουργία προφίλ 
Μελών (με ερευνητικά πεδία, 
οικονομική τακτοποίηση, κ.λπ.), 
ενημέρωση μελών ανάλογα με το 
προφίλ τους για θέματα 
ενδιαφέροντός τους, εργασία μελών 
(ζήτηση – προσφορά εργασίας). 
Επίσης θα πρέπει να 
εκμεταλλευτούμε περαιτέρω τα 
κοινωνικά δίκτυα π.χ. το YouTube 
(για την ιστορία της Ε.Ε.Ε.Ε., 
συνεντεύξεις, εκδηλώσεις, κ.α.). 

 Να προχωρήσει η ανάπτυξη Forum 
μελών, δημιουργία Ηλεκτρονικού 
Περιοδικού ανοικτής πρόσβασης, 
αποθετήριο άρθρων, ΔΔ, ΔΕ κ.λπ.  

 Θα συνεχισθεί η προσπάθεια 
διερεύνησης των δυνατοτήτων 
βελτίωσης τόσο του τρόπου όσο και 
του βαθμού συμμετοχής των μελών 
της Ε.Ε.Ε.Ε. στη λήψη αποφάσεων με 
χρήση των νέων τεχνολογιών καθώς 
και τυχόν αλλαγές στον εν γένει 
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας 
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Πρόγραμμα Δράσης του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Ε. για το 2016 
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Απόφαση της Γ.Σ.: 

Διερεύνηση για την διοργάνωση νέων συνεδρίων σε συνεργασία με άλλα επιστημονικά και ερευνητικά σωματεία, καθώς και σε 
νέες περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος. Τέτοια προσπάθεια πραγματοποιήθηκε με αξιοσημείωτη επιτυχία αναφορικά με το 1ο 

Διεθνές Συνέδριο Συνδυασμένων Μεταφορών στις 15-16 Οκτωβρίου 2015 στην Αλεξανδρούπολη. 

Απόφαση της Γ.Σ.:  
H στροφή στη διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων θα συνεχιστεί. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να αποδοθεί στα κίνητρα 

προσέλκυσης συμμετεχόντων.  

Η Γ.Σ. της 22ης Φεβρουαρίου 2016 προχώρησε στη λήψη σειράς αποφάσεων μεταξύ των οποίων και οι ακόλουθες: 

της Ε.Ε.Ε.Ε. με τροποποίηση του 
καταστατικού της Ε.Ε.Ε.Ε..  

 Θα προχωρήσει η διαδικασία 
εκσυγχρονισμού του καταστατικού 
της Ε.Ε.Ε.Ε. και θα επιδιωχθεί η 
ολοκλήρωση των αλλαγών εντός του 
2016. Θα ακολουθήσει ενημέρωση 
των μελών της Ε.Ε.Ε.Ε., πρόσκληση 
καταστατικής Γ.Σ., έγκριση κ.λπ. 

 

6ος Άξονας: Ομάδες εργασίας 

 Θα επιδιωχθεί η επέκταση του 
θεσμού των ομάδων εργασίας που 
λειτουργούν στα πλαίσια της 
Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών 
Ερευνών με τη δημιουργία ομάδων 
εργασίας στα: 

 Συστήματα Υποστήριξης 
Αποφάσεων, και στην 

 Ενεργειακή Πολιτική και 
Επιχειρησιακή Έρευνα. 

 Θα επιδιωχθεί η περαιτέρω 
ενεργοποίηση των ομάδων που ήδη 
λειτουργούν.  

 Θα επιδιωχθεί η συμμετοχή στις 
ομάδες εργασίας του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Ε. 
και μελών εκτός του Δ.Σ.  

 

7ος Άξονας: Οικονομικά 

Όλα σχεδόν τα προηγούμενα θέματα 

έχουν να κάνουν με τη βελτίωση των 
οικονομικών της Ε.Ε.Ε.Ε., γεγονός που θα 
μας δώσει τη δυνατότητα επίτευξης τόσο 
της βιωσιμότητας της εταιρίας στις 
σημερινές εξαιρετικά δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες, όσο και επίτευξης 
των στόχων της από καλύτερη βάση.  

Η βελτίωση των οικονομικών που 
επετεύχθη δημιουργεί τη βάση για να: 

 Επιδιωχθεί, σύμφωνα με το 
επιχειρηματικό σχέδιο που έχει 
εκπονηθεί, η ενεργοποίηση των 
μελών της εταιρίας, της προσέλκυσης 
νέων μελών, της διενέργειας 
συνεδρίων, εκδόσεων, διενέργειας 
σεμιναρίων και υλοποίησης 
προγραμμάτων. 

 Εφαρμοσθούν πολιτικές προώθησης 
και ενημέρωσης ώστε να καταστεί η 
Ε.Ε.Ε.Ε. επιστημονικός σύμβουλος 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. 

