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HMS

Ενεργό δίκτυο για τη διάχυση της γνώσης και την αναβάθμιση του ρόλου
της συντήρησης στην Ελληνική κοινωνία και επιχείρηση.
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Γίνε μέλος της
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Τηλ. Αθήνα: 210-6008844-66
Θεσσαλονίκη: 2310 233266
E-mail: info@hms-gr.eu

-

Τεχνικούς Διευθυντές
Ακαδημαϊκούς/Ερευνητές
Στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών Ενόπλων
δυνάμεων/Δημοσίου
Στελέχη του Εμπορικού Ναυτικού
Παρόχους υπηρεσιών συντήρησης
Προϊσταμένους/τεχνίτες συντήρησης
Φοιτητές
Προμηθευτές/κατασκευαστές εξοπλισμού,
ανταλλακτικών

-

Διοίκηση Συντήρησης
Συντήρηση κτιρίων
Διαχείριση Ενέργειας
Τεχνολογία υλικών
Αξιοπιστία
Κατάρτιση- Εκπαίδευση
Πιστοποίηση δεξιοτήτων
Field Service Maintenance
e-maintenance
Engineering Asset Management

www.hms-gr.eu
Σκοπός της HMS
- Η θεμελίωση της Συντήρησης σε επιστημονική και τεχνολογική βάση, και η ανάδειξη της σημασίας
της για ένα μέλλον με λιγότερα προβλήματα, βλάβες και καταστροφές.
- Η διάδοση των αρχών και των επιστημονικών εξελίξεων σε θέματα διοίκησης, τεχνολογίας και
εφαρμοσμένων πρακτικών στο χώρο της Συντήρησης (Maintenance) και της Διαχείρισης
Τεχνικών Μέσων (Engineering Asset Management)
- Η ανάδειξη και αναβάθμιση του ρόλου της Συντήρησης στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία
κάθε επιχείρησης/οργανισμού, καθώς επίσης στο περιβάλλον, την υγιεινή και την ασφάλεια.
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Γιατί να γίνω μέλος της HMS;
Η Hellenic Maintenance Society ήταν το αποτέλεσμα της επιθυμίας και της πρωτοβουλίας των
ανθρώπων της «συντήρησης» να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αναβάθμιση του ρόλου της,
και την αποτελεσματικότερη διαχείριση και εφαρμογή της.
Στο ερώτημα γιατί να γίνω μέλος; η απάντηση είναι απλή:

-

Γίνεσαι μέλος της μεγαλύτερης κοινότητας στην Ελλάδα σε θέματα διοίκησης της
συντήρησης ερχόμενος σε επαφή με στελέχη του χώρου
Συμμετοχή σε συνέδρια (εθνικά και διεθνή), με σημαντικές εκπτώσεις
Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλη τη θεματολογία της Συντήρησης (εκπτώσεις 10%)
Δωρεάν διανομή του Ευρωπαϊκού περιοδικού MaintWorld (4 τεύχη το χρόνο) με
αναγνωρισμένο κύρος στο χώρο της Συντήρησης
Δικτύωση με την ευρωπαϊκή κοινότητα της συντήρησης EFNMS (European Federation
of National Maintenance Societies)
Δυνατότητα συμμετοχής στις ομάδες εργασίας της EFNMS και της ΗΜS

-

Ενημέρωση μέσω των περιοδικών εκδόσεων των newsletters και του site hms-gr.eu (ειδικός

-

Επισκεφθείτε το site
μας !

www.hms-eu.gr

χώρος με πρόσβαση μόνο για τα μέλη) για θέματα που άπτονται της συντήρησης

-

Δυνατότητα εύρεσης εργασίας (ατομικά μέλη) ή εύρεσης εργαζομένων (εταιρικά μέλη)
Για τα εταιρικά μέλη παροχή εκπτώσεων στα πακέτα χορηγιών στις εκδηλώσεις που
οργανώνει ή συνδιοργανώνει η HMS
Δυνατότητα δημοσίευσης άρθρων και απόψεων σε θέματα συντήρησης
Κύρος και αναγνωρισιμότητα ως μέλος της HMS
Συμβάλεις και εσύ στην αναβάθμιση του ρόλου της συντήρησης

Πως θα γίνω μέλος;
Υπάρχουν 2 κύριες κατηγορίες μελών.
Α. Τα τακτικά μέλη (αφορά σε φυσικά
πρόσωπα) Κόστος εγγραφής: € 40
Ετήσια συνδρομή € 40
Β. Τα εταιρικά μέλη (αφορά σε εταιρίες)
Τα κόστη είναι ανάλογα του μεγέθους των
εταιριών. Αντίστοιχα ανάλογος είναι και ο
αριθμός των στελεχών της εταιρίας που
μπορούν να συμμετέχουν στην HMS.

Για τα έντυπα εγγραφής και την ακολουθούμενη
διαδικασία μπορείτε να ανατρέξετε στο site της
εταιρίας www.hms-gr.eu

Τηλ. Επικοινωνίας:
Αθήνα: 210-6008844-66 (Χρ.
Αδάμ) Θεσσαλονίκη: 2310-233266

Νασιόπουλος
Νικόλαος
Γιώργος Ευφραιμίδης
Πρόεδρος
.Σ. HMSHMS
Πρόεδρος

Ως επιχείρηση και ως κοινωνία πρέπει να
αντιληφθούμε ότι η πρόληψη αποτελεί βασική
προϋπόθεση για βελτίωση της ποιότητας της ζωής
μας και της απόδοσης της εργασίας μας.
Μέσα από αυτό το πρίσμα και η συντήρηση
μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό
εργαλείο ανταγωνιστικότητας.
Η Hellenic Maintenance Society φιλοδοξεί να
παίξει καταλυτικό ρόλο στην αναβάθμιση του
ρόλου της συντήρησης και στον Ελλαδικό χώρο.
Το σύνολο του ΔΣ και εγώ προσωπικά, σας καλούμε να
γίνετε μέλη της HMS και να προσθέσετε τις δυνάμεις
σας στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει.

