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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ #4
ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ LOGISTICS:ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ζχει ςτόχο να εκπαιδεφςει τον Διευκυντι, Προϊςτάμενο,
Υπεφκυνο και τα λοιπά ςτελζχθ τθσ Αποκικθσ, τον Υπεφκυνο Διανομισ, Υπεφκυνο
Εξυπθρζτθςθσ Πελατών, Υπεφκυνο Σχεδιαςμοφ Ηιτθςθσ, Υπεφκυνοσ Μεταφορών,
Υπεφκυνουσ Ποιότθτασ ςε Αποκικεσ, ςτθν εφαρμογι των κανόνων ςφγχρονθσ οργάνωςθσ
και λειτουργίασ τθσ Αποκικθσ Tροφίμων & Ποτών.

 Αφορά επιχειριςεισ που ζχουν πλιρθ θ μερικι εμπλοκι με τρόφιμα και ποτά όπωσ:
παροχισ υπθρεςιών διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ (3PL), forwarders, μεταφορικζσ
εταιρείεσ, 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.
 Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να βελτιώςουν
τισ λειτουργίεσ τθσ αποκικθσ, να διαχειριςτοφν το απόκεμα τροφίμων και ποτών τον
εξοπλιςμό, τον χώρο, το προςωπικό, τισ μεταφορικζσ εταιρείεσ, τθ δρομολόγθςθ, τουσ
υπεργολάβουσ και τισ παραγγελίεσ των πελατών τθσ με αποτελεςματικότερο τρόπο, ςτισ
ςυνκικεσ του παγκόςμιου ανταγωνιςμοφ ςτα logistics τροφίμων.
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Με την ολοκλήρωςη του προγράμματοσ κα είναι ςε κζςθ οι εκπαιδευόμενοι να:
 Κατανοιςουν τισ απαιτιςεισ ςτισ Προδιαγραφζσ, Νομοκετικό πλαίςιο ςτον ςχεδιαςμό
βιομθχανιών και αποκθκών ,μεταφορζων τροφίμων/ποτών.
 Κατανοιςουν τισ μεκόδουσ και τεχνικζσ παραλαβισ τοποκζτθςθ των τροφίμων, ςε
διάφορεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ.
 Κατανοιςουν Συνκικεσ Ορκισ Αποκικευςθσ και τον ζλεγχο τθσ αποτελεςματικότθτασ
(αποκικευςθ ςε διάφορεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ) (case study) .
 Κατανοιςουν τισ μεκόδουσ και τισ τεχνικζσ ετοιμαςίασ τοποκζτθςθσ των παραγγελιών
και τον προγραμματιςμό των αποςτολών (case study).
 Προςεγγίςουν ςυςτθμικά τθν λειτουργία αποκικθσ τροφίμων με SOP’σ και τα ςυςτιματα
ποιότθτασ ςτισ ανελαςτικζσ απαιτιςεισ τουσ (ΙSO’s . FSS’s και διάφορα ιδιωτικά
πρωτόκολλα για 2nd party audits) (case study).
 Προςεγγίςουν τισ προδιαγραφζσ φορτθγών και τισ ςυνκικεσ μεταφοράσ τροφίμων κάκε
κατθγορίασ (case study).
 Αξιολογιςουν τισ υποδομζσ, H-M, οχθμάτων, ανκρωπίνων πόρων και ΙΤ tools κακώσ και τισ
απαιτιςεισ τουσ (case study).
 Κατανοιςουν τισ βαςικζσ αρχζσ, τα οφζλθ, τα ςυςτιματα τθν αναγκαιότθτα και το νομικό
πλαίςιο ςχετικά με τθν ιχνθλαςιμότθτα ςτα τρόφιμα.
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Με την ολοκλήρωςη του προγράμματοσ κα είναι ςε κζςθ οι εκπαιδευόμενοι να:
 Κατανοιςουν τθν Σπουδαιότθτα Ταξινόμθςθσ, Μεκοδολογίεσ Ταξινόμθςθσ και τα Συςτιματα
ανεφρεςθσ ( FIFO,FEFO,LIFO).
 Κατανοιςουν τα Συςτιματα ERP, WMS , MRP, IT tools (RF, barcode technics, Voice picking)
(case study).
 Διαχειριςτοφν τα αποκζματα τροφίμων και να παρακολουκιςουν τα οικονομικά μοντζλα
διαχείριςισ τουσ (case study).
 Αξιολογιςουν τον βακμό εξυπθρζτθςθσ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ πελάτθ με ςχετικά
εργαλεία μζτρθςθσ (case study).
 Ενθμερωκοφν για τισ τάςεισ και εξελίξεισ ςτο χώρο τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ για τισ νζεσ
τεχνολογίεσ και για τα Δεδομζνα Μεγάλθσ Κλίμακασ (Big Data).
 Κατανοιςουν τα Συςτιματα διαρκοφσ βελτίωςθσ αποκικευςθσ και διαχείριςθσ τροφίμων και
ποτών.
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 Στουσ ςυμμετζχοντεσ παρουςιάηονται εφαρμοςμζνεσ πρακτικζσ logistics, παραδείγματα,
μελζτεσ περιπτώςεων με αςκιςεισ αυτό-αξιολόγθςθσ.
 Δίνονται Εργαλεία ςε μορφι Εφαρμογών Excel με μακρο-εντολζσ και γίνεται με χωρίσ ζξτρα
κόςτοσ εκπαιδευτικι υποςτιριξθ (με τα εργαλεία e-learning) ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ( one-toone) με υλικό εκπαίδευςθσ και καλζσ πρακτικζσ και πρακτικά tools για 3 μινεσ μετά το
κλείςιμο του ςεμιναρίου.
Ζτςι εξειδικεφονται οι γνώςεισ με πρακτικζσ εφαρμογζσ.
 Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα παραλάβουν πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ.

