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Μαρτυρίες αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και
Διοίκησης σχετικά με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία
(Τestimonials)
Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μου προσέφερε το κατάλληλο υπόβαθρο
και τα εφόδια για να συνεχίσω τις μεταπτυχιακές σπουδές μου στο Cass Business School στο
Λονδίνο με εξειδίκευση στο Mathematical Finance. Με εξέπληξε ευχάριστα το γεγονός ότι
οι γνώσεις που απέκτησα από το ΤΜΟΔ μου επέτρεψαν να διακριθώ στο MSc ως ένας από
τους καλύτερους αποφοίτους (top 10%) και ότι με βοήθησαν τόσο κατά την διάρκεια του
MSc όσο και αργότερα στη δουλειά μου ως Risk Analyst στην Intercontinental Exchange.
Κομβικής σημασίας ήταν κατά την άποψη μου η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας η
οποία μου επέτρεψε να εφαρμόσω τις γνώσεις που απέκτησα σε ένα ερευνητικό project, τα
αποτελέσματα του οποίου τελικά παρουσίασα σε διεθνές συνέδριο και εκδόθηκαν σε
ακαδημαϊκό περιοδικό. Τέλος, η θετική εμπειρία του ερευνητικού περιβάλλοντος με
οδήγησε στην απόφαση να ξεκινήσω διδακτορικές σπουδές στο Cass. Πιστεύω ότι το ΤΜΟΔ
αποτελεί ένα εξαιρετικό τμήμα οι απόφοιτοι του οποίου (μιλώντας εκ μέρους της
κατεύθυνσης της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής που ακολούθησα) έχουν την δυνατότητα
να ακολουθήσουν διεθνή καριέρα καθώς το αντικείμενο είναι πολύ διαδεδομένο στο
εξωτερικό.
Πέτρος Κατσούλης
Risk Analyst
Intercontinental Exchange
London (UK)
“Κατά την διάρκεια της 5ετούς φοίτησής μου στο τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και
Διοίκησης, απέκτησα τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσω να αντεπεξέλθω επιτυχώς,
αρχικά στις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο University of Warwick, και στην συνέχεια στα
πρώτα επαγγελματικά μου βήματα στην EFG Eurobank και σήμερα στην Accenture. Ο
συνδυασμός χρηματοοικονομικών και διοικητικών γνώσεων που απέκτησα ως μηχανικός
καθώς και οι δεξιότητες διοίκησης έργων και ανάλυσης κινδύνων που ανέπτυξα, μου
έδωσαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας ως προς την ικανότητα επίλυσης
σύνθετων επιχειρησιακών προβλημάτων, πάντα σε συνδυασμό με τις γνώσεις και
δεξιότητες πληροφορικής και προγραμματισμού που απέκτησα κατά την διάρκεια των
σπουδών μου. Πολύ σημαντική θεωρώ επίσης την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, η
οποία με βοήθησε σημαντικά στο να ανταπεξέρχομαι σε αυξημένες απαιτήσεων εντός
αυστηρών χρονικών ορίων”.
Αλέξης Ασημακόπουλος
Management Consulting Analyst
Accenture S.A.
