
   

 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ 
 

«ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 
 
 

 
Στόχος: 
Αναμφίβολα η παραγωγικότητα είναι παραδοσιακά το καλύτερο 

εργαλείο για τους οργανισμούς που θέλουν να διασφαλίζουν την 

βιωσιμότητα τους. Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον είναι 

αναμφίβολα αδήριτη ανάγκη για κάθε ιδιοκτήτη και στέλεχος εταιρίας 

να διερευνάει και αναζητεί ευκαιρίες για βελτίωση της 

παραγωγικότητας. 

 

 

 

Η επιβίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης μας θα διασφαλιστεί 

καλύτερα με νοοτροπία συνεχής αναθεώρησης στον τρόπο λειτουργίας 

με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικά της παραγωγικότητας μας στον 

μέγιστο δυνατό βαθμό. Χρειάζεται να εφαρμόσουμε τις κατάλληλες 

στρατηγικές που θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα μέσω της ανάπτυξης της παραγωγικότητας. 
 

Με τη λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 
- γνωρίζουν την σχετική ορολογία 
- αντιλαμβάνονται την πολιτική της εταιρίας για παραγωγικότητα 
- γνωρίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα 
- αναγνωρίζουν πιθανές αιτίες αστοχίας και πηγές σπαταλών / φύρας στη χρήση των πόρων 
- αξιολογούν την ανάγκη για συνεχή βελτίωση  
- δίνουν καλύτερες οδηγίες στους υφιστάμενους ή συνεργάτες τους γενικά 
- συμμετέχουν και να αποδίδουν καλύτερα μέσα σε ομάδες  
- προγραμματίζουν και ελέγχουν καλύτερα την εργασία τους ή την εργασία της ομάδας τους 
- εντοπίζουν με αντικειμενικότητα ευκαιρίες για βελτίωση και πως μπορεί να επιτευχθεί η βελτίωση 
- επιτευχθεί η δέσμευση και αφοσίωση τους για αύξηση της παραγωγικότητας σε όλους τους τομείς της επιχείρησης. 
- συνεισφέρουν δυναμικά και θετικά για την ανάπτυξη της νοοτροπίας  παραγωγικότητας στην επιχείρηση μας 
- Να προσανατολίζονται προς τους επιχειρηματικούς στόχους και να ενισχύσουν την αποφασιστικότητα τους για την  

- επίτευξη τους. 
 
Περιγραφή Υποψηφίων: 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές, Υπεύθυνους Τμημάτων και Λειτουργούς που έχουν σχέση με την Διοίκηση, 
Παραγωγή, Στρατηγικό Προγραμματισμό  και τις Πωλήσεις 
 
Εκπαιδευτής: 
Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει ο Κύπριος εμπειρογνώμονας κύριος Λούης Λοϊζου. 

 

 
Δικαίωμα Συμμετοχής: €170 + €32,30 Φ.Π.Α.  
Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ  €119      Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ      €83,30  (€51 + €32,30 ΦΠΑ)   

 
Δηλώσεις Συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ, 
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη  3, Τ.Κ.  21455,  1509   Λευκωσία , Τηλ.  22889840, Φαξ: 22668630, e-mail: 
gvenizelou@ccci.org.cy  το αργότερο μέχρι την Τρίτη 19 Μαΐου 2015.  

 

Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών γι’ 
αυτό  θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Χρίστο Ταντελέ, Τηλ. 
22889840.  
 
Με εκτίμηση, 
Χρίστος Ταντελές 
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ. 
 
