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29/03/2018
Λευκωσία (Ξενοδοχείο SEMELI)

Στόχος:
Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι
επιχειρήσεις είναι η εξεύρεση τρόπων βελτίωσης της
παραγωγικότητας τους. Στην προσπάθεια τους οι ιδιοκτήτες να
εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους
πόρους, προβαίνουν σε ενέργειες που εμπεριέχουν κινδύνους που
αν δεν προβλεφθούν, οδηγούν σε ανεπιθύμητες καταστάσεις και

πιθανόν σε σοβαρά λάθη. Η καλή λειτουργία της αποθήκης δεν
αποτελεί εξαίρεση.
Μέσα από ένα διευρυμένο ορισμό της παραγωγικότητας αλλά και
μέσα από την σκοπιά των πραγματικοτήτων της Κυπριακής
επιχείρησης, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης το θέμα έχει
ιδιαίτερη σημασία.

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:





Αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν τους διάφορους λόγους σπατάλης που υπάρχουν στο χώρο των
αποθηκών
Αποκτήσουν βασικές γνώσεις της διευρυμένης έννοιας της παραγωγικότητας και να κατανοήσουν
σχετικές έννοιες της ποιότητας εξυπηρέτησης
Γνωρίζουν βασικές αρχές ασφάλειας, υγείας και πως αυτές συνδέονται με την προσπάθεια
εξοικονόμησης χώρου και προσωπικού
Γνωρίζουν τα προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν για μείωση ή και εξάλειψη των
διοικητικών λαθών στο χώρο της αποθήκης

Περιγραφή Υποψηφίων:

Εκπαιδευτής:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντές και γενικά σε
υπεύθυνους αποθηκών που έχουν την ευθύνη του χώρου και της
παραγωγικής λειτουργίας του.

Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει ο Κύπριος εμπειρογνώμονας
Δρ. Γιάννης Φεσάς.

Δικαίωμα Συμμετοχής: €180 + €34,20 Φ.Π.Α.
Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.
Επιχορήγηση ΑνΑΔ  €119

Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ  €95,20 (€61 + €34,20 ΦΠΑ)

Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο
ΚΕΒΕ, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 και Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Τηλ. 22889840, Φαξ. 22668630,
e-mail:
gvenizelou@ccci.org.cy
το
αργότερο
μέχρι
την
Τρίτη
27
Μαρτίου
2018.
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.
/ΓΒ
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Λευκωσία 29/03/2018
Ώρες
Διάρκεια
*
Εφαρμογής *

Ανάλυση περιεχομένου
(σημειώνεται το θεωρητικό και πρακτικό μέρος)

Εκπαιδευτής

Από

Μέχρι

(ώρες :
λεπτά)

08.30

08.45

0.25

Έναρξη του προγράμματος, σκοπό και στόχοι
Θέματα που θα καλύψει το πρόγραμμα

Δρ Γιάννης Φεσάς

08.45 10.45

2.00








Δρ Γιάννης Φεσάς

10.45 11.00

0.25

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ







11.00 13.00

2.00

13.00 14.00

1.00

14.00 15.30




1.50




15.30 15.45

0.25

15.45 17.00

1.25

Αποθήκες και ο ρόλος τους
Είδη και μορφές υλικών που αποθηκεύονται
Οι εργασίες μιας αποθήκης – ροή υλικών και ροή πληροφοριών
Ορισμός της παραγωγικότητας – γρήγορα; έξυπνα; ή και τα δύο;
Τα χαρακτηριστικά της μικρής και της μεγάλης επιχείρησης – άτομα και ρόλοι
Συζήτηση

Ο βαθμός εξυπηρέτησης και ο τρόπος μέτρησης του
Εντοπισμός σημείων και ενεργειών που προκαλούν σπατάλη
Διοικητικά λάθη και οι πιθανές συνέπειες τους
Η σημασία της παραγωγικής δαπάνης
Απλοί τρόποι εκτίμησης κόστους / οφέλους
Συζήτηση

Δρ Γιάννης Φεσάς

ΓΕΥΜΑ
Τύποι βοηθημάτων για εξοικονόμηση χώρου
Χρήση βοηθημάτων για ασφαλή εργασία σε ύψος
Βασικοί κανόνες ασφάλειας σε αποθήκες
Φόρτωμα και ξεφόρτωμα οχημάτων
Σύνδεση της ασφάλειας με την έννοια της παραγωγικότητας
Συζήτηση

Δρ Γιάννης Φεσάς

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ






Εκπαίδευση και κατάρτιση σαν στοιχείο της παραγωγικότητας
Κίνητρα για Δια Βίου Μάθηση και η σημασία τους
Στοιχεία εργασιακής ψυχολογίας και γιατί αυτή έχει σημασία
Ευκαιρίες και κίνδυνοι με την χρήση υπεργολάβων και ξένων εργατών
Συζήτηση

Σύνολο Καθαρής Διάρκειας
***

7:00

Δρ Γιάννης Φεσάς

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

«ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού
Όνομα Επιχείρησης:
Τηλ.

Φαξ.

Διεύθυνση:
Τ.Θ.

Τ.Κ.

E-MAIL:
Αρ. Συμμετεχόντων:



Λευκωσία, 29/03/2018

(Ξενοδοχείο SEMELI)

Στοιχεία Συμμετεχόντων
Ονόματα Συμμετεχόντων:

Θέση στην Εταιρεία:

1. ……………………………………………………………...

…………………………………………………

2. ……………………………………………………………...

…………………………………………………

3. ………………………………………………………………

…………………………………………………

4. ………………………………………………………………

…………………………………………………

5. ………………………………………………………………

…………………………………………………

Ημερομηνία …………………………………………….………

Υπογραφή …………………………………………………..

