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Στόχος:  

 
Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να: 

 Αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν τους διάφορους λόγους σπατάλης που υπάρχουν στο χώρο της δραστηριότητας τους 

 Μπορούν να σχεδιάζουν τρόπους συλλογής και παρουσίασης παρατηρήσεων 

 Να γνωρίζουν τα κριτήρια κατάταξης προβλημάτων στο διάγραμμα ΕΠΕΙΓΟΝ vs ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

 Γνωρίζουν πώς να εφαρμόσουν στην πράξη τα «εργαλεία» και τις μεθόδους που θα διδαχθούν 
 
Περιγραφή Υποψηφίων: 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντές επιχειρήσεων 
και γενικά σε υπεύθυνους τμημάτων που έχουν την ευθύνη 
για την παραγωγική λειτουργία τους. 

Εκπαιδευτής: 
Στο πρόγραμμα αυτό θα διδάξει ο κύπριος 
εμπειρογνώμονας κύριος Ιωάννης Φεσάς. 

 
Δικαίωμα Συμμετοχής: €180  +  €34.20 Φ.Π.Α.  
Η προδιαγραφή του προγράμματος έχει εγκριθεί 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 τη Τρίτη 16 Οκτωβρίου 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      

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις είναι η εξεύρεση τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας 
τους. Για να βελτιωθεί όμως κάτι πρέπει να μπορεί με κάποιο τρόπο να μετρηθεί και να αναλυθεί κάτω στην τελευταία του 
λεπτομέρεια. Ευτυχώς υπάρχουν πολλά και απλά εργαλεία για να επισημανθούν προβλήματα και να ιεραρχηθούν οι τρόποι 
αντιμετώπισης τους. Η ανάγκη αυτή υπάρχει σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα με το τι ασχολείται. Γενικά είναι παρατηρημένο ότι δεν 
γίνονται πολλά προγράμματα κατάρτισης σε θέματα απλουστευμένων εφαρμογών των μεθόδων διοίκησης με αποτέλεσμα, πολλά 
στελέχη επιχειρήσεων να μην έχουν την ευκαιρία να μάθουν και μετά να εφαρμόσουν τα κατάλληλα εργαλεία εντοπισμού 
προβλημάτων. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Λευκωσία 18/10/2018 

Ώρες  
Εφαρμογής¹  

Διάρκεια¹  Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου 
 

Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι (ώρες) 

08.30 08.45 0.25 
Έναρξη του προγράμματος, σκοπός και στόχοι 
Θέματα που θα καλύψει το πρόγραμμα 

Γιάννης 
Φεσάς 

08.45 10.30 1.75 

Καθορισμός στόχων και προτεραιοτήτων 
-Γενική εισαγωγή στη χρήση πιο επιστημονικών μεθόδων στην επισήμανση 
χρονοθέτησης δράσεων για βελτιωτικές ενέργειες 
Ορισμός του «εργαλείου» 
- Μέθοδοι διερεύνησης και παρουσίασης προβλημάτων που συνήθως αποκαλούνται 
«θεωρίες» από όσους είτε τις αγνοούν είτε δεν γνωρίζουν τι δύναμη που έχουν στην 
ταξινόμηση των ζητημάτων που απασχολούν μια επιχείρηση 
Τα κυριότερα «εργαλεία» 
Τρόποι παρουσίασης αποτελεσμάτων 
- Γραφήματα, pie charts, bar graphs 
Το επείγον και το σημαντικό 
- Κριτήρια διαχωρισμού των δύο εννοιών που τόσο συχνά πολλοί συγχύζουν  
The Eisenhower box 
- Τρόπος οργάνωσης του χρόνου ενός προϊσταμένου σε σχέση με την σημασία των 

καθημερινών θεμάτων που του παρουσιάζονται για απόφαση/δράση. 

Γιάννης 
Φεσάς 

10.30 10.45 0.25 Διάλειμμα  

10.45 12.30 1.75 

Σημασιονομική ανάλυση 
- Η γνωστή ανάλυση Pareto 
Διάγραμμα αιτίας και αποτελέσματος 
- Το γνωστό διάγραμμα του «ψαροκόκαλου» όπου χαρτογραφούνται οι πιθανές αιτίες 

που προκαλούν κάποιο αποτέλεσμα 
Παραδείγματα 
Ασκήσεις  

Γιάννης 
Φεσάς 

12.30 13.30 1.00 Γεύμα  

13.30 15.15 1.75 

Διάγραμμα ροής εργασίας 
- Γραφική περιγραφή της σειράς εκτέλεσης και των σταδίων μιας αλληλουχίας 

δράσεων που οδηγούν στο σκοπούμενο αποτέλεσμα 
Γράφημα πορείας 
- Γράφημα παρακολούθησης κάποιου αποτελέσματος σε χρονοσειρά για ανάλυση των 

τάσεων, της εποχικότητας κλπ 
Παραδείγματα 
Ασκήσεις  

Γιάννης 
Φεσάς 

15.15 15.30 0.25 Διάλειμμα  

15.30 16.45 1.25 

Συσχετισμός παρατηρήσεων 
- Τρόπος γραφικής διερεύνησης του βαθμού σχέσης μεταξύ δύο φαινομενικά άσχετων 

παρατηρήσεων 
Πεδία δυνάμεων (force field analysis) 
- Γραφική παρουσίαση των παραγόντων που ευνοούν μια αλλαγή σε σχέση με τους 

παράγοντες που την αντιμάχονται ή την παρεμποδίζουν  
Παραδείγματα 
Ασκήσεις  

Γιάννης 
Φεσάς 

16.45 17.00 0.25 
Γενική συζήτηση 
Απονομή πιστοποιητικών παρακολούθησης 

Γιάννης 
Φεσάς 

Διάρκεια 
Κατάρτισης ² 

7,00   



 
 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ 

 

 

Δήλωση Συμμετοχής 

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

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.         Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.          Τ.Κ. 

E-MAIL: 

Αρ. Συμμετεχόντων:  

 

     Λευκωσία, 18/10/2018 (Ξενοδοχείο THE CLASSIC)  

 

 

Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 

Ονόματα Συμμετεχόντων:                          Θέση στην Εταιρεία: 
 

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

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

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

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

 
«Εγώ ο/η …………………………………………………………………………………..…… εκπρόσωπος της πιο πάνω εταιρείας εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να 
χρησιμοποιεί όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς του πιο πάνω σεμιναρίου όσο και για την ενημέρωση μου για άλλα 
επιμορφωτικά προγράμματα ή/και εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΚΕΒΕ. Επιπρόσθετα συναινώ να αναρτώνται στις ιστοσελίδες ή/και στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τέτοιες εκδηλώσεις του ΚΕΒΕ. Γνωρίζω επίσης το δικαίωμα μου σύμφωνα με τον κανονισμό 
προστασίας δεδομένων ΕΕ/2016/679 ότι μπορώ να αποσύρω την εξουσιοδότηση, ή και να έχω πρόσβαση για να διορθώσω τα προσωπικά 
μου δεδομένα  οποιαδήποτε στιγμή με γραπτή αίτησή μου προς το ΚΕΒΕ». 

 
 

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