Αθήνα
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“Μετά την αποφοίτησή μου από το ΤΜΟΔ το 2009, συνέχισα τις σπουδές μου στο London
School of Economics και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Environmental and Development, με
την προοπτική να δουλέψω στον τομέα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, εργάστηκα στην Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων ως ερευνητής σε θέματα επενδύσεων για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής. Από τον Οκτώβριο του 2012 μέχρι σήμερα, εργάζομαι στο μη
κυβερνητικό οργανισμό Transport and Environment στις Βρυξέλλες, αρχικά ως stagiaire
(ασκούμενος) και πλέον από τη θέση του συμβούλου σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης
και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από μέσα μεταφοράς, σε επίπεδο ευρωπαϊκής
πολιτικής. Στη τωρινή εργασία μου καλούμαι πολύ συχνά να αντεπεξέλθω σε πολύπλευρα
προβλήματα, στα οποία οι δεξιότητες που απέκτησα από το ΤΜΟΔ με βοηθούν ιδιαίτερα σε
στην κατανόηση των τεχνικών ζητημάτων. Γενικότερα και καθ' όλη τη διάρκεια την
μετέπειτα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας, ο συνδυασμός γνώσεων
από τα τρία πεδία (των επιστημών μηχανικού, των οικονομικών και της διοίκησης)
αποτέλεσε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσο αφορά στην επαγγελματική μου
αποκατάσταση, γεγονός που επιβεβαιώνεται συχνά από τις επαφές μου με επαγγελματίες
και εργοδότες. Επίσης, ο σχετικά μικρός αριθμός φοιτητών στο τμήμα, προσέφερε ευελιξία
και τη δυνατότητα άμεσης και συχνής επικοινωνίας με το διδακτικό προσωπικό όταν
χρειαζόταν. Τελικά ΤΜΟΔ συνέβαλε στη διαμόρφωση των προσωπικών και επαγγελματικών
φιλοδοξιών μου, μου παρείχε τα τυπικά προσόντα να συνεχίσω τις σπουδές μου σε
μεταπτυχιακό επίπεδο και, το σημαντικότερο, να διατηρώ ευελιξία στις επαγγελματικές μου
επιλογές».
Χριστόφορος Σπηλιωτόπουλος
Σύμβουλος σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από μέσα μεταφοράς
(Consultant on Air Pollution and CO2 emissions from road vehicles regulation)
Transport and Environment, NGO
Βρυξέλλες
«Οι προπτυχιακές σπουδές μου στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, μου
παρείχαν τα μέσα και ανέδειξαν ποικίλα επιστημονικά πεδία ώστε να επιλέξω την
επαγγελματική σταδιοδρομία που ήθελα να ακολουθήσω. Οι σπουδές στο ΤΜΟΔ μου
έδωσαν το μοναδικό πλεονέκτημα να συνδυάσω στην εργασία μου στον Τομέα της
Βιομηχανικής Παραγωγής και Αυτοματισμών, αλλά και στο Διδακτορικό μου, έννοιες της
Μηχανικής παράλληλα με ζητήματα Διοίκησης Έργων και Λειτουργιών αλλά και ζητήματα
σχετικά με τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Στον επιχειρησιακό χάρτη, οι ηγέτες μιας ομάδας
απαιτείται να συλλάβουν τη «μεγάλη εικόνα» και να διαχειρίζονται όλες τις πτυχές των
διαδικασιών και τεχνικών λειτουργιών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να κατανοούν πλήρως τη
λειτουργία των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την απαραίτητη τεχνική γνώση. Σε αυτή την
κατεύθυνση θεωρώ ότι το Τμήμα μας ξεχωρίζει σε Προπτυχιακό επίπεδο».
Ηλίας Ταπεινός
Υποψ. Διδάκτορας
Aerospace Engineering-Structural Integrity Group
TU Delft (Delft University of Technology)
Ολλανδία.
