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Α) Α) Η μεηεξελικηική ποπεία ενοποίηζηρ και ωπίμανζηρ ησλ δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ελόο νξγαληζκνύ.

Παξνπζηάδνληαη έλλνηεο ησλ:

1. Αλεμαξηήησλ, όπσο ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 , OHSAS θιπ (πεξηιεπηηθά θαη ζπγθξηηηθά)

2. Δπζπγξακκηζκέλσλ ζαλ εληαίν ζύζηεκα, πρ. ISO 14001+ΟΗSAS 18001

3. Οινθιεξσκέλσλ Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο (ΙΜS) πεξηιακβάλνληαο πηζηνπνηεκέλα ή κε

Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη η μεθοδολογία ολοκλήπωζηρ, ηα επγαλεία ολοκλήπωζηρ , βήμαηα & ζηάδια ολοκλήπωζηρ

Σα πλεονεκηήμαηα & ωθέλειερ από ηελ δηαρείξηζε ησλ νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ, metrics θαη εξγαιεία απηό-

αμηνιόγεζεο .

Β) Διαζύνδεζη ολοκληπωμένων ζςζηημάηων κε ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο επισειπημαηικήρ ςπεποσήρ όπσο:

1. «ΔFQM» for business excellence

2. «Shigeo Shingo» for operational excellence ( “..a world standard for a global economy”)

3. «Value Added Management» γηα δηαξθή βειηίσζε ηεο αμηαθήο πξνζέγγηζεο ζηνλ πειάηε

Παξνπζηάδεηαη κε απιό, κεζνδηθό, εμειηθηηθό ηξόπν θαη από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ε σξίκαλζε όισλ ησλ πην πάλσ

ζπζηεκάησλ γηα έλα νξγαληζκό πρ από ην πην απιό θαη βαζηθό ISO 9001 θαη ηα ζρεηηθά εξγαιεία ηνπ όπσο ν PDCA θύθινο

ζην EFQM θαη ζην RADAR αμηνιόγεζεο.

Αλαπηύζζεηαη ην concept «Company΄s Management & Quality System» γηα έλαλ νξγαληζκό ζαλ κέξνο ηεο εηαηξηθήο ηνπ

ηαπηόηεηαο.

 Οξγαληζκνύο- επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ εθαξκνγή δύν ε ηξηώλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη δελ

απνιακβάλνπλ ηηο ζςνέπγειερ από ηελ πινπνίεζε ηνπο. Έηζη θάζε πεξαηηέξσ πηζηνπνίεζε ε όπνηα λέα θαιή πξαθηηθή

νξγάλσζεο & δηαρείξηζεο κπνξεί λα θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή ζηελ αλάπηπμε ηεο είηε πξνζζέηνληαο γξαθεηνθξαηία είηε

πξνζζέηνληαο «απώιεηα» θαη όρη πξνζηηζέκελε αμία.

 Οξγαληζκνύο πνπ πξνζβιέπνπλ ζηελ επηρεηξεζηαθή ππεξνρή θαη ζέινπλ λα αμηνπνηήζνπλ κε απλό λειηοςπγικό

εςέλικηο ηπόπο θάζε ζύζηεκα δηαρείξηζεο κεζόδνπ ε θαη θαιήο πξαθηηθήο θάλνληαο ηελ εηαηξεία επέιηθηε θαη

παξαγσγηθή θαη ζε πςειό βαζκό αληαγσληζηηθή. Βνεζά ινηπόλ ζηε ράξαμε ηνπ ράξηε επηρεηξεζηαθήο ππεξνρήο.

Δηαηξείεο πνπ απνζθνπνύλ λα θάλνπλ ην ενιαίο ζύζηημα διασείπιζηρ κέξνο ηεο εηαιπικήρ ηοςρ ηαςηόηηηαρ.

Πιο ειδικά αθοπά

 Γηεπζπληέο,Υπεπζύλνπο Τκεκάησλ Παξαγσγήο (operation) & Logistics, QC & QA managers, Γηεπζπληέο θαη Yπεπζύλνπο

Γηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ, Yπνςήθηνπο Δπηζεσξεηέο Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο (ΣΓΠ), Σπκβνύινπο πνπ

αλαπηύζζνπλ ΣΓΠ.

Αζήλα: 05-06 Ινπλίνπ   (θσδ.92022)

€ 400 + Φ.Π.Α. 23% 
Σηεν ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:

Βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο TUV HELLAS, Έληππν θαη 

ειεθηξνληθό πιηθό παξαθνινύζεζεο, coffee breaks, 

ειαθξύ γεύκα

• Γηεμάγεηαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα

 Μηράιεο Λνιίδεο, Γηώξγνο  Μειαρξνηλόο 

Δπηζηξνθή ζηα πεξηερόκελα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ- ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΜΕ BUSINESS EXCELLENCE 

TUV HELLAS Approved

(2ήμεπο - Ώπερ διεξαγωγήρ: 09:00-17:00)


