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ζςνηομο βιογπαθικο ζημειωμα 
 

Γενικά ζηοισεία 

Ο θ. Κων/νορ Πεϊμανίδηρ δηαζέηεη πεξηζζόηεξν από 30 ρξόληα δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο, ζηελ 
Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό, γηα εθαξκνγή ζηξαηεγηθώλ αλάπηπμεο θαη εμπγίαλζεο θνξέσλ ηνπ 
ηδησηηθνύ θαη δεκνζίνπ ηνκέα, πξναγσγή επελδπηηθώλ πνιηηηθώλ θαη ρξεκαηνδόηεζή ηνπο 
κέζσ εζληθώλ θαη δηεζλώλ ηδησηηθώλ πόξσλ θαη πξνγξακκάησλ ΔΠΑ, θαζώο θαη ζηελ 
πξνώζεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ.  Δηδηθόηεξα ζήκεξα: 

 Δίλαη Γελ. Γ/ληήο Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο θαη Δμαγσγώλ ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπ επηρείξεζε, Αγποηική 
Βιομησανία Μεζζηνίαρ Α.Δ.  Η εηαηξεία έρεη εμαγσγηθό αληηθείκελν θαηά 95% ζην ηνκέα ησλ ειιεληθώλ 
ηξνθίκσλ κε παξνπζία ζε πεξηζζόηεξεο από 50 ρώξεο.  Γηαζέηεη 150 άηνκα κόληκν ζηειερηαθό δπλακηθό, 
επηδεηθλύεη δηαξθή αύμεζε ηδίξνπ θαη θεξδνθνξία, ζπλεξγάδεηαη θαη ζηεξίδεη πεξηζζόηεξνπο από 4.000 παξαγσγνύο 
δίλνληαο πλνή αλάπηπμεο ζηε ηνπηθή θαη εζληθή νηθνλνκία. Από ην 2005 κέρξη θαη ζήκεξα. 

 Δίλαη ηδξπηήο θαη θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ζην Δπξσπατθό Κέληξν Τςειήο 
Σερλνινγίαο ΑΒΔΔ (EUCAT SA).  Η εηαηξεία έρεη πινπνηήζεη πεξηζζόηεξα από 600 έξγα, αλαδηνξγάλσζεο θαη 
πηζηνπνίεζεο θνξέσλ ηνπ ηδησηηθνύ, δεκνζίνπ θαη επξύηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη 
ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, θαηάξηηζεο επηρεηξεκαηηθώλ θαη επελδπηηθώλ ζρεδίσλ, εμπγίαλζε επηρεηξήζεσλ θαη εύξεζε 

ρξεκαηνδνηηθώλ πόξσλ,  θαζώο θαη παξαγσγή ακηγώο ειιεληθώλ εξγαζηεξηαθώλ κεραλήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο. 
Από ην 1991 κέρξη ζήκεξα 

 Γηεηέιεζε ηδξπηήο θαη Γηεπζπληήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο CNI-SAVETECH Α.Δ. κε 
αληηθείκελν ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο.  Από 2/2009 - 2011.  

 Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηνπ PrCert Α.Δ. από 2007 κέρξη 2008.  Ο PrCert ήηαλ Γηαπηζηεπκέλνο θαηά ISΟ 17024 σο 
ζύκπξαμε Ιδησηηθνύ θαη Γεκνζίνπ ηνκέα γηα ηελ Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηώλ. 

 Γηεηέιεζε επηζεσξεηήο θαη εκπεηξνγλώκνλαο ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ Γηαπίζηεπζεο (ΔΣΥΓ). είλαη Κύξηνο 
Αμηνινγεηήο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο (IRCA Reg. No A010717) θαη εγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηήο 
Δπηζεσξεηώλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ηνπ IRCA (Γηεζλήο Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηώλ Δπηζεσξεηώλ). 

 Πξηλ ηελ ίδξπζε ηεο EUCAT SA, o θ. Πετκαλίδεο δηεηέιεζε δηεπζπληηθό ζηέιερνο ηεο εηαηξείαο L.J. Broutman and 
Associates, Σικάγο ΗΠΑ, κε ελεξγό δξάζε ζε πνιπάξηζκα έξγα ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ, έξεπλαο θαη 
ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη βηνκεραληθνύ ζρεδηαζκνύ πξντόλησλ, γηα ηε NASA, US Air Force, Hercules Aerospace, 
θ.α.  Από 1987 κέρξη 1991. 

