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ΕΚΑΠΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ #3
BASICS & SKILLS ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΟ ΔΙΑ-ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ,ΔΙΑΛΟΓΕΑ
 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ζχει ςτόχο να εκπαιδεφςει πάνω ςτθν κακθμερινότθτα τθσ
δουλειάσ τουσ τον Προϊςτάμενο, Υπεφκυνο και τα λοιπά ςτελζχθ τθσ Αποκικθσ και Διαμεταφορικισ εταιρείασ. Τον Υπεφκυνο Διανομισ, Υπεφκυνο Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν
Υπεφκυνο Σχεδιαςμοφ & Ηιτθςθσ, Υπεφκυνο Μεταφορϊν & Δρομολόγθςθσ, υπεφκυνουσ
ποιότθτασ, ςτθν εφαρμογι των κανόνων ςφγχρονθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Διαμεταφορικισ εταιρείασ.
 Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να βελτιϊςουν τισ λειτουργίεσ
τθσ αποκικθσ, να διαχειριςτοφν το απόκεμα, τον εξοπλιςμό, τον χϊρο, το προςωπικό, τισ
μεταφορικζσ εταιρείεσ, τθ δρομολόγθςθ, τουσ υπεργολάβουσ και τισ παραγγελίεσ των
πελατϊν τθσ με αποτελεςματικότερο τρόπο ςτισ ςυνκικεσ του παγκόςμιου ανταγωνιςμοφ
ςτα logistics.
 Αφορά κυρίωσ επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ
(3PL), forwarders, μεταφορικζσ εταιρείεσ. Επίςθσ εμπορικζσ χονδρικοφ ι λιανικοφ εμπορίου,
παραγωγικζσ, μεταφορικοφ, με κάκε τρόπο ζργου επιχειριςεισ, οι οποίεσ είτε ζχουν inhouse
logistics, είτε εκχωροφν μζροσ του ζργου αυτοφ outsourcing.
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Με την ολοκλήρωςη του προγράμματοσ κα είναι ςε κζςθ οι εκπαιδευόμενοι να:
 Κατανοιςουν τα ςτοιχεία του Αποκθκάριου Δια-μεταφορζα ςαν Manager, και τισ μεκόδουσ
υποκίνθςθσ και ανάπτυξθσ εργαηομζνων ςτθν αποκικθ.
 Γνωρίςουν τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ .
 Κατανοιςουν τισ βαςικζσ και ανελαςτικζσ απαιτιςεισ προτφπων πιςτοποίθςθσ, διακριβϊςεων
(ISO’s, TAPA , ιδιωτ, Πρωτόκολλα).
 Κατανοιςουν τισ μεκόδουσ και τεχνικζσ παραλαβισ τοποκζτθςθ των αγακϊν, δεμάτων,
φακζλων.
 Κατανοιςουν τισ μεκόδουσ και τισ τεχνικζσ ετοιμαςίασ τοποκζτθςθσ των παραγγελιϊν
και τον προγραμματιςμό των αποςτολϊν αγακϊν, δεμάτων, φακζλων.
 Κατανοιςουν τα Βαςικά τθσ αποκικευςθσ διαχείριςθσ και μεταφορά ιδιαίτερο προϊόντων
όπωσ επικινδφνων φορτίων (ADR) και ευαίςκθτων προϊόντων ( τρόφιμα , φάρμακα).
 Κατανοιςουν ειδικά κζματα Ταχυδρομικισ αγοράσ .
 Προςεγγίςουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ κοςτολόγθςθσ.
 Προςεγγίςουν τα κζματα τθσ οικονομίασ τθσ μεταφοράσ, βζλτιςτεσ διαδρομζσ, δείκτεσ
απόδοςθσ και απολογιςμοφ .
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Με την ολοκλήρωςη του προγράμματοσ κα είναι ςε κζςθ οι εκπαιδευόμενοι να:
 Σχεδιάςουν τθν ςυντιρθςθ ςτόλου, τθν ανάλυςθ κόςτουσ, να κατανοιςουν τα είδθ
ςυντιρθςθσ και τθ ςχετικι τεκμθρίωςθ.
 Κατανοιςουν τα ΙΤ tools τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ όπωσ ERP, WMS, MRPI& II,ABC
 Κατανοιςουν τα ςυςτιματα επικοινωνίασ «Truck trailer security satellite navigator
systems».
 Σχεδιάςουν τθν εξυπθρζτθςθ του πελάτθ, τθν ςχετικι τεκμθρίωςθ, τα υποςτθρικτικά
ςυςτιματα επικοινωνίασ (CRM).
 Κατανοιςουν κζματα Υ & Α και τθν διαχείριςθ κινδφνου εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.
 Κατανοιςουν ιδιαίτερα τθν Ανάλυςθ των Κινδφνων Οδικισ Αςφάλεια, αξιολόγθςθ.
ρίςκου διαδρομϊν τουσ δείκτεσ οδικισ αςφάλειασ, και των εργαλείων δρομολόγθςθσ
 Κατανοιςουν κζματα προςταςία επαγρφπνθςθσ περιβάλλοντοσ.
 Μεταφορά & πράςινθ εφοδιαςτικι αλυςίδα.
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 Στουσ ςυμμετζχοντεσ παρουςιάηονται εφαρμοςμζνεσ πρακτικζσ logistics, παραδείγματα,
μελζτεσ περιπτϊςεων με αςκιςεισ αυτό-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 δια-μεταφοράσ προιόντων,διαλογεασ» ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ISO/IEC
17024:2012.
Θ 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 παρακολοφκθςθσ.

