
  

 
 
 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 

 
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 04 – 05/12/2018  
 
Τόπος διεξαγωγής: Thalassa Andreas & Melani (Governus Beach) Ltd - Λεμεσός 
 

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με 
εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής 
επιχορήγησης 
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2. Στόχοι  

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:  
 
 Επιλέγουν το καταλληλότερο σύστημα συλλογής και διεκπεραίωσης παραγγελιών 
 Βελτιώσουν την ορθότητα των αποθεμάτων μέσω των έξυπνων απογραφών  
 Αξιοποιούν και να επιλέγουν τον καταλληλότερο και οικονομικότερο εξοπλισμό λειτουργίας της 

αποθήκης 
 Εφαρμόζουν κανόνες υγιεινής και ασφάλειας με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων 
 Εντοπίσουν περιθώρια βελτίωσης της λειτουργίας μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία 
 Επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις ΑΡΧΕΣ της ΛΙΤΗΣ λειτουργίας 
 Λειτουργούν σε περιβάλλον διασφάλισης ποιότητας υποστηρίζοντας την πελατοκεντρική 

προσέγγιση λειτουργίας τηρούν πλήρη τεκμηρίωση κινήσεων και περιπτώσεων 
 Κατανοούν και να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές διοίκησης έργων 

 
 

3. Σε ποιους απευθύνεται  

 

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να το παρακολουθήσουν Υπεύθυνοι Αποθήκης, Βοηθοί 
Υπεύθυνοι Αποθήκης και Διευθυντές Εφοδιαστικής Αλυσίδας,  
 

 

 

4. Εκπαιδευτής 
 

 

 Δημήτρης Παπασωτηρίου, Σύμβουλος Logistics 

Ο κ. Δημήτρης Παπασωτηρίου (BSc, MSc, MA, PhDc) έχει πολυετή διεθνή εμπειρία στον τομέα 
των Logistics και του Operations Management, έχοντας αναλάβει επιχειρηματικά έργα των 
business & systems logistics στη βιομηχανία, στο εμπόριο και στις υπηρεσίες 3PL. Είναι ΔΣ της 
εταιρείας ‘’ beyond the BEST ’’, με την οποία καλύπτει πλήρως όλη τη δραστηριότητα των 
Logistics,  παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες οργάνωσης επιχειρήσεων. Έχει εκπαιδεύσει 
περισσότερα από 4000 στελέχη επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες πτυχές του Supply Chain 
Management μέσα από πολυάριθμα ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 

5. Που και πότε  

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι συνολικής διάρκειας 14 ωρών  

Ημερομηνίες διεξαγωγής:  04 – 05 Δεκεμβρίου 2018 (προσομοίωση εξετάσεων) 
Τόπος διεξαγωγής: Thalassa Andreas & Melani (Governus Beach) Ltd - Λεμεσός  

 
 

 

1. Εισαγωγή   

 

Η αποθήκη είναι ένας ζωντανός οργανισμός μέσα στην επιχείρηση στην οποία καθημερινά και 
περιοδικά εκτελούνται συγκεκριμένες αλλά και έκτακτες εργασίες. Η διαχείριση των λειτουργικών 
της διαδικασιών μπορούν να βελτιστοποιηθούν και να αποδίδουν ποιοτικά αποτελέσματα μέσα 
από σωστή οργάνωση. Σημαντικό ρόλο στη σωστή διαχείριση έχει και η μέτρηση της απόδοσης 
που προσφέρει σημαντική πληροφόρηση για τη παραγωγικότητα της αποθήκης. Εντός της 
αποθήκης όμως αναθέτονται και έκτακτα έργα που συνήθως προκαλούνται από τις ανάγκες των 
εσωτερικών ή εξωτερικών πελατών. Από τη μια, τα έργα αυτά δε θα πρέπει να διασαλεύουν την 
ομαλή λειτουργία της αποθήκης και από την άλλη η αποθήκη θα πρέπει να τα διαχειριστεί έτσι 
ώστε να ικανοποιούν τους πελάτες. 
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6. Κόστος Προγράμματος & Επιδότηση 

 

€300,00 (+ ΦΠΑ) ανά συμμετέχοντα.  