Απόφαση της Γ.Σ.: 

Να προχωρήσει η υλοποίηση των νέων βραβείων καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής, Μεταπτυχιακής Διατριβής και 
Διπλωματικής/Πτυχιακής Εργασίας στο χώρο της επιχειρησιακής έρευνας καθώς και η διαδικασία επιλογής και απονομής του 

Εθνικού Βραβείου της Ε.Ε.Ε.Ε.  

Απόφαση της Γ.Σ.: 

Επέκταση των λογαριασμών της Ε.Ε.Ε.Ε. στα κοινωνικά δίκτυα και προσέλκυση μεγαλύτερου κοινού. Προσθήκη νέων 
δυνατοτήτων, και συνεχής ενημέρωση και εμπλουτισμός του νέου site της εταιρίας.  

Απόφαση της Γ.Σ.: 

Διεκδίκηση της ανάληψης ενός Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της Επιχειρησιακής Έρευνας στο Συνέδριο της EURO στο Πόζναν, στις 3-
6 Ιουλίου 2016.  
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Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Ε.Ε. 

Μετά της 
αρχαιρεσίες, το νέο 
Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Ε. 
συγκροτήθηκε ως 
εξής: 

Πρόεδρος: Ιωάννης Ψαρράς, Kαθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

Α’ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Ματσατσίνης, Kαθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης 

Β’ Αντιπρόεδρος: Βασίλης Κώστογλου, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

Γενικός Γραμματέας: Χάρης Δούκας, Επίκ. Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  

Ταμίας: Νικόλαος Τσότσολας, Δρ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης  

Ειδικός Γραμματέας: Ευάγγελος Γρηγορούδης, Αναπλ. Καθηγ. Πολυτεχνείου Κρήτης 

Μέλη: 
Σπυρίδων Αλεξόπουλος, Δρ. ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 

Δημήτριος Αποστόλου, Επίκ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Παναγιώτης Μητρόπουλος, TEI Πάτρας 

Ιωάννης Πολίτης, Δρ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης  

Ελευθέριος Σίσκος, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ   

 

Κατά την έναρξη του 26ου Εθνικού Συνεδρίου της 
Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών και 4ου 
Διεθνούς Συμποσίου, η Ε.Ε.Ε.Ε. βράβευσε τον Ομότιμο 
Καθηγητή Ιησού-Εμμανουήλ Σαμουηλίδη με το Χρυσό 
Μετάλλιο - Εθνικό Βραβείο Επιχειρησιακής Έρευνας, 
για την εξαιρετική συνεισφορά του στην 
Επιχειρησιακή Έρευνα.  

Ο Κ. Σαμουηλίδης είναι Ομότιμος Καθηγητής στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ιδρυτής και επί χρόνια 
Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων 
Αποφάσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών. Η συμβολή του στο 
πεδίο της Επιχειρησιακής Έρευνας τις 
τελευταίες δεκαετίες είναι πολύ σημαντική, με 
έμφαση στο μαθηματικό προγραμματισμό, τα 
συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, την 
ενεργειακή πολιτική, τον ενεργειακό και 
περιβαλλοντικό σχεδιασμό. 

 

Στις φωτογραφίες αποτυπώνεται η στιγμή της 
βράβευσης του Ι. Ε. Σαμουηλίδη από τον 
Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Ε. Καθηγητή Ιωάννη Ψαρρά. 

Απονομή Χρυσού Μεταλλίου Ε.Ε.Ε.Ε. στον Ομότιμο Καθηγητή Ιησού-
Εμμανουήλ Σαμουηλίδη 
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Η Ε.Ε.Ε.Ε. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την 
απονομή του Χρυσού Μεταλλίου της Διεθνούς Εταιρίας 
Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων (International Society on 
Multiple Criteria Decision Making) στο μέλος της, Καθηγητή 
Γιάννη Σίσκο.  

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Ε. συγχαίρει θερμά τον Καθηγητή Γιάννη Σίσκο 
για αυτή του τη διεθνή αναγνώριση και του εύχεται να 
συνεχίσει το σημαντικό του επιστημονικό έργο, εκπροσωπώντας 
επάξια την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα της Επιχειρησιακής 
Έρευνας. Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του επόμενου Διεθνούς Συνεδρίου της MCDM, που 
διεξήχθη στο Αμβούργο της Γερμανίας, 3-7 Αυγούστου 2015. 

Το βραβείο «MCDM Gold Medal» έχει θεσμοθετηθεί από την 

Διεθνή Εταιρία Πολυκριτήριας 
Ανάλυσης Αποφάσεων και αποτελεί 
την ύψιστη διάκριση για έναν 
ερευνητή, μεταξύ των τριών βραβείων 
που απονέμει. Κάθε διακεκριμένος 
ερευνητής, που λαμβάνει το βραβείο, 
έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος του 
ταλέντου, χρόνου και ενέργειας του 
για την προώθηση της Πολυκριτήριας 
Ανάλυσης, και έχει συμβάλει 
σημαντικά στη θεωρία, μεθοδολογία 
και πρακτική της. 

