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ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επαγγελµατική εκπαίδευση & πιστοποίηση Υπάλληλος Γραφείου
Αποθήκης (BACK OFFICE) παρέχει τις γνώσεις για πιστοποίηση στην ειδικότητα «Υπάλληλος Γραφείου
Αποθήκης» σύµφωνα µε το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 (Σύστηµα Πιστοποίησης Προσωπικού ως προς την
επαγγελµατική τους επάρκεια)

On-line εκπαίδευση

µέσω της πλατφόρµας ΖΟΟΜ

CONCEPT
Ο ρόλος της θέσης του Υπαλλήλου Γραφείου, στη
σύγχρονη αποθήκη, είναι κοµβικός στο ευρύτερο
οργανόγραµµα των Logistics:
1. Συνδέει τη λειτουργία της αποθήκης µε τις
υπόλοιπες λειτουργίες των Logistics, µέσω των
πληροφοριακών συστηµάτων, των οποίων είναι
βασικός χρήστης και της διασύνδεσης αυτών (ERP,
WMS,BI)
2. Συγκεντρώνει επεξεργάζεται, σε ένα βαθµό και
διακινεί τα αποτελέσµατα που παράγουν οι
λειτουργίες της αποθήκης, λειτουργώντας ως
αναλυτής πρώτης γραµµής για τα Logistics της
εταιρίας
3. Συµµετέχει στη διαχείριση των θεµάτων που

