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23 & 24 ΜΑΙΟΥ 2019 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για την κατάρτιση των στελεχών και εργαζομένων όλων των βαθμίδων των 

φαρμακαποθηκών και των οργανισμών υγείας, με στόχο την κατανόηση των διεργασιών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα των φαρμάκων/καλλυντικών καθώς και την εφαρμογή εργαλείων 

και τεχνικών για την βελτιστοποίηση της ροής των προϊόντων και την αριστοποίηση των αποθεμάτων με 

ζητούμενο την μείωση του κόστους αποθεματοποίησης και διαχείρισης και την παροχή υψηλού 

επιπέδου Εξυπηρέτησης. 

 

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι ιδανική για: 

Εργαζόμενους και στελέχη φαρμακαποθηκών, καθώς και σε εργαζόμενους ανεξαρτήτου βαθμίδας στο 
χώρο των οργανισμών υγείας. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

▪ Κατανοήσουν τις λειτουργίες (process) για Ιnbound, warehousing & outbound logistics 
▪ Κατανοήσουν τις ροές υλικών πληροφοριών και εργαζομένων 
▪ Προσεγγίσουν συστημικά την λειτουργία αποθήκης με τα Συστήματα ποιότητας ΙSO 
▪ Γνωρίσουν και εφαρμόσουν έναν  ολοκληρωμένο σχεδιασμό αποθήκευσης, διανομής και 

μεταφοράς σε ευπαθή  προϊόντα (φάρμακα) 
▪ Αξιολογήσουν τις υποδομές οχημάτων, εξοπλισμού , ανθρωπίνων πόρων καθώς και τις 



απαιτήσεις τους 
▪ Αξιολογήσουν το επίπεδο  εξυπηρέτησης του πελάτη με σχετικά εργαλεία μέτρησης 
▪ Να κατανοήσουν το μηχανισμό του κόστους Logistics 
▪ Διαχειριστούν τα αποθέματα και να παρακολουθήσετε οικονομικά μοντέλα 
▪ Κατανοήσουν τα Συστήματα ERP, MRP 
▪ Αναλύσουν δείκτες μέτρησης απόδοσης, παραγωγικότητας και benchmarking. 
▪ Να κατανοήσουν τα Συστήματα διαρκούς βελτίωσης της Φαρμακαποθήκης 

 

Προφίλ Εισηγητή 

Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο και θα παρουσιάζεται από τον Τσάκωνα Μιχάλη, εγκεκριμένο 
Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης, ο οποίος διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως 
εκπαιδευτής αλλά και ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα Logistics, Supply Chain and Warehouse 
Management, Project Management και άλλα πολλά. Επιπλέον, η εμπειρία που απέκτησε μέσα από την 
πολυετή εργασία του σε φαρμακαποθήκες και φαρμακευτικές εταιρείες του εξωτερικού, τον καθιστά 
ικανό να διαχειρίζεται και να δίνει πρακτικές λύσεις στα προβλήματα των εταιρειών χρησιμοποιώντας 
πληθώρα εργαλείων και τεχνικών.  
 

 

Θεματολόγιο 

Ενότητα 1: Γενικές έννοιες - Logistics ,Απόθεμα - Τύποι ΑποθέματοςΕνότητα 2: B2B ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ & 

Ενότητα 2: Τρόποι Βελτιστοποίησης Κόστους στον Προγραμματισμό  

Ενότητα 3: Planning & Control - Forecasting - Η "σωστή" παραγγελία  

Ενότητα 4: Οργάνωση και Λειτουργία Λιτής Αποθήκης - Διανομής – Οι «σπατάλες» της Αποθήκης  

Ενότητα 5: Η έννοια του Capacity  (Βαθμός Ικανότητας Ικανοποίησης Αναγκών) – Δραστηριότητες 

Αποθήκης – Κωδικοποίηση – Αποτελεσματικό Picking  

Ενότητα 6: ERP και Νέες Τεχνολογίες ως μέθοδοι μείωσης κόστους  

Ενότητα 7: Απογραφή – Μέθοδος ABC 

Ενότητα 8: Ορθή Διαχείριση Αποθηκευτικών Χώρων και Αποθεμάτων 

Ενότητα 9: Τμήμα Αγορών (Purchasing) – Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής Προμηθευτή  

Ενότητα 10: Εφοδιαστική Αλυσίδα - Φυσική Διανομή - Κόστος Διανομής- Επιλογή βέλτιστου Συστήματος 

Διακίνησης - Οχήματα  

Ενότητα 11: Προγραμματισμός Παραγωγής - MRP vs. Just in Time Management 

Ενότητα 12: Διασφάλιση Ποιοτικού Ελέγχου (Ορθή διαχείριση Παραλαβών – Επιστροφών – 

Ακαταλλήλων ) 

Ενότητα 13: Η συνέργεια  Logistics και Marketing - Βελτιστοποίηση αποθηκευτικού Κόστους vs. 

Εξυπηρέτησης  Πελάτη – Δείκτες Μέτρησης Αποδοτικότητας Αποθήκης (KPI’s)- Οχήματα  

11.Προγρ 

 

 

 

 



ατισμόραγωγή MRP vs. Just in Time Management 

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:  23 & 24/ 05/ 2019                           Διάρκεια Προγράμματος: 14 ώρες 

Ώρες Διεξαγωγής: 9:00 – 17:00 

Τοποθεσία: New York Sweets  
                      Αίθουσα ΔΕΚ,  
                      Μιχαήλ Ηρακλέους 7, 4101,  
                      ΒΙ.ΠΕ Αγίου Αθανασίου, Λεμεσός 
 

 

 

Κόστος Συμμετοχής:  € 

- Αρχικό Κόστος: 388 + [VAT (€73.72)] 

- Κόστος με επιδότηση: 150 + [VAT (€73.72)] 

 

 

 

 
Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ Κύπρου.  
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με 
εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα 
κριτήρια της Αρχής θα τύχουν της σχετικής 
επιχορήγησης. 

 

 

Για Δήλωση Συμμετοχής στο πρόγραμμα αποστείλτε συμπληρωμένη την Αίτηση που θα βρείτε 
σε αρχείο στην ιστοσελίδα μας ή ζητήστε την από τα άτομα της ομάδα μας!! 

Mind The Gap Ltd - Τηλ: 25251435 / Φαξ: 25251436 - Email: info@mindthegap.com.cy 
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