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«Αποφοίτησα από το ΤΜΟΔ το 2009 έχοντας επιλέξει την κατεύθυνση «Διοίκηση Έργου και
Λειτουργιών». Συνέχισα τις σπουδές μου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
παρακολουθώντας το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μαθηματική Προτυποποίηση στις Νέες
Τεχνολογίες και την Οικονομία». Παρόλο το αυξημένο επίπεδο μαθηματικών που
διδάσκονται στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, είχα τη δυνατότητα να ανταποκριθώ πλήρως
στις απαιτήσεις του, αφιερώνοντας βέβαια αρκετό χρόνο σε αυτό. Οι γνώσεις μου ως ΜΟΔ
δεν διέφεραν κατά πολύ από αυτές των υπολοίπων μηχανικών και μάλιστα σε ορισμένα
μαθήματα (χρηματοοικονομικής φύσεως κυρίως) κατάφερα να διακριθώ. Εδώ και 6 μήνες
εργάζομαι ως υπάλληλος μίας τεχνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στις διαδικασίες
συντήρησης των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου των Ελληνικών Πετρελαίων
ΑΕ. Αντικείμενο της εργασίας μου είναι ο οικονομικός και χρονικός προγραμματισμός
μέρους της συντήρησης. Συντάσσω προϋπολογισμούς, χρονοδιαγράμματα και
απολογισμούς και παρακολουθώ την εξέλιξη των εργασιών συντήρησης. Το περιεχόμενο της
εργασίας μου εντάσσεται στον ευρύτερο τομέα του Project Management, κάτι στο οποίο
ειδικεύτηκα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο ΤΜΟΔ κυρίως παρακολουθώντας τα
μαθήματα της κατεύθυνσής μου. Η φύση της συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων
απαιτεί γνώσεις κλασικού μηχανικού (κυρίως μηχανολογικού εξοπλισμού και χημικής
τεχνολογίας), γνώσεις που πήρα σε αρκετά καλό επίπεδο από το ΤΜΟΔ και συνεχίζω να
επεκτείνω κατά την εργασία μου στο συγκεκριμένο χώρο. Καταλήγοντας, το ΤΜΟΔ μου
έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσω ένα ευρύτατο πεδίο γνώσεων και ικανοτήτων που
μπορούν να με βοηθήσουν να προσαρμοστώ σε πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους
ανταγωνιστικά περιβάλλοντα.»
Γιώργος Ευθυμίου
Ι. Παπανικολάου - Τεχνική Εταιρεία
Αθήνα
«Εργάζομαι στην εταιρεία Klarity Risk Ltd., έναν διεθνή παροχέα λογισμικού risk
management. Η εταιρεία είναι θυγατρική της Finvent, αποκλειστικό παροχέα των λύσεων
λογισμικού διαχείρισης χαρτοφυλακίου της Advent software. Οι γνώσεις που απέκτησα από
το ΤΜΟΔ και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος στην κατεύθυνση της
Χρηματοοικονομικής Μηχανικής, αποδεικνύονται κάθε μέρα απολύτως επαρκείς. Και όχι
μόνο οι γνώσεις οι άμεσα σχετιζόμενες με το αντικείμενο, αλλά και οι γενικότερες
δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού,
όπως η συγγραφή reports, οι παρουσιάσεις εργασιών κλπ. καθώς επίσης και ο τρόπος
σκέψης του μηχανικού που απ' ότι φαίνεται είναι απολύτως απαραίτητος σε αυτή την
εταιρεία (όλοι οι εργαζόμενοι έχουν υπόβαθρο θετικών επιστημών). Μάλιστα, ο πρόεδρος
της εταιρείας μου είχε πει ότι είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν με απόφοιτό μας και
είχαν αποκομίσει πολύ θετικές εντυπώσεις για την δουλειά που γίνεται στο Τμήμα μας».
Λάμπρος Κουφοπαντελής
Risk Analyst
Klarity Risk Ltd
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«Το τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ) αποτελεί ένα υπερσύγχρονο
τμήμα το οποίο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής αλλά και διεθνούς αγοράς.
Με βάση την προσωπική μου εμπειρία, μετά την αποφοίτηση μου μπορώ να επιβεβαιώσω
ότι οι γνώσεις που αποκόμισα από τις σπουδές μου στο ΤΜΟΔ με βοήθησαν να βρω
εργασία στην Ολλανδία, στα πεδία του «Business Intelligence» και «Data Analytics». Τον
προηγούμενο χρόνο εργάσθηκα στο «ΙΤ Infrastructure» τμήμα της «Sabic Europe», η οποία
αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πετροχημικών στον κόσμο και φέτος εργάζομαι
στο «R&D» τμήμα της «Riverside Group» που αποτελεί μια δυναμικά ανερχόμενη εταιρία
στον χώρο του Direct Marketing. Και στις δύο εργασίες μου χρησιμοποίησα και χρησιμοποιώ
πλήρως γνωστικά αντικείμενα όπως: “Computer Programming”, “Database Development”,
“Data Μining”, “Advanced Statistics” και φυσικά συνδυάζω τα παραπάνω με τις άρτιες
γνώσεις μου σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με οικονομικά και “management”. Φυσικά
σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον η ανάγκη για συνεχή μετεκπαίδευση είναι έντονη,
αλλά πραγματικά πιστεύω ότι το Τ.Μ.Ο.Δ αποτέλεσε εφαλτήριο για την διεθνή καριέρα
μου».
