
 

Στοιχεία Διεξαγωγής 

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: 
02/11/2021 (14:00-18:30) 
04/11/2021 (14:00-18:30) 
09/11/2021 (14:00-17:15) 
11/11/2021 (14:00-18:30) 
12/11/2021 (14:00-17:15)   
 
Διάρκεια Προγράμματος:  
Σύνολο 18 ώρες 
 
Τοποθεσία:   

Webinar - μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας. Θα δοθούν 
σχετικές οδηγίες σε όλους τους 
συμμετέχοντες.  
 

      Κόστος Συμμετοχής 

Αρχικό Κόστος:   
€546 + [VAT (€103,74)] 
 
Κόστος με επιδότηση:   
€240+ [VAT (€103,74)] 
 
Κόστος για Μη Δικαιούχους 
ΑνΑΔ:   
€396 [συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ] 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

‘’Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης’’ 
Διοίκηση και Λειτουργία Αποθήκης (Warehouse  

Management) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Σκοπός του προγράμματος 
Η διεξαγωγή του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης αφορά τη 
διαδικασία του σχεδιασμού, της υλοποίησης και του ελέγχου της επιτυχημένης 
(efficient) και της αποτελεσματικής (cost effective) ροής των πάσης φύσεως 
υλικών, από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν, και όλων των σχετιζόμενων 
πληροφοριών, από την πηγή προμήθειας (point of origin) μέχρι τον τελικό 
καταναλωτή (point of consumption). Σε κάθε μία από τις ενότητες του 
προγράμματος θα παρουσιάζονται βήμα-προς-βήμα τα ισχύοντα παγκοσμίως 
στη δομή των αποθηκών. 
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ενημέρωση και η εξοικείωση 
των στελεχών των επιχειρήσεων στις αρχές της σύγχρονης και ορθολογικής 
διαχείρισης των αποθηκών καθώς παρουσιάζονται οι τεχνικές για την εφαρμογή 
και υλοποίηση των παραπάνω αρχών. 
 

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι ιδανική για: 
• Έμπειρους ή νέους υπεύθυνους/ διευθυντές αποθηκών  

• Νέους οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με τον τομέα των logistics ή 
ως υπεύθυνοι σε αποθήκες βιομηχανιών και γενικότερα εταιρειών. 

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

• Να περιγράφουν τις αρχές Διοίκησης μιας αποθήκης 
• Να απαριθμούν τα θέματα που πρέπει να διαχειριστούν εντός της 

αποθήκης 
• Να ταξινομούν τα αποθέματα με βάση τις ανάγκες του χώρου 
• Να αναπτύξουν κουλτούρα επιχειρηματικής ανάπτυξης που θα έχει ως 

επίκεντρό της τις λειτουργίες της αποθήκης 
• Να συνεργάζονται αποτελεσματικά με προμηθευτές και πωλητές για την 

αποτελεσματική λειτουργία της αλυσίδας 
• Να συμμετέχουν στις διοικητικές συναντήσεις της εταιρείας 

καταθέτοντας εμπεριστατωμένες προτάσεις βελτίωσης της αποθήκης. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Πιστοποίηση από:   
 

 
Τεχνοβλαστός Αριστοτέλιου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονικης 
 

 
 

 
Contact Us

 
 

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!! 

 
DOT Professional Training 

Mind The Gap Ltd  

Τel: 25251435 

Fax: 25251436 

info@dotprotraining.com 

www.dotprotraining.com  

 

 

Δυνατότητα Πιστοποίησης  

Οι συμμετέχοντες, πέρα από το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης που θα λάβουν 
στο τέλος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχουν την δυνατότητα, εάν το 
επιθυμούν,  να παρακαθήσουν σε εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων 

αποκτώντας τον τίτλο ‘’Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης’’.  

Η εξεταστική διαδικασία οργανώνεται από την ACTA CYPRUS, παράρτημα του 
Φορέα Πιστοποίησης ACTA στην Κύπρο και το Πιστοποιητικό Επαγγελματικών 
Προσόντων που θα λάβουν όσοι συμμετέχοντες επιτύχουν στην εξέταση, 
εκδίδεται απευθείας από τον Φορέα ACTA.  

Η εξεταστέα ύλη είναι διαπιστευμένη από τον ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης).  

Ο φορέας ACTA, είναι διαπιστευμένος και το πιστοποιητικό αποτελεί ένα 
αναγνωρισμένο εργαλείο που δημιουργεί ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη.   

Το Κόστος Πιστοποίησης ανέρχεται στα €150 (+Φ.Π.Α) 

Προφίλ Εισηγητή 
Ο εκπαιδευτής μας Δημήτρη Παπασωτηρίου είναι στέλεχος του χώρου των 
Logistics / Supply Chain, (BSc, MSc, ΜΑ, ELA/ESLog, PhDc) και σύμβουλος 
επιχειρήσεων με διεθνή εμπειρία (Ελλάδα, Κύπρο, Η.Π.Α., U.K., Ιταλία, Γερμανία 
κ.α.). Έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό έργων που αφορούν business & systems 
Logistics και έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 8.500 στελέχη επιχειρήσεων. 
Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής ομίλου επιχειρήσεων με αντικείμενο την 
παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και μεταφοράς για λογαριασμό τρίτων. 
Ειδικότερα στην Κύπρο, δραστηριοποιείται από το 2007 έχοντας συμμετάσχει σε 
πλήθος έργων Κυπριακών επιχειρήσεων (εμπορικών, βιομηχανικών, 3PL κ.α.) 
που αφορούν μεταξύ άλλων την λειτουργία αποθηκών, διανομής, προμηθειών, 
αναδιοργάνωσης λειτουργίας, κοστολογήσεων, αποθεμάτων, στρατηγικής, 
εφαρμογής τεχνολογιών WMS, ανάπτυξης δικτύων πωλήσεων κ.α. 

 

Θεματολόγιο 
▪ Εισαγωγική Ενότητα 

▪ Ενότητα 1: Αρχές Αποθήκευσης Και Έλεγχος Αποθέματος 
▪ Ενότητα 2: Διαμόρφωση Προγράμματος Παραλαβών, Παραλαβή 

Εισερχόμενων Αγαθών Και Προώθηση Τους Στον Χώρο Αποθήκευσης 
▪ Ενότητα 3: Διαχείριση επιστροφών 
▪ Ενότητα 4: Μεταφορά Αγαθών από Τον Αποθηκευτικό Χώρο Στα 

Μεταφορικά Μέσα 

▪ Ενότητα 5: Εκτέλεση Ενεργειών Σχετικά Με Την Αποθήκευση  

▪ Ενότητα 6: Απρόσκοπτη Και Ασφαλή Λειτουργία της Αποθήκης και 
πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας αποθήκης και αποθεμάτων 

▪ Ολοκλήρωση Κατάρτισης 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔ 
ΚΥΠΡΟΥ.  
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με 
εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν 
τα κριτήρια της Αρχής θα τύχουν της σχετικής 
επιχορήγησης. 
 

 

 

mailto:info@dotprotraining.com

