
Στο συνέδριο συμμετείχαν εηιχειρηματικά στελέχη, καθώς και εκηρόσωηοι του ΤΕΕ και του Πανελληνίου Συλλόγου Διηλωματούχων Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης, ενώ τις εργασίες ηαρακολούθησε μεγάλος αριθμός φοιτοτών και οηοφοίιων του Τμήματος.

Οι μηχανικοί ΠΔ, ,
και η σUΥχρονη αΥορα
50 Συνέδριο. Μια πλούσια σε συμπεράσματα nμερίδα διοργανώθnκε
σιην Αθήνο από το ΤμιΊμα ΜΠΔ του Πολυτεχνείου κρnτnς.

Ο πολύπλευρος ρόλος που
μπορούν να έχουν οι μπ-
XaVIKOfΠσρσνωνήο κο! Δι-

οίκπσπς στπν κάλυψπ των αναγκών
τπς σύνκρονικ; αγοράς εργασίας α-
ναδείΧθπκε στο 50 Συνέδριο Μπχα-
νικών Παρσνωνήο κο! Διοίκπσπς,
αl εργασίες του οποίου πραγματο-
nolι1θnKav στο Εμπορικό και 810-

μnχανlκό Επψελπτnριο Αθπνών, το
Σάββατο 5 lουνίου.

Το συνέδριο διοργανώθπκε με
μεγάλπ επιτυΧία από το Τμπμα Μπ-
κονικών Πσρσνωνϊκ; κο! Διοίκπσπς
του Πολυτεχνείου Κρπτπς με οφορ-
μπ τπ συμπλπρωσπ 25 ετών λει-
τουργίας του και αποτέλεσε τπ συ-
νέχεια του επlτυχnμένου 40υ Συνε-

δρίου του Τμπματος που διοργανώ-
θπκε σικ 15 Μαίου στα Χανιά. Κε-
ντρικό θέμα του συνεδρίου ήτον:
"Οι MnxaVIKof Ποραγωγή; κο! Διο!
κπσπς και το Επιχειρnματικό Περι-
βάλλον: 25Χρόνια Προσφοράο».

Το Τμπμα Μιυωνικών Παραγω-
γπς κο! Διοίκπσπς του Πολυτεχνεί-
ου Κρπτπς ξεκίνπσε τπ λειτουργία

του το 1984 κο! είναι το πρώτο που'
ιδρύθηκε στπν Ελλάδα για να καλύ-
ψει ικ ανάγκες των εγχώριων Βιο-
μωωνιών και εααειράσεων για μπ-
χανlκούς με τεχνολογικό υπόβαθρο
και δlοlκnτlκές ικσνόιηιεο.

Ο Μιυωνικό; Παρονωνικ κο!
Διοίκπσπς έχει ευρύ πεδίο δράσπς,
κο! σήμερα οι απόφοιτοι του σχετι-
κού lμιΊματoς οηοωωόούνισ: σε ό-
λα τα στάδια τπς ηαρσνωντκ; σε
Βιομπχανίες, ειοιρείετ παροχπς υ-
ππρεσιών και κυβερνηηκούτ; αργα-
νισμούς, ως μεσαία κο! ανώτερα δl-
οικηυκά στελέχπ, φορεκ κσινοιο-
μικών αλλαγών, σύμΒουλοι σε θέ-
ματα ανάπτυξπς και επιΒλέποντες
μωωνικοί τεχνικών έργων Η/Μ ε-
γκαταστάσεων.

Στο Συνέδριο, μεταξύ των άλ-

Στο ηάνελ του 50υ
συνεδρίου ΜΠΔ
διακρίνονται ασό αριστερά
οι Κ.Κ.: Παντελής Τζίνης
(Γραμματέας Πανελλήνιου
Συλλόγου Μηχανικών
Παραγωγής και
Διοίκησης), Σωτήρης
Ζωντός (Πρόεδρος
Πανελλήνιου Συλλόγου
Μηχανικών Παραγωγής
και Διοίκησης),
Ευάγγελος Γρηγορούδι:ις
(Εηίκουρος Καθηγητής),
και Γιάννης θεοδωρόκικ
(Πράεδρος της
Αντιηροσωηείας Τ.Ε.Ε).



Το κλείσιμο του συνεδρίου έγινε
από τον πρόεδρο του Τμήματος,
τον καθπγπτή Νικόλαο
Ματσατσίνπ.