Σέργιος Λάλας,
Data Analysts
Riverside Group
Ολλανδία
«Η αποφοίτηση μου από το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης το 2006 αποτέλεσε
όχι μόνο κινητήριa δύναμη στις μετέπειτα σπουδές μου στο University of Surrey, αλλά και
στα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα στον κλάδο του Oil & Gas. Η απόκτηση τόσο
χρηματοοικονομικών αλλά και διοικητικών γνώσεων διεύρυναν τους ορίζοντες μου, και σε
συνδυασμό με τις σπουδές μου στο εξωτερικό σαν Structural Engineer, μου έδωσαν ένα
προφανές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων νέων μηχανικών του κλάδου. Το ευρύ
πεδίο γνώσεων που μου προσέφερε το ΤΜΟΔ στάθηκε εφόδιο στο να αντιλαμβάνομαι
καλύτερα και να προσεγγίζω ευκολότερα τεχνικά (και μη-) θέματα. Είμαι πεπεισμένος ότι η
5ετής φοίτηση μου στο ΤΜΟΔ έχει ακόμα να συνεισφέρει πολλά στην επαγγελματική μου
σταδιοδρομία καθώς ευελπιστώ σε βάθος χρόνου να στραφώ στο Project Management of
subsea developments, αντικείμενο το οποίο αποτελεί μεγάλο τμήμα της διδακτέας ύλης του
τμήματος.»
Ευάγγελος Αλεξάκης
Subsea Structural Engineer
Wood Group Kenny
London (UK)
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«Αποφοίτησα από το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης το 2005 με τη πρώτη
σειρά αποφοίτων του Tμήματος. Η απορρόφησή μου από μεγάλη ελληνική συμβουλευτική
εταιρεία ήταν άμεση, όπου και εργάστηκα για ένα χρόνο. Η πρώτη μου επαφή με τα
επαγγελματικά μου καθήκοντα έδειξε ότι τα εφόδια που απεκόμισα από το Τμήμα ήταν τα
κατάλληλα, καθώς μπορούσα άμεσα να αντιληφθώ τις ανάγκες των επιχειρήσεων που
εξυπηρετούσα ως πελάτες, να εγκλιματιστώ και να συνεργαστώ άψογα σε ένα περιβάλλον
που αποτελούνταν κυρίως από μηχανικούς άλλων πολυτεχνικών τμημάτων. Στη συνέχεια,
ξεκίνησα στο Τμήμα την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο χώρο της βελτιστοποίησης,
των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το ενδιαφέρον για το χώρο αυτό προήλθε
από το ίδιο το Τμήμα κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας, καθώς
και από σχετικά μαθήματα του Τμήματος στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας και της
επιχειρησιακής έρευνας, τα οποία μου παρείχαν το κατάλληλο υπόβαθρο για να
ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις της διατριβής. Το Τμήμα μου παρείχε επίσης όλη τη
κατάλληλη υποδομή κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής, εφόσον το Εργαστήριο
ΣυΣΠαΛ (Συστημάτων Σχεδιασμού Παραγωγής και Λειτουργιών), ασχολείται με τα
συγκεκριμένα προβλήματα επί σειρά ετών.
Σήμερα εργάζομαι σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις παγκοσμίως στο χώρο της
παροχής εργαλείων και υπηρεσιών βελτιστοποίησης μεταφορών και προβλημάτων
επιχειρησιακής έρευνας. Το συγκεκριμένο αντικείμενο ταιριάζει 100% σε αυτό που
αναγνώρισα από το Τμήμα ότι με ενδιαφέρει και στη συνέχεια κατάφερα να το κατακτήσω
και να επεκτείνω τις πρακτικές μου γνώσεις ώστενα ανταπεξέλθω πλήρως στα
πολυδιάστατα προβλήματα των επιχειρήσεων. Ξεκινώντας ως εξωτερικός συνεργάτης για
έξι (6) μήνες το 2010, απορροφήθηκα το 2011 ως Business Consultant πλήρους
απασχόλησης με συμμετοχή σε πλήθος εθνικών και διεθνών έργων. Από αρχές του 2013,
κατέχω τη θέση του Solution Architect, υπεύθυνου για τη καταγραφή των αναγκών και το
σχεδιασμό των παρεχόμενων λύσεων σε πελάτες της ευρύτερης Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης».
