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Διοργάνωση:

4 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Μέτρηση της απόδοσης της αποθήκης
ως λειτουργική µονάδα της επιχείρησης
Υπολογισµός και βελτίωση του
κόστους λειτουργίας
Υλοποίηση συστήµατος διαδικασιών
των λειτουργιών της αποθήκης
Σύνδεση της λειτουργίας της αποθήκης
µε το customer service

ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
• Logistics Managers
• Υπεύθυνους Αποθήκης
• Αποθηκάριους / Εργοδηγούς
• Υπεύθυνους Γραφείων Κίνησης
• Υπεύθυνους Παραλαβών &
Παραδόσεων
• Συντονιστές Picking
• Υπεύθυνους Φορτώσεων
• Υπεύθυνους WMS κ.α.

Επιστηµονική Yποστήριξη:

ΤΟ CONCEPT
Σε πολλές αποθήκες στην Ελλάδα, το 60% του χρόνου \
των εργαζοµένων χάνεται σε µη παραγωγικές δραστηριότητες
πολλές από τις οποίες δεν είναι εµφανείς. Η ανάγκη για λιτή
λειτουργία της αποθήκης είναι επιτακτική εάν σκεφτεί κανείς τι
µπορεί να εξοικονοµήσει όπως αποδεικνύεται τόσο από την
εµπειρία της Planning στην Ελλάδα όσο και από διεθνείς
έρευνες:
• Περιορισµό του λειτουργικού κόστους της αποθήκης κατά 25%
• Αύξηση της εκµετάλλευσης του αποθηκευτικού χώρου έως23%
• Περιορισµό των lead times µέχρι και 70%
• Αύξηση της παραγωγικότητας στην αποθήκη έως 75%
• Μείωση στα µεταφορικά κόστη µέχρι και 25%
• Ορθολογική διαχείριση υπερωριών µε µειώσεις που φτάνουν
το 85%
Οι βασικοί στόχοι του σεµιναρίου είναι:
• Εντοπισµός και εξάλειψη του περιττού «λίπους» στις
αποθηκευτικές λειτουργίες
• Βέλτιστη ιεράρχηση διαδικασιών στην καθηµερινή
λειτουργία της αποθήκης
• Παροχή συγκεκριµένων µεθοδολογιών άµεσης εφαρµογής
µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη µείωση του
λειτουργικού κόστους
• Βέλτιστη διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στην Αποθήκη,
ενίσχυση των διοικητικών ταλέντων των Team Leaders.

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συµµετοχής: κ. Ανδρέας Βαρελάς
Supply Chain Institute | τηλ.: 210 61 80 104, 210 61 83 800 | email: info@scisce.eu | www.scisce.eu
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Η αποθήκη σήµερα και στο άµεσο µέλλον
Εντοπισµός-εξάλειψη «λίπους» στις λειτουργίες της αποθήκης
Βελτίωση της χρήσης της εγκατάστασης και του εξοπλισµού
( hard – soft ) της αποθήκης
Πως «στήνουµε» ένα σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης των
εργασιών της αποθήκης (KPIs , µετρήσεις απόδοσης)
Πως διαχειριζόµαστε τις διαδικασίες µε τις οποίες εκτελούνται
οι εργασίες της αποθήκης
Διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού (αξιολογήσεις, job
description)
Πως ελέγχουµε την αλληλεπίδραση αποθήκης και αποθεµάτων
Πως ελέγχουµε τις επιπτώσεις των λειτουργιών της αποθήκης
στο customer service

_

ΤΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΟΦΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ:

Κατανόηση της αναγκαιότητας “Λιτής” λειτουργίας της
_ αποθήκης
Οργανωµένος έλεγχος των λειτουργιών της αποθήκης µε
στόχο την:
• Εξάλειψη λειτουργιών µηδενικής προστιθέµενης αξίας
• Καλύτερη αξιοποίηση αποθηκευτικού χώρου
• Μείωση λαθών και ζηµιών
• Εξάλειψη νεκρών χρόνων
• Δραστική µείωση υπερωριών

