Certificate in Procurement Management
Διοίκηση Προμηθειών

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
για την Ανάπτυξη και Διαχείριση των Προμηθειών

Μοιραστείτε την Εμπειρία μας
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση!
Η Διοίκηση Προμηθειών αποτελεί ένα κρίσιμο μέγεθος για την
επιχείρηση επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τόσο την αύξηση των
πωλήσεων όσο και τη μείωση κόστους.
Αντιμετωπίζεται πλέον ως μία αναβαθμισμένη, στρατηγική δραστηριότητα, μείζονος σημασίας με πολλαπλές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης αλλά και στην συνεχή βελτίωση των
αποτελεσμάτων της.
Η ΕΕΔΕ από την ίδρυσή της έως σήμερα αναπτύσσει Προγράμματα
που καλύπτουν τις ταχύτατα εξελισσόμενες ανάγκες των στελεχών,
ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών και προσφέρει εναλλακτικές μορφές σπουδών ώστε να συμβαδίζουν με τις επαγγελματικές
ή προσωπικές υποχρεώσεις των στελεχών.
Μέσα από εστιασμένα και ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα οι συμμετέχοντες αποκτούν συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες σε χρονικό διάστημα σημαντικά μικρότερο από τον χρόνο
που απαιτείται για τη διεξαγωγή ενός πλήρους μεταπτυχιακού προγράμματος.
Τα ταχύρρυθμα αυτά προγράμματα (crash-courses) προσφέρονται
από τα περισσότερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας
προκειμένου να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες στελεχών επιχειρήσεων που είτε δεν έχουν το χρόνο να παρακολουθήσουν ένα πλήρες μεταπτυχιακό πρόγραμμα είτε ενδιαφέρονται να
εξειδικευθούν και να εστιάσουν σε ένα συγκεκριμένο και πρακτικό
επιχειρησιακό πεδίο.

ΣΚΟΠΟΣ
Να αποτελέσει το τμήμα των προμηθειών ισχυρό κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης επιφέροντας σημαντικές
οικονομίες κλίμακας.
Ειδικά οι προμήθειες του Δημόσιου Τομέα μπορεί να αξιοποιηθούν από τις κυβερνήσεις για την ανάπτυξη της εθνικής βιομηχανίας, για την προώθηση των διεθνών εμπορικών σχέσεων και για την υποστήριξη της εξωτερικής πολιτικής.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που εργάζονται:
στο τμήμα προμηθειών
στην αποθήκη
στην οικονομική διεύθυνση
το λογιστήριο
στην παραγωγή
στην πληροφορική

ΣΤΟΧΟΣ
Οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:
να προτείνουν οργανωτικές και διαδικαστικές αλλαγές επ΄ωφελεία της καλής λειτουργίας του τμήματος προμηθειών και
συνολικότερα της επιχείρησης
να εντοπίζουν ευκαιρίες και απειλές στο περιβάλλον εφοδιασμού (ανάλυση αγορών, ανάδειξη τεχνικών και πρακτικών
που οδηγούν στη μείωση του κόστους και στην εξεύρεση εναλλακτικών πηγών προμήθειας)
να διαμορφώνουν σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης και των προμηθευτών
να συμμετέχουν στην ομάδα επιχειρησιακού προγραμματισμού (στρατηγική δικτύων προμηθειών και εταιρική στρατηγική)
να καθορίζουν την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας των προϊόντων
να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους διακοπής προμηθειών και υπέρμετρων αυξήσεων κόστους (ανάλυση κόστους, αγορές
παγίων, ολικό κόστος)
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο ρόλος και οι στόχοι του τμήματος προμηθειών
Η διαλειτουργικότητα του τμήματος προμηθειών
Σύστημα διαχείρισης αναγκών
Σχεδιασμός αγορών και προμηθειών
Ανάπτυξη πολιτικής προμηθειών
Αξιολόγηση προμηθευτών
Τεχνικές διαπραγματεύσεων
Διαπραγματευτική συμπεριφορά
Ανάπτυξη RfI, RfQ, RfP
Ανάπτυξη και τεχνική γραφή προδιαγραφών
Οι 4 φάσεις του κύκλου παραγγελίας - ελαχιστοποίηση του κόστους
Κωδικοποίηση ειδών, Α' υλών
Ηλεκτρονικές προμήθειες - e-procurement
Δημόσιες ηλεκτρονικές προμήθειες
Ηλεκτρονικό εμπόριο - e-commerce
Συστήματα και δείκτες μέτρησης της αποδοτικότητας του τμήματος προμηθειών - KPIs procurement metrics
Περιγραφές θέσεων εργασίας προσωπικού προμηθειών
Το κόστος μπορούν οι εταιρίες να το καλύψουν με το 0,24% της εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλουν
για την ενίσχυση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

