Εργαστήριο Νεότερων Μελών (Young Crew) στο
Παγκόσμιο Συνέδριο του IPMA στην Κρακοβία της Πολωνίας
15-17 Ιουνίου 2007 με θέμα :
«Η εξέλιξη του ατόμου από την απλή συμμετοχή σε ένα έργο
στη υπεύθυνη διοίκηση - διαχείριση του»
υπό

Δημήτρη Σίσκου
M.Sc. Project Management,
Μέλος ΕΔΔΕ - Τμήμα Νεότερων Μελών
Το Τμήμα Νεότερων Μελών του ΕΔΔΕ (Young Crew Greece – www.young.pmgreece.gr)
εκπροσωπήθηκε από τον υπογράφοντα στο Εργαστήριο Νεότερων Μελών του IPMA
(International Project Management Association – www.ipma.ch) που έγινε στα πλαίσια του
Παγκόσμιου Συνέδριου του IPMA στην Κρακοβία της Πολωνίας.
Ο κύριος στόχος του Εργαστηρίου αυτού ήταν να προωθήσει τις ανταλλαγές εμπειριών και να
προσφέρει ευκαιρίες αλληλεπίδρασης στους νεαρότερους διαχειριστές έργων (ηλικίας 25-35
ετών) από όλα τα μέρη του κόσμου.

Αριστερά, ο Δημήτρης Σίσκος (Μέλος του Ελληνικού Young Crew) και δεξιά ο Andreas Perez
(Πρόεδρος του Διεθνούς Young Crew του IPMA) στην Κρακοβία

Πράγματι, στο Εργαστήριο αυτό συμμετείχαν περίπου 60 άτομα από 21 διαφορετικές χώρες. Οι
παρουσιάσεις του Εργαστηρίου ήταν προσανατολισμένες στο θέμα της εξέλιξης του νεαρού
διαχειριστή έργων από τη θέση του απλού συμμετέχοντα στη θέση του υπεύθυνου διαχειριστή του
έργου. Στις παρουσιάσεις περιλαμβάνονταν ομιλίες με τίτλους όπως : “Improving productivity
and efficiency of planning”, “Emerging trends in projects”, “Ensuring project success before the
project starts” και “How to be a STAR at work”.
Επιλεγμένες παρουσίασεις και το πρόγραμμα του Εργαστηρίου αυτού μπορείτε να κατεβάσετε
στην περιοχή μελών του ΕΔΔΕ (http://members.pmgreece.gr)
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει σε ειδική συνεδρία του Εργαστηρίου που ήταν αφιερωμένη
στα αναδυόμενα Τμήματα Νεότερων Μελών (Young Crew) σε όλο τον κόσμο. Στη συνεδρία αυτή
παρουσιάστηκαν χρήσιμα στοιχεία από τις εμπειρείες άλλων κρατών. Οι εμπειρίες αυτές θα μας
είναι χρήσιμες στην προσπάθεια οργάνωσης του Τμήματος των Νεότερων Μελών στην Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου απονεμήθηκε και το Βραβείο για τον Καλύτερο Νέο
Διαχειριστή Έργων (Young Project Manager Award) στην κ. Helen Timperley από την Αγγλία.
Τελειώνοντας τη σύντομη αυτή αναφορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΔΣ του ΕΔΔΕ για την
ευκαιρία που μου έδωσε να συμμετέχω στο Εργαστήριο των Young Crew και στο Παγκόσμιο
Συνέδριο του IPMA στην Πολωνία, στο οποίο παρουσιάστηκε και η εργασία μου σε μορφή poster
με τίτλο «Risk evaluation and decision modelling in logistics projects using a software tool»

Από την αφίσα της εργασίας μου όπως παρουσιάστηκε σε ειδική συνεδρία
στο Παγκόσμιο Συνέδριο του IPMA στην Πολωνία

