Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
το Διεθνές Συνέδριο
που οργάνωσε το Παράρτημα του Αγίου
Νικολάου

Στις 27 -29 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε το 9ο Ειδικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΕΕΕ)
που οργανώθηκε από το Παράρτημα του
Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με την
ΕΕΕΕ και το Πολυτεχνείο Κρήτης, στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος.
Το θέμα του Συνεδρίου «Ποσοτικά Μοντέλα στη Λήψη Επιχειρησιακών και Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων» κάλυψε
ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών όπως , Financial Management,
International Finance, Financial
Accounting,
Banking, Insurance and
Actuarial Science, Logistics, Management of Information
Systems,
Business Administration,
Logistics, E-Commerce,
Marketing, Environmental Management. Πρόεδροι του Συνεδρίου ήταν
από το Πολυτεχνείου
Κρήτης ο Καθηγητής Κώστας Ζοπουνίδης και από
το ΤΕΙ Κρήτης, η Καθηγήτρια Φωτεινή ΨιμάρνηΒούλγαρη.
Το Συνέδριο είχε εξαιρετική επιτυχία
από οργανωτικής πλευράς και από πλευράς επιστημονικού ενδιαφέροντος. Παρουσιάστηκαν 45 ποιοτικές εργασίες και
συμμετείχαν πάνω από 60 άτομα από την

Ελλάδα και το εξωτερικό και από το εκπαιδευτικό προσωπικό του Παραρτήματος. Τα
θέματα των εργασιών που παρουσιάστηκαν
είχαν να κάνουν κυρίως με τα εφαρμοσμένα
οικονομικά, για το πως μπορούν οι επιχειρήσεις να βοηθηθούν στην καλύτερη λήψη
αποφάσεων, τη διαχείριση του ανθρώπινου
κεφαλαίου στις επιχειρήσεις και την οικονομία γενικότερα, με μοντέλα διαχείρισης και
πρόβλεψης στην χρηματιστηριακή αγορά,
την αγορά παραγώγων και αμοιβαίων κεφαλαίων, με μοντέλα για
την ανάλυση των προτιμήσεων των καταναλωτών, με την πρόβλεψη
της ζήτησης προϊόντων
νέας τεχνολογίας, τον
βέλτιστο σχεδιασμό συστημάτων logistics για τις
επιχειρήσεις, τη χρήση
της τεχνητής νοημοσύνης
στην πρόβλεψη πτώχευσης επιχειρήσεων, την
επίδραση της χρήσης
των Διεθνών λογιστικών
προτύπων στα χρηματοοικονομικά στοιχεία και
την αξιολόγηση των επιχειρήσεων, τον σχεδιασμό
πληροφοριακών
συστημάτων στην κοστολόγηση και τον έλεγχο μονάδων υγείας
καθώς και με μοντέλα για την αξιολόγηση
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Περίπου
τριάντα επιλεγμένες εργασίες θα σταλούν
για δημοσίευση σε πέντε από τα διεθνή επιστημονικά περιοδικά που υποστηρίζουν το
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Συνέδριο, μετά από αξιολόγηση με το σύστημα κριτών.
Το Συνέδριο πλαισιώθηκε και από μια
απογευματινή εκδρομή στο όμορφο και
γεμάτο από μνήμες νησί της Σπιναλόγκας
και στη συνέχεια με δείπνο στη γραφική
Πλάκα της Ελούντας.

Πολλοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί
φοιτητές συμμετείχαν και εκφράστηκαν με
ενθουσιασμό για τη δυνατότητα που τους
παρείχε το Παράρτημα να παρακολουθήσουν μια επιστημονική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου.
Οι προσκεκλημένοι ομιλητές, Professor
Keith Cuthbertson of the Cass Business
School, αυθεντία στο τομέα των χρηματιστηριακών επενδύσεων και συγκεκριμένα
στον χώρο της διαχείρισης κεφαλαίων και ο
Καθηγητής Μανόλης Καβουσανός, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικός
στο χώρο των Παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και των οικονομικών της
Ναυτιλίας, ανέπτυξαν με θαυμάσιο τρόπο τα
αίτια της σημερινής οικονομικής κρίσης στην
Ελλάδα και υπέδειξαν τρόπους αντιμετώπισης της.
Το Παράρτημα Αγίου Νικολάου, ευχαριστεί θερμά το Συμβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης για
την στήριξη του Συνεδρίου, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το Εμπορικό Επιμελητήριο Λασιθίου για την ευγενή χορηγία τους
προς το ΤΕΙ Κρήτης για την διοργάνωση του
Συνεδρίου.

Οι Σύνεδροι έφυγαν με τις καλύτερες
εντυπώσεις και την υπόσχεση να έλθουν
πάλι σε επόμενο Συνέδριο. Το Παράρτημα
του Αγίου Νικολάου, απέκτησε την τεχνογνωσία ενός Διεθνούς Συνεδρίου, τις διασυνδέσεις σε ερευνητικό και ακαδημαϊκό
επίπεδο και ήδη προγραμματίζει τη διοργάνωση ενός μεγάλου Συνεδρίου για τον
Οκτώβριο του 2011.
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