∆ιακεκριµένοι οµιλητές από όλο τον κόσµο στο 1ο Project
Management Congress που διεξάγεται στην Ελλάδα,
21 Νοεµβρίου 2006,Συνεδριακό Κέντρο ∆αΐς

Το Ελληνικό Ινστιτούτο ∆ιοίκησης Έργων (PMI-Greece) και η Boussias
Communications διοργανώνουν το Project Management Congress 2006, το πρώτο
πολυκλαδικό συνέδριο για τη ∆ιοίκηση Έργων που γίνεται υπό την αιγίδα του PMI
και θα διεξαχθεί στις 21 Νοεµβρίου 2006 στο Συνεδριακό Κέντρο ∆αΐς.
Το συνέδριο αυτό σχεδιάστηκε µέσα από την αναγνώριση των αναγκών του
απαιτητικού και ανταγωνιστικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, της πολυπλοκότητας των
έργων, και των ασφυκτικών περιθωρίων χρόνου και κόστους. Λύση στα παραπάνω φαίνεται
πλέον πως αποτελεί το Project Management, αλλά κυρίως οι κατάλληλα εκπαιδευµένοι και
ενηµερωµένοι project managers που αποτελούν βασικό παράγοντα των επιτυχηµένων
επιχειρήσεων.
Στο Project Management Congress θα παρουσιαστεί ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για
την ∆ιοίκηση Έργων και την αξία της για τις Επιχειρήσεις και Οργανισµούς. Οι εξελίξεις και
οι τάσεις θα φανούν µέσα από παρουσιάσεις και συζητήσεις σηµαντικών Έργων από όλο τον
κόσµο. Χαρακτηριστικό του συνεδρίου είναι η ενσωµάτωση διαφορετικών κλάδων όπως οι
κατασκευές, οι τηλεπικοινωνίες, η πληροφορική, οι τράπεζες, οι δηµόσιοι οργανισµοί και η
δηµόσια διοίκηση, καθένας από τους οποίους έχει να παρουσιάσει χρήσιµες ιδέες και
εµπειρίες και για τους υπόλοιπους.
Ανάµεσα στους διακεκριµένους οµιλητές που θα παραστούν στο Συνέδριο ξεχωρίζουν οι
κύριοι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆ραγκιώτης Θεόδωρος, Γενικός Γραµµατέας ∆ιοικούσας Επιτροπής Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος, Πρόεδρος Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας
Λεωνίδας Κορρές, Ειδικός Γραµµατέας, Ειδική Γραµµατεία Σ∆ΙΤ, Υπουργείο
Οικονοµίας & Οικονοµικών
Καθηγητής David Ashley, Πρόεδρος του Πανεπιστηµίου της Nevada,
Raouf Ghali, Πρόεδρος της Hill International για τον τοµέα ∆ιοίκησης Έργων.
∆ρ. Ιωάννης Σπανουδάκης, πρώην ∆/νων Σύµβουλος της Οργανωτικής
Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων, Αθήνα 2004) και ∆/νων Σύµβουλος του οµίλου
ΠΕΤΖΕΤΑΚΗ.
Καθηγητής ∆ηµοσθένης Αγγελίδης, Πρόεδρος Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών
Α.Π.Θ.,
Samer S. Khoury, Executive Vice President, C.C.C. S.A.,
Michel Thiry, Managing Partner της συµβουλευτικής εταιρείας Valense LTD,
Γεώργιος Ιωαννίδης, Γενικός ∆ιευθυντής Τεχνολογίας του ΟΤΕ και ∆/νων
Σύµβουλος της ΟΤΕnet
Στυλιανός Χριστάκος, Προϊστάµενος ∆ιαχειριστικής Αρχής ΚΤΠ, Υπουργείο
Οικονοµίας & Οικονοµικών
Ronny Suetens, PMP, APMC, heading the global Project Management Support
Centre of Nokia Networks
Axel Lukassen, PMP, Senior Project Manager, IBM Business Consulting Services,
Aναστάσιος ∆ηµόπουλος, General Manager division 'Network Integration and
Professional Services', ΙΝΤΡΑΚΟΜ

Το Project Management Congress 2006 είναι χωρισµένο σε 4 ειδικές θεµατικές
ενότητες ειδικά σχεδιασµένες για να καλύψουν όλες τις ανάγκες των Project Managers τόσο
µέσα από την παρουσίαση εξειδικευµένων παρουσιάσεων όσο και µέσα από την ανάπτυξη
διαλόγου στις 4 συζητήσεις πάνελ που θα διεξαχθούν. Πιο συγκεκριµένα το συνέδριο θα
εξετάσει: την Επιχειρησιακή ανάγκη για ∆ιοίκηση Έργων, τις καλύτερες πρακτικές και τα
µαθήµατα που αυτές προσφέρουν, τις σύγχρονες τάσεις στη ∆ιοίκηση Έργων και τέλος την
παρούσα κατάσταση σχετικά µε τη ∆ιοίκηση Έργων στην Ελλάδα.
Το συνέδριο απευθύνεται σε όλα τα διευθυντικά στελέχη που αντιµετωπίζουν
πληθώρα Projects στην καθηµερινότητά τους και φυσικά στους ειδικούς της ∆ιοίκησης
Έργων. Το µοναδικό αυτό γεγονός για τον ελληνικό χώρο θα αποτελέσει τη βάση για

την κατανόηση της αναγκαιότητας του Project Management στις σύγχρονες επιχειρησιακές
πρακτικές και θα δώσει τη δυνατότητα στους πιστοποιηµένους Project Managers να
συλλέξουν µονάδες για τη διατήρηση της ισχύς της πιστοποίησής τους.
Το Project Management Institute (www.pmi.org) είναι ο µεγαλύτερος Οργανισµός
για ∆ιοίκηση Έργων στον κόσµο, µε περισσότερα από διακόσιες είκοσι χιλιάδες µέλη από
125 χώρες. Το PMI-Greece είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο ∆ιοίκησης Έργων που είναι επίσηµα
ο τοπικός εκπρόσωπος του PMI (PMI-Chapter) για την Ελλάδα.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο
6617777.

www.pmcongress.gr
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