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Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Xώρος
διεξαγωγής

Porto
Palace Hotel

Συνδιοργάνωση:

Σεµινάριο επιδοτούµενο από το ΛΑΕΚ 0,24
Υποβολή προγράµµατος έως και Πέµπτη 31 Ιανουαρίου
ΟΦΕΛΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
≥ Σηµαντικές γνώσεις για τη σωστή οργάνωση και χωροταξία των αποθηκευτικών σας χώρων
≥ Πρακτικές συµβουλές για τη µείωση του λειτουργικού σας κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων σας
≥ Ενηµέρωση για τον εξοπλισµό και τα πληροφοριακά συστήµατα τα οποία είναι απαραίτητα για να υποστηρίξουν τις λειτουργίες
µιας αποθήκης
≥ Πρακτικές συµβουλές, κανόνες και παραδείγµατα για την ασφάλεια του προσωπικού
≥ Τι περιλαµβάνει το πρότυπο TAPA και συµβουλές για την φυσική ασφάλεια των αποθηκευτικών σας χώρων
≥ ∆είκτες απόδοσης που µπορείτε να εφαρµόσετε άµεσα στα κέντρα διανοµής για τη µέτρηση των επιδόσεων του
αποθηκευτικού σας κυκλώµατος
≥ Μελέτες περίπτωσης και οπτικοακουστικό υλικό µε πραγµατικά παραδείγµατα διαχείρισης και οργάνωσης αποθηκευτικών χώρων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου (09.00 – 17.00)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περιεχόµενα σεµιναρίου
≥ Ο ρόλος των κέντρων διανοµής στη λειτουργία µιας εταιρίας
≥ Χωροταξία, σχεδιασµός και οργάνωση αποθηκευτικών χώρων
≥ Λειτουργία και Aσφάλεια: Πρακτικές συµβουλές, κανόνες, παραδείγµατα
≥ Φυσική ασφάλεια αποθηκευτικών χώρων –Ανάλυση του προτύπου TAPA
≥ Κοστολόγηση (Activity-based costing) και µέτρηση της αποδοτικότητας της λειτουργίας των
αποθηκευτικών χώρων µε χρήση KPI's
≥ Logistics 4.0 - Τεχνολογίες, αυτοµατισµοί και ροµποτικά συστήµατα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09:00 - 09:30

Προσέλευση - Εγγραφές

09:30 - 11:00

Eνότητα 1 - Χωροταξία, σχεδιασµός και οργάνωση
αποθηκευτικών χώρων (∆ρ. Β. Ζεϊµπέκης, Executive
Advisor, Optilog Advisory Services)

Στη Βόρεια Ελλάδα, δραστηριοποιείται µια ισχυρή
παραγωγική και εξαγωγική βάση που παρά τις
αντιξοότητες παράγει έργο logistics προς όλη την
επικράτεια αλλά και διεθνώς. Παράλληλα, 3PLs και
µεταφορείς µε έδρα την ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλονίκης διατηρούν ισχυρές υποδοµές και
δίκτυα.
Σήµερα, στη συµπρωτεύουσα παράγεται περίπου το
15% του τζίρου της αγοράς των 3PL µε την τάση να
είναι αυξητική. Η ανάπτυξη των εταιρειών δεν µπορεί
όµως παρά να υποστηριχθεί από κέντρα διανοµής που
λειτουργούν ως «επιταχυντές παραγωγικότητας» για
όλη την επιχείρηση και από ένα κατάλληλα
εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό που να γνωρίζει
και κυρίως να εφαρµόζει τις πιο επικαιροποιηµένες
τεχνικές οργάνωσης, λειτουργίας και ασφάλειας.