Το βραβείο «MCDM Gold Medal», από την καθιέρωση του το 
1992, μέχρι και σήμερα, έχει απονεμηθεί 12 φορές σε 14 
ερευνητές. Ο Καθηγητής Γιάννης Σίσκος είναι ο πρώτος Έλληνας 
που λαμβάνει το βραβείο αυτό.  

Ο Γιάννης Σίσκος γεννήθηκε στη Σκόπελο.  Σπούδασε 
μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πραγματοποίησε 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Έλαβε το DEA και το 
διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Πέτρου και Μαρίας 
Curie στην πληροφορική. Κατά  την τριετία 1981-84, 
καθηγήτευσε στο Πανεπιστήμιο Paris-Dauphine και στα  35 
χρόνια του, διορίζεται στη βαθμίδα  του καθηγητή στο Τμήμα 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου 
Κρήτης. Προήδρευσε για αρκετά χρόνια στο Τμήμα και ίδρυσε 
το πρώτο εργαστήριο συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων 
(ΕΡΓΑΣΥΑ) στην Ελλάδα, ενώ την τετραετία 1993-97 διετέλεσε 
Αντιπρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Διακρίσεις - βραβεύσεις 

Καθηγητής Γιάννης Σίσκος 

Κατά τη διάρκεια του 26ου Εθνικού Συνεδρίου και 4ου Διεθνούς 
Συμποσίου της Ε.Ε.Ε.Ε. βραβεύθηκαν οι δύο καλύτερες 
μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες στην Επιχειρησιακή 
Έρευνα κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015. Η απονομή 
πραγματοποιήθηκε από τον αντιπρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Ε. Νικόλαο 
Ματσατσίνη κατά τη διάρκεια του δείπνου του συνεδρίου. 

1ο Βραβείο: Νικόλαος Πλόσκας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
(αριστερά στη φώτο) 

«Hybrid Optimization Algorithms – Implementation on GPU» 

2ο Βραβείο: Μιχαήλ Γεράνιος - Διοίκηση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
(δεξιά στη φώτο) 

«Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας: 
Μοντελοποίηση Εφοδιαστικών Δικτύων και Βελτιστοποίηση 
Διαχείρισης Αποθεμάτων» 

Βράβευση καλύτερων μεταπτυχιακών εργασιών 

http://www2.hsu-hh.de/logistik/MCDM-2015/
http://www.mcdmsociety.org/intro.html
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Νέα από EURO και IFORS 

27th European Conference on Operational Research, 12-15 July 2015, Glasgow 

Το 27ο Συνέδριο της EURO διεξήχθη από 
12 έως 15 Ιουλίου 2015 στο «University 
of Strathclyde» στη Γλασκώβη. Στο 
συνέδριο αυτό συμμετείχαν άνω των 
2300 σύνεδρων, γεγονός που 
αποδεικνύει τη σημαντική δυναμική του. 
Επίσης, υπήρξε αντιπροσώπευση από 
ερευνητές από άνω των 70 χωρών του 
κόσμου.  

Από την Ελλάδα παρατηρήθηκε 
σημαντική συμμετοχή, καθώς οι Έλληνες 
συμμετέχοντες, από ιδρύματα τόσο του 
εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, 
πλησίασαν τους 80. Το γεγονός αυτό, 
λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος 
συμμετοχής καθώς και ότι δεν 

εκδίδονται Proceedings, Books ή κάποια 
Special Issues στα πλαίσια του 
Συνεδρίου αυτού, δημιουργεί 
προοπτικές για το βαθμό συμμετοχής 
των Ελλήνων συνέδρων στα Εθνικά και 
Διεθνή Συνέδρια, που διοργανώνει η 
Ε.Ε.Ε.Ε., και στα οποία εκδίδονται βιβλία 
με ISBN, Special Issues κλπ, ενώ το 
κόστος συμμετοχής, ιδίως για τα μέλη 
της, είναι ιδιαιτέρα χαμηλό.  

Μεταξύ των ονομάτων που έδωσαν 
κεντρική διάλεξη ήταν και οι: R. Tyrrell 
Rockafellar University of Washington), 
Alan Wilson (Strathclyde University), M. 
Grazia Speranza,  (University of Brescia), 
Eva K. Lee (Georgia Institute of Technolo-

gy), Horst Hamacher (University of Kai-
serslautern), Jacek Blazewicz (Poznan 
University of Technology), Michael Trick 
(Carnegie Mellon University), και άλλοι 
πολλοί. 

Στη φωτογραφία πάνω αριστερά 
απεικονίζονται banners του συνεδρίου 
στην κεντρική George Square, ενώ στη 
φωτογραφία πάνω δεξιά το Συνεδριακό 
Κέντρο. Στις φωτογραφίες κάτω 
απεικονίζονται οι χώροι των κεντρικών 
ομιλιών (αριστερά Strathclyde University 
και δεξιά Barony Great Hall).  
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Ενημερωτικό δελτίο IFORS 

Ειδική αναφορά της IFORS στη βράβευση του B. Roy από Ε.Ε.Ε.Ε. 

