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Αγαπητά μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε., 

Θα ήθελα, εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Ε., να 
ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στη 
Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Ε.Ε. η οποία 
πραγματοποιήθηκε την 20η Φεβρουαρίου 
2017. Επίσης, ευχαριστώ όλους εσάς που με 
τιμήσατε με την ψήφο σας και την εμπιστοσύνη 
σας καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Ε. για 
την εκλογή μου ως προέδρου της εταιρίας και 
ελπίζω να ανταποκριθώ στις υψηλές 
προσδοκίες σας. Στη συνέχεια στο Ενημερωτικό 
Δελτίο παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες 
δράσης του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Ε. για το έτος 2017 οι 
οποίοι εγκρίθηκαν από τη Γ.Σ.. 

Στο νέο Δ.Σ. θα προσπαθήσουμε να φανούμε 
αντάξιοι των προσδοκιών σας και κοινωνοί των 
νέων αυτών στόχων, οι οποίοι δεν θα μπορούν 
να επιτευχθούν χωρίς και την δική σας 
συνδρομή. Η εταιρία ανήκει στα μέλη της και 
αυτός είναι άλλωστε ο σκοπός ύπαρξής της. 
Έτσι, σαν νέος Πρόεδρος, σας καλώ όλους να 
συμμετέχετε ενεργά στις δραστηριότητές μας, 
με προτάσεις, με διοργάνωση συνεδρίων και 
εκδηλώσεων, με ιδέες ή/και προβληματισμούς 
για την ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ μας.  

Απώτερος σκοπός της Ε.Ε.Ε.Ε. 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 για την υποστήριξη των 
αποφασιζόντων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ. 

Στα πλαίσια αυτά θα κινηθούμε 
αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την 
ενημέρωση τόσο της πολιτικής ηγεσίας όσο και 
των αποφασιζόντων του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα αλλά και ευρύτερα της κοινής 
γνώμης ώστε να καταστίσουμε ευρύτερα 
γνωστές τις δυνατότητες και τη χρησιμότητα της 
επιχειρησιακής έρευνας στην επιστημονική 
υποστήριξη της λήψης αποφάσεων.  

Σημαντική συμβολή προς αυτό το σκοπό 
έχουν και οι ακόλουθες εκδηλώσεις μας, που 
προγραμματίστηκαν για το 2017: 

 6th International Symposium & 28th Na-
tional Conference on Operational Re-
search, 8 έως 10 Ιουνίου 2017, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 
(http://eeee2017.uom.gr/).  

 5ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο, 
Πάτρα, Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ Δυτικής 
Ελλάδας, 4 & 5 Μαΐου 2017 (http://5eeee-
student.teiwest.gr/). 

 12η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης 
Αποφάσεων, 16ο Ειδικό Συνέδριο 
Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών 
Ερευνών, Αθήνα.  

Λαμβάνω την τιμή να σας προσκαλέσω να 
συμμετάσχετε και να παρακολουθήσετε τις 
εκδηλώσεις μας όπου θα μας δοθεί η 
δυνατότητα για ανταλλαγή επιστημονικών 
ενδιαφερόντων και προώθηση της 
συνεργασίας σε θέματα επιχειρησιακής 
έρευνας αμοιβαίου ενδιαφέροντος.  

Στο επιστημονικό πεδίο η Ε.Ε.Ε.Ε. κάνει την 
παρουσία της με το επιστημονικό περιοδικό 
‘Operational Research: An International Jour-
nal (ORIJ)’ που εκδίδει σε συνεργασία με τον 
Springer. Το ORIJ έχει λάβει Impact Factor 
2016: 1.065, ενώ ο αριθμός των άρθρων που 
υποβάλλονται σε αυτό παρουσιάζει ραγδαία 
ανάπτυξη (δείτε σχετική ενημέρωση). Το Δ.Σ. 
προσκαλεί τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. αλλά και 
όλους τους επιχειρησιακούς ερευνητές να 
υποβάλλουν εργασίες τους στο περιοδικό της 
εταιρίας. 

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Ε. 

Καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης 

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 20 Φεβρουαρίου 2017 και 
ώρα 17:30 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 2016 

 Έκθεση Ισολογισμού και 
Απολογισμού της διαχείρισης του 
έτους 2016 

 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 2017 

 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 2016 ήταν:  

 

1ος Άξονας: Συνέδρια 

Διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 5ο 
Διεθνές Συμπόσιο και 27ο Εθνικό 
Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας 
Επιχειρησιακών Ερευνών. Το Συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά, 
στις 9-11 Ιουνίου 2016, με διοργανωτές 
τους Σπυριδάκο Α. και Βρυζίδη Λ. από το 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά.  

http://eeee2016.teipir.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 76 άρθρα από 
συγγραφείς από όλο τον κόσμο.  

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

 Professor Nikolaos V. Sahinidis, 
(Carnegie Mellon University, USA 

 Καθηγητής Athanasios Migdalas 
(School of Civil Engineering, Aristotle 
University of Thessalonica, Greece) 

Τα πρακτικά του συνεδρίου περιέχουν 
40 επιλεγμένες εργασίες και εξεδόθησαν 
από την Ελληνική Εταιρεία 
Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.) με 
ISBN: 978-618-80361-6-1 στην 
ιστοσελίδα:  

http://eeee2016.teipir.gr/
ConferenceBookHELORS2016.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 Technol-
ogies in Management and Engineer-
ing» 

 Advances in Operations Research 
(AOR) Special Issue με τίτλο: «OR 
approaches in Evaluation» 

 Journal of Applied Research Review B 
journals: Special Issue με τίτλο: «OR 
in Business Administration». 

Κατά το κλείσιμο του Συνεδρίου έγινε η 
ανάθεση της διοργάνωσης του 6th Inter-

national Symposium and 28th National 
Conference on Operational Research για 
το 2017 στους καθηγητές από τη 
Θεσσαλονίκη, Βλαχοπούλου Μ., 
Καλφακάκου Γ., Μάνος Β.  

 

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 2016 
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Προχώρησε επίσης ο σχεδιασμός της 
διοργάνωσης των Συνεδρίων της Ε.Ε.Ε.Ε. 
για το 2017 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.  

Εντός του 2016 το περιοδικό αύξησε την 
επιρροή του, αποκτώντας Impact Factor: 
0.600. 

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. 

Το έτος 2016 δημοσιεύθηκαν από τον 
εκδοτικό οίκο Springer, τα ακόλουθα 
τεύχη που εκτείνονται σε 577 σελίδες:  

 Volume 16, Issue 1, April 2016: Regu-
lar Issue (7 εργασίες) 

 Volume 16, Issue 2, July 2016: Regu-
lar Issue (11 εργασίες)  

 Volume 16, Issue 3, October 2016:  

(8 εργασίες)  

Τα στατιστικά στοιχεία του 2016 
δείχνουν ότι:  

 Το 2016 υπoβλήθησαν 594 άρθρα, 

αριθμός κατά πολύ μεγαλύτερος από 
τα 385 του 2015.   

 Ο βαθμός αποδοχής των άρθρων 
κυμαίνεται σε επίπεδα περίπου 10%. 

 Downloads: 22,769 

 Usage Factor – 2014/2015: 91.0 

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. 

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι αποτελεί πολύ 
σημαντικό παράγοντα για την αξία του 
περιοδικού, το γεγονός ότι από το 2014 
έλαβε αναγνώριση από την επιστημονική 
βάση δεδομένων Scopus. Πλέον όλα τα 
άρθρα που έχει εκδώσει από το 2009, 
καθώς και τα μελλοντικά που θα 
δημοσιεύει, αρχειοθετούνται στο Sco-

pus. Οι τιμές στους δείκτες αξιολόγησης 

περιοδικών που έλαβε κατά το 2015 
είναι οι διόλου ευκαταφρόνητοι:  

 SJR (SCImago Journal Rank) 2015: 
0.331 

 SNΙP (Source Normalized Impact per 
Paper) 2015: 0.820 

 h5 Index – 2015: 34 

 

Υπενθυμίζουμε ότι έχει 
πραγματοποιηθεί η 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 

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 2016 
απενεμήθη στον καθηγητή Νικόλαο 
Σαχινίδη του Carnegie Mellon University 
(USA), για την προσφορά του όλα αυτά 
τα χρόνια στην επιχειρησιακή έρευνα 
στην Ελλάδα και διεθνώς.  

Το Βραβείο Εξαίρετης Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας απονεμήθηκε στον 
επιχειρηματία κ. Δημήτριο Μαθιό 
(ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε). 

Το Βραβείο Εξαίρετου Ερευνητή στην 
Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα 
απονεμήθηκε στο Δρ. Τάκη Βαρελά 

Πραγματοποιήθηκε προκήρυξη από την 
Ε.Ε.Ε.Ε. των παρακάτω βραβείων για το 
2017: 

 Εθνικό Βραβείο Επιχειρησιακής 
Έρευνας για το 2017: Σύμφωνα με 
απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Ε. 
Κλήθηκαν όλα τα μέλη της ΕΕΕΕ να 
υποβάλουν προτάσεις για 
υποψηφίους για την βράβευση μέχρι 
τέλος Φεβρουαρίου 2017. Η 
ανακοίνωση και η απονομή του 
Εθνικού Βραβείου έλαβε χώρα κατά 
την έναρξη του 6th International 
Symposium and 28th National Con-
ference on Operational Research, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη, 8-10 Ιουνίου 2017. 

 Βραβείο καλύτερης Διδακτορικής 
Διατριβής στην Επιχειρησιακή 
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Έρευνα: Σύμφωνα με απόφαση του 
Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Ε. κλήθηκαν οι 
ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να 
υποβάλουν υποψηφιότητα για το 
Βραβείο Διδακτορικής Διατριβής 
στην Επιχειρησιακή Έρευνα του 
2016, να αποστείλουν το σχετικό 
υλικό μέχρι την 31η Μαρτίου 2017. Η 
απονομή των σχετικών βραβείων 
έλαβε χώρα κατά το κλείσιμο του 6th 
International Symposium and 28th 
National Conference on Operational 
Research, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη, 8-10 Ιουνίου 2017. 

 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 
2016, να αποστείλουν το σχετικό 
υλικό μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 
2017. Η απονομή των σχετικών 
βραβείων έλαβε χώρα κατά το 
κλείσιμο του 6th International Sym-
posium and 28th National Confer-
ence on Operational Research, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη, 8-10 Ιουνίου 2017. 

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 2016 εγγράφησαν 
συνολικά 11 νέα μέλη (2 τακτικά και 
9 μέλη σπουδαστές). 

 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. Στα 
τέλη του 2016 πραγματοποιήθηκε με 
απόφαση της ΕΕΕΕ η διαδοχή του Καθ. 
Γιάννη Σίσκου από τον Καθ. Νικόλαο 
Ματσατσίνη, στην ηγεσία και 
καθοδήγηση της ομάδας Πολυκριτήριας 
Ανάλυσης. Η ΕΕΕΕ ευχαριστεί θερμά τον 
Καθηγητή Γιάννη Σίσκο για την πολύτιμη 
προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια.  

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.  

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 και τα 
αναμενόμενα θετικά αποτελέσματά της 
συνεχιστούν.  
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Οι βασικοί άξονες δράσης του Δ.Σ. της 
Ε.Ε.Ε.Ε. για το έτος 2017, όπως  
εγκρίθηκαν από το Πρόγραμμα Δράσης 
της τελευταίας Γ.Σ. είναι: 

1ος Άξονας: Συνέδρια 

 Με δεδομένο ότι τα τελευταία 
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 28ου Εθνικού 
Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας 
Επιχειρησιακών Ερευνών και του 6ου 
Διεθνούς Συμποσίου το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στις 8-10 
Ιουνίου 2017, με οργανωτές τους 
καθηγητές Βλαχοπούλου Μάρω, 
Καλφακάκου Γλυκερία και Μάνο 
Βασίλη. 

 H διοργάνωση του 5ου Πανελλήνιου 
Φοιτητικού Συνεδρίου της Ελληνικής 
Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ 
Πάτρας, στις 4-5 Μαΐου 2017, με 
οργανωτές τους καθηγητές 
Μητρόπουλο Γιάννη και 
Μητρόπουλο Παναγιώτη. 

 Προγραμματίζεται η 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 
με το Newsletter που θα σταλεί το 
αμέσως επόμενο διάστημα μετά τη 
ΓΣ της ΕΕΕΕ. 

 Προγραμματίζεται η διοργάνωση των 
επόμενων συνεδρίων της ΕΕΕΕ και 
έχει αποσταλεί σχετική πρόσκληση 
για την υποβολή προτάσεων. 

 

2ος Άξονας: Εκδόσεις 

 Η συνέχιση της έκδοσης του 
ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου 
της Ελληνικής Εταιρίας 
Επιχειρησιακών Ερευνών 
(Νewsletter) καθώς και ο 
προγραμματισμός της έκδοσής του 
κατόπιν της ετήσιας 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.  

 Διενέργεια διαλέξεων με επίτιμους 
προσκεκλημένους (π.χ. καθηγητές 
και ερευνητές που έχουν λάβει το 
εθνικό βραβείο Ε.Ε.Ε.Ε.). 

 

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 
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 
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Πρόγραμμα Δράσης του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Ε. για το 2017 
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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.  

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 20ης Φεβρουαρίου 2017 προχώρησε στη λήψη σειράς αποφάσεων μεταξύ των οποίων και οι ακόλουθες: 

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 τεθεί επί τάπητος 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 κατόπιν συννενόησης με την αρμόδια 
Ευρωπαϊκή εταιρία EURO.  
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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: Νικόλαος Ματσατσίνης, Kαθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης 

Α’ Αντιπρόεδρος: Βασίλης Κώστογλου, Καθηγητής Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  

Β’ Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Γρηγορούδης, Αναπλ. Καθηγ. Πολυτεχνείου Κρήτης 

Γενικός Γραμματέας: Χάρης Δούκας, Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ  

Ταμίας: Νικόλαος Τσότσολας, Επικ. Καθηγητής ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ  

Ειδικός Γραμματέας: Σπυρίδων Αλεξόπουλος, Τεχνικός Σύμβουλος Διοίκησης  ΔΕΣΦΑ  

Μέλη: Δημήτριος Αποστόλου, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Χαρίκλεια Καρακώστα, Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ 

Παναγιώτης Μητρόπουλος, Επιχειρησιακός Ερευνητής - TEI Πάτρας 

Ιωάννης Πολίτης, Δρ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης  

Ελευθέριος Σίσκος, Τελειόφοιτος Διδάκτωρ ΕΜΠ   

 

Κατά την έναρξη του 27ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής 
Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών και 5ου Διεθνούς 
Συμποσίου, η Ε.Ε.Ε.Ε. βράβευσε τον Καθηγητή Νικόλαο 
Σαχινίδη με το Χρυσό Μετάλλιο - Εθνικό Βραβείο 
Επιχειρησιακής Έρευνας, για την εξαιρετική συνεισφορά του 
στην Επιχειρησιακή Έρευνα.  

Ο Ν. Σαχινίδης είναι Χημικός Μηχανικός του ΑΠΘ (1986) και 
εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Carnegie Mellon 
University του Pittsburgh των ΗΠΑ όπου και πλέον είναι 
Καθηγητής. Η συμβολή του στο πεδίο της Επιχειρησιακής 
Έρευνας τις τελευταίες τρεις δεκαετίες είναι πολύ σημαντική, 

με έμφαση στο τη 
βελτιστοποίηση διακασιών 
σχετικών με τη βιολογία 
την ιατρική και τη χημική 
μηχανική. Η συνεισφορά 
του Ν. Σαχινίδη στην 
επιχειρησιακή έρευνα είανι 
επίσης πολύ σημαντική και 
σε πιο θεωρητικό επίπεδο, 
με την έρευνα του στη 
θεωρία βελτιστοποίησης, 
την πρόταση ανώτερων και 
εξυπνότερων αλγορίθμων 

και την ανάπτυξη software προς 
αυτή την κατεύθυνση.  

 

Στη φωτογραφία αποτυπώνεται 
η στιγμή της βράβευσης του Ν. 
Σαχινίδη από τον πρώην 
Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Ε. Καθηγητή 
Ιωάννη Ψαρρά και το 
διοργανωτή του συνεδρίου 
Καθηγητή Αθανάσιο 
Σπυριδάκο. 

Απονομή Χρυσού Μεταλλίου Ε.Ε.Ε.Ε. στον  
Καθηγητή Νικόλαο Σαχινίδη 
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Η Ε.Ε.Ε.Ε. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την απονομή του 
Ευρωπαϊκού Βραβείου EURO Distin-
guished Service Medal (EDSM Award) 
στο μέλος της και πρώην πρόεδρό της 
καθηγητή Γιάννη Σίσκο. Η απονομή 
πραγματοποιήθηκε κατά το πρόσφατο 
28th European Conference on Operation-
al Research (EURO 2016), που διεξήχθη 
στο Πόζναν της Πολωνίας 3-5 Ιουλίου 
2016. 

Το Βραβείο αυτό απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Εταιρία 
Επιχειρησιακών  Ερευνών ΕURO (The Association of European 
Operational Research  Societies) σε διεθνώς αναγνωρισμένους 
επιστήμονες, για τη μακρόχρονη επιστημονική συνεισφορά 
και τις διακεκριμένες υπηρεσίες τους στην επιστήμη της 
Επιχειρησιακής Έρευνας. 
  
Το EDSM Award απονέμεται για πρώτη φορά σε Έλληνα 
επιστήμονα και αποτελεί μια εξαιρετικά μεγάλη τιμή για τα 
Ελληνικά Πανεπιστήμια και ιδιαίτερα για την Ελληνική 
κοινότητα της Επιχειρησιακής Έρευνας. 
 
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.  

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 27ου Εθνικού Συνεδρίου και 5ου 
Διεθνούς Συμποσίου της Ε.Ε.Ε.Ε. που διοργανώθηκε από το 
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., στις 9-11 Ιουνίου 2016, εκτός από την 
απονομή του Εθνικού Βραβείου Επιχειρησιακής Έρευνας στον 
Καθ. Νικόλαο Σαχινίδη, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω 
βραβεύσεις: 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 
Δημήτριος Μαθιός (ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.) 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ στην ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Δρ. Τάκης Βαρελάς  
(Danaos Management Consultants S.A) 

ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ : Ανπλ. Καθ. Ευάγγελος Γρηγορούδης και 
Αναπλ. Καθ. Μιχάλης Δούμπος για τη διοργάνωση του 
προηγούμενου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΕΕΕ στα Χανιά το 
καλοκαίρι του 2015. 

Βραβεύσεις Ε.Ε.Ε.Ε.  

http://www.euro2016.poznan.pl/
http://www.euro2016.poznan.pl/
https://www.euro-online.org/web/pages/255/distinguished-service-medal-award-edsm


Σελίδα 10 Τεύχος 15 

Νέα από EURO και IFORS 

28th European Conference on Operational Research, 3-6 Ιουλίου 2016, Πόζναν 

Το 28ο Συνέδριο της EURO διεξήχθη από 
3 έως 6 Ιουλίου 2016 στο «Poznan Uni-
versity of Technology» στo Πόζναν της 
Πολωνίας. Στο συνέδριο αυτό 
συμμετείχαν πάνω από 1800 σύνεδροι, 
γεγονός που αποδεικνύει τη σημαντική 
δυναμική του. Επίσης, υπήρξε 
αντιπροσώπευση από ερευνητές από 
άνω των 170 χωρών του κόσμου.  

Σημαντική παρουσία έδωσαν επίσης οι 
Έλληνες επιχειρησιακοί ερευνητές, 
καθώς ξεπέρασαν τους 70, 
προερχόμενοι από ιδρύματα τόσο του 
εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. 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, ενισχύει τις 
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 στο συνέδριο ήταν οι: 
Robert Aumann, βραβευμένος με το 
Nobel Οικονομικών το 2005, Δημήτριος 
Μπερτσιμάς (ΜΙΤ), Rolf Moehring 
(Beijing Institute for Scientific and Engi-
neering Computing).  

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
απονεμήθηκαν επίσης τα τρία σημαντικά 
βραβεία της EURO:  

Το Βραβείο EURO Gold Medal δόθηκε 
στους Yurii Nesterov και Maurice 
Queyranne. Το EURO Distinguished Ser-

vice Medal 
απονεμήθηκε 
στον Καθ. Γιάννη 
Σίσκο και για την 
καλύτερη 
διδακτορική 
διατριβή 
βραβεύτηκε ο 
Raca Todosi-
jević.  

Η επιτροπή 
προγράμματος 

του συνεδρίου με Πρόεδρο 
τον Daniele Vigo προσέφερε 

εξαιρετικές κεντρικές διαλέξεις και 
συμπεριέλαβε 1600 παρουσιάσεις που 
ταξινομήθηκαν σε 465 συνεδρίες.  

Το Poznan University of Technology με 
τις μοντέρνες εγκαταστάσεις του και τη 
φιλική ατμόσφαιρα αποδείχθηκε ότι 
είναι η ιδανική επιλογή για τη 
διοργάνωση του συνεδρίου. Προσέφερε 
ένα άνετο, αποτελεσματικό και πολύ 
ευχάριστο περιβάλλον, σε συνάρτηση με 
τις εξαιρετικές υπηρεσίες και κοινωνικές 
δραστηριότητες που παρήχθησαν από 
την Οργανωτική Επιτροπή υπό την 
προεδρία της Joanna Józefowska (φώτο). 
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Ανοιχτή προκήρυξη προς μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται για εκπόνηση τετραετούς διδακτορικής 
διατριβής στο Βέλγιο στο University of Antwerp (ANT/OR) με θέμα την ανάλυση απόδοσης αλγορίθμων 
βελτιστοποίησης (meta) heuristics 
Ο ιδανικός υποψήφιος έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα της πληροφορικής, των μαθηματικών, της στατιστικής, 
της επιχειρησιακής έρευνας ή άλλου συναφούς τομέα σπουδών. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα λάβει υποτροφία 
των 1800 ευρώ ανά μήνα. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την επιστολή κινήτρων τους και το εκτενές βιογραφικό τους, σε pdf φορμάτ, 

στον Daniel Palhazi Cuervo, μέσω email: daniel.palhazicuervo@uantwerpen.be μέχρι 1η Ιουλίου 2017.  

Προκήρυξη για θέση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 

Νέα από EURO και IFORS 

18th French-German-Italian Conference on Optimization, Paderborn, Germany  

25-28 September, 2017 

https://math.uni-paderborn.de/fgi-2017/ 

1st International Conference on Decision Making in Manufacturing and Services, Zakopane, Poland   
26-30 September, 2017 

www.dmms.zarz.agh.edu.pl   

Healthcare Operations Research Summer School, Twente, Enschede  
the Netherlands, 21-25 July, 2017  
 
https://www.utwente.nl/en/choir/SummerSchool/ 

WCO17 (10th International Workshop on Computational Optimization), Prague, Czech Republic 
4-7 September, 2017  
 
https://fedcsis.org/wco 

Προκήρυξη για θέση Αναπληρωτή Καθηγητή 

Ανοιχτή προκήρυξη για θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στη Φινλανδία στο University of Jyvaskyla στο ερευνητικό πεδίο 
των data analytics, που ξεκινάει την εργασία του από 1.8.2017 για 5 χρόνια.  
Για περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις αιτήσεις τους για τη 
θέση μέχρι 30 Ιουνίου 2017.  

Προκήρυξη για θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή 

Ανοιχτή προκήρυξη για θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο Lille-Villeneuve d'Ascq (Γαλλία), που θα εργαστεί στο 
πλαίσιο του διετούς Ευρωπαϊκού έργου OptiYard (Optimised Real-time Yard and Network Management), που εκκινεί το 
φθινόπωρο του 2017. Ο επιτυχών υποψήφιος θα εργαστεί στη σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης σε 
προβλήματα real-time yard και multimodal terminal management. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους 
διδακτορικό στην επιχειρησιακή έρευνα, επιστήμη των υπολογιστών, μηχανική λογισμικού, εφαρμοσμένα μαθηματικά 
ή παρεμφερές. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν C/C++ και να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να στείλουν την επιστολή κινήτρων τους, το εκτενές βιογραφικό τους, την πιο σχετική 
τους δημοσίευση και 1 ή περισσότερες συστατικές επιστολές στην Paola Pellegrini, τηλ. : +33 (0)3.20.43.84.04, e-mail : 
paola.pellegrini@ifsttar.fr ή στον Joaquin Rodriguez, τηλ. : +33 (0)3.20.43.83.32, e-mail : joaquin.rodriguez@ifsttar.fr. 

mailto:daniel.palhazicuervo@uantwerpen.be
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PTsphgWzCkrhMKAGdA8yW9FHmjNJ2E1XrJNpfXuKrZMDrq2_1uNJ3HisBx1u2ODkZ-2fPWth1FkEvJew7BfD-gPMTn9VqaLC7n6F9yLcZge5ZbcLZmWD1rtSWM6eMWuaYgRXgwvSs2uJAAp5riH7FCp7prl07tVaIrQRlRBwiyyJqezgbzxDISbIfbKHLEQROglBjcuEZRqYVpFA7sYUjOxC45t_AbvSPG8n
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PTsphgWzCkrhMKAGdA8yW9FHmjNJ2E1XrJNpfXuKrZMDrq2_1uNJ3HisBx1u2ODkw6JplLIrFzgMYJiQTqhiUHDFDLFtU4dqtVPdt0X5LZuopwIJ1hMpGHZJbNAWRGkWPzcsWM9ZxUKg1JVgS3-GxoBUolJ97GCZUqKxzAb9otq4xGtqbTlEkObeKZRvQehYFuTDnGM1hZqxWX0WO3WSRUBKiOmgSsjbf3ag
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PTsphgWzCkrhMKAGdA8yW9FHmjNJ2E1XrJNpfXuKrZMDrq2_1uNJ3JbyBk7El54N8Uc6ZzPZxQ7BVBLdSrwg0A-szwVaXKIGf5-xt5-4aSkBXTD675hsvyqkTJwOo6i7vhhFjrB65awnIoxU5w4nTUBsVZ7Hqd3AeOpA7habAzix2ueoIZles6pPXRs1-mVE8AmwGWP9RcpntrOSbluXqY0gi9JLGVGbdE91
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PTsphgWzCkrhMKAGdA8yW9FHmjNJ2E1XrJNpfXuKrZMDrq2_1uNJ3KxOZTahB-EhJWU8CAHt0zIpmbFy4nKZDv2BCjUtD8GIEZi8L-W1BGaZO5xL4hCIeGJTKUWrPTPOQ4kcK4zI8bpV6Wh-iOfkRRfEyDmKOVG7-9FvVZ4VYnJeSTEl-42GE8f45LVxEbaUqfjCMwkkpmhKOtH1TSfJMabr0oyZZMQB3QqV
https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=12&id=00003569&lang=fi&utm_sour
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Νέα από EURO και IFORS 

8th International Conference on Computational Logistics (ICCL'17), Southampton, UK, 
18-20 October, 2017 

http://www.computational-logistics.de   

International Summer School on Natural Sciences, Mathematics and Information Technology  
Jyväskylä, Finland, 7-18 August, 2017  

http://www.jyu.fi/summerschool  

EWG ORAHS, EURO working group on Health Services - ORAHS 2017, Bath, UK, 
30 July - 4 August, 2017 

https://www.eventsforce.net/uob/frontend/reg/thome.csp?pageID=476&eventID=3&traceRedir=2&eventID=3  

EURO working group on Lot-Sizing IWLS 2017, Glasgow, UK, 
23-25 August, 2017  

http://iwls2017.emse.fr/ 

EURO working group on Stochastic Optimization, ESCO 2017, Rome, Italy,  
20-22 September 2017 

http://ecso2017.inf.uniroma3.it/index.html 

Το 21ο Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας της IFORS - IFORS 2017 θα πραγματοποιηθεί στο Quebec του 
Καναδά, 17-21 Ιουλίου, 2017   http://ifors2017.ca   

Το IFORS 2017 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, 

 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 
(Egon Balas (Harold Larnder prize winner), Martine Labbé (EURO plenary speaker), Alvin Roth (2012 Nobel prize win-
ner) and Andres Weintraub) 

21st Conference of IFORS - IFORS 2017 

Επέτειος 40 χρόνων European Journal of Operational Research   

Επιλογή των 40 σημαντικότερων και πιο επιδραστικών papers που δημοσιεύθηκαν στο EJOR καθόλη 
την πορεία του, από το 1977 μέχρι και σήμερα. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PTsphgWzCkrhMKAGdA8yW9FHmjNJ2E1XrJNpfXuKrZMDrq2_1uNJ3OAF82kJfywoJ33AT9cr4pFnJsXzRlTt7qApZzSBAHhS2EW3Qh7gGhe9bCeeJE9DSZmg4cjIGBXJxus0ZOlzJ-J4HDFKG-r2EVKdynSSw3jkCkdagPIw9JckdNIzmbbjxQo4SekctCXMbODa2jXvKAxROBvcU1L2MlPTMC_fCgkXM7VQ
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PTsphgWzCkrhMKAGdA8yW9FHmjNJ2E1XrJNpfXuKrZMDrq2_1uNJ3MDouCdam3BTix6ez61bx1Gbktc0cPpC8gXM40It3FBNE1xjquhfvB4bQjxDq9qHjHPzc2bOr7-9eVNf31GdwRbRxc-RQnP2u8ixtIeZhaeEylQt511PtNZkh-QF_Yx-GlvmQ4Rin8hhUCeFVkUCZZ0vJ8RzKA2uBL-GQWwmFm1lnG8G
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PTsphgWzCkrhMKAGdA8yW9FHmjNJ2E1XrJNpfXuKrZMDrq2_1uNJ3HisBx1u2ODk9Dl5u1PHYeC_1KJU2Oh-i8H5z9X4u7lEnpeVyBLlbAkrqhnc37JVP_0V7BZQv2s6E1-ZQMrCDlAp8HmAhiT5sij1L1OcZ-GkAnA3UwxiSWmVBUJLaUK0Nj6OkO6-49RwJOxYYnTfiEzQuHKg5hhnAmwqsTqLWLjDNVQh
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PTsphgWzCkrhMKAGdA8yW9FHmjNJ2E1XrJNpfXuKrZMDrq2_1uNJ3HisBx1u2ODk_tD9Mq7cGS9fGMbi8XjXd700kazaFGJ_K15kgfsinnUwfn4e2toXaWk03Byeokh8alkeJftbEcj3RCt-3kPGfokiDUaTAwc8CxUbOTl28sx5HNSZLHEegnn0hoXEeDxMrw76nyDRSypv9yD-Kcp5c3RYHQH8ycnBqcsn
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PTsphgWzCkrhMKAGdA8yW9FHmjNJ2E1XrJNpfXuKrZMDrq2_1uNJ3KxOZTahB-Ehxxp5vvNUVR7_L292EDixzNmGA_t4mWZOLD2GHi2_wL1kU4-_gZ7wTgsMUGKip3ZhVpDc-9dQ6aedrBt-ZNiywVmoRvz4b09DWFtDQmt4Ds3YShq4ALLxOck16HhOPrnEeZuTkrMvCU7NqBgItgt-0Q4bi8xqwDyw8TUX
http://ifors2017.ca
http://ifors2017.ca
https://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-operational-research/news/celebrate-40-years-european-journal-operational-research


Διοργανώθηκε με σημαντική επιτυχία το 
5ο Διεθνές Συμπόσιο και 27ο Εθνικό 
Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας 
Επιχειρησιακών Ερευνών. Το Συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 9-
11 Ιουνίου 2016, στο συνεδριακό χώρο 
του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, με διοργανωτές 
τους: Καθηγητή Αθανάσιο Σπυριδάκο και 
τον Πρόεδρο το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ Καθηγητή 
Λάζαρο Βρυζίδη. 
 
(http://eeee2016.teipir.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 Νικόλαος 
Σαχινίδης (Carnegie 
Mellon University, 
USA ) 

 Καθηγητής 
Αθανάσιος 
Μιγδαλάς (Lulea 
University of Tech-
nology, Sweden και 
Αριστοτέλιο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης) 

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν 72 

εργασίες και το παρακολούθησαν 

περισσότερα από 150 άτομα. Τα 

πρακτικά του συνεδρίου περιέχουν 36 

επιλεγμένες εργασίες και εκδόθηκαν από 

την Ε.Ε.Ε.Ε. με ISBN 978-618-80361-6-1 

στην ιστοσελίδα:  

http://eeee2016.teipir.gr/

ConferenceBookHELORS2016.pdf  

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

 International Journal of Decision Sup-
port Systems (IJDSS). Special Issue με 
τίτλο: «DSS in Commerce, Logistics 
and Transportation» 

 Advances in Operations Research 
(AOR). Special Issue με τίτλο: «OR 
approaches in Evaluation» 

 Journal of Applied Research Review.  
Special Issue με τίτλο: «OR in Busi-
ness Administration»  

Σελίδα 13 Τεύχος 15 

5th International Symposium and 27th National Conference on Operational Research  

Συνέδρια της Ε.Ε.Ε.Ε. 

http://eeee2016.teipir.gr/index.htm
http://eeee2016.teipir.gr/ConferenceBookHELORS2016.pdf
http://eeee2016.teipir.gr/ConferenceBookHELORS2016.pdf
http://www.hindawi.com/journals/aor/
http://www.hindawi.com/journals/aor/
http://journal.teipir.gr/


Σελίδα 14 Τεύχος 15 

Προσκλήσεις για Υποβολή Άρθρων 

Special Issue on “Decision Support Models and Applications”  

 
Guest Editors 

 Jason Papathanasiou, Department of Business Administration, University of Macedonia,  
Thessaloniki, Greece, jasonp@uom.edu.gr 

 Boris Delibašić, University of Belgrade - Faculty of Organisational Sciences, Belgrade, Serbia,  
boris.delibasic@fon.gb.ac.rs 

 Pascale Zarate, Toulouse University – UT1C – IRIT, Toulouse, France, Pascale.Zarate@irit.fr 

In this special issue of IJDSS we are interested to publish applications and models on Decision Support 
Systems. The cases can be in any application domain and present the system design, the mathematical 
model working in the background and if possible the user experiences on the model and/or the sys-
tem. The authors are also encouraged to point out any lessons learnt and best practices during the 
system use.  
Possible application domains include (but not limited to): 
 
 Agriculture and Forestry 
 Business 
 Education 
 Engineering 
 Environment 
 Finance 
 Food Industry 
 Health 
 Production 
 Supply Chain Management 
 Urban Planning 

This is an open call to everyone interested but especially participants of the 6thInternational Symposi-
um and 28th National Conference on Operational Research on “OR in the digital era - ICT challeng-
es” (June 8-10, 2017, Thessaloniki, Greece) are encouraged to submit their extended papers to the 
special issue. The guest editors may also invite authors from the conference to submit their work on 
the special issue.  
 

Notes for Prospective Authors 
Submitted papers should not have been previously published nor be currently under consideration for 
publication elsewhere. (N.B. Conference papers may only be submitted if the paper has been com-
pletely re-written and if appropriate written permissions have been obtained from any copyright hold-
ers of the original paper). All papers are refereed through a peer review process. 
All papers must be submitted online. To submit a paper, please read our Submitting articles page. 
 

Important Dates 
Deadline for full paper submission: September 30, 2017 
Notice of acceptance/rejection: November 30, 2017 
Revised paper submission: January 31, 2017 
Final decision: February 28, 2017 

mailto:jasonp@uom.edu.gr
mailto:boris.delibasic@fon.gb.ac.rs
mailto:Pascale.Zarate@irit.fr
http://www.inderscience.com/info/inauthors/author_submit.php


Σελίδα 15 Τεύχος 15 

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 2018, να υποβάλουν σχετικό αίτημα – πρόταση μέχρι 30 Ιουλίου 
2017: 

 12η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, 

 6ο 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. 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Impact Factor του επιστημονικού περιοδικού 
“Operational Research: An International Journal (ORIJ)”, που εκδίδει η Ελληνική Εταιρεία 
Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ) σε συνεργασία με τον διεθνή εκδοτικό οίκο Springer, για το 
2016 είναι: 1.065. 

Η συνεχής αύξηση του IF από το 2014 (IF 2014: 0.311) και το 2015 (IF 2015: 0.600) στο 1.065 
για το 2016, αναδεικνύει το ORIJ σε ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά περιοδικά του 
χώρου, με όλες τις προφανείς επιπτώσεις, ενώ ενισχύει παράλληλα και την διεθνή εικόνα της 
ΕΕΕΕ. 

Σε αυτή τη σημαντική επιτυχία συμμετοχή, εκτός της εκδοτικής ομάδος, έχουν όσοι είτε 
αποστέλλουν επιστημονικές τους εργασίες για δημοσίευση, είτε επιμελούνται ειδικά τεύχη 
είτε υποστηρίζουν το περιοδικό μας ως κριτές.  

Όλους εσάς, σας ευχαριστούμε για την βοήθεια και τη 
συμπαράσταση και σας καλούμε να συνεχίσετε να στηρίζετε το 
περιοδικό και την ΕΕΕΕ. 

Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την 
κατεύθυνση και τα επόμενα χρόνια με στόχο την συνεχή 
αναβάθμιση του περιοδικού μας.  

Επί τη ευκαιρία αυτής της ανακοίνωσης θα θέλαμε να σας 
υπενθυμίσουμε ότι τα μέλη της ΕΕΕΕ έχουν δωρεάν πρόσβαση 
στην ηλεκτρονική έκδοση του ORIJ.  

http://www.springer.com/business+%26+management/
operations+research/journal/12351  

Operational Research: An International Journal 

http://www.springer.com/business+%26+management/operations+research/journal/12351
http://www.springer.com/business+%26+management/operations+research/journal/12351


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 2017 

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 

http://www.eeee.org.gr
https://goo.gl/bMxWev
https://goo.gl/MiF4UE