Εκπαιδευτής:
Γιώργος Καραγιαννίδης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
08:30 – 09:00
Προσέλευση
09:00 - 10:30
Γενική θεώρηση της Ελληνικής
αποθήκης σήµερα και στο µέλλον
Λιτή αποθήκη – εξάλειψη του λίπους
µέσα στην αποθήκη
10:30 – 10:45
Διάλειµµα
10:45 - 12:15
Υποδοµές - Εξοπλισµός αποθήκης –
βελτιστοποίηση χρήσης
Διαχείριση αποθεµάτων
12:15 – 13:00
Διάλειµµα
13:00 – 14:30
Η απόδοση της αποθήκης
• Οι λειτουργίες της αποθήκης
• Διαδικασίες
• Μέτρηση της απόδοσης της αποθήκης
• KPIs
14:30 – 14:45
Διάλειµµα
14:45 - 16:15
Το management της αποθήκης
Διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού
WMS
3PL

Ο κ. Γιώργος Καραγιαννίδης είναι πτυχιούχος της σχολής Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ. Έχει φοιτήσει σε σχολή
Προγραµµατιστών Η/Υ και έχει εκπαιδευθεί, µεταξύ άλλων, σε συστήµατα µέτρησης εργασίας (µέθοδος REFA).
Έχει εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις στην παραγωγή, τα logistics και τη διοίκηση µεγάλων Ελληνικών εταιριών. ‘Έχει εµπειρία 35 ετών
στη διοίκηση επιχειρήσεων µε έµφαση στη µελέτη και εγκατάσταση ERP και WMS συστηµάτων, ανάπτυξη συστηµάτων ελέγχου
διαδικασιών (Performance measurement , KPIs) και MIS. Είναι πιστοποιηµένος εισηγητής σεµιναρίων (ΕΕΔΕ – ΕΕΕΕ – ΕΟΜΜΕΧ –
Μεγάλες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις) στους τοµείς: Οργάνωση και έλεγχος παραγωγής / Συστήµατα δεικτών µέτρησης παραγωγικότητας,
Συντήρηση βιοµηχανικού εξοπλισµού / TPM, Μελέτη / Μέτρηση Εργασίας, Σύγχρονη οργάνωση Αποθηκών, Διαχείριση µεταφορών,
Ασφάλεια διακινήσεων – µεταφορών, Διαχείριση Αποθεµάτων µε σύγχρονα συστήµατα, Risk management, Το Budget ως εργαλείο
διοίκησης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.
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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: ......................................................................................... Fax: ..........................................................................................
Αποστολή τιµολογίου υπόψη: .................................................................................................................................................................
Πληροφορίες συµµετεχόντων
1ος συµµετέχοντας
Ονοµατεπώνυµο: ..................................................................... Θέση: ....................................... E-mail: .............................................
2ος συµµετέχοντας
Ονοµατεπώνυµο: ..................................................................... Θέση: ....................................... E-mail: .............................................
3ος συµµετέχοντας
Ονοµατεπώνυµο: ..................................................................... Θέση: ....................................... E-mail: .............................................
Κόστος συµµετοχής
1 συµµετοχή: 300€ + ΦΠΑ, 2 συµµετοχές: 270€ + ΦΠΑ έκαστη, 3 συµµετοχές και άνω: 240€ + ΦΠΑ έκαστη.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.
Tο σεµινάριο επιδοτείται από το ΛΑΕΚ 0,24%.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
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 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 “Η ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΗΜΕΡΑ”.
Σε περίπτωση ακύρωσης µετά την 12/4 η διοργάνωση τιµολογεί το 50% του συνολικού κόστους συµµετοχής ενώ σε περίπτωση µη ειδοποίησης για ακύρωση, η
διοργάνωση τιµολογεί κανονικά τη συµµετοχή.
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