απασχολούν το customer service και κυρίως τη
διαχείριση των προβληµάτων της αγοράς που
οφείλονται στη διακίνηση των προϊόντων µέσα στην
αποθήκη, από την παραλαβή µέχρι την παράδοση στον
πελάτη
4. Εκτελεί, σε πρώτο βαθµό, τις ενέργειες που απαιτεί
η λογιστική-φορολογική πρακτική, στις διακινήσεις
των προϊόντων (ΚΦΑΣ)
5. Παρακολουθεί, συγκεντρώνει και διακινεί, στα
πλαίσια της πολιτικής HR της εταιρίας, πολλά από τα
θέµατα που αφορούν το προσωπικό της αποθήκης
6. Είναι κοµβικό σηµείο της επικοινωνίας της
αποθήκης µε τον υπόλοιπο κόσµο της εταιρίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στοχευµένη επαγγελµατική εκπαίδευση για υπαλλήλους γραφείου αποθήκης (BACK OFFICE). Αφορά παραγωγικές,
εµπορικές και 3PL εταιρίες που διαθέτουν και λειτουργούν ή διαχειρίζονται εγκαταστάσεις αποθήκευσης και
διανοµής.
Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράµµατος: 33 ΩΡΕΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (33 ώρες)
Στα πλαίσια αυτά του ρόλου, αναπτύχθηκε πρόγραµµα επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και εφοδιασµού µε τις κατάλληλες, σύγχρονες και απαραίτητες
γνώσεις, για όσους υπηρετούν τη συγκεκριµένη θέση. Οι εκπαιδευτικές
ενότητες είναι οι ακόλουθες:
1. Λειτουργίες της αποθήκης
a. Βασικές αρχές εφοδιαστικής αλυσίδας
i. Η επιχείρηση και τα Logistics
ii. Η αποθήκη και τα Logistics της εταιρίας
iii. Η αποθήκη και τα υπόλοιπα τµήµατα της εταιρίας (λογιστήριο, HR,
πωλήσεις)
iv. Λιτή αποθήκη
b. Βασικές γνώσεις διαχείρισης αποθήκης
i. Οι λειτουργίες της αποθήκης (παραλαβή, αποθήκευση, συλλογή,
αποστολή, απογραφή, επιστροφές…)
ii. Συστήµατα αποθήκευσης (Δεσµευµένο, άναρχο, FIFO, FEFO, LIFO,
χωροταξία…)
iii. Κωδικοποίηση προϊόντων – barcode
iv. Βασικές γνώσεις λειτουργίας και διασύνδεσης των WMS και ERP
c. Δείκτες απόδοσης εργασιών αποθήκης
i. KPIs
ii. Reports
2. Ειδικές γνώσεις
a. Υ&Α
i. Υγεία και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο ( βασικές αρχές, εκτίµηση
επαγγελµατικού κινδύνου, ατυχήµατα…)
ii. Ασφάλεια εγκαταστάσεων( πυροπροστασία, συστήµατα
πληροφορικής…)
b. Βασικές αρχές λειτουργίας οµάδας στην αποθήκη
I. Οµαδική δουλειά µε τους εργαζόµενους της αποθήκης
II. Συµµετοχή σε οµάδες ανώτερου οργανογραµµατικού επιπέδου
c. Συστήµατα πιστοποίησης
i. ISO 9001-14000
ii. HACCP
iii. ADR-ATP
d. Βασικές γνώσεις νοµοθεσίας θεµάτων της αποθήκης-διακίνησης
i. Υποχρεώσεις/ευθύνες µεταφορών-αποθηκών
ii. Ποιότικές απαιτήσεις αποθηκών προιόντων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος
e. Ειδικές γνώσεις EXCEL
3. Customer service
a. Βασικές αρχές customer service
i. Βασικές έννοιες
ii. Το customer service και τα logistics
iii. Το customer service και ο πελάτης
b. Συναλλαγή µε τον πελάτη
i. Πριν τη συναλλαγή
ii. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής
iii. Μετά τη συναλλαγή
c. Δείκτες CS – KPIs
d. Διαχείριση πελατών για προβλήµατα της αγοράς που οφείλονται στην
αποθήκη
(καθυστερήσεις, λάθος παραδόσεις, ελατωµατικά προιόντα)
4. Βασικές γνώσεις λογιστικής αποθήκευσης και διακίνησης
a. Η εφαρµογή του ΚΦΑΣ στις διακινήσεις
i. ΚΦΑΣ και σχετική νοµοθεσία διακίνησης/µεταφοράς
b. Διαχείριση των αποθεµάτων στα πλαίσια του ΚΦΑΣ και των αρχών
λογιστικής
i. Αποθέµατα-Απογραφές
ii. Απαξίωση προϊόντων
iii. Λογιστική αποθεµάτων - Ισοζύγιο αποθήκης
5. Διαχείριση θεµάτων προσωπικού
a. Παρακολούθηση παρουσίας προσωπικού (ώρες εργασίας, υπερωρίες,
άδειες, ασθένειες, µισθοδοσία…)
b. Υποστήριξη διαδικασίας αξιολόγησης προσωπικού
c. Προώθηση προβληµάτων προσωπικού στα αρµόδια τµήµατα και
παρακολούθηση εξέλιξης

Ωράριο µαθηµάτων 16:00 – 19:00

«Ευχαριστούµε το SCI για την εξαιρετική εκπαίδευση
στους υπεύθυνους και εργοδηγούς των αποθηκών
µας. Η ενδυνάµωση των ηγετικών τους ικανοτήτων,
η βελτίωση των οργανωτικών τους δεξιοτήτων και
η αύξηση της παραγωγικότητας στο σύνολο των
δραστηριοτήτων µας είναι ένα µέρος από όσα
άµεσα παρατηρήσαµε στους αποθηκευτικούς µας
χώρους. Καθώς το σηµαντικότερο κεφάλαιο ενός
οργανισµού είναι οι άνθρωποι συνιστώ
ανεπιφύλακτα την συγκεκριµένη εκπαίδευση».

Λυκούργος Μανωλιάδης

Deputy General Manager
DIAKINISIS

«Το πρόγραµµα που σχεδίασε το Supply Chain
Institute αποτέλεσε µία ιδιαίτερα ευχάριστη και
χρήσιµη εµπειρία για το σύνολο των στελεχών µας
που το παρακολούθησαν, καλύπτοντας θεωρητικές
γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές για όλες τις
βασικές λειτουργίες µιας σύγχρονης αποθήκης και
σε συνδυασµό µε την αναγνωρισµένη πιστοποίηση
από ένα σηµαντικό φορέα στον χώρο του Supply
Chain, ενδυνάµωσε τα κίνητρα εξέλιξης των µελών
της οµάδας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της
METRO».

