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Αναπτύσσοντας τους Ανθρώπους
Αναπτύσσουμε τις Επιχειρήσεις
Αναπτύσσουμε το Μέλλον!

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου Management.
Τα μέλη της είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά
πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές.
Στο πλαίσιο της ΕΕΔΕ λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το καθένα σε εξειδικευμένες λειτουργίες
του Management:

Καθώς και τέσσερις τομείς που ασχολούνται με γενικότερα θέματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος:

Σήμερα η ΕΕΔΕ συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα Management Associations παγκοσμίως σε επίπεδο Μελών και Έργου.
Έχει εκπαιδεύσει, κατά την διάρκεια των 56 χρόνων λειτουργίας της, περισσότερα από 500.000 στελέχη, έχει προσφέρει
περισσότερες από 800.000 ώρες εκπαίδευσης μέσα από 17.500 εκπαιδευτικά προγράμματα.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕΔΕ καλύπτουν ουσιαστικά και σε βάθος κάθε δραστηριότητα του Management, χωρίζονται σε διακεκριμένες δέσμες σε επίπεδο μεταπτυχιακών, πιστοποιούμενων και διεπιχειρησιακών ενώ τα περισσότερα
προσαρμόζονται και ενδοεπιχειρησιακά.

Στόχοι του προγράμματος
Η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού "πακέτου" στην Ελλάδα στο γνωστικό αντικείμενο των Logistics,
το οποίο συνδυάζει ισόρροπα τη θεωρία και την πράξη.

