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• ΕΙΗΓΗΣΗ
Κώςτασ Θεοφανίδησ, MSc, τ. Διευθυντήσ
πολυεθνικών εταιριών Mobil, BP, Bovis Lend
Lease, ΕΛΠΕ, τ. Πρόεδροσ ΠΑΜΕΕ,
εγκεκριμζνοσ εκπαιδευτήσ για τη Διεθνή
πιςτοποίηςη Logistics ELA, ειςηγητήσ
ςεμιναρίων Management,
Επιχειρηματικότητασ, Business Development,
Certified in Project Management IPMA-D

• ΧΩΡΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ
Πανεπιςτημίου 58, Αθήνα

• ΚΟΣΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ
Σο κόςτοσ ςυμμετοχήσ μπορεί να καλυφθεί
πλήρωσ από το ΛΑΕΚ 0,24%.

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ
Σο ςεμινάριο περιλαμβάνει εκπαίδευςη ςε θζματα τρατηγικήσ,
Διαδικαςιών, Οικονομικών των προμηθειών και Διαπραγματεφςεων.

• ΚΟΠΟ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
-

Να ενιςχφςει τισ ικανότητεσ των ςτελεχών τησ Διεφθυνςησ Προμηθειών και
να αυξήςει την αποδοτικότητά τουσ
Να βελτιώςει τη ροή τησ εργαςίασ και να μειώςει το χρόνο ανταπόκριςησ
ςτισ παραγγελίεσ
Να αυξήςει την αποτελεςματικότητα και την αποδοτικότητα των ςτελεχών
Να μειώςει το φόρτο εργαςίασ από χαμηλήσ αξίασ εργαςίεσ
Να βοηθήςει ςτο να επιτυγχάνονται περιςςότερα αποτελζςματα προσ
όφελοσ του Οργανιςμοφ, ανοίγοντασ τη «μεγάλη εικόνα» ςτα ςτελζχη
προμηθειών

• ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ
1. Επιλογή προμηθευτών
- Ζρευνα αγοράσ
- RFI
- Αξιολόγηςη προμηθευτών
- Πηγζσ εξεφρεςησ προμηθευτών
2. Προδιαγραφζσ
- Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ, επιθυμητζσ προδιαγραφζσ
- Σεφχοσ προδιαγραφών
- Κίνδυνοι από υπερβολικά λίγεσ ή υπερβολικά πολλζσ προδιαγραφζσ
3. Διαγωνιςμοί
- Καθοριςμόσ τησ ςτρατηγικήσ
- RFQ, τεχνικόσ φάκελοσ, οικονομική προςφορά
- Κριτήρια αξιολόγηςησ, ςυντελεςτζσ βαρφτητασ
- υμφζρουςα ή οικονομικότερη προςφορά
- Ζνασ ή περιςςότεροι προμηθευτζσ
- Τπολογιςμόσ των savings
- Όρια εξουςιοδοτήςεων / εγκρίςεων
4. Οι προμήθειεσ ωσ project
- Business case, objectives, WBS, milestones, organisation, stakeholders,
communication
- Διάγραμμα Gantt
- Βελτιςτοποίηςη του business case
- Απόδοςη vs Αποδοχή
- Ρόλοι και αρμοδιότητεσ (διάγραμμα RACI)
5. Διαπραγματεφςεισ
- Αρχζσ διαπραγμάτευςησ
- Σα προςόντα του διαπραγματευτή
- Σεχνικζσ διαπραγμάτευςησ
- Win-win
6. Οικονομικζσ γνώςεισ
- Προχπολογιςμόσ ζργου
- Build-up cost
- Total cost of ownership / Life cycle cost
- NPV (Net present value)
7. Βζλτιςτο μζγεθοσ παραγγελίασ
- Ευαιςθηςία τιμήσ ςε ςχζςη με ποςότητα
- Ομαδοποίηςη αναγκών
- υνάρτηςη κόςτουσ
8. Διαχείριςη προμηθευτών
- Ενημζρωςη πριν και μετά το διαγωνιςμό
- Κατάςταςη εγκεκριμζνων προμηθευτών
9. Ηθικόσ κώδικασ προμηθειών