H IFORS στo ενημερωτικό της δελτίο του 
Ιουνίου του 2015, μνημονεύει την τιμή 
που απόδοσε η Ε.Ε.Ε.Ε. στον ιδρυτή της 
Ευρωπαϊκής Ομάδας Πολυκριτήριας 
Ανάλυσης Αποφάσεων (ΠΑΑ), Καθηγητή 
Bernard Roy. Η απονομή της τιμητικής 
πλακέτας έλαβε χώρα στο Annecy της 
Γαλλίας, κατά την διάρκεια της 81ης 
Συνάντησης των Μελών της Ομάδας την 
περίοδο 26-28 Μαρτίου 2015. Η 
Ευρωπαϊκή Ομάδα (ΠΑΑ) ξεκίνησε τις 
εργασίες της το 1975 και αποτελείτο 

τότε από 29 επιστήμονες από 5 
διαφορετικές χώρες. Σήμερα 
αποτελείται περίπου από 300 
μέλη που προέρχονται από 32 
χώρες της υφηλίου. Οι 
συναντήσεις της Ευρωπαϊκής 
Ομάδας ΠΑΑ έχουν 
πραγματοποιηθεί 5 φορές στην 
Ελλάδα - 3 στα Χανιά, 2 στην 
Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη.  

“MCDA WG Recognizes B. Roy’s Work” 

Ανοιχτή προκήρυξη προς μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην 
Ολλανδία στο Eindhoven University of Technology με θέμα την υποστήριξη αποφάσεων στις διαδικτυακές αγορές (Data-
aided Decision Support in Online Markets). 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την αίτηση τους μέσω ειδικής 
πλατφόρμας στην ιστοσελίδα. 

Πρόσκληση για θέση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 

Νέα από EURO και IFORS 

5th Student Conference on Operational Research, Nottingham, UK, 8-10 April, 2016  
 

www.scor16.com 

International Conference on Operational Research for Development ICORD 2016, México City, México,  
9-10 June, 2016  

http://ifors.org/icord2016/  

7th International Conference on Computational Logistics (ICCL'16) 
Lisbon, Portugal, 7-9 September, 2016 
 
http://iccl2016.widescope.pt/ 

International Conference on Discrete Optimization and Operations Research, Vladivostok, Russia,  
19-23 September, 2016  
 

http://www.math.nsc.ru/conference/door/2016/ 

http://jobs.tue.nl/en/vacancy/phd-position-in-the-area-of-dataaided-decision-support-in-online-markets-254490.html
http://www.scor16.com
http://ifors.org/icord2016/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001u_pgOcbl4BUlEy-x4SosLfI7murq_PkMUo1PLm1AeeoKItlGqD8CDMIvnRL7ZjKg7hb1UGut2sWwGi_ASlOGHTkeS_S0lvIheJIQV6ArzGEfpHEjouqhQAzTVTqAa2EdPmPDD1j8Cjy5vKoIRjUqpFTAi4y0utuvKuUHeT8wjcgwUk_6pLzVgw==&c=1oXQF_cQgV1q5D5YWmjBJG1lR-1oZ_CwEkqe2ruUl
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Νέα από EURO και IFORS 

EURO PhD School on Sustainable Supply Chains, Aachen, Germany,  
26 June - 2 July, 2016  

http://www.sustainablesc.rwth-aachen.de/eps-sustsc/ 

11th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling, Udine, Italy,  
23-26 August, 2016 

http://www.patatconference.org/patat2016/ 

EURO Working Group on Multicriteria Decision Aiding, Barcelona, Spain 
31 March - 2 April, 2016  

http://www.esade.edu/research-webs/eng/grec/news-events/83rd-ewg-mcda  

EURO Working Group on Data Science For Optimization, Leuven, Belgium,  
13-15 April, 2016  

http://set.kuleuven.be/codes/dfofoundationalmeeting  

EURO Working Group on Commodities and Financial Modelling, Coimbra, Portugal 12-14 May, 2016  

http://www.uc.pt/en/feuc/ewgcfm2016coimbra  

EURO Working Group on Transportation, Istanbul, Turkey, 5-7 September, 2016 

http://ewgt2016.itu.edu.tr 

Το 28ο Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας της EURO - EURO2016 θα πραγματοποιηθεί στο Πόζναν της 
Πολωνίας, 3-6 Ιουλίου, 2016. http://www.euro2016.poznan.pl/ . 

Το EURO2016 είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση επιχειρησιακής έρευνας/analytics για ακαδημαϊκούς και 
επαγγελματίες. Παράλληλα θα είναι ενισχυμένο με δραστηριότητες που στοχεύουν στο να βοηθήσουν 
τους εξασκούντες το αντικείμενο να γίνουν πιο επιτυχημένοι. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν: 

 Workshops, σεμινάρια και ημερίδες, 

 Μελέτες περιπτώσεων επιχειρησιακής έρευνας και analytics, 

 Bazaars ακαδημαϊκών και επαγγελματιών, 

 Στρογγυλά τραπέζια επαγγελματιών και ακαδημαϊκών, 

 Δικτύωση υψηλής ταχύτητας και συνεδρίες καθοδήγησης για νέους ερευνητές, 

 Σημαντικές ομιλίες ολομέλειας φημισμένων προσώπων, κοινωνικές εκδηλώσεις και εκθέσεις.  