Οφέλη για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις
Είναι σε θέση να αξιολογήσουν το στρατηγικό χαρακτήρα των Logistics και του Supply Chain
Management και να το συνδέσουν με την επιχειρησιακή στρατηγική της επιχείρησης.
Αξιοποιούν την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας των συμμετεχόντων, για να προσεγγίσουν με ολοκληρωμένο
τρόπο θέματα οργάνωσης και αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών καταστάσεων με προσανατολισμό στη μείωση του
κόστους και στην αύξηση του κέρδους.
Έχουν τη δυνατότητα να βρουν λύσεις σε προβλήματα Logistics μέσα από τη διάχυση της γνώσης και την εφαρμογή δοκιμασμένων μεθόδων και πρακτικών.
Αναβαθμίζουν τον παράγοντα άνθρωπο στην επιχείρησή τους.
Η υλοποίηση και διεξαγωγή του προγράμματος δεν επηρεάζει τη λειτουργία της επιχείρησης.
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Οφέλη για τους εκπαιδευόμενους
Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε forum ανταλλαγής ιδεών και προβληματισμών σε Logistics επιχειρησιακές
καταστάσεις της καθημερινότητας.
Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στη ζωή του εκπαιδευόμενου και υλοποιείται κάθε 15 ημέρες (Παρασκευή & Σάββατο).
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στους άρτια εξοπλισμένους χώρους της ΕΕΔΕ, η οποία διαθέτει πρόσβαση με το METRO
και δωρεάν parking 150 θέσεων αυτοκινήτων.
Τα μαθήματα προσφέρουν θεωρητική γνώση και τεχνική πληροφόρηση με παράλληλη πρακτική εξάσκηση και πλήρη ηλεκτρονική υποστήριξη (on line component, e-library).
Παραλαμβάνουν συγγράμματα πέραν των προσωπικών σημειώσεων των εισηγητών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι είναι ικανοί:
- Να αντιληφθούν τις οργανωτικές και τεχνολογικές αλλαγές που ενδεχομένως χρειάζεται η επιχείρησή τους.
- Να προτείνουν αξιόπιστες λύσεις σε επιχειρησιακά προβλήματα ή καταστάσεις με τις οποίες έρχονται
αντιμέτωποι στην εργασία τους.
- Να προσεγγίζουν με πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο θέματα οργάνωσης και αναδιοργάνωσης των
τμημάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες Logistics.
- Να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των Logistics δραστηριοτήτων και να διαπιστώσουν το περιθώριο
βελτίωσή τους.
Να παρακολουθήσουν διακεκριμένους ομιλητές μέσα από τις ειδικές εισηγήσεις Ελλήνων και ξένων key note speakers.
Να γνωρίσουν και να έρθουν σε επαφή με αποφοίτους του προγράμματος "Diploma in Logistics Management", καθώς και
με άλλους συναδέλφους τους άλλων προγραμμάτων που είναι καταξιωμένοι επαγγελματικά, στις εκδηλώσεις της ΕΕΔΕ.
Diploma in Logistics Management
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Γιατί να επιλέξω να παρακολουθήσω το πρόγραμμα;
Απευθύνεται αποκλειστικά σε στελέχη επιχειρήσεων και σε άτομα με εργασιακή εμπειρία που επιθυμούν να ανελιχθούν
σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο της αγοράς.
Διδάσκουν εισηγητές με πλούσια ελληνική και διεθνή εμπειρία.
Διεξάγονται επισκέψεις σε χώρους επιχειρήσεων καθώς επίσης παρουσιάζεται σημαντικός αριθμός case studies - μελετών
περιπτώσεων.
Δίνεται έμφαση στην εφαρμοσμένη πλευρά γνωστικών αντικειμένων - επιχειρηματικών εργαλείων στο αντικείμενο των
Logistics.
Η διάρκεια (252 ώρες) και το περιεχόμενο του προγράμματος προέρχονται μέσα από τις ανάγκες της αγοράς σε ισορροπημένη αναλογία θεωρίας και πρακτικής με έμφαση στη δεύτερη.
Δίνεται έμφαση στην ολοκληρωμένη και πλήρη κάλυψη των γνωσιακών αναγκών του σύγχρονου Logistician.
Είναι εφάμιλλο αντίστοιχων διεθνών προγραμμάτων προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς αποτελώντας
σκαλοπάτι εξέλιξης και ανόδου για επιχειρήσεις και στελέχη.
Η επένδυση για την επιχείρηση ή το στέλεχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα έχει άμεσα ανταποδοτικό
όφελος.
Η γνώση αποτελεί εφαλτήριο εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης της επιχείρησης και εφόδιο σταδιοδρομίας για τα
στελέχη.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα
Σε όλες τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό σε τοπικό και
διεθνές επίπεδο στη βάση των πλέον σύγχρονων και αποτελεσματικών διαδικασιών οργάνωσης.
Σε στελέχη Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων (Δημόσια Νοσοκομεία, Υπουργεία, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας κ.α.)
εμπλεκόμενα σε θέματα και διαδικασίες Logistics που επιθυμούν να αναβαθμίσουν το κοινωνικό έργο και να βελτιώσουν
τις παρεχόμενες υπηρεσίες των φορέων όπου εργάζονται.
Σε εργαζόμενους Logisticians που επιθυμούν να διευρύνουν και να θεμελιώσουν τις γνώσεις τους και να εξελιχθούν επαγγελματικά στο εργασιακό περιβάλλον της αγοράς των Logistics και του Supply Chain Management.
Σε εργαζόμενους που επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση και να γνωρίσουν σε βάθος έννοιες
και πρακτικές των Logistics και του Supply Chain Management.
Σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να καταξιωθούν στο χώρο των Logistics και του Supply Chain Management και
να διεκδικήσουν ανώτερες και ανώτατες θέσεις εργασίας.
Σε στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται ή λαμβάνουν αποφάσεις:
- Σε Logistics δραστηριότητες.
- Στο αντικείμενο των προμηθειών.
- Στο περιβάλλον της αποθήκης.
- Στη διανομή, δρομολόγηση.
- Στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
- Σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης και μεταφοράς - διανομής (3rd Party Logistics Providers).
- Σε στελέχη που απασχολούνται στην διοικητική υποστήριξη.
Σε στελέχη επιχειρήσεων που συνεργάζονται με τις παραπάνω λειτουργίες και προέρχονται από άλλους λειτουργικούς
χώρους των επιχειρήσεων όπως του marketing, των πωλήσεων, της παραγωγής, της πληροφορικής, των οικονομικών, του
εσωτερικού ελέγχου κ.α.
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Σε τι διαφέρει το πρόγραμμα
Είναι το πιο πλήρες και ολοκληρωμένο πρόγραμμα στην αγορά με έμφαση στην πρακτική πλευρά λειτουργίας των Logistics
και του Supply Chain Management, γι' αυτό και δεν ανταγωνίζεται ακαδημαϊκά προγράμματα.
Περιλαμβάνει 15 ενότητες, που αναπτύσσουν και προετοιμάζουν πλήρως τον Έλληνα Logistician, στο σύγχρονο επιχειρησιακό ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Εστιάζει σε επιχειρησιακές μεθοδολογίες και σε "εργαλεία" Logistics διαμορφώνοντας τη θετική και παραγωγική σκέψη
του σύγχρονου Logistician.
Το περιεχόμενο των εισηγήσεων καλύπτει αναλυτικά την καθημερινή λειτουργία των Logistics της επιχείρησης σε όλες τις
διαστάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Δίνει τη δυνατότητα απόκτησης diploma αναγνωρισμένου στην αγορά εργασίας.
Είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του χώρου που υλοποιεί τη συνεκπαίδευση (cross-training) με συναδέλφους
μάνατζερ άλλων ειδικοτήτων μέσα από άλλα προγράμματα της ΕΕΔΕ, έτσι ώστε ο Logistician να γίνεται δέκτης πολλαπλών
επαγγελματικών ερεθισμάτων.
Παρέχει δωρεάν διεθνή και ελληνικά συγγράμματα με περισσότερες από 30.000 σελίδες (σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή), πέρα από τις περίπου 2500 σελίδες προσωπικών σημειώσεων των εισηγητών.
Παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν συνδρομών σε ηλεκτρονικά περιοδικά του χώρου.
Στη διάρκεια του προγράμματος δίνονται έξτρα διαλέξεις από ξένους εισηγητές και καταξιωμένους διευθυντές Logistics
της αγοράς.
Οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώνουν τους κύκλους σπουδών με ανασκόπηση της διδαχθείσας ύλης και καλούνται να ασκηθούν σε πραγματικές επιχειρησιακές καταστάσεις.
Οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάζονται και συμμετέχουν σε πρακτικές εφαρμογές που αποκαλύπτουν κρυφές πτυχές λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας στην αίθουσα και αντιμετωπίζουν με συλλογικό τρόπο σενάρια και
επιχειρησιακές καταστάσεις από τη λειτουργία των Logistics.
Οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάζουν διπλωματική εργασία σε πραγματικές συνθήκες που βιώνουν στην επιχείρηση όπου
εργάζονται και ωφελούνται διπλά τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες.
Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε 15 ημέρες (Παρασκευή & Σάββατο) και είναι προσαρμοσμένο στην προσωπική ζωή των
στελεχών και στο ρυθμό λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Εισηγητές του προγράμματος
Το διδακτικό προσωπικό αποτελεί επιτυχημένο συνδυασμό καθηγητών και καταξιωμένων managers με ακαδημαϊκή, πρακτική
και διεθνή εμπειρία. Την πλειονότητα των μαθημάτων διδάσκουν περισσότεροι του ενός εισηγητές με συνέπεια την πολύπλευρη απόκτηση γνώσεων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους συμμετέχοντες. Παράλληλα, το πρόγραμμα φιλοξενεί ειδικούς
καταξιωμένους Logisticians ως ομιλητές σε θέματα της αιχμής των Logistics.

