«Πρέπει να σταματήσουμε
να παλεύουμε νια τα αυτονόητα»
Κωνσταντίνος Ρέρρες. Ο μnχανlκός παραγωγιΊς τnς Aluminox τονίζει πως οι ΜΠΔ

μπορούν να συνεισφέρουν δραστικά στο να βγει από lnv κρίσn n ελλπνlκιΊ μετaποίnσn.
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ

υφιστάμενπ οικονομικιΊ κρίσπ αποτελεί μια δοκιμασία
για ικ ελλπνικές μεταποιnτικές -και όχι μόνο- επιχειριΊσεις, τόσο σε παραγωγικό όσο και σε δι 01κπτικό επίπεδο. Με πείσμα, φαντασία, αποφασιστικότπτα και πνεύμα
συλλογικότπτας, οι επιχειρπματικοί
πγέτες καλούνται για μια ακόμα φορά να οδπγιΊσουν ικ ετα ιρείες τους
μέσα από τπν πρωτοφανιΊ οικονομικιΊ θύελλα. Δεν είναι εύκολο, αλλά
ο καλός ο μπχανικός παραγωγιΊς και
διοίκπσπς στπ φουρτούνα φαίνεται.
Η Aluminox είναι μια αμιγώς ελλπνικιΊ εταιρεία, n οποία έχει τπντύχπ
να έχει έναν τέτοιο καλό «καπετάνιο".
Πρόκειται για τον κ. Κωνσταντίνο Ρέρρε, ο οποίος είναι απόφοιτος του Τμι'lματος Μπχανικών ΠαραγωγιΊς και Διοίκπσπς του Πολυτεχνείου ΚριΊτπς
και εργάζεται στπν Aluminox ως μπχανικός παραγωγιΊς.
Ηεηαείρηση απασχολεί 70 άτομα και δραστπριοποιείται στον κλάδο
των ανοξείδωτων κατασκευών μωωνπμάτων και του εξοπλισμού χώρων
μαζικιΊς εστίασπς. Διαθέτει μια πορεία τουλάχιστον 30 ετών και είναι ίσως π μοναδικιΊ ελλπνικιΊ εταιρεία
που κάνει εξαγωγές των προϊόντων
τπς ακόμπ και σε ναυππγεία στπν Κίνα.

Η

Μετάδοση Ισχύος: Ποιο είναι
ro ανrΙKείμενO τπς εργασίας σας στπν
A/uminox;
- Κωνσταντίνος Ρέρρες: Στπν εταιρεία εργάζομαι ως Μπχανικός ΠαραγωγιΊς. Τα καθιΊκοντά μου είναι ποικίλα, όπως: Προγραμματισμός γραμμιΊς παραγωγιΊς (εΒδομαδιαίο πλάνο
παραγωγιΊς), κσιαμερκψότ; εργασιών ανά πόστο, καθορισμός και τιΊρπσπ των χρόνων παραγωγιΊς, κρονι-

14

Μετάδοση ΙσΧύος Μάιος 2010

Ο κ. Κωνσταντίνος

Ρέρρες

μπροστά στο υπερσύγχρονο
τπς παραγωγής.

Laser

δρος και διευθύνων σύμΒουλος, διαθέτει εμπειρία και γνώσεις στα ΟIΚΟνομικά και στπ διοίκπσπ εηαειρήσεων, ενώ ο κ. Κωνσταντίνος Χειλαδάκικ, που είναι αντιπρόεδρος και δlευθυντιΊς παραγωγιΊς, διαθέτει μια όριστπ εκπαίδευσπ και παράλλπλα εμπειρία ως μπχανlκός στον κλάδο
τπς παραγωγιΊς.