 

28o EURO Conference on Operational Research 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001u_pgOcbl4BUlEy-x4SosLfI7murq_PkMUo1PLm1AeeoKItlGqD8CDIT4VwaWAGMaFPnJtNCgZj5T8lEBq4vWEnLavX0gsSF6qTkj-PBRs5661uMD4iNpRUZ7JKHCG9bLxEtiCnZhxHDDsgwaksUz72Mqa7agcldTnr63mc78h9GCagoL-eJqXPujAGMEAlXdZRUPQMSj-Jg=&c=1oXQF_cQgV1q5D5YWmjBJ
#LETTER.BLOCK64#LETTER.BLOCK64
#LETTER.BLOCK64#LETTER.BLOCK64
http://www.esade.edu/research-webs/eng/grec/news-events/83rd-ewg-mcda
http://set.kuleuven.be/codes/dfofoundationalmeeting
http://www.uc.pt/en/feuc/ewgcfm2016coimbra
http://www.euro2016.poznan.pl/
http://www.euro2016.poznan.pl/


Διοργανώθηκε με σημαντική επιτυχία το 
4ο Διεθνές Συμπόσιο και 26ο Εθνικό 
Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας 
Επιχειρησιακών Ερευνών. Το Συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, στις 4-6 
Ιουνίου 2015, με οργανωτές τους: Aναπλ. 
Καθηγητή Ευάγγελο Γρηγορούδη και τον 
Αναπλ. Καθηγητή Μιχάλη Δούμπο από 
τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
 
(http://www.helors2015.tuc.gr/) 

Όλα τα άρθρα που παρουσιάστηκαν 
ήταν υψηλής ποιότητας, οι συνεδρίες, οι 
κεντρικές ομιλίες και τα workshop του 
συνεδρίου έτυχαν μεγάλης αποδοχής και 
παρακολούθησης. Οι συζητήσεις και η 
ανταλλαγή ιδεών ήταν παρούσες καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.  

Διακεκριμένοι ερευνητές προσκλήθηκαν 
και έδωσαν κεντρική ομιλία. Ανάμεσα 
τους οι:  

 Καθηγητής Emmanuel Thanassoulis 
(Operations & Information Manage-
ment Group, Aston Business School, 
Aston University, UK) 

 Καθηγητής Αθανάσιος Μιγδαλάς 

(Σχολή Πολιτικών 
Μηχανικών, 
Αριστοτέλιο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης) 

Τα πρακτικά του συνεδρίου 
περιέχουν 60 επιλεγμένες 
εργασίες και εκδόθηκαν 
από την Ε.Ε.Ε.Ε. με ISBN: 
978-618-80361-4-7 στην 
ιστοσελίδα: http://
www.helors2015.tuc.gr/
Proceedings.pdf 

Επιπλέον, επιλεγμένες 
εργασίες δημοσιεύονται μετά από κρίση 
σε παρακάτω τεύχη των διεθνών 
επιστημονικών 
περιοδικών: 

 International 
Journal of Deci-
sion Support Sys-
tems (IJDSS): Spe-
cial Issue με τίτλο: 
«OR and New 
Technologies in 
Management and 
Engineering» 

 Βιβλίο στη σειρά 
Springer Proceed-
ings in Business 
and Economics, 
με τίτλο: 

«Operational Research in Business & 
Economics» 
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4th International Symposium and 26th National Conference on Operational Research  

Συνέδρια της Ε.Ε.Ε.Ε. 

http://www.helors2015.tuc.gr/
http://www.helors2015.tuc.gr/Proceedings.pdf
http://www.helors2015.tuc.gr/Proceedings.pdf
http://www.helors2015.tuc.gr/Proceedings.pdf
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Με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 15o 
Ειδικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας 
Επιχειρησιακών Ερευνών - 1ο Διεθνές 
Συνέδριο Συνδυασμένων Μεταφορών 
στις 15-16 Οκτωβρίου 2015 στην 
Αλεξανδρούπολη με Θέμα «Intermodal 
Transports: Innovations in Planning, 
Management, Business Development & 
Decision Making». 

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από την 
Ε.Ε.Ε.Ε. και το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, στις 15 και 16 
Οκτωβρίου 2015 στην Αλεξανδρούπολη. 

Συμμετείχαν κορυφαίοι επιστήμονες και 
Καθηγητές Πανεπιστημίων από έξι 
ευρωπαϊκές χώρες, ο Υφυπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών, κ. Π. 