Πρέκας Αντώνης

Διευθυντής Αποθηκών &
Τµήµατος Εξυπηρέτησης
METRO

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
a. Στελέχη back office στον τοµέα της
αποθήκης και της διακίνησης
b. Διαχειριστές/συντονιστές των
πληροφοριακών συστηµάτων της εταιρίας
( ERP-WMS )
c. Υπαλλήλους των τµηµάτων customer
service που εµπλέκονται στις διαδικασίες
της αποθήκης και της διακίνησης
d. Εργοδηγούς αποθηκών που
διαχειρίζονται θέµατα αποθεµάτων,
αποστολών, πελατών…
e. Υπαλλήλους λογιστηρίων αποθηκών
που επιθυµούν µια ευρεία γνώση για τη
δουλειά της αποθήκης και του customer
service
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Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράµµατος

Γιώργος Καραγιαννίδης
Υπεύθυνος προγράµµατος, SUPPLY CHAIN INSTITUTE
Ο κ. Γιώργος Καραγιαννίδης είναι πτυχιούχος της σχολής Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ. Έχει εργασθεί ως διευθυντής
παραγωγής και εργοστασίου, διευθυντής Αποθηκών – Διανοµής και Λιµένος, διευθυντής HR, διευθυντής logistics, καθώς και γενικός
διευθυντής σε Ελληνικές επιχειρήσεις. Έχει εµπειρία πολλών ετών στην εγκατάσταση και διοίκηση συστηµάτων παραγωγής και εφοδιαστικής
αλυσίδας: Συστήµατα WMS, εγκατάστασης και ελέγχου διαδικασιών (Performance measurement, KPIs), MIS. Τα τελευταία χρόνια
δραστηριοποιείται ως σύµβουλος επιχειρήσεων σε projects αναδιοργάνωσης (logistics, παραγωγής, εταιρικών διαδικασιών). Είναι
πιστοποιηµένος εισηγητής και συνεργάτης του supply chain institute σε εκπαιδευτικά προγράµµατα.

Ιωσήφ Μπούρλας
Ο κ. Ιωσήφ Μπούρλας είναι Οικονοµολόγος (Πανεπιστήµιο Αθηνών) και έχει Μεταπτυχιακά σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στην Αγγλία από
το Πανεπιστήµιο Aston στο Birmingham. Έχει εργαστεί σε Πωλήσεις, Marketing, Εµπορική και Γενική Διεύθυνση, σε µεγάλες πολυεθνικές και
ελληνικές επιχειρήσεις (ELI-LILLY, ALCON LABORATORIES YOPLAIT, MAΚRO CASH & CARRY, SPAR ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, CALL CENTER HELLAS –
TOP MANAGEMENT). Ασχολείται µε την ανάπτυξη-εκπαίδευση στελεχών από το 1985 σαν δεύτερη απασχόληση. Από το 2002 είναι
αποκλειστικά σύµβουλος επιχειρήσεων σε θέµατα ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναµικού και ιδιοκτήτης της TMS Business
Training. Μέχρι σήµερα έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 40.000 άτοµα.