 Γηεηέιεζε επίζεο ππεύζπλνο εξγαζηεξίνπ ζην Center of intelligent Processing of Composites, Northwestern 
University, ΗΠΑ όπνπ ήηαλ ππεύζπλνο γηα εξεπλεηηθέο εξγαζίεο κε ρξεκαηνδόηεζε –fellowship από ηε NASA.  
1986 έσο θαη 1987. 

Δξειδίκεςζη - Έπγα και πελάηερ 

Ο θ. Πετκαλίδεο έρεη ππεξεηήζεη ηε Βηνκεραλία, ην Γεκόζην θαη επξύηεξν Γεκόζην ηνκέα ζε πιεζώξα έξγσλ. 
Δμεηδηθεύεηαη ζηνλ αλαζρεδηαζκό δηεξγαζηώλ, ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγηώλ κέζσ θαζνξηζκνύ 
πνιηηηθώλ θαη ζηξαηεγηθώλ αλάπηπμεο ζύκθσλα κε δηεζλή κνληέια, πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα, θαζώο ζηε 
δηαρείξηζε επξσπατθώλ θαη εζληθώλ επελδπηηθώλ θαη επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ.   

Έρεη εθπαηδεύζεη ρηιηάδεο ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, ζπκβνύινπο θαη επηζεσξεηέο ζηνλ ηνκέα ηεο Πνηόηεηαο ζηελ 
Διιάδα, θαη ην εμσηεξηθό (ΗΠΑ, Μεγ. Βξεηαλία, Κύπξν, Ρσζία, Σνπξθία, θ.α).  Έρεη ζπλεηζθέξεη ελεξγά ζηε 
ζπγθξόηεζε πιεζώξα Φνξέσλ Πηζηνπνίεζεο, Διέγρνπ θαη Δξγαζηεξίσλ δνθηκώλ θαη δηαθξηβώζεσλ.   

Έρεη ζπλεηζθέξεη ζηε Πηζηνπνίεζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη επξύηεξνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα.  Μεηαμύ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ έξγσλ ηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη: BRITISH COUNSIL, ΔΦΔΣ, ΟΠΔ, ΓΔΗ, 
FRIGOGLASS, ΔΛΟΣ, Κππξηαθή Δηαηξεία Πηζηνπνίεζεο, Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία, Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, Πιαζηηθά 
Θξάθεο, ΒΙΟ ΔΛΛΑ, AGROCERT, ΔΘΙΑΓΔ, ΚΔΓΔ, ΠΑΔΓΔ, Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Πεηξαηά, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, 
Δζληθό Ίδξπκα Νεόηεηαο, Γήκνο Σξηθθαίσλ, Γήκνο Μαξθόπνπινπ, θ.α. πνιιά. 

Δκπαίδεςζη – επαγγελμαηική δπαζηηπιόηηηα 

ηνλ θ. Πετκαλίδε απελεκήζε ν ηίηινο ηνπ Master of Science ζηελ Θεσξεηηθή θαη Δθαξκνζκέλε Μεραληθή από ην 
Παλεπηζηήκην Northwestern, Έβαλζηνλ, Ιιιηλόηο, όπνπ θνίηεζε κε ππνηξνθία -Fellowship από ηε NASA.  Απνθνίηεζε 
κε βξαβείν Αξηζηείαο ηνλ Ινύλην ηνπ 1987.  Καηέρεη επίζεο ηνλ ηίηιν ηνπ Bachelor of Science, Μεραλνιόγνπ 
Μεραληθνύ ζην Σκήκα Mechanical and Aerospace Engineering -Illinois Institute of Technology (IIT), ηθάγν, Ιιιηλόηο, 
ΗΠΑ απνθνίηεζε κε Βξαβείν Αξηζηείαο, Μάηνο 1985.   

Γηαζέηεη ηνλ ηίηιν ηνπ Professional Engineer, State of Illinois, Η.Π.Α. Ρ.Δ. Reg. No 062-046196 θαη EURO-ENGINEER, 
Reg. No EUR-ING 20858 EL, είλαη κέινο ηνπ ΤΔΔ. Αξ. 18986/1912/92, κέινο ηνπ American Society for Safety 
Engineers (Reg. No 24804), ηδξπηηθό Μέινο ηνπ American Society for Composites, κέινο ηνπ American Society for 

Testing and Materials (ASTM), Pi Tau Sigma (Honorary Mechanical Engineering Fraternity), Tau Beta Pi (National 
Engineering Honor Society), European Society for Composites, Society of Experimental Mechanics (SEM) Chicago 
Chapter – όπνπ δηεηέιεζε θαη Πξόεδξνο ηε πεξίνδν 1989-90. 

  