Από το ποσό των €300,00, το πόσο €238,00 είναι επιδοτημένο. Άρα η κάθε επιχείρηση θα 
πληρώσει το μη επιδοτημένο μέρος δηλαδή €62,00 συν, το ΦΠΑ €57.00 = €119.00 (Ο ΦΠΑ 
υπολογίζεται στο πραγματικό κόστος του σεμιναρίου που είναι €300,00).  

 

 
 

 
 
 
Περιεχόμενο 
Προγράμαμτος 

Ενότητα 1 
 Εισαγωγή - Γνωριμία 
 Τα κύρια στοιχεία λειτουργίας μιας 

αποθήκης 
 Στρατηγικές και μέθοδοι order picking / 

συλλογής παραγγελιών 
 Μέτρηση της απόδοσης στο order picking 
 Πρακτική εφαρμογή – Άσκηση 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:00 – 11:15  
 

Ενότητα 2 
 Εξοπλισμός αποθήκευσης – κατάλληλη 

επιλογή και λειτουργία 
 Χωροταξικός σχεδιασμός για καλύτερη 

λειτουργία της αποθήκης 
 Οργάνωση και συντονισμός απογραφών 
 Ρόλοι - αποτελεσματική και ποιοτική 

καταμέτρηση αποθεμάτων 
 Εκπαιδευτική Ταινία 

 
ΓΕΥΜΑ 13:15 – 13:45 

 
Ενότητα 3 
 Προετοιμασία ελέγχου, συσκευασίας 

διανομής, φορτώσεων 
 Κατανόηση αρχών αποθήκευσης 

επικίνδυνων προϊόντων – φορτίων 
 Λύσεις από τη χρήση υπηρεσιών 3rd Party 

Logistics 
 Πρακτική εφαρμογή – Άσκηση 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15:15 – 15:30 
 
 

Ενότητα 4 
 Εφαρμογή κανόνων υγιεινής και 

ασφάλειας στην αποθήκη 
 Η λειτουργία της αποθήκης σε περιβάλλον 

WMS, αξιοποίηση και ωφέλειες 
 Τι άλλες τεχνολογίες μπορούμε να 

εφαρμόσουμε στην αποθήκη 
 Πρακτική εφαρμογή – Μελέτη Περίπτωσης 
 

 

Ενότητα 5 
 
 Περιγραφή της αλυσίδας αξίας 
 Επιπτώσεις της μεταβλητότητας στη 

λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας 
 Βασική εφαρμογή της ΛΙΤΗΣ λειτουργίας 
 Αρχές της ΛΙΤΗΣ αποθήκης 
Πρακτική εφαρμογή - Άσκηση 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:00 – 11:15  
 

Ενότητα 6 
 Πως η εφαρμογή των συστημάτων 

ποιότητας βοήθα στην καθημερινή 
επιχειρησιακή λειτουργία   

 Συστήματα επιχειρησιακής λειτουργίας 
στην εφοδιαστική λειτουργία 

Εκπαιδευτική Ταινία 
 

ΓΕΥΜΑ 13:15 – 13:45 
 
 
Ενότητα 7 
 Καθημερινή λειτουργία – τεκμηρίωση 

καθημερινής λειτουργίας 
 Βασικές αρχές διοίκησης και διαχείρισης 

έργων εντός της αποθήκης 
Πρακτική εφαρμογή - Άσκηση 
 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15:15 – 15:30 
 
 
Ενότητα 8 

 Πως τα μεσαία στελέχη και οι απλοί 
εργαζόμενοι συνεισφέρουν στην 
εκτέλεση και ολοκλήρωση 
επιχειρησιακών έργων 

 Τεστ στη ύλη του προγράμματος 
 
 
Επίλογος 
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Χρήσιμες 
Πληροφορίες 

 
1. Ένας καταρτιζόμενος για να πληροί τις προϋποθέσεις για καταβολή χορηγήματος, θα 

πρέπει: 
 

 Να μην είναι αυτοτελώς εργαζόμενος ούτε δημόσιος υπάλληλος. 

