
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος ΣΒΘΣΕ 

σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει, με θέμα:

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, ώρα 15:00-17:45 

Κόστος Συμμετοχής: 40€ / άτομο

«ΟΕΕ – Overall Equipment Effectiveness: Εργαλείο για 
τη βελτίωση της παραγωγικότητας»

μέσω της πλατφόρμας ZOOM

Περιγραφή: Πως εφαρμόζεται η γνωστή ρήση: «what gets measured, gets managed» στο χώρο
της Παραγωγής? Ποιος είναι ο καταλληλότερος δείκτης απόδοσης της παραγωγικής μας
διαδικασίας? Πως μπορούμε να αποκαλύψουμε τις απώλειες της Παραγωγής? Πως μπορούμε να
εντοπίσουμε τις ευκαιρίες βελτίωσης και να επιλέξουμε τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση
εργαλεία? Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών
ενεργειών? Πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη δυναμική και τις ικανότητες του προσωπικού
μας?

Σκοπός του Σεμιναρίου: είναι η παρουσίαση του δείκτη ΟΕΕ – Overall Equipment Effectiveness.
Θα αναλύσουμε τις έξι μεγάλες απώλειες της παραγωγής και την αποτύπωσή τους μέσω του
δείκτη OEE. Θα δείξουμε παραδείγματα από διαφορετικές βιομηχανίες. Θα δούμε πως η ανάλυση
των αποτελεσμάτων του OEE μπορεί να μας καθοδηγήσει στην επιλογή των καταλλήλων
εργαλείων και μεθόδων για τη απαλοιφή των αιτίων που μειώνουν την παραγωγικότητα. Θα
δούμε πως μπορούμε να ανακαλύψουμε το «κρυμμένο Εργοστάσιο», δηλαδή τη δυναμικότητα
που δεν αξιοποιούμε.

Το σεμινάριο απευθύνεται: σε Διευθυντές, προϊσταμένους και εργοδηγούς παραγωγής. Επίσης,
σε υπευθύνους ποιοτικού ελέγχου, προγραμματισμού και συντήρησης.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έως 19/3/2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8vy62aswZYgO47Kl_9jd3XDGgUuDsV7sQ8Gxf91UWH89uxQ/viewform


Επιλογή κατάλληλων εργαλείων βελτίωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, ώρα 15:00-17:45 

15.00 – 15.15

15.15 - 15.45

16.15 – 16.45

Σύνδεση – Καλωσόρισμα, Προέδρος ΣΒΘΣΕ κα Ελ. Κολιοπούλου

16.45 – 17.15

15.45 - 16.15 Οι έξι μεγάλες απώλειες

Αναγκαιότητα μέτρησης της απόδοσης-παραδείγματα

Συζήτηση – Ερωτήματα – Παραδείγματα συμμετεχόντων 

Εισηγητής: 
Σπύρος Βαμβακάς, Μηχανολόγος Μηχανικός - Σύμβουλος
Βιομηχανίας, με εμπειρία 25 ετών σαν στέλεχος
πολυεθνικής και 10 ετών σαν ελεύθερος επαγγελματίας.
Εφαρμόζει τη μεθοδολογία Lean Manufacturing.
Αντιπρόεδρος Hellenic Maintenance Society HMS

Με την υποστήριξη

Συντονισμός: 
Ευφροσύνη Δαγλαρίδη, Γενική Διευθύντρια ΣΒΘΣΕ

ΟΕΕ – Overall Equipment Effectiveness. Τι είναι 
και τρόποι μέτρησης

17.15 – 17.45

Χαιρετισμός: 
Ελένη Κολιοπούλου, Πρόεδρος ΔΣ ΣΒΘΣΕ

https://drive.google.com/file/d/1UUQ-2Z9MVwzfVHgDm16kTxVRfnSmgE9K/view?usp=sharing