Γεώργιος Νινίκας
Solution Architect
ORTEC Central & Eastern Europe
george.ninikas@ortec.com | www.ortec.com

“Αποφοίτησα από το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης το 2006. Την ίδια χρονιά
– Οκτώβρης του 2006 – ξεκίνησα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Warwick University της
Μεγ. Βρετανίας στο αντικείμενο του Programme and Project Management. Από την πρώτη
μου επαφή με τις μεταπτυχιακές μου σπουδές κατάλαβα ότι το ΤΜΟΔ με είχε εφοδιάσει με
γνώσεις που μπορούσα όχι μόνο να ανταπεξέλθω στις ανάγκες του μεταπτυχιακού, αλλά
κάλυπταν και μέρος των μεταπτυχιακών σπουδών μου. Τελειώνοντας με τις μεταπτυχιακές
μου σπουδές, εργάστηκα στο Λονδίνο στην εταιρεία Network Rail ως engineering planner
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στο Τμήμα Enhancement Engineering. Έπειτα από σχεδόν ενάμιση χρόνο σε αυτή τη θέση,
προάχθηκα σε Scheme Project Manager στο Τμήμα Investment Infrastructure της Network
Rail. Στο πλαίσιο της εργασία μου έπρεπε να συνεργαστώ με μηχανικούς διαφόρων
ειδικοτήτων. Εκεί διαπίστωσα ότι οι γνώσεις και δεξιότητες που μου παρείχε η φοίτηση στο
ΤΜΟΔ ήταν τέτοιες ώστε να μην αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα σε αυτή τη συνεργασία.
Στη συνέχεια επέστρεψα στην Ελλάδα όπου τα τελευταία τρία χρόνια εργάζομαι σε μία από
τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα ως project planner.”
Ελένη Πωλαναγνωστάκη
Project Planner
Dipl. Financial & Management Engineer
MSc in Programme & Project Management
Project Management Department - METKA S.A.
“Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μου προσέφερε την ευκαιρία να
σπουδάσω σε ένα πολύπλευρο ακαδημαϊκό περιβάλλον όπου χρειάστηκε να αντεπεξέλθω
σε διαφορετικά μεταξύ τους επιστημονικά πεδία αλλά και να τα συνδυάσω. Αυτό μου
έδωσε τη δυνατότητα και το πλεονέκτημα να κατανοώ τις διαφορετικές παραμέτρους ενός
οργανισμού και των επιμέρους μονάδων του αλλά και πως αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους, όπως επίσης να εντοπίσω τα πεδία όπου έχω κλίση και μπορώ να αποκτήσω
εξειδίκευση. Οι σπουδές και η διπλωματική εργασία μου προσέφεραν όλες τις απαραίτητες
γνώσεις και την εμπειρία για να αντεπεξέλθω στο έπακρο στις μεταπτυχιακές μου σπουδές
στο University of Warwick αλλά και στην επαγγελματική μου ως τώρα πορεία. Μετά τις
μεταπτυχιακές μου σπουδές εργάστηκα ως Business Consultant για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στην Αγγλία και από το 2011 εργάζομαι σε μία από τις μεγαλύτερες
πολυεθνικές εταιρίες τεχνολογίας. Ξεκινώντας ως διαχειριστής της επέκτασης του
προγράμματος iTunes U στην Ευρώπη, σήμερα έχω τη θέση του Channel Programs Manager
για τη Μέση Ανατολή που αφορά τη διαχείριση της επέκτασης δικτύου καταστημάτων APR
(Apple Premium Reseller) σε 11 χώρες. Ο ρόλος αυτός απαιτεί ικανότητες διαχείρισης
αλληλοεξαρτώμενων έργων, γνώσεις marketing, διαπραγματεύσεων και IT (Information
Technology). Μέρος των αρμοδιοτήτων μου ως Channel Programs Manager απαιτεί να
κατανοώ αρχιτεκτονικά σχέδια και να συμβουλεύω στο πως αυτά θα επηρεάσουν τα
οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης. Συνδυασμός τεχνικών και οικονομικών γνώσεων που
προσφέρει το TΜΟΔ.”
