
Το ΑLΒΑ -σε συνεργασία µε περισσότερα από20 πανεπιστήµια και Βusiness Schools από ό-
λον τον κόσµο- συµµετέχει στο Ιnternational
Μanufacturing Strategy Survey (ΙΜSS) 2005, το ο-
ποίο είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο συνεργασίας,
που κάθε τέσσερα χρόνια διεξάγει µια εκτεταµέ-
νη έρευνα µε στόχο να καταγράψει τις στρατηγι-
κές και πρακτικές που εφαρµόζονται στην παρα-
γωγική διαδικασία. Στην έρευνα, καλούνται να
συµµετάσχουν οι πλέον επιτυχηµένες βιοµηχανι-
κές επιχειρήσεις κάθε χώρας, ενώ τα αποτελέ-
σµατά της αποτελούν µια µοναδική βιβλιοθήκη
δεδοµένων που χρησιµοποιείται για τη συγκριτική
µελέτη και ανάλυση των διαφορετικών βιοµηχανι-
κών στρατηγικών και διαδικασιών σε εθνική και
παγκόσµια κλίµακα. 
Η έρευνα διεξάγεται µε την υποστήριξη του

Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) και του
Ινστιτούτου ∆ιοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων
και Υπηρεσιών (Ι∆ΙΠ-ΠΥ) της Ελληνικής Εταιρείας
∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε). 
Όπως υπογραµµίζεται σε σχετική ανακοίνωση,

οι εταιρείες που  θα συµµετάσχουν στην έρευνα
θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσµατα/συµπερά-
σµατα της παγκόσµιας έρευνας ΙΜSS 2005. Έτσι,
θα µπορούν να συγκρίνουν τη λειτουργία της επι-
χείρησής τους µε τις πρακτικές που επικρατούν
τόσο παγκοσµίως όσο και στη χώρα µας. Ακόµη,
θα έχουν πρόσβαση στις στρατηγικές και πρακτι-
κές που ακολουθούν οι καλύτερες βιοµηχανικές
επιχειρήσεις παγκοσµίως. Το ΑLΒΑ επίσης σχε-
διάζει να διοργανώσει ένα εξειδικευµένο σεµινά-
ριο - workshop αποκλειστικά για τους συµµετέχο-
ντες στην έρευνα κατά τη διάρκεια του οποίου θα
παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα και τα συµπε-
ράσµατα της έρευνας ειδικά για τις ελληνικές βιο-
µηχανικές επιχειρήσεις.  Το σχετικό ερωτηµατο-
λόγιο απευθύνεται αποκλειστικά σε υπεύθυνους
εργοστασίων και παραγωγής. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
µενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον κ. Α-
ριστοτέλη Αλεξόπουλο στο τηλ.: 210-8964.531, ή
στο e-mail: aalexopo@alba.edu.gr
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Έ κθεση µε θέµα «Καλύτερος σχεδιασµός,
καλύτερη ζωή» διοργανώνεται από τις 14

έως  τις  16  Σεπτεµβρίου  2006  στη Σαγκάη, µε
σκοπό την α-
νταλλαγή σχε-
διαστικών ιδεών
και εµπειρίας,
την ανάπτυξη της
σχετικής αγοράς

και τη δηµιουργία επιχειρηµατικών ευκαιριών.
Οι κατηγορίες εκθετών µεταξύ άλλων εί-

ναι: - Βιοµηχανικός σχεδιασµός, σχεδιασµός
χώρων, περιβαλλοντικός σχεδιασµός κλπ. -
Νέες τεχνολογίες, εργαλεία, λογισµικό για το
σχεδιασµό.
Για πληροφορίες:Shanghai Centre for Scientif-
ic and Τechnological Εxchange with Foreign
Countriew (SSΤΕC). ∆ιεύθυνση: Room 112, 1634
Ηuaihai Road (C) Shanghai, 200031, Ρ.R. China.
Fax: (0086-21)-64712001. Website:
www.sstec.com.cn Μs. Ηan Υan (tel. (86-
21)64712180, e-mail: hanyan@sstec.com.cn). Μr.
Shao Χiaoping (tel: (86-21)64712269, e-mail: xp-
shao@sstec.com.cn).