λων, συζοιήθηκσν θέματα σχετικά
με το ρόλο των ΜΠΔ στο σύγχρονο
ειιαειρημσιικό περιΒάλλον, οι προ-
οπτικές τους στπν αγορά εργασίας,
καθώς και οι νέες εξελίξεις στο θέ-
μα των επαγγελματικών δικσιωμά-
των στο εθνικό και ευρωπαϊκό αερι-
Βάλλον.

Παρόλλπλα, έγινε εκιενήο ενη-
μέρωσπ των παραγωγικών φορέων
και εααειρόσεωννια το εκπαιδευτι-
κό, ερευνπτικό και εηισυψονικό έρ-
γο του Τμr'Ίματoς Μπχανlκών Παρα-
γωγr'Ίς και Διοίκπσπς.

Τα συμπεράσματα του συνεδρί-
ου έδειξαν ότι ο Μπχανlκός Παρα-
γωγr'Ίς και Διοίκπσπς, λόγω του ότι
έχει τα πλr'Ίρπεπαγγελματικό δικαι-
ώματα του Μιυωνοήόνοψ Μπχανl-
κού, είναι ένα στέλεχος που μπορεί

να καλύψει όλες ικ ανάγκες των ε-
ααειράσεων, και ως προς τπν πα-
ρoxr'Ίυππρεσιών και ως προς τπ σύ-
νταξπ και υπoγραφr'Ί μελετών και ε-
πίΒλεψπ κατασκευών Η/Μ εγκατα-
στάσεων.

Στπν πμερίδα συμμετείχαν εηι-
χειρπματικά στελέΧΠ, καθώς και εκ-
πρόσωποι του Τεχνικού Επιμελπτπ-
ρίου Ελλάδας και του Πανελλπνίου
Συλλόγου Διπλωματούχων Μιυω-
νικών Πορονωνήι; και Διοίκπσπς, ε-
νώ τις εργασίες παρακολούθπσε
μεγάλος αριθμός φοιτπτών και σηο-
φοίτωντου Τμr'Ίματoς.

Σχεδόν όλοι οι ομlλπτές επικε-
ντρώθπκαν στπν ευελιξία των Mn-
κονικών Παραγωγr'Ίς και Διοίκπσπς
και στον πολύπλευρο ρόλο που
μπορούν να έχουν στπν κάλυψπ των

σύνθετων αναγκών τπς ούνφονικ
αγοράς εργασίας, γεγονός που α-
ποτελεί και το κύριο ανταγωνιστικό
τους πλεονέκτπμα.

Στο Συνέδριο τονίστπκε n ανα-
γκαιότπτα για ενίωωοη των προ-
σπαθειών προΒολπς του Τμπματος
και για περαιτέρω σύνδεσπ του Τμπ-
ματος με επαγγελματικούς φορεκ
και εηαειρήσεκ, σπμεία τα οποία
θα αποτελέσουν άμεσες ηροτεραι-
ότπτες του ΤμΠματος.

Τπ διοργάνωσπ του Συνεδρίου
υποστπριξαν το Εμπορικό και Βιο-
μωωνικό Eπιμελπτr'Ίρlo Αθπνών και
n ΝΕΧΤ STEP (ΙΤ solutions, Web
Development, Advertising), ενώ
χορπγός επικοινωνίας του Συνεδρί-
ου ότον το περιοδικό «Μειάδοση
Ισχύος". •

• ΣΤΙΥμιότυπο
Στιγμιότυπο από το 50 συνέδριο
των ΜΠΔ. Από αριστερά οι Κ.Κ.:

θοδωρής Λοβέρδος (Εμπορικός
Διευθυντής [VP], Τομέας
Συστπμάτων Κτιριακού
Αυτοματισμού & Ελέγχου,
Schneider EIectric ΑΕ), Νίκος
:Εεθάλπς (Διευθύνων Σύμβουλος,
ECE·LAMDA HeIIas ΑΕ), Μιχάλπς
Δούμπος (Επίκουρος
Καθπγπτής), Μαρία θεοδουλίδου
(Finance Manager [ControIIing &
PIanning], FOURLIS ΑΕ
Συμμετοχών), Μιχάλπς Σπανός
(Αντιπρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος, ΣΤΟΧΑΣΙΣ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ,
Διευθύνων Εταίρος, EuroCharity)
και Ιωάννπς Ζαράγκας
(Management ConsuItant,
ΝΕΣΤΩΡ Συμβουλευτική).
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