11:00 - 11:15

Coﬀee Break

11:15 - 12:30

Ενότητα 2 - ∆ιαδικασίες και Λειτουργία
αποθηκευτικών χώρων (Α. Γιαλός, Supply Chain &
Logistics Consultant, Optilog Advisory Services)

12:30 - 13:15

Ενότητα 3 - Ασφάλεια και Εργονοµία εντός των
αποθηκευτικών χώρων (Α. Γιαλός)

13:15 - 13:45

Lunch Βreak

13:45 - 14:45

Ενότητα 4 - Πρότυπα φυσικής ασφάλειας
αποθηκευτικών χώρων, ISO 28000 και TAPA FSR
2017 (∆ρ. Π. Λαιµός, Cash Security Director, CSE,
G4S Telematix)

14:45 - 15:45

Ενότητα 5 - Κοστολόγηση αποθηκευτικών διαδικασιών
µε χρήση της µεθόδου Activity-based costing
(Α. Γιαλός)

Το σεµινάριο «Οργάνωση, λειτουργία και ασφάλεια
αποθηκευτικών χώρων» που διοργανώνει το
Operations Center σε συνεργασία µε την OPTILOG
Advisory Services και την G4S Telematix, χαρακτηρίζεται από την εύληπτη παρουσίαση τεχνικών και
µεθοδολογιών που οδηγούν σε σηµαντική µείωση
κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας και της
ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών.

15.45 - 16:30

Ενότητα 6 - Χρήση KPIs για µέτρηση της
αποδοτικότητας της λειτουργίας των αποθηκευτικών
χώρων (Β. Ζεϊµπέκης)

Το event απευθύνεται σε Logistics Managers, Operations
Managers και υπεύθυνους αποθήκης και βάρδιας:

16:30 - 17:00

Ενότητα 7 - Logistics 4.0 - Τεχνολογίες, αυτοµατισµοί
και ροµποτικά συστήµατα εντός των αποθηκευτικών
χώρων (Β. Ζεϊµπέκης)
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Eταιρειών παροχής υπηρεσιών Logistics (3PL)
Mεταφορικών εταιρειών µε αποθηκευτικούς χώρους
Εταιρειών χονδρεµπορίου και λιανεµπορίου
Βιοµηχανιών
Εταιρειών µε in-house logistics

Operations Center, T: 210 9610093, E: info@operationscenter.eu,
www.operationscenter.eu
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ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
∆ρ. Βασίλης Ζεϊµπέκης, Executive Advisor, OPTILOG Advisory Services
Ο ∆ρ. Βασίλης Ζεϊµπέκης είναι Executive Advisor 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.

∆ρ. Παναγιώτης Λαιµός, Cash Security Director, CSE, G4S Telematix
Ο ∆ρ. Π. Λαιµός κατέχει τη θέση του Cash Security Director για την Κεντρική και Νότια Ευρώπη στην G4S και
παράλληλα διευθύνει τις επιχειρήσεις ασφαλείας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα για όλη την Ευρώπη. Έχει
ολοκληρώσει τις προπτυχιακές, µεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και
Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ενώ διαθέτει προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές και στον τοµέα της
Ναυτικής Μηχανολογίας. Μετά από την υπηρεσία του στο Πολεµικό Ναυτικό, έχει αναλάβει τη διαχείριση σηµαντικών
διεθνών έργων ασφαλείας, ενώ διαθέτει πολυετή εµπειρία στους τοµείς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και του
Corporate & Retail Security, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Είναι εκπαιδευτής του TAPA EMEA στα
πρότυπα ασφαλείας για την αποθήκευση (FSR) και την οδική µεταφορά (TSR) και έχει απασχοληθεί µε την Ασφάλεια
Χρηµατοποστολών και Φυλάξεων Αξιών για τα τελευταία 15 έτη.

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.
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Κόστος συµµετοχής
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%

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥMMΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΘΕΣΗ:

E-MAIL:

ΤΗΛ.:

(ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΘΕΣΗ:

E-MAIL:

ΤΗΛ.:

(ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΘΕΣΗ:

E-MAIL:

ΤΗΛ.:

(ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

4. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΘΕΣΗ:

E-MAIL:

ΤΗΛ.:

(ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

5. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΘΕΣΗ:

E-MAIL:

ΤΗΛ.:

(ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ):
Τ.Κ.:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-MAIL ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ:
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Η συμμετοχή στο σεμινάριο θεωρείται έγκυρη με την καταβολή του κόστους συμμετοχής έως την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019.
• Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται με κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς με δικαιούχο το Κέντρο Λειτουργιών &
Ανταγωνιστικότητας Μ.Ι.Κ.Ε:
Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ: GR81 0172 0190 0050 1908 7955 126
Εθνική Τράπεζα, IBAΝ: GR10 0110 1210 0000 1210 0421 457
Alpha Bank, IBAN: GR69 0140 3010 3010 0200 2012 250
Αιτιολογία: Επωνυμία της εταιρείας του συμμετέχοντος μαζί με τη φράση «Σεμινάριο 7.2.2019».
• Τυχόν ακυρώσεις θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση έως την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019. 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).
Eνημέρωση- Λήψη Συγκατάθεσης για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας
H εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «OPERATIONS CENTER» με έδρα τη
Γλυφάδα Αττικής, οδός Βασίλη Τσιτσάνη αριθμ. 28 (εφεξής «η Εταιρεία») επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρίσατε στο παρόν έντυπο προς
τον σκοπό:
α) της τήρησης του σχετικού αρχείου της Εταιρείας και της διοργάνωσης της εκδήλωσης στην οποία θα συμμετέχετε. Νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η
εκπλήρωση της σύμβασής μας μαζί σας.
β) της έκδοσης των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, που
επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων σας για την έκδοση νόμιμων παραστατικών και την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.
γ) της ενημέρωσής σας για μελλοντικές εκδηλώσεις και δράσεις της Εταιρείας. Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι οπτικοακουστικό υλικό από την εκδήλωση στην
οποία θα συμμετέχετε, δηλαδή φωτογραφίες και videos, θα χρησιμοποιηθούν στα social media της Εταιρείας, στο κανάλι της στο youtube, στο site της καθώς και
στα έντυπα με τις δράσεις της Εταιρείας. Το κείμενο της εισήγησής σας σε μορφή pdf θα αναρτηθεί, επίσης, στο site της Εταιρείας και στα έντυπά της. Στις
τελευταίες περιπτώσεις (newsletter και χρήση οπτικοακουστικού υλικού), η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη ρητή και ειδική συγκατάθεση που επιλέγετε
να μας χορηγήσετε επιλέγοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε χωριστό σημείο του παρόντος εντύπου (κατωτέρω). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε,
επικοινωνώντας με την Εταιρεία στα στοιχεία που αναφέρονται στο τέλος του εντύπου.
Τα προσωπικά δεδομένα σας είναι προσβάσιμα από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και από τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που ενεργούν για
λογαριασμό της, ως εκτελούντες την επεξεργασία, στο πλαίσιο ειδικής συμφωνίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχουμε καταρτίσει μαζί τους.
Επίσης είναι προσβάσιμα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς στους οποίους η Εταιρεία υποχρεούται να διαβιβάσει τα δεδομένα σας, βάσει των
διατάξεων της νομοθεσίας. Ακόμη θα είναι προσβάσιμα από τρίτους στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο για την προστασία των δικαιωμάτων μας, την τήρηση
δικαστικής απόφασης, την ανταπόκριση σε αίτημα Κανονιστικής ή άλλης Αρχής.
Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναφορικά με τον χρόνο διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, η γενική μας πολιτική είναι να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο
χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, εκτός εάν ο νόμος επιτρέπει ή επιβάλλει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
διατήρησης. Σε κάθε περίπτωση δεν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα άνω των 10 ετών.
Τα δικαιώματά σας
Σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
• ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία των δεδομένων σας.
• πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας τους ή αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και
δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,
• δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
• υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τη νομοθεσία,
χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο http://www.dpa.gr. Για την άσκηση των ανωτέρων δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα
προσωπικά δεδομένα σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την κ. Μαριλένα Αργυρού στο email : info@operationscenter.eu.
Συναινώ στη χρήση οπτικοακουστικού υλικού από την εκδήλωση, στη χρήση φωτογραφιών στα social media της Εταιρείας, στο site της, καθώς και στα έντυπα που
εκδίδονται με τις δράσεις της, στη χρήση videos στο κανάλι της εταιρείας στο youtube και στο site της. Συναινώ να λαμβάνω ενημέρωση για έτερες
εκδηλώσεις/σεμινάρια/συνέδρια και εν γένει δράσεις της Εταιρείας, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχω δηλώσει με την παρούσα. ΝΑΙ
ΌΧΙ
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