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ΟΦΕΛΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

≥ Πρακτικές συµβουλές και παραδείγµατα για τη σωστή χωροταξική και λειτουργική οργάνωση των αποθηκευτικών σας 
      χώρων (ABC analysis, ροές, αποθηκευτικά συστήµατα, κτλ)
≥ Παραδείγµατα και τεχνικές για τη µείωση του λειτουργικού σας κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας των 
      εργαζοµένων σας
≥ Παρουσίαση όλου του σύγχρονου εξοπλισµού (ράφια, εξοπλισµός ενδοδιακίνησης) και των πληροφοριακών 
      συστηµάτων τα οποία είναι απαραίτητα για να υποστηρίξουν τις λειτουργίες ενός αποθηκευτικού χώρου
≥ Συµβουλές, κανόνες και παραδείγµατα για την ασφάλεια του προσωπικού εντός των αποθηκευτικών σας χώρων
≥ ∆είκτες απόδοσης (KPIs) που µπορείτε να εφαρµόσετε άµεσα για τη µέτρηση των επιδόσεων του αποθηκευτικού σας 
      κυκλώµατος
≥ Μελέτες περίπτωσης και οπτικοακουστικό υλικό µε πραγµατικά παραδείγµατα διαχείρισης και οργάνωσης αποθηκών
≥ Παρουσίαση των νέων τάσεων και των νέων αναδυόµενων τεχνολογιών (Logistics 4.0, IoT, drones) στην αποθήκευση.

Έχετε προνοήσει ώστε το προσωπικό που απασχολείτε στην 
αποθήκη σας να γνωρίζει και κυρίως να εφαρµόζει τις πιο 
επικαιροποιηµένες τεχνικές οργάνωσης, λειτουργίας και ασφάλειας 
σύµφωνα µε τις νέες διεθνείς προδιαγραφές; Πόσο κοντά 
βρίσκεστε στους πρωτοπόρους της αγοράς που επενδύουν στην 
κατάρτιση των επαγγελµατιών Αποθήκης ώστε να µετατρέψουν τα 
Κέντρα ∆ιανοµής σε” επιταχυντές παραγωγικότητας” για όλη την 
επιχείρηση; 

Το σεµινάριο για την άρτια οργάνωση, λειτουργία και ασφάλεια της 
Αποθήκης που διοργανώνει το Operations Center σε συνεργασία 
µε την Optilog, χαρακτηρίζεται από την εύληπτη παρουσίαση 
τεχνικών και µεθοδολογιών που εφαρµόζουν µεγάλες αλλά και 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις της χώρας µας που επενδύουν στην 
ανάπτυξη των διαδικασιών και του ανθρώπινου δυναµικού τους µε 
βάση τα σύγχρονα πρότυπα λειτουργίας. Παράλληλα, αναλύονται 
συγκεκριµένα απτά παραδείγµατα και παρουσιάζονται 
βιντεοσκοπηµένες διαδικασίες βήµα προς βήµα, µε πρόδηλο τον 
τρόπο άµεσης εφαρµογής από τους εκπαιδευόµενους. Ένα 
κατατοπιστικό σεµινάριο που θα ενσωµατώσει κάθε εργαζόµενο -µε 
χρόνια εµπειρίας ή νεοεισερχόµενο- στον βέλτιστο τρόπο 
λειτουργίας της Αποθήκης. 

09:00 - 09:40         Ενότητα 1 - Ο ρόλος των     
                                       αποθηκευτικών χώρων στη        
                                       λειτουργία µιας εταιρίας
09:40 - 11:00         Ενότητα 2 - Χωροταξία, 
                                       σχεδιασµός και οργάνωση            
                                       αποθηκευτικών χώρων
11:00 - 11:15         διάλειµµα 
11:15 - 12:30         Ενότητα 3 - ∆ιαδικασίες και 
                                       Λειτουργία αποθηκευτικών 
                                       χώρων
12:30 - 13:30         Ενότητα 4 - Ασφάλεια και 
                                       Εργονοµία εντός των     
                                       αποθηκευτικών χώρων
13:30 – 14:30         γεύµα 
14:30 - 16:00         Ενότητα 5 -  Κοστολόγηση 
                                       (Activity-based costing) και 
                                       µέτρηση της αποδοτικότητας 
                                       της λειτουργίας των 
                                       αποθηκευτικών χώρων µε       
                                       χρήση KPI's
16.00 - 16:45         Ενότητα 6 - Logistics 4.0 - 
                                       Τεχνολογίες, αυτοµατισµοί και 
                                       ροµποτικά συστήµατα εντός 
                                       των αποθηκευτικών χώρων
16:45 - 17:00         Ερωτήσεις – συζήτηση 
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Σε ποιους απευθύνεται
Σε υπευθύνους αποθηκών, εργοδηγούς, logistics/operations managers, στελέχη 
logistics και επιχειρηµατίες:

≥  Εταιριών παροχής υπηρεσιών logistics (3PL)
≥  Μεταφορικών εταιριών µε αποθηκευτικούς χώρους
≥  Ταχυµεταφορών
≥  Εµπορικών/ Μεταποιητικών εταιριών
≥  Εταιρίες λιανικού εµπορίου (retailers)
≥  Εταιριών µε in-house logistics 

