
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ#6
ΘΕΩΡΙΑ ΚΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ «5S» ΣΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ 
(ΑΠΟΘΗΚΕ & ΚΤΚΛΩΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΣΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΣΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Tο ςφςτθμα «5S» είναι ζνα απλό αλλά ςθμαντικό εργαλείο λιτισ διοίκθςθσ που ςτοχεφει ςτο να
βελτιωκεί θ μετριςιμθ απόδοςθ των διεργαςιϊν αποκικευςθσ και διανομισ, βελτιϊνοντασ τθν
ποιότθτα, ελαττϊνοντασ τθ ςπατάλθ κινιςεων, μειϊνοντασ τισ απϊλειεσ και τα λειτουργικά ζξοδα
και με τθν ςυνειςφορά ςτθν ςυνεχι βελτίωςθ ενδυναμϊνει το κλίμα του οργανιςμοφ.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευκφνεται ςτον Διευκυντι, Προϊςτάμενο, Υπεφκυνο και τα
λοιπά ςτελζχθ τθσ Αποκικθσ και Δια-μεταφορικισ εταιρείασ, τον Υπεφκυνο Διανομισ, Υπεφκυνο
μεταφορϊν & Δρομολόγθςθσ, αλλά και κοςτολόγουσ και υπεφκυνουσ ποιότθτασ.

Το πρόγραμμα δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ με τθν εφαρμογι του «5S» να βελτιϊςουν
τθν αποδοτικότθτα των διεργαςιϊν ςχετικά με τθν διαχείριςθ των εγκαταςτάςεων τθσ αποκικθσ, τθν
διαχείριςθ του αποκζματοσ, τον εξοπλιςμό, τον χϊρο λειτουργίασ, το προςωπικό ,τισ μεταφορικζσ
εταιρείεσ, τθ δρομολόγθςθ, τουσ υπεργολάβουσ και τισ παραγγελίεσ των πελατϊν.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα επικεντρϊνεται κυρίωσ ςε εταιρείεσ εμπλεκόμενεσ ςτο χϊρο των
τροφίμων ποτϊν και φαρμάκων.Αφορά εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ
αλυςίδασ (3PL), forwarders, μεταφορικζσ εταιρείεσ, εμπορικζσ χονδρικοφ θ λιανικοφ εμπορίου,
παραγωγικζσ, μεταφορικοφ, με κάκε τρόπο, ζργου, επιχειριςεισ, οι οποίεσ είτε ζχουν inhouse
logistics, είτε εκχωροφν μζροσ του ζργου αυτοφ outsourcing.
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Με την ολοκλήρωςη του προγράμματοσ κα είναι ςε κζςθ οι εκπαιδευόμενοι να: 

 Κατανοιςουν τα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ «5S» τισ μεκόδουσ και τεχνικζσ και τθ ςχετικι 
τεκμθρίωςθ.  Άμεςα και πρακτικά.

 Αξιολογιςουν τισ εγκαταςτάςεισ ςασ και να δείτε τθν εφεκτικότθτα εφαρμογισ του ςυςτιματοσ 
«5S» και το προςδοκϊμενο αποτζλεςμα ανά εφαρμογι (τρόφιμα ποτά και φάρμακα). 

 Εφαρμόςουν άμεςα τα ςχετικά εργαλεία για κάκε “S” με τισ ςχετικζσ τροποποιιςεισ για αποκικθ, 
διανομι κλπ.

 Κατανοιςουν τθ διαςφνδεςθ του «5S» με τα ςυςτιματα ποιότθτασ & αςφάλειασ τροφίμων 
(ISO’s, ιδιωτ, Πρωτόκολλα).

 Κατανοιςουν τθν επιμζρουσ εφαρμογι του «5S» ςε διεργαςίεσ παραλαβισ τοποκζτθςθσ των 
αγακϊν (τρόφιμα ποτά και φάρμακα). 

 Κατανοιςουν τθν επιμζρουσ εφαρμογι του «5S» ςε διεργαςίεσ ετοιμαςίασ τοποκζτθςθσ 
των παραγγελιϊν και τον προγραμματιςμό των αποςτολϊν αγακϊν (τρόφιμα ποτά και φάρμακα).

 Σχεδιάςουν τθν ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ και ςτόλου λαμβάνοντασ υπόψθ το ςφςτθμα «5S» ειδικά για 
τρόφιμα ποτά και φάρμακα.

 Χρθςιμοποιιςουν απλά ΙΤ tools που απαιτοφνται για τθν παρακολοφκθςθ και reporting του 
ςυςτιματοσ «5S»( ΚPI’s).

 Κατανοιςουν πωσ ςυνδζονται τα κζματα Υ & Α με το ςφςτθμα «5S» και τθν διαχείριςθ κινδφνου 
εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. 

 Κατανοιςουν πωσ ςυνδζονται τα κζματα προςταςίασ & επαγρφπνθςθσ περιβάλλοντοσ με το 
ςφςτθμα «5S».
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 Στουσ ςυμμετζχοντεσ παρουςιάηονται εφαρμοςμζνεσ πρακτικζσ «5S» παραδείγματα, μελζτεσ
περιπτϊςεων με αςκιςεισ αυτό-αξιολόγθςθσ.

 Δίνονται Εργαλεία ςε μορφι Εφαρμογϊν Excel με μακρο-εντολζσ και γίνεται με χωρίσ ζξτρα
κόςτοσ εκπαιδευτικι υποςτιριξθ (με τα εργαλεία e-learning) ςτουσ ςυμμετζχοντεσ (one-to-one) με
υλικό εκπαίδευςθσ και καλζσ πρακτικζσ και πρακτικά tools ςτο ςφςτθμα «5S» για 3 μινεσ μετά το
κλείςιμο του ςεμιναρίου.
Ζτςι εξειδικεφονται οι γνϊςεισ με πρακτικζσ εφαρμογζσ.

 Επίςθσ, κα επιλεγεί ζνασ (μια) ςυμμετζχον(-ουςα) ςτο ςεμινάριο που θ εφαρμογι του
ςυςτιματοσ «5S» ςτθν εταιρεία του κα επικεωρθκεί χωρίσ ζξτρα κόςτοσ και κα δοκεί ςχετικό
report.

 Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα παραλάβουν πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ.
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