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EKΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ #1
BASICS & SKILLS ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ
(SUPPLY CHAIN MANAGER)
 Το ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθφνεται ςε όλα τα ςτελζχθ τθσ εφοδιαςτικισ
αλυςίδασ και κυρίωσ ςτα μεςαία και ανϊτερα ςτελζχθ των Logistics(Managers
Engineers,Coordinators,Planners, Analysts), Αποκθκϊν, Μεταφορϊν, Προμθκειϊν, Διαχείριςθσ
καναλιϊν διανομισ και ςτόλου οχθμάτων, και 3PL Providers.
 Αφορά επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ (3PL),
εμπορικζσ-παραγωγικζσ-μεταφορικoφ, με κάκε τρόπο, ζργου επιχειριςεισ, οι οποίεσ είτε ζχουν
inhouse logistics, είτε εκχωροφν μζροσ του ζργου αυτοφ outsourcing.
 Απαιτείται βαςικι γνϊςθ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα και ελάχιςτθ εργαςιακι εμπειρία.
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Με την ολοκλήρωςη του προγράμματοσ κα είναι ςε κζςθ οι εκπαιδευόμενοι να:
 Κατανοιςουν τον ςχεδιαςμό και τθν λειτουργία τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.
 Γνωρίςουν τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ.
 Προςεγγίςουν ςυςτθμικά τθν αλυςίδα αξίασ (Value Chain), και τθν λιτι προςζγγιςθ τθσ
εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.
 Κατανοιςουν τισ ροζσ εργαςίασ, τουσ χρόνουσ και τισ ροζσ του ςυςτιματοσ.
 Κατανοιςουν τισ αρχζσ διαχείριςθσ καναλιοφ διανομισ και ςτόλου οχθμάτων και με ςτοχεία κόςτουσ.
 Σχεδιάςουν τισ διεργαςίεσ και λειτουργίεσ του κυκλϊματοσ τθσ εφοδιαςτικισ
αλυςίδασ ποςοτικοποιθμζνεσ και ςτοχοποιθμζνεσ.
 Κατανοιςουν τισ εμπλοκζσ και τισ ςχζςεισ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και τα ςυςτιματα
ποιότθτασ (ΙSO’s και διάφορα ιδιωτικά πρωτόκολλα πιςτοποίθςθσ).
 Προςεγγίςουν ςυςτθμικά τθν λειτουργία τθσ με SOP’s.
 Κατανοιςουν τθν μεταφορά ςαν μζροσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, μεταφορικζσ εταιρείεσ, Logistics
Service Providers. Εκνικό & ευρωπαϊκό νομοκετικό πλαίςιο κανονιςμοί. Νομικό πλαίςιο οδικισ
αςφάλειασ, απαιτιςεισ.
 Κατανοιςουν μεκόδουσ και τεχνικζσ ανάπτυξθ ςυμβολαίων (Contact Logistics) και ςυςτιματα
μζτρθςθσ για 3PL Providers.
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Με την ολοκλήρωςη του προγράμματοσ κα είναι ςε κζςθ οι εκπαιδευόμενοι να:
 Αξιολογιςουν και βελτιϊςουν τισ υποδομζσ παγίων, H-M εξοπλιςμοφ, οχθμάτων, ανκρωπίνων πόρων,
ΙΤ tools και τισ απαιτιςεισ τουσ.
 Αξιολογιςουν τον βακμό εξυπθρζτθςθσ του πελάτθ με ςχετικά εργαλεία μζτρθςθσ.
 Δθμιουργιςουν ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα reporting (παραγωγικότθτα, benchmarking), ΚPI’s και
απεικόνιςθ μζςω business intelligence (BI).
 Καταγράψουν, αξιολογιςουν και διαχειριςτοφν τουσ πικανοφσ κίνδυνουσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.
 Δθμιουργιςουν τισ υποδομζσ και απαιτιςεισ για Responsible Sourcing.
 Ενθμερωκοφν για τισ τάςεισ και εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ για τισ νζεσ τεχνολογίεσ
και για τα Δεδομζνα μεγάλθσ Κλίμακασ (Big Data).
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 Στουσ ςυμμετζχοντεσ παρουςιάηονται εφαρμοςμζνεσ πρακτικζσ logistics, παραδείγματα,
μελζτεσ περιπτϊςεων με αςκιςεισ αυτο-αξιολόγθςθσ.

 Δίνονται Εργαλεία ςε μορφι Εφαρμογϊν Excel με μακρο-εντολζσ και γίνεται με χωρίσ ζξτρα
κόςτοσ εκπαιδευτικι υποςτιριξθ (με τα εργαλεία e-learning) ςτουσ ςυμμετζχοντεσ (one to
one) με υλικό εκπαίδευςθσ και καλζσ πρακτικζσ και πρακτικά tools για 3 μινεσ μετά το
κλείςιμο του ςεμιναρίου.
Ζτςι εξειδικεφονται οι γνϊςεισ με πρακτικζσ εφαρμογζσ.
 Δίνεται επιπλζον θ δυνατότθτα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να προετοιμαςτοφν κατάλλθλα για τθν
απόκτθςθ πιςτοποιθμζνου από το ΕΤΔ (Εθνικό φςτημα Διαπίςτευςησ) τθσ ειδικότθτασ
«Στζλεχοσ διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ» ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ISO/IEC
17024:2012.
Η διαδικαςία πιςτοποίθςθσ γίνεται με αμερολθψία και με τεκμθριωμζνθ επάρκεια, ενϊ
παράλλθλα κακιςτά αναγνωριςμζνο και αποδεκτό το πιςτοποιθτικό ωσ ιςότιμο από τουσ
Εκνικοφσ Φορείσ Διαπίςτευςθσ των χωρϊν-μελϊν τθσ E.A.(European cooperation for
Accreditation).
 Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα παραλάβουν πιςτοποιθτικό ςυμμετοχισ.

