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Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Lean Management - η καινοτομία στην πράξη» διακεκριμένοι 
σύμβουλοι θα αναφερθούν σε εφαρμοσμένες και ιδιαίτερα επιτυχημένες διοικητικές πρακτικές 
από το διεθνή χώρο - και ιδιαίτερα από την Αγγλία και την Τουρκία - με παραδείγματα 
αναδιάρθρωσης νοσοκομείων, βιομηχανιών, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις 
κατασκευές, τη γεωργία, τη μεταποίηση και το εμπόριο.

Ειδικότερα:
Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης (17:00 - 19:00) θα είναι αφιερωμένο στη διαφορετικότητα 
της μεθοδολογίας Lean έναντι των συστημάτων Ολικής Διαχείρισης Ποιότητας και 6-sigma, ενώ 
παράλληλα θα αναπτυχθούν οι τεχνικές και τα εργαλεία Lean, όπου θα εξηγηθεί:
	 •	τι σημαίνει πελατειακή εστίαση στην πράξη
	 •	πώς μπορεί να μειωθεί το λειτουργικό κόστος άμεσα
	 •	πόσο σημαντικό είναι να γίνονται τα  πράγματα σωστά με την πρώτη φορά 
 (Right First Time)
	 •	ποιος είναι ο κανόνας Lean για την αποφυγή της εισαγωγής νέων εργασιακών  
 συστημάτων  και εξοπλισμού, χωρίς προηγούμενη ανάλυση της εργασιακής ροής και  
 των αντίστοιχων στόχων 
	 •	ποια είναι η σημασία της διαβούλευσης με όλο το ανθρώπινο δυναμικό για τη  
 δημιουργία ιδεών άμεσης εφαρμογής και αξίας 

Θα τοποθετηθούν οι: Ulku Kulac, Σύμβουλος Lean Management, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ινστιτούτου Lean Management της Τουρκίας, Uly Ma, Σύμβουλος Lean Management με 
ειδίκευση στον τομέα των κατασκευών, Παναγιώτης Ζουγανέλης, Διοικητικό Στέλεχος της Toyota 
Material Handling Ελλάδας με εμπειρία στο χώρο της ανάπτυξης των πωλήσεων και Marketing, 
Αναστάσιος Τσάμης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου και η Αναστασία Μαρινοπούλου, 
Ειδική Σύμβουλος διαχείρισης αλλαγών και έργων αναδιοργάνωσης Lean Management. 
Όλες οι ομιλίες θα είναι lean (απέριττες) και θα εστιάζουν σε συγκεκριμένες τεχνικές Lean με 
παραδείγματα.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης (19:00 - 21:00) θα αναλυθούν πιο διεξοδικά οι πρακτικές 
Lean μέσω δύο εργαστηρίων με τίτλο «τυποποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών» και «μεθοδο-
λογία συνεχούς βελτίωσης kaizen» , που θα διαρκέσουν δύο ώρες το καθένα. Οι συμμετέχοντες σε 
αυτά θα λάβουν ειδικό πιστοποιητικό συμμετοχής.
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Εργαστήριο	1*:	 
Τυποποίηση	επιχειρησιακών	
	διαδικασιών	(standardisation)
Συντονίστρια εργαστηρίου: Ulku Kulac 
 
Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλα τα διοικητικά και μη 
στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Λίγα λόγια για το εργαστήριο από τη συντονίστρια: «Η 
τυποποίηση των εργασιών μάλλον είναι παρεξηγημένη, 
ειδικά στις περιοχές του μεσογειακού ήλιου, όπου θεωρείται 
ότι στερεί την ελευθερία και τη δημιουργικότητα. Όμως, 
όταν κάποιος είναι στη θέση του πελάτη, επιλέγει πάντα 
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και την αξιοπιστία. Η 
μεθοδολογία Lean βασίζεται σε συνεχιζόμενους κύκλους 
επίλυσης προβλημάτων. Όταν δεν υπάρχει τυποποίηση, 
ουσιαστικά δεν υπάρχει η βάση για να ταυτοποιηθούν τα 
αίτια των προβλημάτων, να συζητηθούν και να επιλυθούν. 
Για τη μεθοδολογία Lean η τυποποίηση είναι η βάση κάθε 
πρωτοβουλίας για βελτίωση. 