κός προγραμματισμός έργων, διακείριση αποθέματος πρώτπς ύλπς
(ανοξείδωτος
ΧάλυΒας), οκεόιοσμός προϊόντων σε CNC-CAD πρόγραμμα, διωαίριοη ανθρωπίνου δυναμικού γραμμιΊς παραγωγιΊς, έλεγχος και Βελτιστοποίπσπ τπςγραμμιΊς
παραγωγιΊς, τιΊρπσπ των εντύπων
ISO 9001:2000. Όλες αυτές οι εργασίες γίνονται σε συνεργασία πάντα
με τον κ. Κωνσταντίνο Χειλαδάκπ,
που είναι ο ΔιευθυντιΊς ΠαραγωγιΊς.
Το μερίδιο mς Aluminox στπν ευρωπαϊκιΊ και τπν παγκόσμια αγορά
αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, και σε
αυτό συνεισφέρει τα μέγιστα n ιεκνι-

Οι
εγκαταστάσεις
της Aluminox
στο Κορωπί.

κιΊ υποστιΊρlξπ, n ποιότπτα, n συνέπεια και n τεχνογνωσία που διαθέτει.
Το Βασικό μέλπμα τπς εταιρείας μας
είναι οι πελάτες να παίρνουν τπν κολύτερπ ποιότπτα στπν καλύτερπ τιμιΊ.
Η παραγωγιΊ είναι εξοπλ lσμένπ με ιελευταίας τεχνολογίας μπχανιΊματα
CNC (Laser, στράντζες κλπ.).
Η δομιΊ τπς εταιρείας είναι ιδιαιτέρως ιωωρά και το προσωπικό που
διαθέτει είναι απόλυτα εξειδικευμένο
με άψογπ τεχνογνωσία. Η διοίκπσιΊ
τπς απαρτίζεται από άτομα με πολυετιΊ εμπειρία και υψπλό επίπεδο μόρφωσπς. Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγιώτπς Χειλαδάκπς, που είναι ο πρόε-

•
θεωρείτε όrι π εκπαίδευσπ που
πάΒατε είχε τπν απαιroύμενπ σύνδεσπ με rις πραγμαrιKές ανάγκες τπς
παραγωγι'ις και τπς διοίκπσπς μιας
Βιομπχανίας;
- Κωνσταντίνος Ρέρρες: Είναι ΒέΒαιο, και αυτό καταδεικνύεται από τκ
εξεζπτπμένες ωιοιιόσεκ που υπάρχουν σιΊμερα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων απασχόλπσπς και κυρίως στον
τομέα ιικ Βιομπχανίας.
Προκειμένου να μιορέοει κάποιος
να καταξιωθεί σε ένα εργασιακό ηεριΒάλλον, είναι αναγκαίο να διαθέτει
εξεlδlκευμένπ γνώσπ. Κάθε απόφοιιοο από το τμιΊμα Μπχανlκών ΠαραγωγιΊς και Διοίκπσπς του Πολυτεχνείου ΚριΊτπς εφοδιάζεται με ιδιαίτερα
υψπλού επιπέδου γνώσεις, που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό και
τπν εφαρμογιΊ συστπμάτων οορονωγιΊς, τόσο προϊόντων όσο και υππρεσιών.
Οι γνώσεις αυτές αποκτώνται μέσα από ένα πλιΊθος μαθπμάτων και
πλιΊρως εξοπλισμένων
εργαστπρίων, τα οποία καλύπτουν avaAUllκότατα καίριους επιστπμονlκούς
κλάδους στον τομέα τπς Βιομπχανίας, όπως είναι για παράδειγμα τα
ΣυστιΊματα ΠαραγωγιΊς, ο Χρονικός

Προγραμματισμός Έργων, n ΕπιχεlρπσιακιΊ Έρευνα, ο Προγραμματισμός ΑπαιτιΊσεων γλlκών, καθώς
και n Οργάνωσπ Συστπμάτων Διασφάλισπς Ποιότπτας.
• Ως μέπος roυ Πανεππι'ινιου Συππ6γου Μπχανικών Παραγωγι'ις και
Διοίκπσπς (ΠΣΜΠΔ), πώς κρίνετε ης
ενέργειες roυ συππ6γου για τπν υπεράσπισπτωνδικαιωμάτωντωνσυναδέπφωνσας;
- Κωνσταντίνος Ρέρρες: Το προεδρείο του ΠανελλιΊνιου Συλλόγου
rν1πχανlKώνΠαραγωγιΊς και Διοίκnσπς είναι αδlαμφlσΒιΊτπτο ότι κάνει
μια συστπμοιlκιΊ δουλειά προς τπν
κοιεύθυνσπ τπς πλιΊρους διασφάλlσπς των δικαιωμάτων των Μπχανl-

Γενική άποψπ του χώρου παραγωγής τπς AIuminox.