Αρίστος Γεωργίου
Ο κ. Γεωργίου είναι Τεχνολόγος Ναυπηγός Μηχανικός και εργάζεται σε θέση ΕΔΙΠ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι διορισµένος το 1980
στο Μετροτεχνικό Εργαστήριο, της Σχολής Μηχ/γων Μηχανικών στο οποίο προΐσταται από το 1987. Έχει έντονο διδακτικό, ερευνητικό έργο στην
περιοχή του Ελέγχου Ποιότητας, Μελέτης Εργασίας και Ανάπτυξης και εφαρµογής Συστηµάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Εργαστηρίων και
Επιχειρήσεων και έργα BPR. Από το1995 συνεργάζεται µε την PLANNING ΑΕ ως εξωτερικός Συνεργάτης και έχει συµµετάσχει σε πολλά έργα
στις εταιρείες, Αλουµίνιο της Ελλάδος, ΘΩΡΑΞ, ΑΛΟΥΜΑΝ, FAMAR, PRAKTIKER, SPRIDER, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, PIZZA HUT, FEST .

Κατερίνα Γκιζελή
Η κ. Κατερίνα Γκιζελή είναι πτυχιούχος του Φυσικού τµήµατος του Παν. Αθηνών και κάτοχος M.Sc. από το University of Leeds, UK. Έχει εργασθεί
στον ιδιωτικό τοµέα ως υπεύθυνη εκπαίδευσης και προώθησης προϊόντων λογισµικού. Έχει διατελέσει υπεύθυνη θεµατικού πεδίου
Πληροφορικής στην ΕΕΔΕ και επιστηµονική υπεύθυνη σε πλήθος επιδοτούµενων προγραµµάτων. Από το 2000 δραστηριοποιείται ως σύµβουλος
σε θέµατα µηχανογράφησης και εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων. Η διδακτική της εµπειρία περιλαµβάνει το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας
Διοίκησης, το ΙΕΣΟΕΛ, το ΚΕΚ του Παν. Αθηνών και πλήθος εταιρειών του ιδιωτικού τοµέα. Έχει πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκων από το
ΕΚΕΠΙΣ.
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Επαγγελµατική εκπαίδευση & πιστοποίηση Υπάλληλος Γραφείου Αποθήκης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πληροφορίες Εταιρείας / Οργανισµού
Επωνυµία Εταιρείας/Οργανισµού: ..........................................................................................................................................................
Tαχ. Διεύθυνση: ................................................................ Tαχ. Κώδικας: ................................ Πόλη: ..................................................
Τηλέφωνο: ....................................................................................... Fax: .............................................................................................
E-mail: ..................................................................................... Website: …….......................................................................................
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Πλήρης Επωνυµία Εταιρείας/Οργανισµού: ................................................................................................................................................
Δραστηριότητα: .......................................................................................................................................................................................
A.Φ.Μ.: ........................................................................................ Δ.Ο.Υ.: .............................................................................................
Tηλέφωνο: ..............................................................................................................................................................................................
Αποστολή τιµολογίου υπόψη: ...................................................................................................................................................................
Πληροφορίες συµµετεχόντων
1ος συµµετέχοντας
Ονοµατεπώνυµο: ..................................................................... Θέση: .............................. E-mail: .............................................................................
2ος συµµετέχοντας
Ονοµατεπώνυµο: ..................................................................... Θέση:.............................. E-mail: ..............................................................................
3ος συµµετέχοντας
Ονοµατεπώνυµο: ..................................................................... Θέση: .............................. E-mail: ...............................................................................