Στο εργαστήριο θα προσεγγίσουμε διαφορετικά την έννοια 
των αρνητικών αποτελεσμάτων. Αντί να εστιάσουμε στην 
έλλειψη εμπειρίας και εξειδίκευσης θα εστιάσουμε στο πως 
μπορεί να τυποποιηθεί μία διαδικασία ώστε να μπορούμε 
να επιβλέψουμε το εργασιακό αντικείμενο και να επιτύχουμε 
σταθερά αποτελέσματα».

Εργαστήριο	2*:	 
Μεθοδολογία	συνεχούς	βελτίωσης	
kaizen
Συντονίστρια εργαστηρίου: Αναστασία Μαρινοπούλου
 
Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλα τα διοικητικά και μη στελέ-
χη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Λίγα λόγια για το εργαστήριο από τη συντονίστρια: «Δεν 
υπάρχει οργανισμός που να μην έχει προβλήματα, αλλά τα 
επαναλαμβανόμενα προβλήματα δεν προσθέτουν καμία αξία 
σε κανέναν οργανισμό. Επομένως,  για να μπορέσουμε: 

1. να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες με εξορθολογισμένο 
κόστος και

2. να παράγουμε ανταγωνιστικά προϊόντα σε ένα εύρυθμο και 
αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον είναι αναγκαία η δημιουρ-
γία μίας κουλτούρας «Εντόπισε και λύσε το πρόβλημα».

Το εργαστήριο στοχεύει στην παρουσίαση και κατανόηση 
των τεχνικών επίλυσης προβλημάτων "kaizen". Οι συμμετέ-
χοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσα από ένα επιχειρηματικό 
πρόβλημα να αντιληφθούν τη διαφορά μεταξύ του επιλέγω 
τη φαινομενικά σωστή λύση και του αποφασίζω βάσει μίας 
συγκεκριμένης μεθοδολογίας ταυτοποίησης και ανάλυσης 
προβλημάτων».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
17:00	-	18:30 Παρουσίαση του Κόμβου Καινοτομίας  
  και  Επιχειρηματικότητας - INNOVATHENS   
  Σταύρος Ιωαννίδης  
  Επιστημονικός Υπεύθυνος INNOVATHENS

  Χαιρετισμός 
  Ευάγγελος Πρόντζας   
  Αντιπρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου

  Παρουσίαση Lean Management    
  Αναστάσιος Τσάμης 
  Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

  Lean Management: Προκλήσεις  
  Αναστασία Μαρινοπούλου 
  Ειδική Σύμβουλος διαχείρισης αλλαγών και έργων  
  αναδιοργάνωσης Lean Management

  To σύστημα παραγωγής της Toyota    
  Παναγιώτης Ζουγανέλης 
  Διοικητικό Στέλεχος της Toyota Material Handling  
  Ελλάδας με εμπειρία στο χώρο της ανάπτυξης των  
  πωλήσεων και Marketing

  Οι «7 απώλειες» 
  Uly Ma 
  Σύμβουλος Lean Management με ειδίκευση στον  
  τομέα των κατασκευών

  Standard Work  
  Ulku Kulac 
  Σύμβουλος Lean Management, μέλος Διοικητικού  
  Συμβουλίου του Ινστιτούτου Lean Management της  
  Τουρκίας

18:30	-	19	:00 Ερωτήσεις, ελεύθερη συζήτηση

19:00	-	21:00 Εργαστήριο 1* και Εργαστήριο 2*

* Η δήλωση συμμετοχής για τα εργαστήρια είναι  
   απαραίτητη.
 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους     
 ομιλητές και για δηλώσεις συμμετοχής εδώ	    
  http://www.innovathens.gr/events/lean-management/
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Λίγα	λόγια	για	το	Lean	Managment

«Ενδεικτικά	αποτελέσματα	εφαρμογών	Lean»

Από 6 έως 12 μήνες

Βιομηχανία υφασμάτων: Μείωση χρόνου 50%  
Χρόνος κατασκευής 
νέων προϊόντων  

Βιομηχανία: Από την παραγγελία Μείωση χρόνου 60%-90% 
 στην κατασκευή και παράδοση 
προϊόντων 

Βιομηχανία: Κόστος παραγόμενου Μείωση 24%   προϊόντος

Βιομηχανία: Έκταση βιομηχανικών Μείωση 18% 
 εγκαταστάσεων

Logistics: Φόρτωση εμπορευμάτων / Βελτίωση χρόνου  
συνολικό κόστος φόρτωσης 75% /   
 Μείωση συνολικού   
 κόστους 7% 