Σγουρίδης, ο γ.γ. του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γ. Δέδες, 
εκπρόσωποι Διεθνών Οργανισμών 
καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών 
αρχών. Επίσης, μερικοί από τους πλέον 
σημαντικούς οργανισμούς μεταφορών 
της χώρας μας  συνέδραμαν ουσιαστικά 
στην επιτυχημένη οργάνωσης του 
συνεδρίου και συγκεκριμένα η ΕΡΓΟΣΕ, η 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η ΓΑΙΑΟΣΕ, ο Οργανισμός 
Λιμένος Αλεξανδρούπολης και το 
Αεροδρόμιο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Υψηλόβαθμα 
στελέχη των οργανισμών αυτών 
συμμετείχαν στις εργασίες του 
συνεδρίου με σημαντικές ομιλίες τους.  

Συνέντευξη τύπου δόθηκε στη λήξη του 
συνεδρίου όπου και συζητήθηκαν 
μεταξύ άλλων οι εξελίξεις στις 
επενδύσεις σε έργα υποδομής, η 

λειτουργία οργανισμών διαχείρισης 
υποδομών και εταιριών λειτουργίας 
μεταφορικών υπηρεσιών καθώς επίσης 
και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματά 
του συνεδρίου σχετικά με τις 
αναμενόμενες επιπτώσεις από τις 
αποκρατικοποιήσεις στις μεταφορές.  

Επιλεγμένες εργασίες δημοσιεύονται 
επίσης μετά από κρίση στο: 

Δικτυακός τόπος συνεδρίου: 
http://1st-international-conference-econ
-duth.eeee.org.gr/ 

 

 

15ο Ειδικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε.- 1ο Διεθνές Συνέδριο Συνδυασμένων 
Μεταφορών  

Χορηγοί συνεδρίου: 

Δημοσιεύσεις 

Τόμος Περιλήψεων 

Ο τόμος, που περιλαμβάνει όλες τις περιλήψεις των εργασιών που υποβλήθηκαν 
και εγκρίθηκαν για παρουσίαση στις εργασίες της Συνάντησης, μοιράστηκε κατά τη 
διεξαγωγή της, σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Ειδικά τεύχη 

Τα πλήρη κείμενα επιλεγμένων εργασιών θα δημοσιευθούν μετά από κρίση στα 
ακόλουθα διεθνή επιστημονικά περιοδικά: 

 International Journal of Decision Support Systems (IJDSS): Special Issue με τίτλο: 
"Management and Decision Making in Transports " 
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijdss 

 

http://1st-international-conference-econ-duth.eeee.org.gr/
http://1st-international-conference-econ-duth.eeee.org.gr/
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijdss
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Το 4ο Φοιτητικό Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε. με τίτλο 
«Επιχειρησιακή Έρερυνα: Ευκαιρίες & Προκλήσεις μέσα στην 
κρίση» διεξήχθη στις 17-18 Δεκεμβρίου 2015 στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από την Ε.Ε.Ε.Ε. το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας και και το Εργαστήριο Συστημάτων 
Αποφάσεων και Διοίκησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, με 
προέδρους τον Καθηγητή Ι. Ψαρρά και τον Επίκ. Καθηγητή Χ. 
Δούκα. 

Στόχος του 4ου Φοιτητικού Συνέδριου ήταν η προσφορά ενός 
βήματος για την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ 
ερευνητών από διάφορους επιστημονικούς κλάδους και η 
παροχή δυνατότητας σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και 
διδακτορικούς φοιτητές, καθώς επίσης και σε νέους 
απόφοιτους, να παρουσιάσουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα 

τις επιστημονικές τους 
εργασίες. Με τον τρόπο 
αυτό, φοιτητές και νέοι 
απόφοιτοι κατάφεραν 
να ανταλλάξουν 
εμπειρίες και απόψεις 
και να ενημερωθούν για 
τα τελευταία ερευνητικά 
επιτεύγματα σε 
διάφορους τομείς 
ειδικού ενδιαφέροντος. 
Απώτερος σκοπός του 
συνεδρίου ήταν η 
προαγωγή της 
επιχειρησιακής έρευνας 
σε εθνικό επίπεδο, μέσω 

της ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των 
μελλοντικών Ελλήνων ερευνητών. Στο συνέδριο συμμετείχαν 
περισσότεροι από 200 φοιτητές, προερχόμενοι από διάφορα 
ΑΕΙ χώρας και παρουσιάστηκαν συνολικά 42 επιστημονικές 
εργασίες οι οποίες αφορούσαν ενδεικτικά τους τομείς:  

Επιχειρησιακής Έρευνας, Επιχειρηματικότητας, Νέων 
Τεχνολογιών, Καινοτομιών, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Υγείας, 
Ικανοποίησης του Πελάτη-Πολίτη, Αειφόρου Ανάπτυξης, 
Στρατηγικού Σχεδιασμού.  

Εκτός από τις 42 επιστημονικές εργασίες, πραγματοποιήθηκαν 
και πολυπληθείς παρουσιάσεις από ανώτερα – ανώτατα 
στελέχη εθνικών επιχειρήσεων, καθώς και φοιτητικών 
σωματείων και οργανισμών, με θέματα αιχμής αναφορικά με 
τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τις προοπτικές 
απασχόλησης των νέων στην Ελλάδα της κρίσης.  

http://4eeee-student.epu.ntua.gr/  

4ο Φοιτητικό Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε. 

