
  

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

To Πρόγραμμα «Operational Excellence in Manufacturing (Επιχειρησιακή Αριστεία 

σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις)» του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδικευμένης 

Επιμόρφωσης:  

“Λιτή Παραγωγή & Λιτή Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων (Lean 

Manufacturing)” 

Το παραπάνω πρόγραμμα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου (e-

learning), με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης που εξασφαλίζει στον 

εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να βρίσκεται στον χώρο που επιθυμεί και 

ταυτόχρονα να συμμετέχει σε μία διαδραστική «τάξη» που του εξασφαλίζει την 

καλύτερη δυνατή εμπέδωση του εκπαιδευτικού υλικού και την άμεση επίλυση 

αποριών. Το εκπαιδευτικό μοντέλο της τηλεκατάρτισης είναι αποδεδειγμένα ο 

πληρέστερος και αποδοτικότερος τρόπος εκπαίδευσης ενηλίκων. Η επιτυχής 

ολοκλήρωση οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.  

Περιεχόμενο εκπαιδευτικού  προγράμματος 

Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η παρουσίαση των 

βασικών αρχών, εργαλείων και μεθοδολογιών της Λιτής Παραγωγής (Lean 

Manufacturing), ενός δηλαδή συστήματος παραγωγής που στοχεύει στην ανάπτυξη 

και τη διάθεση προϊόντων υψηλής προσφερόμενης αξίας και χαμηλού κόστους 

παραγωγής.  

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες: 

1. Εισαγωγή στη Λιτή Παραγωγή (Lean Manufacturing) 
2. Ο Πυλώνας της Ηγεσίας (Leadership Pillar) 
3. Ο Πυλώνας της Οργανωσιακής Αποτελεσματικότητας (Organizational 

Effectiveness Pillar) 
4. Ο πυλώνας της Εστιασμένης Βελτίωσης (Focused Improvement Pillar)  



5. Τα βασικά εργαλεία για αξιόπιστη Παραγωγική Διαδικασία (Foundational 
Systems)  

6. Ο πυλώνας της Αυτόνομης Συντήρησης (Autonomous Maintenance Pillar) 
7. Ο πυλώνας της Επαγγελματικής Συντήρησης (Professional Maintenance Pillar 
8. Ο πυλώνας της Ασφάλειας και της Περιβαλλοντικής Προστασίας (Health, 

Safety, Environmental Protection Pillar) 
9. Ο πυλώνας της Ποιότητας (Quality Pillar) 
10. Ο πυλώνας της Συνεχούς Ροής (Flow Pillar)  
11. Εργαλεία “εκ των προτέρων” διαχείρισης και η διαδικασία υλοποίηση ενός 

Προγράμματος Λιτής Παραγωγής 

Στοιχεία προγράμματος  

 Διάρκεια: 31 διδακτικές ώρες με σύγχρονη τηλεκατάρτιση / 13 εβδομάδες 

 Γλώσσα διεξαγωγής: Ελληνικά  

 Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού: Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 

 Κόστος: 450 ευρώ  

 Εκπτωτική πολιτική: 
-10% για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων  

-10% για πρόωρη εγγραφή (early entry) σε καθορισμένο διάστημα 

-10% για ομαδικές εγγραφές με συμμετοχή τουλάχιστον δυο ατόμων 

-15% για ομαδικές εγγραφές με συμμετοχή 3-5 ατόμων 

-20% για ομαδικές εγγραφές με συμμετοχή έξι ατόμων και άνω 

-20% αν ο εκπαιδευόμενος έχει παρακολουθήσει το Πρόγραμμα "Ασφάλεια 

& Περιβαλλοντική Προστασία". 

 

Οι παραπάνω εκπτώσεις δεν λειτουργούν συνδυαστικά 

Ο αναλυτικός Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος καθώς και περισσότερες 

πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου https://opexcellence.gr/ 

Κριτήρια επιλογής 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:  

 Μεσαία, ανώτερα και ανώτατα στελέχη βιομηχανικών επιχειρήσεων 

(προϊστάμενοι  παραγωγής και συντήρησης, στελέχη προγραμματισμού 

παραγωγής, υπεύθυνοι προμηθειών, προϊστάμενοι ποιοτικού ελέγχου, 

υπεύθυνοι περιβαλλοντικής προστασίας, μηχανικοί έργων, τεχνικοί 

ασφαλείας, τεχνικοί διευθυντές και διευθυντές παραγωγής, διευθυντές 

εργοστασίων, διευθυντές εφοδιαστικής αλυσίδας, κ.λπ.) που ενδιαφέρονται 

να μάθουν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στις αρχές και τα εργαλεία  της 

Λιτής Παραγωγής και της Λιτής Διοίκησης. 

https://opexcellence.gr/


 Eπαγγελματίες που επιθυμούν να απασχοληθούν σε θέση σχετική με το 

αντικείμενο του προγράμματος (π.χ. σύμβουλοι επιχειρήσεων, Lean 

Managers, κ.α.). 

 Aπόφοιτους και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμούν να ενισχύσουν τη θέση 

τους στην αγορά εργασίας αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες σε ένα πεδίο 

της Βιομηχανικής Διοίκησης στο οποίο δίνεται ολοένα και περισσότερη 

έμφαση από τις εταιρείες και τους οργανισμούς. 

Απαραίτητα προσόντα 

 Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Βασικές γνώσεις Η/Υ 

 
Υποβολή αίτησης συμμετοχής 

Οι εγγραφές των προγραμμάτων ξεκινούν στις 26/08/2019 και ολοκληρώνονται στις 

13/09/2019 εκτός και αν ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων συμπληρωθεί 

νωρίτερα.  

Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του 

ακόλουθου ηλεκτρονικού συνδέσμου: 

https://docs.google.com/forms/d/1fPf437pOTM8jbt8dOGzlJm0RuwRiJ_cUkd6wu6FoA-

k/viewform?edit_requested=true 

Ο/η υποψήφιος/α καλείται να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία στην 

ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, τίτλοι 

σπουδών, εργασιακή εμπειρία, κ.λπ.) και φέρει την ευθύνη της ορθότητας και της 

αλήθειας αυτών.  

Η απόφαση για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης ανακοινώνεται στον/στην 

υποψήφιο/α μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εντός 3 εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης  

Επικοινωνία: opexcellence@uoa.gr 

Ιστοσελίδα: https://opexcellence.gr/ 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος 

 

Επικ. Καθηγητής Χρήστος Μιχαλακέλης 

https://docs.google.com/forms/d/1fPf437pOTM8jbt8dOGzlJm0RuwRiJ_cUkd6wu6FoA-k/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1fPf437pOTM8jbt8dOGzlJm0RuwRiJ_cUkd6wu6FoA-k/viewform?edit_requested=true
https://opexcellence.gr/