Αποθήκη: Φθορές προϊόντων Μείωση 85%

Βιομηχανία και Υπηρεσίες: Αύξηση 40% 
 Παραγωγικότητα

Υπηρεσίες: Ταχύτητα εξυπηρέτησης Βελτίωση 82%

Ακαδημαϊκό Δημόσιο Νοσοκομείο: 1.000.000 δολάρια Η.Π.Α.  
Εξοικονόμηση   / μήνα  

Σε 5 χρόνια (εξοικονόμηση σε Δολάρια Η.Π.Α.) 

Εταιρεία κατασκευής υφασμάτων 12 εκατομμύρια

Εταιρεία παραγωγής σιδήρου  29 εκατομμύρια

 

«Οι	8	απώλειες:	ό,τι	δεν	παράγει	αξία	
καταργείται»
Κεντρικός άξονας της μεθοδολογίας Lean είναι η ελαχιστο-
ποίηση και εκμηδένιση των απωλειών, δηλαδή: 

 •	της υπερ-παραγωγής

	 •	της υπερ-αποθήκευσης

	 •	της αναμονής

	 •	της υπερ-επεξεργασίας

	 •	της άσκοπης μετακίνησης υλικού/πληροφοριών

	 •	της άσκοπης μετακίνησης ανθρώπινου δυναμικού  

	 •	των λαθών και παραλείψεων

	 •	της απώλειας ιδεών και ταλέντου 

Στην Toyota βέβαια αναφέρουν μόνο τις 7 πρώτες απώλειες, 
καθώς θεωρούν ότι και αναπτύσσουν το ανθρώπινο δυναμικό 
τους και διασφαλίζουν την αξιοποίηση των καλών ιδεών! 

«Από	τη	Βιομηχανία	στον	Τομέα	των	Υπηρεσιών»
Οι πρακτικές και τα εργαλεία Lean προσαρμόζονται ανάλογα 
με τον τομέα δραστηριοποίησης του οργανισμού (προϊόντα 
/ υπηρεσίες) με επιτυχημένες εφαρμογές σε τομείς όπως: 
η γεωργικής καλλιέργεια, η κτηνοτροφία, οι κατασκευές, τα 
ορυχεία, τα ναυπηγεία, οι εταιρείες Logistics, οι εταιρείες 
τηλεφωνίας, τα νοσοκομεία, η βιομηχανική παραγωγή, οι 
υπηρεσίες, το χοντρικό και λιανικό εμπόριο. 

“Catch up with America” 
Στις 15 Αυγούστου του 1945 η Ιαπωνία έχασε τον πόλεμο, που 
σημάδεψε εκατομμύρια ψυχές και εκατοντάδες επιχειρήσεις. 
Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η Toyoda (σήμερα Toyota). O 
Πρόεδρός της Toyoda, Kiichiro Toyoda έδωσε τότε ένα στόχο: 
“Catch up with America in three years”.

Αφού μελέτησαν, λοιπόν, τα συστήματα κατασκευής 
αυτοκινήτων στις Η.Π.Α. σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 
της Ιαπωνίας, κατέληξαν στη δημιουργία του δικού τους 
συστήματος (Toyota Production System), το οποίο επέτρεπε 
την κατασκευή μεγαλύτερου αριθμού αυτοκινήτων σε 
μικρότερο χρονικό διάστημα, με λιγότερα προβλήματα και 
χαμηλότερο κόστος! 

Το σύστημα TPS αποτέλεσε τη βάση της μεθοδολογίας Lean 
με κύριους άξονες:  

	•	τη συνεχή μείωση του κόστους: ό,τι δεν παράγει αξία, 
καταργείται

	•	την ευελιξία: τα εργασιακά συστήματα προσαρμόζονται 
γρήγορα σύμφωνα με τη διακύμανση της ζήτησης

	•	την άμεση επίλυση προβλημάτων: όλο το ανθρώπινο 
δυναμικό εκπαιδεύεται στην ταυτοποίηση και άμεση 
επίλυση των προβλημάτων που εμφανίζονται 

	•	τη διαχείριση γνώσης: οι καλές πρακτικές τυποποιούνται 
και η γνώση μεταδίδεται παντού
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