 Να καλύπτεται από την περιγραφή υποψηφίων. 

 Να λάβει μέρος στο πρόγραμμα με τη συγκατάθεση του εργοδότη του. 
 

 Να μη βρίσκονται σε ισχύ κυρώσεις αποκλεισμού συνεργασίας του με την Αρχή. 
 

 Να είναι παρών στο πρόγραμμα και να υπογράφει σε κάθε συνάντηση το 
παρουσιολόγιο. 

 
 Να συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα δηλαδή να έχει παρακολουθήσει 

τουλάχιστον το 75% του προγράμματος.  
 

2. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει η επιχείρηση να καταβάλει προς τον εκπαιδευτικό οίκο 
το ποσό το οποίο θα επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.  

 

 Στους συμμετέχοντες δίδονται σημειώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τις διαφάνειες του 

εκπαιδευτή, τυχόν ασκήσεις και άλλα βοηθήματα. 

 Σε κάθε διάλειμμα προσφέρονται διάφορα ροφήματα, αλμυρά ή και γλυκά.  Για τα 

ολοήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρεται γεύμα. 

 Για να θεωρηθεί ότι ένας συμμετέχοντας  συμπλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα, 

πρέπει να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% του προγράμματος. Όσοι 

συμμετέχοντες αποπερατώσουν με επιτυχία ένα πρόγραμμα λαμβάνουν 

πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

 Οι συμμετοχές που ακυρώνονται μέχρι και 7 ημέρες πριν την έναρξη του 

προγράμματος δεν έχουν οικονομική επιβάρυνση.  Ακυρώσεις σε λιγότερες από 7 

ημέρες χρεώνονται. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 
Ημερομηνίες εφαρμογής : 04 – 05 Δεκεμβρίου 2018 

 
Χώρος εφαρμογής: Thalassa Andreas & Melani (Governus Beach) Ltd - Λεμεσός 
 
Εισηγητής: Δημήτρης Παπασωτηρίου, Σύμβουλος Logistics 

 

Όνομα εταιρείας:   

Διεύθυνση :  

Υπεύθυνος 
Προσωπικού: 

 Ε-mail: 

Τηλέφωνο:  Φαξ : 

Δραστηριότητα 
εταιρείας : 

 

 

 Ονόματα  συμμετεχόντων Τηλέφωνο Θέση Εργασίας / Καθήκοντα 

1    

2    

3    

4    

 

Κίνητρα 
συμμετοχής : 

 

 

o Κόστος σεμιναρίου ανά συμμετέχοντα: €300,00 + ΦΠΑ.  Από το ποσό των €300,00, το πόσο €238,00 
είναι επιδοτημένο. Άρα η κάθε επιχείρηση θα πληρώσει το μη επιδοτημένο μέρος δηλαδή. €62,00 + 
ΦΠΑ (υπολογισμένο στο αρχικό ποσό €300). 

o Οι συμμετοχές που ακυρώνονται μέχρι και 7 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος δεν έχουν 
οικονομική επιβάρυνση.  Ακυρώσεις σε λιγότερες από 7 ημέρες χρεώνονται.    

o Μέγιστο10 άτομα ανά επιχείρηση. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με το τηλέφωνο. 25736999 ή 25878747. Άτομο 
επικοινωνίας κα. Αναστασία Κατσούρη. 

Παρακαλώ στείλετε τη δήλωση συμπληρωμένη στο φαξ 25878755 ή στο email 
training@iheducation.eu                    

 
Υπογραφή και σφραγίδα 
 

 
Ημερομηνία 

  



 

  
 

 


