
   

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ 
 

«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ  
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ» 

 
 

 
Στόχος: 
Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι 
επιχειρήσεις είναι η ανάγκη διαχείρισης αποθεμάτων των 
προϊόντων που είτε παράγουν είτε διακινούν μέσα σε 
συνθήκες οικονομικής κρίσης. Παράλληλα έχουν να 
διαχειριστούν και να χρησιμοποιήσουν μέσα που ήταν 
άγνωστα πριν μερικά χρόνια όπως το διαδίκτυο και άλλα 
ηλεκτρονικά εργαλεία ενώ συγχρόνως βρίσκονται μπροστά 
σε νέες νομοθετικές απαιτήσεις για την ποιότητα, την 
ασφάλεια κλπ. Ο ανταγωνισμός απαιτεί την βελτίωση της 
παραγωγικότητας στην κάθε δραστηριότητα 
συμπεριλαμβανόμενης και αυτής του εφοδιασμού (όπου 
αυτή γίνεται από υπεύθυνους της αποθήκης) του οποίου οι  
 

 
αποθήκες είναι αναπόσπαστο μέρος. Στην προσπάθεια τους 
οι εργαζόμενοι να εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τους  διαθέσιμους ανθρώπινους και οικονομικούς 
πόρους, τον χρόνο και τον συρρικνούμενο χώρο 
αποθήκευσης προβαίνουν σε εργασίες που απαιτούν 
γνώσεις πέραν του συνήθους. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη 
εκπαίδευσης όλων των υπεύθυνων αποθηκών για τις 
ιδιαιτερότητες που προκύπτουν μέσα από μια νέα 
προσέγγιση σε θέματα που αφορούν στο χώρο της 
αποθήκης. 
 

 

Μετά την Ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 
 Να γνωρίζουν τις διαδικασίες έρευνας της αγοράς για την εξεύρεση προμηθευτών 
 Να γνωρίζουν τους κινδύνους του διαδικτύου και τους τρόπους προστασίας 
 Να γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές αποθήκευσης και τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα 
 Να έχουν πλήρη επίγνωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ο σύγχρονος υπεύθυνος αποθήκης 
 Να αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν τους διάφορους κινδύνους που υπάρχουν στο χώρο των αποθηκών και την ανάγκη 

της ετοιμότητας. 
 Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και να κατανοήσουν σχετικές έννοιες της εργονομίας σε σχέση με εργασίες αποθήκης  
 
Περιγραφή Υποψηφίων: 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές και γενικά Υπεύθυνους Εφοδιασμού και Αποθηκών επιχειρήσεων και 
οργανισμών.    
 
Εκπαιδευτής: 
Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει ο Κύπριος Εμπειρογνώμονας Δρ. Γιάννης Φεσάς. 
 
Δικαίωμα Συμμετοχής: €170 + €32.30 Φ.Π.Α.  
Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ  €119      Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ      € 83.30 (€51 + €32.30 ΦΠΑ)   

 
Δηλώσεις Συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ, 
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη  3, Τ.Κ.  21455,  1509   Λευκωσία , Τηλ.  22889840, Φαξ: 22668630, e-mail: 
gvenizelou@ccci.org.cy  το αργότερο μέχρι την Τρίτη 02 Ιουνίου 2015. 

 
Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών γι’ 
αυτό  θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Χρίστο Ταντελέ, Τηλ. 
22889840.  
 