ΗΜεταπτυχιακή Σχολή Αρχιτεκτονικής Τοπίουτου Πανεπιστηµίου της Φλωρεντίας (Μaster in
Ρaesaggistica dell’ Universit  degli Studi di Firenze),
σε συνεργασία µε το Γε-
ωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, διοργανώνει εκ-
παιδευτικό σεµινάριο ε-
ξειδίκευσης µε θέµα: «Σύγχρονα Έργα Πρασίνου
& Αρχιτεκτονικής Τοπίου στην Ιταλία και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες».
Το σεµινάριο -που θα πραγµατοποιηθεί  στα

κτίρια του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Ιε-
ρά Οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα)- θα είναι διάρκειας
50 ωρών.

Οι διαλέξεις θα δοθούν στα ιταλικά µε ταυτό-
χρονη µετάφραση στα ελληνικά, ενώ θα διανεµη-
θεί εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή µορφή.

Το σεµινάριο απευθύνεται σε µηχανικούς, γε-
ωπόνους, δασολόγους,
αρχιτέκτονες τοπίου κ.ά.
Το κόστος συµµετο-

χής ανέρχεται σε 750 ευρώ ανά άτοµο (έκπτωση
30% για νέους πτυχιούχους, µέχρι 2 χρόνια από
την απόκτηση του πτυχίου). 
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:
210-5294.067 και  6976-796.401 (κα Καθάριου Λ.)
ή 210-5294.075 και 6946-128.982 (κα Παπάζο-
γλου Ε).
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Σεµινάριο αρχιτεκτονικής τοπίου

10,11,12  και  17,18,19  Μαρτίου    2006

Μέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής της Εται-
ρείας Πειραµατικής Μηχανικής των ΗΠΑ ε-

ξελέγη ο καθηγητής του Τµήµατος Πολιτικών
Μηχανικών του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου
Θράκης κ. Εµµανουήλ  Γδούτος.  
Ο κ. Γδούτος είναι ο πρώτος καθηγητής ελ-

ληνικού πανεπιστηµίου που εκλέγεται µέλος
της συγκεκριµένης επιτροπής.
Η Εταιρεία Πειραµατικής Μηχανικής των ΗΠΑ

έχει περισσότερα από 3.000 µέλη από όλο τον
κόσµο και διοικείται από 11µελές ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο.

Όπως εξάλλου αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, «η εκλογή του κ. Γδούτου αποτελεί
µεγάλη διεθνή τιµητική διάκριση για επιστήµονα
της µηχανικής».

Μεταφορά επικίνδυνων
εµπορευµάτων

Το Εργαστήριο Οχηµάτων του ΕΜΠ διοργα-νώνει το 9ο Σεµινάριο Εκπαίδευσης Συµ-
βούλων Ασφαλούς Οδικής -  Σιδηροδροµικής
Μεταφοράς Επικινδύνων Εµπορευµάτων, από
27  Φεβρουαρίου  -    3  Μαρτίου  2006.  (Κατάθεση
δικαιολογητικών έως 17  Φεβρουαρίου  2006).
Για περισσότερες πληροφορίες (καθηµερινά
10 π.µ.-12 µ.µ.) στο τηλέφωνο: 210-7721.541 /
2387 /2018, fax: 210-7721.517 / 210- 7721.514. Ε-
mail: dbkoulva@mail.ntua.gr

Έρευνα για επιχειρήσεις

ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΦΦΡΟΣΩ ΚΚΑΒΑΛΑΡΗ

∆ιεθνής
έκθεση

Τιµητική διάκριση στον Εµµανουήλ Γδούτο


