Ευκαιρίες μέσα από
τις νέες τεχνολογίες
Σωτήρης lωντός. Ο πρόεδρος του Πανελλnνίου Συλλόγου Μιυωνικών ΠαραγωγιΊς
και Διοίκnσnς μιλάει για μια ειδικότnτa με σnμαvτικό ρόλο σιην παραγωγικιΊ διαδικασία.
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ

ραΎδαία αύξηση τ~ς
γνωσης και η συνεχης
διεύρυνση του γνωστικού αντικειμένου
επιβάλλουν στους μηχανικούς να αποκτούν
εξειδικευμένες
γνώσεις, οι οποίες να τους
καθιστούν ικανούς να συντονίζουν την όλη παραγωγική
διαδικασία, να σχεδιάζουν
το όλο σύστημα παραγωγής,
να διοικούν και να λαμβάνουν αποφάσεις.
Ειδικά για τη βιομηχανία,
είναι επιτακτική η ανάγκη
στελέχωσής της με άτομα ικανά να αναπτύξουν κριτικές ικανότητες προκειμένου
να οργανώνουν
ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς πόρους. Και οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠ&Δ) είναι σε θέση
να καλύψουν όλες τις παραπάνω ανάγκες.
«Καλύπτουμε ανάγκες, λέει ο κ. Σωτήρης Ζωντός, τις
οποίες δημιουργούν η σύγχρονη κοινωνία και παραγωγή.
»Και ως στελέχη ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία
με άλλους επιστήμονετ, έχουμε τα εφόδια να προχωρήσουμε στη λήψη αποφάσεων επιστημονικά τεκμηριωμένων, μετά από εκτίμηση
της υπάρχουσας κατάστασης
(στατιστική θεώρηση) και
πρόβλεψη των μελλοντικών
εξελίξεων (δυναμική θεώρηση)».

Ο Σωτήρης Ζωντός βρίσκεται
στην αφετηρία της δεύτερης
θητείας του στον ηροεδρικό
θώκο του Πανελληνίου
Συλλόγου Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης.

Η

• Μετάδοση Ισχύος: Επανεκλεγήκατε πρόσφατα πρόε-
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δρος του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής
και Διοίκησης. Ποια είναι τα
πρώτα σας σχέδια ενόψει της
δεύτερης θητείας σας;

τά την προηγούμενη θητεία
μου καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα σύλλογο, ο
οποίος είναι ικανός να υποστηρίξει τα μέλη του ως προς

«ΕίμαΟ1εσε θέση να καλύητουμε
ανάγκες, nς οποίες δημιουργούν
η σύγχρονη κοινωνία και παραγωγή»

Ι

- Σωτήρης Ζωντός: Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι η
πρόσφατη εκλογή μου είναι
η δεύτερη στη σειρά, αφού
και στο προηγούμενο ΔΣ ήμουν και πάλι πρόεδρος. Κα-

τα επαγγελματικά τους προβλήματα. Στη νέα θητεία, και
εγώ και το ΔΣ του ΠΣΜΠΔ
επιδιώκουμε να συνεχίσουμε την επιτυχημένη πορεία
θέτοντας
συγκεκριμένους

στόχους, οι οποίοι είναι οι παρακάτω:
• Κατοχύρωση και προάσ:rnιση των επαγγελματικών συμφερόντων και επιστημονικών
επιδιώξεων των μελών του
Συλλόγου.
• Αναβάθμιση του επαγγελματος των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
• Προβολή, παρουσίαση και
εξύψωση του έργου των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
• Συμβολή των Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής
και Διοίκησης στη μελέτη και
στην εφαρμογή του επιχειρηματικού και τεχνικού προγράμματος ανάπτυξης της χώρας.
• Συνένωση όλων των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης που ζουν και εργάζονται
στην ελληνική επικράτεια.
• Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης
μεταξύ των μελών του Συλλόγου και συνεργασία του Συλλόγου με άλλα επιστημονικά
και επαγγελματικά σωματεία
και φορείς
• Υποστήριξη των μελών του
Συλλόγου στα Πρωτοβάθμια
Δικαστήρια και στο ΣτΕ.
• Οργάνωση και υποστήριξη
εκθέσεων, συνεδρίων, και σεμιναρίων.

• Έκδοση
ντύπων.

περιοδικών

ή ε-

• Τι πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει για την αναβάθμιση
των όρων άσκησης του επαγγέλματός σας στη βιομηχανία;
- Σωτήρης Ζωντός: Οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης είναι διπλωματούχοι επιστήμονες Μηχανολόγοι Μηχανικοί, με ικανότητες και δεξιότητες αναγκαίες
για το δυναμικό σχεδιασμό,
αλλά και για την εφαρμογή
συστημάτων
παραγωγής
προϊόντων και υπηρεσιών,
τόσο στον ιδιωτικό όσο και
στον δημόσιο τομέα.
Μετά από πρωτοβουλίες
που ανέλαβε το ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής και Διοϊκησης τον τελευταίο χρόνο,
πέτυχε να παρακάμψει τις αγκυλώσεις της δημόσιας διοίκησης και της απίστευτη ς
γραφειοκρατίας και να οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση, κατά την οποία οι συνάδελφοι μπορούν να ασκήσουν ελεύθερα το επάγγελμά τους στις βιομηχανίες και
στ«; επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
Οι πρωτοβουλίες
αυτές
συνεχίζονται
με παρεμβά-

.θα συμβαύλευα
τους νέους να
ακολουθήσουν
το συγκεκριμένο
κλάδο, διάτι εδώ
και 25 χρόνια
οι συνάδελφοί μας
έχουν διαηρέψει
και έχουν εξελιχθεί
σε σημαίνοντα
στελέχη.
λέει ο κ. Ζωντός
στο Δημήτρη
Κουτσούκο.