Κόστος εκπαιδευτικού προγράµµατος 33 ωρών:
1 συµµετοχή: 480€ + ΦΠΑ, 2 συµµετοχές: 430€ + ΦΠΑ έκαστη, 3 συµµετοχές και άνω: 380€ + ΦΠΑ έκαστη.
Κόστος εξέτασης: 150€ + ΦΠΑ, Ειδικά πακέτα για ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση.
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα επιδοτείται από ΛΑΕΚ 0,24
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συµµετέχουσα επιχείρηση / οργανισµός καταβάλλει µε τη δήλωση συµµετοχής, το σύνολο του κόστους συµµετοχής.
Η καταβολή γίνεται µέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασµό του δικαιούχου Supply Chain Sales & Customer Institute:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αρ. 5014-035505-261 IBAN: GR 3901720140005014035505261
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. 710/470170-42 IBAN: GR 3601107100000071047017042
ALPHA BANK: Αρ.146002320014886 IBAN: GR 2201401460146002320014886
Παρακαλούµε αποστείλατε την απόδειξη πληρωµής στο fax 210 618 3999 ή σκαναρισµένη µέσω e-mail στο info@scisce.eu. H απόδειξη πληρωµής χρειάζεται να
αναφέρει την επωνυµία της εταιρίας και την αιτιολογία “BACK OFFICΕ'’.
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακύρωση της αγοράς πρέπει να αποστέλλεται γραπτώς στο info@scisce.eu.- Σε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής / των
συµµετοχών µέχρι και δύο ηµέρες πριν τη διεξαγωγή του έργου, το Supply Chain, Sales & Customer Institute τιµολογεί το 100% της αµοιβής που αντιστοιχεί στις
ακυρωµένες συµµετοχές και το αφαιρεί από µελλοντική συµµετοχή της εταιρείας / ιδιώτη σε µελλοντικό σεµινάριο / συνέδριο του Supply Chain, Sales & Customer
Institute. Σε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής / των συµµετοχών µία ηµέρα πριν τη διεξαγωγή του έργου ή σε περίπτωση µη εµφάνισης κατά τη διεξαγωγή του
έργου, το Supply Chain, Sales & Customer Institute τιµολογεί κανονικά τη συνολική αµοιβή και η εταιρεία / ο ιδιώτης την εξοφλεί στο 100% χωρίς συµψηφισµό σε
µελλοντικό σεµινάριο / συνέδριο.
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Σας ενηµερώνουµε ότι στη βάση δεδοµένων µας διατηρούµε τα ως άνω προσωπικά σας στοιχεία µε σκοπό να σας εξυπηρετήσουµε και να σας ενηµερώνουµε για παρόµοιες δράσεις όπως αυτή που έχετε επιλέξει
να συµµετέχετε (σεµινάρια, συνέδρια ή πιστοποίηση). Σας δηλώνουµε ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψουµε, δηµοσιοποιήσουµε, ανταλλάξουµε και γενικά να χρησιµοποιήσουµε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, τα
προσωπικά σας στοιχεία πλην της προαναφερόµενης εξυπηρέτησης και ενηµέρωσής σας ή εφ’ όσον είστε πελάτης µας λόγω των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη συνεργασία µας -πχ έλεγχος ΛΑΕΚ- είναι
πιθανό να χρησιµοποιήσουµε τα απαραίτητα -και µόνο- στοιχεία που θα µας ζητηθούν από την αρµόδια αρχή. Δεσµευόµαστε ότι θα προστατεύουµε τα στοιχεία σας, από κάθε ανεξουσιοδότητη πρόσβαση και ότι δεν
πρόκειται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, παρά µόνο σε περίπτωση που ορίζεται ή επιβάλλεται από το νόµο. Τέλος δεσµευόµαστε ότι θα διεκπεραιώσουµε µέσα στα νόµιµα πλαίσια κάθε αίτηµά σας για πρόσβασή
σας, διόρθωση, διαγραφή δεδοµένων σας από τη βάση µας, καθώς και οποιοδήποτε αίτηµα βάσει των δικαιωµάτων σας όπως ορίζονται από τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 Ε.Κ. και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 (GDPR).
• Τα προσωπικά σας δεδοµένα είναι προσβάσιµα από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και από τρίτα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, που ενεργούν για λογαριασµό της, ως εκτελούντες την
επεξεργασία, στο πλαίσιο ειδικής συµφωνίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων που έχουµε καταρτίσει µαζί τους.
Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδοµένων στη βάση µας προβλέπεται µόνο για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για τους σκοπούς επεξεργασίας τους. Πέραν του χρονικού αυτού διαστήµατος, τα
δεδοµένα σας θα διαγράφονται µε ασφαλή τρόπο.

Υπογραφή

Όνοµα υπογράφοντος

Ηµεροµηνία

