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• ΕΙΗΓΗΣΡΙΑ
Μαριλζνα Παπαδοποφλου, PhD in Applied
Informatics, MSc Business Administration –
TQM, BSc Ναυτιλιακά, Κακθγιτρια Logistics
ςε ΤΕΙ και Κολλζγια, Ειςθγιτρια ςεμιναρίων

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ
Στόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ επιμόρφωςθ εργαηομζνων ςτθν Αποκικθ,
που φιλοδοξοφν να λειτουργοφν τθν Αποκικθ με τουσ βζλτιςτουσ τρόπουσ
ώςτε να εξαςφαλίηουν τθ μζγιςτθ δυνατι διακεςιμότθτα εμπορευμάτων
με το ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ αποκικευςθσ. Θα διδαχκοφν δοκιμαςμζνεσ
μεκόδουσ και πρακτικζσ διαχείριςθσ Αποκικθσ ςφμφωνα με τθ διεκνι
εμπειρία.

• ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ
-

Οι κφριεσ προκλήςεισ και τα βαςικά προβλιματα τθσ Αποκικθσ
Οι λειτουργίεσ και οι διαδικαςίεσ τθσ Αποκικθσ
Οι ςτρατηγικζσ και οι μζθοδοι order picking
Μηχανήματα και εξοπλιςμόσ τθσ Αποκικθσ
Πώσ ςχεδιάηουμε τθν χωροταξική διάταξη
Μζκοδοι απογραφήσ
Αποθήκευςη Επικινδφνων προϊόντων
Ο ρόλοσ και οι υπθρεςίεσ των 3PL και 4PL
Αςφάλεια και υγιεινή ςτθν εργαςία ςτθν Αποκικθ
Oι λειτουργίεσ του WMS
Χρθματοοικονομικό και λειτουργικό κόςτοσ αποθήκευςησ
Τα βζλτιςτα επίπεδα αποθεμάτων. Safety stocks, Reorder level, EOQ
(economic order quantity)
- Τα tradeoffs μεταξφ Παραγωγισ και Αποκικθσ και μεταξφ Αποκικθσ
και Μεταφοράσ
- Outsourcing: πότε και γιατί ςυμφζρει
- Τρόποι μείωςησ του κόςτουσ Αποκικευςθσ

• ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ Ε

• ΧΩΡΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ

- Εργαηομζνουσ ςτθν Αποκικθ, ςε όλα τα επίπεδα, από pickers μζχρι
προϊςταμζνουσ
- Στελζχθ Επιχειριςεων και αποφοίτουσ που κζλουν να
δραςτθριοποιθκοφν ςτο χώρο τθσ Αποκικευςθσ.

Συγκρότθμα Ελλθνογερμανικισ Φιλίασ
Philadelphia
Κριεηι 64, 15125, Μαροφςι

• ΠΑΡΟΧΕ

• ΚΟΣΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ

Σε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ κα δοκεί πλοφςιο εκπαιδευτικό υλικό και
βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ.

Το κόςτοσ ςυμμετοχισ είναι 100 €.
Επιπλζον 150 €, για όςουσ κζλουν να
ςυμμετζχουν ςτισ εξετάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ
πιςτοποίθςθσ ΕLA - Warehousing.
Το κόςτοσ μπορεί να καλυφκεί πλιρωσ από
το ΛΑΕΚ 0,24%.

Στθν εκπαίδευςθ μποροφν όςοι κζλουν να ςυμμετζχουν και μζςω elearning που πραγματοποιείται ςε πραγματικό χρόνο, δίνοντασ τθ
δυνατότθτα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να ζχουν ενεργι ςυμμετοχι και άμεςθ
επαφι με τον ειςθγθτι και τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ.