Διδακτικές μέθοδοι
Οι διδακτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν εισηγήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies), επισκέψεις σε επαγγελματικούς επιχειρησιακούς χώρους Logistics.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πρακτική αξία του προγράμματος. Γενική φιλοσοφία του προγράμματος είναι να προσφέρονται μαθήματα που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και περιλαμβάνουν ομαδικές εργασίες και ασκήσεις έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να έρχονται σε επαφή με άλλους επαγγελματίες στον χώρο της επιχείρησης.
Diploma in Logistics Management
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Σχόλια Αποφοίτων
"Καινοτομεί στην προσέγγιση θεμάτων όσο αφορά ροές & ψηλαφήσεις εννοιών, που δίνουν ερεθίσματα για διεύρυνση γνώσης & πνοή για ειδικευμένες εφαρμογές στις επιχειρήσεις.
Συνεπικουρούμενης της ανάγκης για κάτι παραπάνω, το πρόγραμμα κατά προσωπική άποψη, καθορίζεται ως μοντέλο με υψηλά χαρακτηριστικά ποιότητας, που σχεδιάζει & προωθεί δυναμικούς
παράγοντες που υπαγορεύουν την επιτυχία & την ευελιξία κάθε επαγγελματία."
Χρυσάνθη Κρητικού, FRIESLAND FOODS HELLAS, Distribution Planner
“Με την διπλωματική εργασία στα πλαίσια του ‘’Diploma in Logistics Management’’ ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια ορθολογικότερης καi τεκμηριωμένης επιλογής των αποθηκευτικών θέσεων μίας
σειράς κωδικών από υλικά συσκευασίας που βρίσκονται ήδη αποθηκευμένα στην αποθήκη υλικών
του 2ου ορόφου στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της ΦΑΓΕ στη Μεταμόρφωση Αττικής.”
Μανώλης Δήμας, Εταιρεία γαλακτοκομικών ΦΑΓΕ, Υπεύθυνος Διακίνησης Ετοίμων Εσωτερικού και
Εξωτερικού
“Οι σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης αλλά και το ικανότατο διδακτικό προσωπικό, καταξιωμένων
managers και ακαδημαϊκών με μεγάλη εμπειρία, εγγυάται την επιτυχημένη πορεία του Graduate
Diploma in Logistics Management.”
Αργύρης Παπαντωνόπουλος, OPTIMUM S.A., Logistics Imp. Consultant
“Απόκτησα σημαντικό πλεονέκτημα, παρακολουθώντας την πρώτη σειρά των εισηγήσεων, - Οργάνωση Logistics Επιχειρήσεων - γιατί, έχω πλέον την δυνατότητα, να αναλύω σε βάθος και να προσδιορίζω λεπτομερώς, κάθε Οργανωτική και Τεχνολογική αλλαγή, τόσο στην προσωπική αλλά και την
επαγγελματική μου δραστηριότητα.”
Παρουνιάδης Χαράλαμπος, AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ, Προϊστάμενος Διακίνησης Νοτίου Ελλάδος

Προϋποθέσεις εγγραφής
Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άνω.
Εργασιακή εμπειρία δύο (2) ετών σε συναφές αντικείμενο
ή
Συνολική εργασιακή εμπειρία τριών (3) ετών.