Δημοσιεύσεις 

Πρακτικά 

Τα πρακτικά του 4ου Φοιτητικού Συνεδρίου με κωδικό ISBN εκδίδονται προσεχώς 
από την Ε.Ε.Ε.Ε. και περιλαμβάνουν 22 εργασίες που παρουσιάστηκαν στο 
συνέδριο και εγκρίθηκαν για δημοσίευση στον τόμο. 

Ειδικά  τεύχη 

Τα πλήρη κείμενα επιλεγμένων εργασιών θα δημοσιευθούν μετά από κρίση στα 
ακόλουθα διεθνή επιστημονικά περιοδικά: 

International Journal of Information & Decision Sciences (IJIDS)   
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijids 

International Journal of Decision Support Systems, Inderscience 
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijdss http://www.inderscience.com/info/
ingeneral/cfp.php?id=2369  

Χορηγοί συνεδρίου: 

Υποστηρικτές Προώθησης 

http://4eeee-student.epu.ntua.gr/
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijids
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijdss
http://www.inderscience.com/info/ingeneral/cfp.php?id=2369
http://www.inderscience.com/info/ingeneral/cfp.php?id=2369
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Προσκλήσεις για Υποβολή Άρθρων 

The International Journal of Decision Support Systems (IJDSS) is a new scholarly journal that publishes applied 
and theoretical research contributing to DSS as a distinct scientific field where information systems, operations 
research and management science cooperate. It aims at establishing an effective channel of communication be-
tween all people involved in the underlying research areas and promoting and coordinating the relevant devel-
opments and innovative research initiatives. Detailed information regarding the objectives, content, subject cov-
erage, readership, and founding editorial board may be found at: http://www.inderscience.com/ijdss.  

 

The topics covered by the IJDSS include, but are not limited to the following: 

 Artificial intelligence and DSS 

 Analytics & Business intelligence  

 Combinatorial optimization  

 Cognitive sciences and collaborative decision making 

 Data warehousing and online analytical processing systems 

 Decision Theory & Engineering 

 DSS foundations and development 

 Electronic and mobile commerce - social networks 

 Executive support systems and workflow management systems 

 Marketing DSS - Web-based and mobile DSS 

 Medical/Clinical DSS 

 Multicriteria DSS - Organisational DSS 

 Operational research and management science 

 Recommendation systems - Spatial DSS 

 Relevant DSS applications in areas other than those mentioned above such as: Agriculture, Business, Educa-

tion, Energy, Environment, Financial engineering, Health, Human resources, Investments, Logistics, Mar-

keting, Military operations, Public & private sector, Production, Telecommunications, Tourism, Transportation 

etc. 

Call for Papers 

The Editorial Board invites scholars to submit original research papers, research notes and review papers in the 
field of DSS, following the journal’s guidelines (http://www.inderscience.com/info/inauthors/
author_submit.php). 

Submitted papers should not have been previously published nor be currently under consideration for publica-
tion elsewhere. (N.B. Conference papers may only be submitted if the paper has been completely re-written and 
if appropriate written permissions have been obtained from any copyright holders of the original paper).  

All papers are refereed through a peer review process. Papers of exceptional interest may be immediately re-
viewed and accepted for publication by the Editor-in-Chief.  

Call for Special Issues Editing 

Also, the Editor would like to invite you to submit your proposals for: 

 Editing Special Issues in the topics covered by IJDSS. 

 Editing Special Issues in the topics covered by IJDSS in the context of Conferences and Workshops you are 
organizing. 

http://www.inderscience.com/ijdss
http://www.inderscience.com/ijdss
http://www.inderscience.com/info/inauthors/author_submit.php
http://www.inderscience.com/info/inauthors/author_submit.php
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Πρόσκληση Υποβολής 
Προτάσεων Διοργάνωσης Συνεδρίων της Ε.Ε.Ε.Ε. 

Η Ε.Ε.Ε.Ε. απευθύνει πρόσκληση σε όσους ενδιαφέρονται να διοργανώσουν κάποιο από τα 
παρακάτω συνέδρια για το 2017, να υποβάλουν σχετικό αίτημα – πρόταση μέχρι 30 Ιουνίου 
2016: 

 6o Διεθνές Συμπόσιο και 28ο  Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας, 

 12η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, 

 5ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο.  

Εκτός των ανωτέρω συνεδρίων καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προτάσεις για τη 
διενέργεια και Ειδικών Συνεδρίων οι οποίες θα εξεταστούν από το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Ε. 

Προσκλήσεις για Υποβολή Άρθρων 

Η Ε.Ε.Ε.Ε. απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις 
ερευνητικές τους εργασίες στo special issues του παρακάτω περιοδικού το οποίο είναι 
αφιερωμένο στο 15ο Ειδικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε. - 1ο Διεθνές Συνέδριο Συνδυασμένων 
Μεταφορών. 

