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Από το 1984

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΕΕΕ)

Το Παράρτημα

είναι ένα Επιστημονικό Σωματείο με βασικό σκοπό την προαγωγή της
Επιχειρησιακής Έρευνας στην Ελλάδα.

Ειδικότερα στοχεύει:

1.

Στην ανάπτυξη και διάδοση της μεθοδολογίας και των εφαρμογών της
Επιχειρησιακής Έρευνας στην επιστήμη, στην τεχνολογία και στη
διοίκηση.

2.

Στην αναγνώριση της Επιχειρησιακής Έρευνας, στις επιχειρήσεις και
οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

3.

Στην εδραίωση του κύρους του Επιχειρησιακού Ερευνητή.

4.

Στην προώθηση της έρευνας και στην προαγωγή της διδασκαλίας της
Επιχειρησιακής Έρευνας στην εκπαίδευση και επιμόρφωση.

5.

Στην ανταλλαγή και διακίνηση πληροφοριών σχετικών
Επιχειρησιακή Έρευνα στον Ελληνικό και διεθνή χώρο.

με την

6.

Στην παροχή δυνατοτήτων στα μέλη της για επαγγελματική και
επιστημονική αναβάθμιση.

Η πραγματοποίηση των σκοπών της ΕΕΕΕ επιδιώκεται μεταξύ άλλων:

1.

Με την πραγματοποίηση διαλέξεων, συζητήσεων, σεμιναρίων, με την
οργάνωση συνεδρίων και με άλλες επιστημονικές δραστηριότητες.

2.

Με την έκδοση επιστημονικού περιοδικού, δελτίου πληροφοριών και
άλλων εκδόσεων.

3.

Με τη συνεργασία με εθνικές και διεθνείς επιστημονικές εταιρίες που
επιδιώκουν ανάλογους σκοπούς.

Ιστορικό
To 1984 μία ομάδα μελών της ΕΕΕΕ προερχόμενοι κυρίως από τον
ακαδημαϊκό χώρο, ανέλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει στη Βόρεια
Ελλάδα τις δραστηριότητες της Εταιρίας, δημιουργώντας τελικά το
Παράρτημα Θεσσαλονίκης, που αργότερα μετονομάστηκε σε
Παράρτημα Μακεδονίας Θράκης. Οι δραστηριότητες του Παραρτήματος
είναι πολυάριθμες και ποικίλες. Περιλαμβάνουν τη διοργάνωση πέντε
Βαλκανικών Συνεδρίων Επιχειρησιακής Έρευνας, την πραγματοποίηση
σεμιναρίων κατάρτισης, συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά προγράμματα,
οργάνωση ομιλιών και διαλέξεων και μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων
ακαδημαϊκού κυρίως χαρακτήρα.

Μέλη
Τα μέλη της ΕΕΕΕ σήμερα φτάνουν τα 700. Από αυτά τα 200 περίπου
ανήκουν στο Παράρτημα. Τα μέλη είναι κυρίως Μηχανικοί,
Οικονομολόγοι, Πληροφορικοί, Μαθηματικοί με μεταπτυχιακές σπουδές
στην Επιχειρησιακή Έρευνα και τη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, που
απασχολούνται τόσο στην ανώτατη εκπαίδευση, όσο και στην αγορά
εργασίας.