Διαδικασία επιλογής και συμμετοχής
Η διαδικασία επιλογής και συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 στάδια.
1. Υποβολή της σχετικής αίτησης με συμπληρωμένα τα στοιχεία του βιογραφικού του υποψηφίου.
2. Προσκόμιση μίας επαγγελματικής συστατικής επιστολής συνημμένης στην παραπάνω αίτηση.
3. Πρόσκληση σε συνέντευξη.
4. Αξιολόγηση - επιλογή - ενημέρωση του υποψηφίου.
5. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
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Aναλυτικό Πρόγραμμα
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 14 μαθήματα, χωρισμένα σε τρεις κύκλους μαθημάτων συνολικής διάρκειας 252 ωρών.

ΩΡΕΣ

Α' Κύκλος The guide of the "know HOW" and "know WHY"

20

Οργάνωση LOGISTICS επιχειρήσεων

12
20

Διοίκηση αποθεμάτων

20

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΩΡΕΣ

Διοίκηση προμηθειών

Β' Κύκλος "The rules of the game"

20

Διοίκηση προσωπικού

20

Οργάνωση - Λειτουργία αποθήκης & ΚΒΣ στη διακίνηση

8

Ψυχρή αποθήκευση & διακίνηση

12

Υγιεινή & ασφάλεια στην αποθήκη & στη διανομή

20
20

3rd Party Logistics (3PL) και οργάνωση της διανομής

ΩΡΕΣ

Νομικά θέματα και διαχείριση συμβάσεων

Γ' Κύκλος "Winning as a team"

20
20

Κοστολόγηση λειτουργιών Logistics - Πληροφορική και νέες τεχνολογίες ERP - WMS - DRP - LIS

20

Logistics Business Plan & Supply Chain Design

20

Προσωπική ανάπτυξη και τεχνικές επικοινωνίας του σύγχρονου Logistician

Project Management - Green Supply Chain

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ DIPLOMA IN LOGISTICS MANAGEMENT
ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΤΕ
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Π.Ν. ΑΕΒΕ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ
ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΒΕΕ
ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΒΕΕ
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
ΓΈΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ
WILLO HELLAS ΑΒΕΕ
TUPPERWARE HELLAS ΑΒΕΕ
INTRACOM ΑΕ
FLEXOPAK ΑΕΒΕ
ELBISCO ΑΕ
HELLENIC QUALITY FOODS AE
FOODLINK AE
ΙΜΠΈΡΙΑΛ ΤΟΜΠΑΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΕΠΊΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΊΑ ΑΕΒΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ι.ΑΕ
ΜΠΟΝΗΣ Σ. ΚΩΣΤΑΣ ΑΕ Κ.Α
ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ.)
ΕΛΒΑΛ ΑΕ

GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒΕ
BMW HELLAS AE
GS1 ΕΛΛΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ATHENIAN SEA CARRIERS LTD
ΜΙΝΟΓΛΟΥ Ν. Ι. ΑΕ - BUFFALO PLAST
A & G PAPER ΑΕΒΕ
ROLCO BIANΙΛ ΑΕ
TUPPERWARE HELLAS ΑΒΕΕ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ
ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
TUPPERWARE HELLAS ΑΒΕΕ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ
ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε
TNT SKYPAK HELLAS ΕΠΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΕΒΕ
TASTY FOODS ΑΒΓΕ
HELLENIC LOGISTICS S.A
MERCK ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ EΛΛΑΔΟΣ ΟΤΕ
KUEHNE & NAGEL ΑΕ
ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ
Diploma in Logistics Management
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Η ΕΕΔΕ στην Ελλάδα
Αθήνα

Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61
Κ. Πατήσια, 111 44 Αθήνα
Τηλ.: 210 2112000
Fax: 210 2112024, 210 2112028
e-mail: eede@eede.gr

Πλατεία Πίνδου 1 Γούναρη & Αγ. Ανδρέου
262 22 Πάτρα
Τηλ.: 2610 318573
Fax: 2610 361517
e-mail: patra@eede.gr

Τμήμα Μακεδονίας

Τμήμα Κρήτης

Καρατάσου 7
546 26 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 522314, 2310 516639
Fax: 2310 546218
e-mail: macedonia@eede.gr

Κονδυλάκη 105 & Βάρνης
713 05 Θέρισσος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 258869, 2810 263351
Fax: 2810 258413
e-mail: creta@eede.gr

Follow us:

