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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.)
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ:
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ»
ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυµα Πειραιά – Τµήµα ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων – Εργαστήριο Συστηµάτων Πληροφοριών ∆ιοίκησης &
Νέων Τεχνολογιών.
Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ:
Συνεδριακό Κέντρο Τ.Ε.Ι Πειραιά
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ:
http://3rd-stu-eeee.teipir.gr
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
1 – 3 Απριλίου 2014
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ:
Είναι πλέον σαφές ότι τα τελευταία χρόνια έννοιες όπως ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης, κοινωνικά δίκτυα, on line κοινότητες, εταιρική κοινωνική δικτύωση
είναι έννοιες που κερδίζουν συνεχώς τη προσοχή των εταιρειών σε παγκόσµιο
επίπεδο.

Η επόµενη γενιά των ηγετών των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να
διαχειριστεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων και τις στρατηγικές αυτών, σε ένα
συνεχώς αναπτυσσόµενο διαδικτυακό κοινωνικό περιβάλλων.
Ταυτόχρονα,

τα

τελευταία

χρόνια

είναι

πλέον

σαφές

ότι

πληθώρα

µεθοδολογιών και αλγορίθµων επιχειρησιακής έρευνας έχουν αναπτυχθεί για
την επίλυση διαφόρων πολύπλοκων επιχειρησιακών προβληµάτων. Ειδικότερα
η επιχειρησιακή έρευνα συµβάλλει κατά καιρούς στην επιστηµονική µελέτη
προβληµάτων, στην ανάδειξη λύσεων και διαδικασιών και στην αποτύπωση
κατευθύνσεων δράσης σε διάφορους τοµείς της διοικητικής επιστήµης. Η
σύγχρονη αντίληψη της επιχειρησιακές έρευνας δηµιουργεί όλες εκείνες τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάδειξη της ως σηµαντικό εργαλείο στη
λήψη των αποφάσεων.
Στόχος του συνεδρίου είναι να φέρει κοντά ερευνητές από διάφορους
επιστηµονικούς τοµείς και να δώσει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς,
µεταπτυχιακούς διδακτορικούς φοιτητές καθώς επίσης και νέους απόφοιτους
να παρουσιάσουν στην ακαδηµαϊκή κοινότητα επιστηµονικές εργασίες, να
ανταλλάξουν απόψεις και να ενηµερωθούν για τα ερευνητικά αποτελέσµατα σε
διάφορους τοµείς ειδικού ενδιαφέροντος, σε συνδυασµό µε τα εργαλεία και τις
εφαρµογές της επιχειρησιακής έρευνας. Στο συνέδριο αναµένεται να
συµµετάσχουν περισσότεροι από 200 φοιτητές, προερχόµενοι από διάφορα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ:
Το συνέδριο επιδιώκει να καλύψει µια ευρύτερη γκάµα ερευνητικών αντικείµενων
και πεδίων ενδιαφέροντος. Αναφέρονται οι παρακάτω θεµατικές ενότητες, οι
οποίες είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές. Ως εκ τούτου, κάθε εργασία που
ανήκει στην ευρύτερη επιστηµονική περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας, της
∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων, της Καινοτοµίας και της Κοινωνικής ∆ικτύωσης
είναι ευπρόσδεκτη.
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Αποθήκες ∆εδοµένων και Συστήµατα OLAP,
∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες και Εφαρµογές,
∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού,
∆ιαχείριση Γνώσης, Εξόρυξη Γνώσης και Ανάλυση ∆εδοµένων,
∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Μεταφορές,
∆ιοίκηση Παραγωγής και Έργων,
Εκπαίδευση
Ενεργειακή ∆ιαχείριση και Πολιτική,
Επιχειρηµατική Ευφυΐα,
Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία,
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,
Ευρετικοί και Μεθευρετικοί Αλγόριθµοι.
Ευφυή Συστήµατα και Τεχνολογία Λογισµικού,
Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν,
Θεωρία Αποφάσεων και Παιγνίων,
Κοινωνική ∆ικτύωση,
Μαθηµατικός Προγραµµατισµός και Αλγόριθµοι Βελτιστοποίησης,
Μάρκετινγκ και ∆ιοίκηση Υπηρεσιών,
Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων,
Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης,
Πολυκριτηριακή Ανάλυση,
Πολυκριτήριος Μαθηµατικός Προγραµµατισµός,
Πράσινη Επιχειρηµατικότητα,
Προσοµοίωση,
Καινοτοµία,
Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων,
Τεχνητή Νοηµοσύνη,
Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση,
Χρηµατοοικονοµική Μηχανική,
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ :
∆ρόσος ∆ηµήτριος – Καθηγητής Εφαρµογών Τ.Ε.Ι Πειραιά.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :
Αραµπατζής Γ, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης.
Βλαχοπούλου Μ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.
Βρυζίδης Λ, Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιώς.
Γιαννακόπουλος ∆, Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιώς.
Γρηγορούδης Ε, Πολυτεχνείο Κρήτης.
∆άρας Νικόλαος, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
∆ελιάς Π, Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας.
∆ιακουλάκη ∆, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
∆ούµπος Μ, Πολυτεχνείο Κρήτης.
∆ρόσος ∆, Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιώς.
Ζοπουνίδης Κ, Πολυτεχνείο Κρήτης.
Καλαντώνης Π, Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιώς.
Κάντζος Κ, Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιώς.
Κοσµίδου Κ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
Κώστογλου Β, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
Μάνος Β, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
Μάνθου-Φραγκοπούλου Β, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
Ματσατσίνης Ν, Πολυτεχνείο Κρήτης.
Μαυρωτάς Γ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Μοσχονά Θ, Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιώς.
Παραβάντης Ιωάννης, Πανεπιστήµιο Πειραιώς.
Πατέλη Α, Ιόνιο Πανεπιστήµιο.
Ρεπούσης Π, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο της Αθήνας.
Σαµαράς Γ, Α.Τ.Ε.Ι Λάρισας.
Σιάκα Κ, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
Σίσκος Ι, Πανεπιστήµιο Πειραιώς.
Σπυριδάκος Α, Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιώς.
Ταραντίλης Χ, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Τσελές ∆, Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιώς.
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Τσότσολας Ν, Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιώς.
Υψηλάντης Π, Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας.
Χαλικιάς Μ, Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιώς.
Ψάρας Ι, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Ψαροµήλιγκος Ι, Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιώς.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :
∆ρόσος ∆, Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιώς.
Καρυπίδου ∆, Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιώς.
Τσότσόλας Ν, Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιώς..
Τζεραχογλού Α, Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιώς.
Χαλικιάς Μ, Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιώς.
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αιτήσεις για συµµετοχή στο συνέδριο υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω της
Ιστοσελίδας του Συνεδρίου.
Το δικαίωµα συµµετοχής στο Συνέδριο είναι :
€ 30 για τους Φοιτητές που θα παρακολουθήσουν στο Συνέδριο.
€ 50 για τους Φοιτητές που θα παρουσιάσουν εργασίες στο Συνέδριο.
€ 70 για τα Μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε.
€ 90 για τα µη Μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε.
και περιλαµβάνει το δικαίωµα παρακολούθησης των εργασιών του Συνεδρίου,
τη διάθεση υλικού και των Πρακτικών του Συνεδρίου, και τη συµµετοχή σε όλες
τις επίσηµες κοινωνικές εκδηλώσεις (Γεύµατα, Cafe Break). Ειδικά για τις
εργασίες που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση στο συνέδριο, και προκειµένου
αυτές να συµπεριληφθούν στο πρόγραµµα, τουλάχιστο ένας εκ των
συγγραφέων θα πρέπει να έχει εγγραφεί ως σύνεδρος. Θα πρέπει επίσης να
επισηµανθεί ότι στους συµµετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί Βεβαίωση
Παρακολούθησης.
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :
Εργασίες που θα υποβληθούν από Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
και Υποψήφιους ∆ιδάκτορες, µπορούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό
καλύτερης φοιτητικής εργασίας. Η κρίση των εργασιών θα γίνει από ειδική
επιστηµονική επιτροπή. Οι πρώτες τρεις εργασίες για κάθε µια από τις
κατηγορίες θα λάβουν χρηµατικό έπαθλο και έπαινο σύµφωνα µε την πρακτική
που ακολουθήθηκε σε προηγούµενα συνέδρια από την Ε.Ε.Ε.Ε.
ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ :
Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν στα Ελληνικά ή Αγγλικά. Οµοίως η
υποβολή του πλήρους κειµένου των εργασιών µπορεί να είναι στα Ελληνικά ή
Αγγλικά.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ :
Οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν δεκτές θα εκδοθούν σε έντυπη
µορφή. Τα πρακτικά του συνεδρίου µε το πλήρες κείµενο των εργασιών θα
εκδοθούν σε ειδικό τόµο πρακτικών (proceedings) ηλεκτρονικής µορφής, ο
οποίος θα λάβει επίσηµο κωδικό ISBN και θα διανεµηθεί σε όλους τους
συµµετέχοντες. Τόσο οι βραβευθείσες εργασίες όλων των κατηγοριών όσο και
επιλεγµένες εργασίες θα γίνουν δεκτές προς δηµοσίευση µετά από κρίση σε
τακτικά - ειδικά τεύχη διεθνών επιστηµονικών περιοδικών.
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Μια καινοτοµία η οποία εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στο 2ο πανελλήνιο
φοιτητικό συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών µε
ιδιαίτερη επιτυχία ήταν η εξ αποστάσεως παρουσίαση εργασιών µε τη χρήση
σύγχρονων τεχνολογιών.
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Οι συµµετέχοντες που θα συµµετέχουν από απόσταση θα έχουν τη δυνατότητα
να παρουσιάσουν εργασίες σε προγραµµατισµένες συνεδρίες, διατηρώντας
ταυτόχρονα το σύνολο των πλεονεκτηµάτων που θα απόρρεαν από την
φυσική τους παρουσία στο χώρο του συνεδρίου. (Πρόγραµµα Συνεδρίου,
∆ηµοσιεύσεις στα Πρακτικά του Συνεδρίου, ∆ηµοσιεύσεις σε Επιστηµονικά
Περιοδικά, Βεβαίωση Παρουσίασης, Αντίγραφο των Πρακτικών του Συνεδρίου).
ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Υποβολή Περιλήψεων

: 15 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση Αποδοχής
Κατάθεση Πλήρους Κειµένου για τα Πρακτικά

: 20 Μαρτίου 2014
: 30 Μαΐου 2014
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