∆ρ. Βασίλης Ζεϊµπέκης, Managing Director, OPTILOG Advisory Services
Ο ∆ρ. Βασίλης Ζεϊµπέκης είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας OPTILOG Advisory Services 
και παράλληλα διδάσκει στο Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης στο Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου. Κατέχει επίσης τη θέση του Αντιπροέδρου Λειτουργιών στην Ελληνική Εταιρεία
Logistics. Την τελευταία δεκαπενταετία έχει συµβάλει ενεργά στην υλοποίηση άνω των 40 
ερευνητικών έργων ενώ παράλληλα, έχει εκπαιδεύσει σηµαντικό αριθµό φοιτητών και στελεχών 
σε σεµινάρια κατάρτισης και σε µεταπτυχιακά προγράµµατα σε δηµόσιους οργανισµούς και 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Ο ∆ρ.Β. Ζεϊµπέκης έχει υλοποιήσει περισσότερα από 80 
αναπτυξιακά έργα στον τοµέα των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι αξιολογητής
σε ερευνητικά και επενδυτικά προγράµµατα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, 
καθώς επίσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE). Επίσης διατελεί σύµβουλος στον 
Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) σε θέµατα µεταφορών. 
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Αναστάσιος Γιαλός, Supply Chain & Logistics Consultant, OPTILOG Advisory Services 
Ο Αναστάσιος Γιαλός εργάζεται στην OPTILOG Advisory Services ως σύµβουλος σε θέµατα 
logistics. Τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στη διαχείριση και βελτιστοποίηση των 
λειτουργιών αποθηκευτικών χώρων, στην κοστολόγηση υπηρεσιών logistics, στη 
βελτιστοποίηση συστηµάτων παραγωγής, στις συνδυασµένες µεταφορές καθώς επίσης και στις 
διαδικασίες logistics οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον (green logistics). O κ. Γιαλός 
έχει δηµοσιεύσει άρθρα και µελέτες σε επιστηµονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια, ενώ 
συµµετέχει σε προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης τα οποία είναι χρηµατοδοτούµενα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Γιαλός κατέχει ∆ίπλωµα Μηχανικού Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (µε 
ειδίκευση στη ∆ιοίκηση Έργων και Λειτουργιών), µε διάκριση, από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και 
επίσης είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Βιοµηχανική ∆ιοίκηση και Τεχνολογία 
(µε ειδίκευση στη ∆ιοίκηση Logistics), µε διάκριση, από το Πανεπιστήµιο του Πειραιά.



ΕΠΩΝΥΜΙΑ:      

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:     

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ):

Τ.Κ.:    ΤΗΛΕΦΩΝΟ:     FAX:  

E-MAIL ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ:    Α.Φ.Μ.:      ∆.Ο.Υ.:       

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥMMΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:       ΘΕΣΗ:

     E-MAIL:         ΤΗΛ.:

2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:       ΘΕΣΗ:
     E-MAIL:         ΤΗΛ.:   

3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:       ΘΕΣΗ:
     E-MAIL:         ΤΗΛ.:   

4. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:       ΘΕΣΗ:
     E-MAIL:         ΤΗΛ.:   

5. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:       ΘΕΣΗ:
     E-MAIL:         ΤΗΛ.:      

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

•  Η συμμετοχή στο σεμινάριο θεωρείται έγκυρη με την καταβολή του κόστους συμμετοχής έως την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018.

•  Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο το Κέντρο Λειτουργιών & Ανταγωνιστικότητας Μ.Ι.Κ.Ε: 
Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ: GR81 0172 0190 0050 1908 7955 126. 
Αιτιολογία: Επωνυμία της εταιρείας του συμμετέχοντος μαζί με τη φράση «Σεμινάριο Mapping» ή «Σεμινάριο Αποθηκών».

•  Τυχόν ακυρώσεις θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση έως την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, θα πραγματοποιείται τιμολόγηση του 50% του 
κόστους συμμετοχής.

•  Σε περίπτωση μη προσέλευσης χωρίς ενημέρωση της διοργανώτριας εταιρείας, θα τιμολογείται το 100% του κόστους συμμετοχής.

•  Η αποστολή της παρούσας δήλωσης συμμετοχής φέρει την έγκριση της εταιρείας, η οποία συμφωνεί στην τιμολόγησή της, εκτός εάν ειδοποιήσει εμπρόθεσμα και γραπτώς με e - mail τη διοργανώτρια 
εταιρεία (info@operationscenter.eu).

•   Η αποστολή της παρούσας δήλωσης συμμετοχής φέρει τη συναίνεση της εταιρείας για τη λήψη ενημερωτικών e - mails από τη διοργανώτρια εταιρεία.
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Κόστος για δήλωση συµµετοχής ανά σεµινάριο έως 20 Ιουνίου

190€ + φπα* τιµή για µία συµµετοχή

180€ + φπα* τιµή κατά άτοµο για δύο συµµετοχές

170€ + φπα* τιµή κατά άτοµο για τρείς συµµετοχές και άνω *φπα 24%