Μάρκος Δελασούδας
Channel Programs Manager APR - Middle East
Apple Inc.

“Η πενταετής φοίτησή μου στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, σε συνδυασμό
με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που ακολούθησα στα Logistics, με βοήθησαν τα μέγιστα στο
ξεκίνημα της επαγγελματικής μου καριέρας και μου έδωσαν όλα τα αναγκαία εφόδια, ώστε
σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσω την θέση Διευθυντή Logistics στο
αναπτυσσόμενο group Ytong και Thrakon. Το πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα
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Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΜΟΔ μου έδωσε τα αναγκαία εφόδια, προκειμένου να μπορέσω
να ανταπεξέλθω στις αυξημένες απαιτήσεις του τομέα εργασίας μου. Ο συνδυασμός
κλασσικών μαθημάτων μηχανικού με μαθήματα management και χρηματοοικονομικών μου
έδωσαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων στελεχών και με βοήθησαν στο να
αναπτύξω ένα ευρύ πεδίο γνώσεων και δεξιοτήτων.”
Σταύρος Χατζητζάνος
Logistics Manager
Ytong - Thrakon
Αθήνα

“Μετά την αποφοίτησή μου από το ΤΜΟΔ το 2006 ξεκίνησα αμέσως να εργάζομαι. Το
δίπλωμα του Τμήματος, καθώς και οι επαφές και γνωριμίες που απέκτησα με αφορμή
Συνέδριο που οργανώθηκε στο Τμήμα με προσκεκλημένα στελέχη επιχειρήσεων του
ιδιωτικού τομέα από όλη την Ελλάδα, μου έδωσαν την ευκαιρία να ξεκινήσω την
επαγγελματική μου σταδιοδρομία: αρχικά σε μια εμπορική επιχείρηση και στη συνέχεια
στην τεχνική εταιρεία J&P-ΑΒΑΞ. Το αντικείμενο των σπουδών μου με βοήθησε να
αντιληφθώ εύκολα τη φύση της δουλειάς και να μπορώ να προσφέρω σε διαφορετικές
θέσεις. Ξεκίνησα ως μέλος της Ομάδας Τεκμηρίωσης Έργου, στο πλαίσιο της Διοικητικής
παρακολούθησης των εργασιών για τη σύνταξη εβδομαδιαίων/μηνιαίων αναφορών για την
πορεία υλοποίησης ενός έργου, απολογιστικών εργασιών, σύνταξη λογαριασμών κ.ά. Στην
παρούσα περίοδο εργάζομαι ως Μηχανικός Προγραμματισμού και Υπεύθυνη Επιμετρήσεων
και αντικείμενο μου είναι η σύνταξη επιμετρήσεων, πιστοποιήσεων και λογαριασμών. Το
αντικείμενο της εργασίας μου υπάγεται στο ευρύτερο πεδίο της Διοίκησης Έργου και
καλύπτεται πλήρως από τον συνδυασμό μαθημάτων που διδάχθηκα στο ΤΜΟΔ (μαθήματα
Μηχανικού, Οικονομίας και Διοίκησης). Τέλος, κατά τη γνώμη μου, το θετικό με το
αντικείμενο των σπουδών του Τμήματος είναι ότι εξασφαλίζει ευελιξία απασχόλησης σε
πολλούς και διαφορετικούς μεταξύ τους τομείς εργασίας.”
Φωτεινή Χαβιάρα
Μηχανικός Προγραμματισμού και Υπεύθυνη Επιμετρήσεων
J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.
fchaviara@jp-avax.gr - http://www.jp-avax.gr
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