 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:    Λευκωσία     21/05/2015  
Xώρος Διεξαγωγής:     Ξενοδοχείο ΗOLIDAY INN  
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                                                                                            ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                                       
 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ώρες εφαρμογής                          Ανάλυση περιεχομένου 
                                                                                                                                      Διάρκεια   Εκπαιδευτής Από – μέχρι 

08:30 – 10:30  Παραγωγικότητα και Αξιολόγηση Πηγών Σπατάλης Πόρων 
 Εισαγωγή και στόχοι του προγράμματος 
 Ορισμοί 
 Σύνδεση με άλλες επιχειρηματικές παραμέτρους 
 Παραγωγικότητα στις υπηρεσίες 
 Πως μπορεί να μετρηθεί η παραγωγικότητα 
 Πηγές σπατάλης και φύρας 

Μικρή άσκηση σε ομάδες 
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Λούης Μ.  
Λοΐζου 

10:30 – 11:00 Διάλειμμα – Καφές   

11:00 – 13:00 Συστηματική Προσέγγιση για Μείωση της Σπατάλης  
 Στόχοι Προσέγγισης 
 Αξιολόγηση  
 Μέτρηση της Παραγωγικότητας – Εργαλεία μέτρησης 
 Δείκτες Παραγωγικότητας 
 Βασικές Αρχές Διαχείρισης Διαδικασιών / Διεργασιών 
 Ποιοι είναι οι αναγκαίοι δείκτες που χρειάζονται να    

παρακολουθούνται για την διασφάλιση της παραγωγικότητας 
 Απόφαση για το τι θα μετριέται – βλέπε στόχους 
 Καταγραφή 
 Ανάλυση 
 Πίνακες 
 Γραφικές παραστάσεις 
 Απλοί υπολογισμοί 
 Παρακολούθηση τάσεων 
 The Balanced Scorecard - Καθορισµός Δεικτών Μέτρησης - (KPI’s) 
 Οικονοµικοί Δείκτες 
 Αξιοποίηση αποτελεσμάτων – παρουσίαση στο ενδιαφερόμενο 

προσωπικό 
Άσκηση σε ομάδες 

2 Λούης Μ.  
Λοΐζου 

13:00 – 14:00 Γεύμα   

14:00 – 16:00 Δηµιουργία νέας νοοτροπίας παραγωγικότητας στην επιχείρηση και 
Οργάνωση εργασίας 
 Προγραμματισμός 
 Πως μπορεί να γίνεται ο προγραμματισμός 
 Στόχοι προγραμματισμού 
 Εργαλεία για τον προγραμματισμό 
 Η σχέση µεταξύ της Παραγωγικότητας, της Ποιότητας και της Κερδοφορίας 
 Στροφή προς την ολική ποιότητα 
 Η ενορχήστρωση των πόρων και διεργασιών / διαδικασιών για την παραγωγή 

της τελικής αξίας για τον πελάτη και την επιχείρηση 
 Ποια είναι τα οφέλη που µπορούν να πηγάζουν µέσα από την κατάλληλη 

νοοτροπία; 
 Ποιες αξίες χρειάζεται να υιοθετήσει η επιχείρηση για να αναπτύξει µια 

νοοτροπία παραγωγικότητας; 
 Πόσος χρόνος χρειάζεται για να δημιουργηθεί; 
 Ποιοι έχουν την ευθύνη για την δημιουργία της; 
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Λούης Μ.  
Λοΐζου 

16:00 – 16:30 Διάλειμμα   

16:30 – 17:30 Μεγάλη Άσκηση σε ομάδες – περιπτωσιακή μελέτη 
(Περιγραφή κατάστασης με στοιχεία , εργασία σε ομάδες, παρουσίαση 
αποτελεσμάτων και εισηγήσεων) 

1 Λούης Μ.  
Λοΐζου 

         Καθαρή διάρκεια 7 ώρες 
 

 



   

 

               

Δήλωση Συμμετοχής 
 

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνει το 
ΚΕΒΕ με θέμα:  
 

«ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.         Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.          Τ.Κ. 

E-MAIL: 

Αρ. Συμμετεχόντων:  

 
 

 Λευκωσία, 21/05/2015 Ξενοδοχείο HΟLIDAY INN  
 

Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 

 
Ονόματα Συμμετεχόντων:            Θέση στην Εταιρεία: 
 

1. ……………………………………………………………...  ………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………...  ………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………  ………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………  ………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………  ………………………………………………… 

 

Ημερομηνία ………………………………………………… Υπογραφή …………………………………………….. 