Γενικές Πληροφορίες Αθήνας
Χρόνος Διεξαγωγής
– 60 ώρες, σε πέντε ενότητες των 12 ωρών
– Παρασκευή 17.30 - 21.30 και Σάββατο 9.00 - 17.00
Δικαίωμα Συμμετοχής
Μέλη: 820 œ
Μη Μέλη: 950 œ
Συντονιστής
Δ. Παπασωτηρίου και επιλεγμένη ομάδα εκπαιδευτών
Περισσότερες Πληροφορίες
Αθήνα: Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, ΤΚ 111 44, Κ. Πατήσια
Τηλ.: 210 2112000 (εσωτ. *626), Fax: 210 2112028, e-mail: programs@eede.gr, κ. Άντα Τσιντζιράκου

Γενικές Πληροφορίες Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη: Για πληροφορίες διεξαγωγής του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη παρακαλούμε απευθυνθείτε
στην ΕΕΔΕ-Τμήμα Μακεδονίας, Καρατάσου 7, 546 26, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 516639, Fax: 2310 546218, e-mail: mac-meli1@eede.gr, κ. Κατερίνα Κόκλα

Γενικές Πληροφορίες Κρήτης
Κρήτη: Για πληροφορίες διεξαγωγής του προγράμματος στην Κρήτη παρακαλούμε απευθυνθείτε
στην ΕΕΔΕ-Τμήμα Κρήτης, Κονδυλάκη 105Α & Βάρνης, Θέρισο, Ηράκλειο, Τηλ.: 2810 258869, Fax: 2810 258413
e-mail: creta@eede.gr, κ. Γιώργος Σαρρής

Γενικές Πληροφορίες Πάτρας
Πάτρα: Για πληροφορίες διεξαγωγής του προγράμματος στην Πάτρα παρακαλούμε απευθυνθείτε
στην ΕΕΔΕ-Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος, Πλατεία Πίνδου 1 Γούναρη & Αγ., Ανδρέου, 262 22 Πάτρα
Τηλ.: 2610 318573, Fax: 2610 361517, e-mail: patra@eede.gr, κ. Ρούλα Ιωάννου
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www.eede.gr

Η ΕΕΔΕ στην Ελλάδα
Αθήνα

Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61
Κ. Πατήσια, 111 44 Αθήνα
Τηλ.: 210 2112000
Fax: 210 2112024, 210 2112028
e-mail: eede@eede.gr

Πλατεία Πίνδου 1 Γούναρη & Αγ. Ανδρέου
262 22 Πάτρα
Τηλ.: 2610 318573
Fax: 2610 361517
e-mail: patra@eede.gr

Τμήμα Μακεδονίας

Τμήμα Κρήτης

Καρατάσου 7
546 26 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 516639, 2310 522314
Fax: 2310 546218
e-mail: macedonia@eede.gr

Κονδυλάκη 105 & Βάρνης
713 05 Θέρισσος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 258869, 2810 263351
Fax: 2810 258413
e-mail: creta@eede.gr