κών ΠαραγωγιΊς και Διοίκπσπς, και
αυτό γίνεται άμεσα αντιλππτό από τα
μέχρι τώρα σαρονυκόιοιο αποτελέσματα.
Ο Μπχανlκός ΠαραγωγιΊς και Διοίκnσπς διαθέτει όλες ικ γνώσεις που α-

οοκιά ένας Μπχανολόγος Μπχανlκός και επιπλέον διαθέτει και εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τπ διαδικασία παραγωγιΊς και τπ Διοίκπσπ
μιας Βιομπχανίας και όχι μόνο.
Είμαι απόλυτα πεπεlσμέvOς ότι n Δι-

οίκπσπ του Συλλόγου μας, με τπν αμέρκπη στιΊρlξπ των μελών του, θα επιτύχει τον καθολικό στόκο που είναι
n πλιΊρπς διασφάλισπ των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Μπχανlκών ΠαραγωγιΊς και Διοίκπσπς.
Κλείνοντας θα πρέπει να τονίσω
ότι όλπ αυτιΊ n διαδικασία θα έπρεπε
να είχε οιιοφειαθεί, διότι πρέπει επιτέλους να οταροιήσουμε να παλεύουμε για τα συιονόηισ. Είναι σαφές
ότι πλέον ο Μιυωνικό; ΠαραγωγιΊς
και Διοίκπσπς μπορεί να επιτελέσει
το έργο του απρόσκοπτα και να συνεισφέρει δραστικό στο να Βγει από
τπ σημερινή εξαιρετικά δυσμενιΊ κοτάσισσα n ελλπνlκιΊ βιοτεχνία - Βιομπχανία.

Θετικός απολογισμός και βήματα εμπρός
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα πεπραγμένα τnς χρονιάς που πέρασε
και οι μελλοντικοί σιόκο: του ΠανελλιΊνlου Συλλόγου Μnχανlκών Παρονωνικ και Διοίκnσnς.
ΣάΒΒατο 20 Μαρτίου
2010 ο ΠανεΑΑriνlος Σύλλογος Μωωνικών Παραγωγriς και Διοίκπσπς πραγμαιοποίπσε τπν ΕτιΊσlα Τακτική ΓενlκιΊ Συνέλευσπ στο ξενοδοχείο Athens
AcropoI HoteI. Τα θέματα τπς πμερήσκκ διάταξπς όταν:
• Διοικπτικός απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. 2009 - 2010.
11 Οικονομικός απολογισμός 2009
-2010.
11 Διοικπτικός προγραμματισμός
Δ.Σ. 2010 - 2011.
• Οικονομικός Προγραμμαιισμός
2010-2011.
• Επαγγελμαιικά δικαιώματα των
Μπχανlκών ΠαραγωγιΊς και Διοίκnσπς.
Στπ ΓενlκιΊ Συνέλευσπ προσιΊλθαν πολλά μέλπ και συζπτιΊθπκαν όλο τα τρέχοντα θέματα του Συλλόγου, ΑαμΒάνοντος αποφόσεις τόσο
για τα τρέχοντα προΒλιΊματα όσο και
για ιοικ μελΑοντlκούς οιόκοικ; και
σκοπούς του Συλ λόγου. Αξίζει να σπμειωθεί ότι το ξενοδοχείο Athens
AcropoI HoteI βοιΊθπσε το ΣύΑΑογο
στπ δlεξαγωγιΊ τπς ΓενlκιΊς Συνέλευσικ,ααρέκονω; μια αίθουσα μεόΑπ
την απαιτούμενπ υλlκοτεχνlκιΊ υηο-
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Ο Σωτήρης Ζωντός βρίσκεται
στη δεύτερη

θητεία του

στον προεδρικό
θώκο του Πανελληνίου
Συλλόγου
Παραγωγής

Μηχανικών
και Διοίκησης.