 

International Journal of Decision Support Systems, Inderscience (IJDSS)  
Special Issue με τίτλο: "Management and Decision Making in Transports " 

http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijdss 

 

Επιπλέον, είναι ακόμα ανοιχτές οι υποβολές εργασιών στα Special Issues, του 4ου 
Φοιτητικού Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε. Που συνδιοργανώθηκε από το την Ε.Ε.Ε.Ε., το ΤΕΕ και το 
ΕΜΠ. 

 

International Journal of Information & Decision Sciences (IJIDS)   
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijids 

 

International Journal of Decision Support Systems, Inderscience 

http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijdss http://www.inderscience.com/info/ingeneral/
cfp.php?id=2369  

http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijdss
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijids
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijdss
http://www.inderscience.com/info/ingeneral/cfp.php?id=2369
http://www.inderscience.com/info/ingeneral/cfp.php?id=2369


Ε.Ε.Ε.Ε. 

ΑΧΑΡΝΩΝ 427, 

Τ.Κ. 11143, ΑΘΗΝΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο: 2103807532 

E-mail: eeee@otenet.gr 

Γραμματέας: κα. Γεωργία 
Μουριάδου 

Η γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Ε. 
λειτουργεί: 

Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 
από τις 9:30 μέχρι τις 15:30  

 

Παράρτημα Μακεδονίας-
Θράκης  

Τηλέφωνο: 2310-791294 

 

Υπεύθυνος έκδοσης:  

Εκδοτική Ομάδα Ε.Ε.Ε.Ε. 

Η Ε.Ε.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1963 από πρωτοπόρους 
Έλληνες επιστήμονες, με σκοπό να προάγει τη 
διδασκαλία και τη χρήση της μεθοδολογίας της 
Επιχειρησιακής Έρευνας προς όφελος της 
ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. 

Σκοπός της Ε.Ε.Ε.Ε. είναι να προωθεί και να 
προβάλλει την Επιχειρησιακή Έρευνα ως 
εργαλείο λήψης ορθολογικών και 
τεκμηριωμένων αποφάσεων στην κοινωνία της 
πληροφορίας.  

Στα πενήντα χρόνια που πέρασαν, η Ε.Ε.Ε.Ε. 
εξελίχθηκε σε επιστημονικό σωματείο με 

έντονη παρουσία στην επιστημονική και 
οικονομική ζωή της χώρας, με εκατοντάδες 
μέλη.  

Επίσης είναι μέλος της Association of European 
Operational Research Society (EURO) και της 
International Federation of Operational Re-
search Society (IFORS). 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε 
τον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Ε. 
(http:\\www.eeee.org.gr) ή επικοινωνήστε με 
την γραμματέα κ. Μουριάδου Γεωργία στο 
2103807532.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ 

Εγγραφή Νέων Μελών 

Οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε., μπορούν να κατεβάσουν στον υπολογιστή 
τους την αίτηση εγγραφής νέου μέλους και να ενημερωθούν σχετικά είτε μέσω της ιστοσελίδας 
της εταιρίας είτε επικοινωνώντας μαζί μας. 

Συνδρομές Μελών Έτους 2016 

Με δεδομένο ότι οι συνδρομές των μελών της Ε.Ε.Ε.Ε. θεωρούνται, σύμφωνα με το καταστατικό 
της, ως ο βασικός πόρος για τη ανάπτυξη της εταιρίας, σας προσκαλούμε να εξοφλήσετε τη 
συνδρομή σας.  

Σας ενημερώνουμε ότι τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη μας έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 

 Δωρεάν το περιοδικό που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Ε. σε συνεργασία με τον διεθνή εκδοτικό οίκο 
Springer “Operational Research: An International Journal”.  

 Σημαντική μείωση στο κόστος συμμετοχής στα συνέδρια και τα σεμινάρια που διοργανώνει η 
Ε.Ε.Ε.Ε.  

Η εξόφληση της συνδρομής σας μπορεί να γίνει:  

 Με πληρωμή στα γραφεία της Ε.Ε.Ε.Ε., Αχαρνών 427, Αθήνα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και 
Πέμπτη από 9:30 ως 15:30. 

 Με ταχυδρομική επιταγή  

 Με έμβασμα στους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς: 

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (αρ. λογαριασμού 116-480017/63) 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (αρ. λογαριασμού 5018-036916-821) 

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος της συνδρομής, μετά την μείωσή της, ανέρχεται για τα τακτικά μέλη 
στα 45 ευρώ και για τα σπουδαστικά μέλη στα 25 ευρώ. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Γεωργία 
Μουριάδου, γραμματέα της Ε.Ε.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 2103807532 τις ημέρες και ώρες που 
αναφέρονται πιο πάνω ή στο email: eeee@otenet.gr. 

Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Προσκλήσεις 

Πληροφορίες 

Επισκεφθείτε μας στο: 
www.eeee.org.gr 

 

Ακολουθήστε μας στα social media 

https://goo.gl/bMxWev
https://goo.gl/MiF4UE