σεις στους εμπλεκόμενους
φορείς, έτσι ώστε να ξεπεραστεί το απαρχαιωμένο νομικό πλαίσιο του ελληνικού
κράτους
που δημιουργεί
προσκόμματα αντί να υποβοηθά τα επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό του τεχνικούκλάδου.
Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω
τον υπουργό

που εξέδωσε ως γενικός
γραμματέας του ΥΠ.ΑΝ.
• Πόσο έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση το επάγγελμά σας; Θα συμβουλεύατε
τους νέους να ακολουθήσουν
το συγκεκριμένο κλάδο;
- Σωτήρης Ζωντός: Ο διεθνής και εγχώριος ανταγωνισμός τις τελευταίες δεκαε-

«Ο κλάδος των Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης έχει πληγεί αηό την κρίση. αλλά
σε μικρότερο βαθμό από άλλες ειδικότmες»

Ι

Ανάπτυξης
κ. Χατζηδάκη
για την αποδοχή της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τον
κ. Μελέτη Τζαφέρη για την
έκδοση των δύο εγκυκλίων

τίες ήταν ούτως ή άλλως αυξανόμενος.
Σήμερα, με τη συγκυρία
της διεθνούς ύφεσης, ο ανταγωνισμός αυτός πολλαπλασιάζεται εκθετικά.

• ((Κορυφαία στο είδος της η fETEC))
• Μετάδοση Ισχύος: Είσαστ:ε ένας από τους
υποστηρικτές - φορείς που «αγκάλιασαν» τη
FETEC 2009. Τι περιμένετε από την τρίτη
διοργάνωση που έχει οριστεί για τις 6-9 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο «Metropolitαn
ΕχΡο» που δημιουργήθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»;
- Σωτήρης Ζωντός: Στη σημερινή παγκόσμια ύφεση, ο διεθνή; και εγχώριος ανταγωνισμός αυξάνεται δραματικά και οι επιχειρήσεις οφείλουν να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες και καινοτομίες. Γιατί αυτές θα εξασφαλίσουν έναν τεχνολογικά, οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά αποδεκτό
τρόπο μείωσης του κόστους παραγωγής
(των προϊόντων ή των υπηρεσιών) και ταυτόχρονα έναν αποδεκτό τρόπο διασφάλισης
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της ποιότητας παραγωγής.
Η FETEC έχει αποδείξει κατά το παρελθόν ότι είναι η κορυφαία έκθεση στο είδος
τηι:;.Από την τρίτη αυτή διεθνή έκθεση αναμένουμε να παρουσιαστούν νέες τεχνολογίες, καινοτομίες και υπηρεσίες οι οποίες
θα συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση τεχνικών, διαρθρωτικών, διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων των ελληνικών επιχειρήσεων.
Είμαστε σίγουροι ότι οι επισκέπτες της
FETEC θα αποκτήσουν τεχνογνωσία από
τους εκθέτες και τα εκθέματα, αλλά ταυτόχρονα θα επωφεληθούν από τις επιχειρηματ~κές ευκαιρίες που θα προκύψουν από τις
νέες τεχνολογίες που θα παρουσιαστούν
<ftllV εκθεση.

Ο ρόλος των Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κρίνεται
τώρα περισσότερο αναγκαίος από ποτε: διότι στις επιχειρήσεις απαιτείται εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό το οποίο να μπορεί
να αντιμετωπίσει τεχνικά,
οργανωτικά και διοικητικά
προβλήματα, να εφαρμόσει
αποτελεσματικά
επιστημονικές μεθόδους βελτίωσης
της παραγωγικότητας, να υιοθετήσει, καθώς επίσης να
εφαρμόσει καινοτομίες και
νέες τεχνολογίες στο συγκεκριμένο περιβάλλον της ελληνικής πραγματικότητας.
Σίγουρα ο κλάδος των
Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης έχει πληγεί από
την κρίση, όπως οι υπόλοιπες ειδικότητες των Μηχανικών, αλλά ίσως σε μικρότερο βαθμό. Ωστόσο, στη
συγκεκριμένη συγκυρία αναδεικνύεται ο σημαντικός
ρόλος του κλάδου, ειδικότερα στις βιομηχανίες και στις
επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα.
Θα συμβούλευα τους νέους να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο κλάδο, διότι εδώ και 25 χρόνια, χωρίς νομοθετικό υπόβαθρο από την
πλευρά της ελληνικής Πολιτείας, οι συνάδελφοί μας έχουν διαπρέψει και έχουν εξελιχθεί σε σημαίνοντα στελέχη στον επιχειρηματικό,
βιομηχανικό και τεχνικό κόσμο.
Πόσο μάλλον τώρα που
ξεπεράστηκαν νομικά κωλύματα δεκαετιών.
•
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