Με εκτίμηση, 
Χρίστος Ταντελές 
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ. 
                                                                                      
 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:         04/06/2015 
Xώρος Διεξαγωγής:  Ξενοδοχείο THE CLASSIC 

mailto:gvenizelou@ccci.org.cy


   

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Λευκωσία 04/06/2015 

Ώρες  
Εφαρμογής * 

Διάρκεια * Ανάλυση περιεχομένου 
(σημειώνεται το θεωρητικό και πρακτικό μέρος) 

Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι (ώρες : λεπτά)  

08:30 08:45 0.25 Εισαγωγή και Στόχοι Προγράμματος  

08:45 11:00 2.25 

Ενότητα 1: Εφοδιασμός και Αποθήκευση 

 Εισαγωγή  και Ορισμοί (Εφοδιασμός, απόθεμα, η Αποθήκη στη Μεγάλη και τη Μικρή 
επιχείρηση) 

 Τι κάμνει την διαφορά στη «λιτή» επιχείρηση. Η ανάγκη της αναβαθμισμένης κατάρτισης 

 Λειτουργίες του εφοδιασμού (Πρόβλεψη αναγκών, Έρευνα για προμηθευτές, αξιολόγηση 
προμηθευτών, προδιαγραφές, καθορισμός της τιμής) 

 Κίνδυνοι πριν την τοποθέτηση παραγγελίας 

 Παρακολούθηση παραγγελίας 

 Παραγγελίες από το διαδίκτυο, κίνδυνοι και τρόποι προστασίας 

 Έλεγχος κατά την παραλαβή 

 Συζήτηση  

 

11:00 11:15 0,25 Διάλειμμα  

11:15 13:00 1.75 

Ενότητα 2: Αποθήκες και Εργασίες Αποθηκών 

 Αποθήκες και ο ρόλος τους, Παρακολούθηση του αποθέματος, Καταμετρήσεις 

 Είδη και μορφές υλικών που αποθηκεύονται 

 Οργάνωση του χώρου 

 Οι εργασίες μιας αποθήκης (τοποθέτηση, φύλαξη, ανάκτηση, αποστολή) 

 Εισαγωγή στα κυριότερα μηχανήματα και μέσα αποθηκών 

 Η αξιοποίηση των τριών διαστάσεων του χώρου, Τύποι Ραφιών 

 Νομοθεσία, Εκτίμηση Κινδύνου σε αποθήκες, Επικίνδυνα υλικά 

 Συζήτηση 
 

 

13:00 14:00 1.00 Γεύμα  

14:00 15:30 1.50 

Ενότητα 3: Χρήση Μηχανημάτων και άλλων βοηθημάτων αποθήκης 

 Χρήση περονοφόρων οχημάτων 

 Βασικοί κανόνες ασφάλειας για περονοφόρα 

 Φόρτωμα και ξεφόρτωμα οχημάτων 

 Χρήση άλλων βοηθημάτων αποθήκης 

 Κίνηση φορτίων με εύκολους τρόπους 

 Τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας 

 Συζήτηση 

 

15:30 15:45 0.25 Διάλειμμα   

15:45 17:00 1.25 

Ενότητα 4: Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο των Αποθηκών 

 Εργονομία και άρση βαρών 

 Η απλή φυσική της ισορροπίας, Κέντρο Βάρους 

 Πυρασφάλεια αποθηκών 

 Ετοιμότητα για έκτακτη ανάγκη 

 Χειρισμός ατυχημάτων με χημικά 

 Συζήτηση 

 

Σύνολο Καθαρής 
Διάρκειας *** 

7:00   

 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

               

Δήλωση Συμμετοχής 
 

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνει το 
ΚΕΒΕ με θέμα:  
 
«Αποτελεσματική Διαχείριση Εφοδιασμού και Αποθήκης μέσα σε Συνθήκες Οικονομικής Περισυλλογής» 

 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.         Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.          Τ.Κ. 

E-MAIL: 

Αρ. Συμμετεχόντων:  

 
   Λευκωσία, 04/06/2015, Ξενοδοχείο THE CLASSIC   
 

 
 

Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 

 
Ονόματα Συμμετεχόντων:     Θέση στην Εταιρεία: 
 

1. ……………………………………………………………...  ………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………...  ………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………  ………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………  ………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………  ………………………………………………… 

 

Ημερομηνία ………………………………………………… Υπογραφή …………………………………………….. 


