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Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού,
Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας
«4rd Olympus ICSC», που αυτή τη χρονιά θα διοργανωθεί και πάλι στην πόλη της Κατερίνης, έδρα
του Τμήματός μας.
Η διοργάνωση θα γίνει και αυτή τη χρονιά σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης
και Logistics του Τμήματος Μηχανολόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενώ
στη συνδιοργάνωση θα συμμετέχουν ενεργά πολλοί φορείς του κλάδου
Ως οργανωτική επιτροπή πιστεύουμε ότι η διοργάνωση του 4ου Συνεδρίου 10 χρόνια μετά την
πρώτη διοργάνωση το 2008 θα δώσει και πάλι την ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες, να
παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες αλλά και να έρθουν σε επαφή με το κόσμο
των επιχειρήσεων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Θέλουμε με την ευκαιρία του Συνεδρίου να
συνυπάρξουμε στον ίδιο χώρο ακαδημαϊκοί, ερευνητές, απασχολούμενοι και επαγγελματίες, να
ανταλλάξουμε γνώσεις, εμπειρίες και να αναπτύξουμε συνέργειες και συνεργασίες με διαρκή
στόχο την ανάπτυξη του κλάδου που τόσο έχει καθυστερήσει, ώστε να ζήσουμε πλέον όλοι μια
δραστήρια σε πολλούς τομείς Εφοδιαστική Αλυσίδα όπου οι πτυχιούχοι θα μπορούν να
προσφέρουν τις γνώσεις τους και οι επιχειρηματίες θα μπορούν να δραστηριοποιούνται με καλές
προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας.
Καλούμε ερευνητές, ακαδημαϊκούς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και
επαγγελματίες του χώρου να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να παρακολουθήσουν τις
εργασίες του συνεδρίου. Οργανωτικά υποσχόμαστε όπως πάντοτε υψηλό επίπεδο
προσκεκλημένων ομιλητών, επιστημονικών εργασιών και συζητήσεων όπως επίσης και ποιοτικές
παροχές στη διάρκεια της διεξαγωγής του Συνεδρίου.
Σας περιμένουμε στην Κατερίνη στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2018!
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