δομιΊ, όπως επίσπς και πρωινό γεύμα σε όλα τα μέλπ του Συλλόγου.
Σύμφωνα με το δlοlκπτικό απολογισμό, το ΔΣ του ΠανελλιΊνlου
ΣυΑΑόγου Μπχανlκών ΠαραγωγιΊς
και Διοίκπσπς, κατά τπ διάρκεια του
τελευταίου χρόνου, από τπν εκλογιΊ
του στκ 16-5-2010 έως σriμερα:
1. Συνέχισε την οργάνωσπ του συΑλόγου επικυρώνοντας νέο Βιβλίο
Πρακτικών από το Πρωτοδικείο Aen-

νών, εκδίδοντας ΑΦΜ και ανοίγοντας
τραπεζικό Αογαριασμό.
2. Εξασφάλισε έσοδα για το σύλΑογο
μέσω του ΤΕΕ.
3.ΑποπλιΊρωσε όλες ικ οικονομικές
εκκρεμότηεο του συλλόγου.
4. Απέστειλε συνολικά 15 επιστολές
προς διάφορες υππρεσίες και φορεκ καθώς και προς τον Πρωθυπουργό.
5. ΑναΒάθμισε και εμπλούτισε το site
του Συλλόγου και έφτιαξε νέα Βάσπ
δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας
των μεΑών με σκοπό την καλύτερπ επικοινωνία και εvπμέpωσπ για όλους
ιουο Μπχavlκούς ΠαραγωγιΊς και Δ•.
οίκπσπς.
6. Συμμετείχε σων έκθεσπ FETEC
2009 για τπν προΒολιΊ τπς ειδlκότnτας του Μπχανlκού ΠαραγωγιΊς και
Διοίκπσπς.
7. Δπμιούργπσε ένα νέο μόνιμο ΒιΊμα
επικοινωνίας μέσω του περιοδικού
Μειάδοσπ ίωωοο.
8. ΠαρενέΒπ υπέρ των συναδέΑφων
Μπχανlκών ΠαραγωγιΊς και Διοίκπσπς που αντιμετώπισαν προΒλιΊματα
σε διάφορες υποθέσεις ιοικ.
9. Πραγματοποίπσε με επlιuxία τπν ετόοιο κοηή ιικ πίιας του Συλλόγου.
10. Διεκδίκπσε και κοιάφερε να λύ-

σει το θέμα του διορισμού των Μπωνικών ΠαραγωγιΊς και Διοίκπσπς στο
Δπμόσιο μέσω ΑΣΕΠ και τπν επαγγεΑμοιικri εξέΑlξιΊ του; στο Υπουργείο
Εσωτερικών.
11. Διεκδίκπσε και αναμένεται να Αύσει το θέμα τπς εγγραφιΊς των Μπχανικών ΠαραγωγιΊς και Διοίκπσπς στα
μπτρώα ΜΕΚκαι ΜΕΕΠ.

Με επιτυχία π ετήσια
εκδήλωση τou ΠΣΜΠΑ
Με σφορμό ων έλευσπ του νέου έιοικ; πραγματοποlιΊθπκε n ειήσια κοπιΊς τπς πίτας του ΠανελλιΊνlου ΣυΑΑόγου Μιυωνικών ΠαραγωγιΊς και Διοίκπσπς. Ήταν μια ευκαιρία συνάντπσπς όΑων των μεΑών
για γνωριμία μεταξύ τοικ και τπν ανταΑΑαγιΊ ειαών και απόψεων για τα
θέματα του Συλλόγου.
Η κοηή τπς πίτας ηρονυοιοηωήθηκε τπν Παρασκευή 26 ΦεΒρουαρίου
2010 στον Αίθουσα PoIis Theatre.
Η εκδι1Αωσπ στέφθπκε με εηιιυχία τόσο με την εκδι1λωσπ ενδιαφέρονιοο από αρκετά μέλπ και φίΑους
του Συλλόγου, όπως επίσπς και με
το καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν οι: Γιώργος ΝιαΑάρας, Πίτσα Παπαδοπούλου, Μ.
Τζουγανάκπς και Α. Σιρσιηνού. •
Μετάδοση Ισχύος
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