“Behind every great leader there was
an even greater logistician.”
M. Cox

Εισαγωγή

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων πιστοποιημένων προγραμμάτων προσφέρει την
Πιστοποίηση ELA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Logistics, η οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου των Logistics και της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Το πρόγραμμα ακολουθεί τα Πρότυπα ELAQF, τα οποία είναι εναρμονισμένα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων.
Στην Ελλάδα η Πιστοποίηση ELA παρέχεται από του Ινστιτούτο Logistics Management (ILME), μέλος του ELA και εκπρόσωπός του στην
χώρα μας. Περισσότερες πληροφορίες για τα Πρότυπα θα βρείτε εδώ.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Logistics (ELA) αποτελεί τον επαγγελματικό σύνδεσμο των κατά τόπους επαγγελματικών ενώσεων Logisics,
με μέλη από όλες σχεδόν τις Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και εκτός των ορίων της Ευρώπης. Με έδρα τις Βρυξέλλες, έχει παρουσία από το
1984 και μέσω των πλέον των 30 οργανισμών-μελών του, έχει απήχηση σε περισσότερους από 55.000 logisticians.

Μοιραστείτε την Εμπειρία μας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

Η Διοίκηση Eφοδιαστικής Αλυσίδας αποτελεί ένα κρίσιμο μέγεθος για την επιχείρηση επηρεάζοντας σημαντικά την απόδοσή της μέσω
της βέλτιστης εξυπηρέτησης των πελατών στο καλύτερο δυνατό κόστος.
Αντιμετωπίζεται πλέον ως μία αναβαθμισμένη, στρατηγική δραστηριότητα, μείζονος σημασίας με επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα
της επιχείρησης αλλά και στην συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων της. Αντίστοιχα σημαντικός αναδεικνύεται ο ρόλος των
επαγγελματικών Logisticians, των οποίων η ενίσχυση και αναβάθμιση στα ανώτερα επίπεδα διοίκησης είναι απαραίτητη για την
πρόοδο της εκάστοτε εταιρείας.
Η ΕΕΔΕ από την ίδρυσή της έως σήμερα αναπτύσσει προγράμματα που καλύπτουν τις ταχύτατα εξελισσόμενες ανάγκες των στελεχών,
ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών και προσφέρει εναλλακτικές μορφές σπουδών ώστε να συμβαδίζουν με τις επαγγελματικές ή
προσωπικές υποχρεώσεις των στελεχών.

Σκοπός

Να ενισχυθούν και αναβαθμιστούν τα στελέχη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω κατάλληλης Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης, ώστε να
αποτελέσουν τα επί μέρους τμήματα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας / Logistics ισχυρούς κρίκους του συνόλου των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης επιφέροντας σημαντικά οφέλη στην εταιρεία ενισχύοντας παράλληλα την πρόοδο και ανταγωνιστικότητά της.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένους, επικεφαλής ομάδων, first-line managers, επίδοξους managers, γενικά σε στελέχη που
ασχολούνται ενεργά με οποιαδήποτε δραστηριότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στους επαγγελματίες που γνωρίζουν και
κατανοούν το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι δραστηριότητες από τις οποίες μπορεί να προέρχονται οι συμμετέχοντες:
• Προμήθειες
• Προγραμματισμό Ζήτησης
• Προγραμματισμό Παραγωγής
• Παραγωγή
• Αποθήκη
• Εξυπηρέτηση Πελατών
• Προγραμματισμό Δρομολογίων / Δρομολόγηση
• Μεταφορές

2

Στόχος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους συμμετέχοντες ένα πλήρες σύνολο δεξιοτήτων διαχείρισης της εφοδιαστικής
αλυσίδας, παρέχοντας βασικές γνώσεις στα κύρια επιχειρησιακά θέματα και τους ειδικότερους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που
απαιτούνται για την Πιστοποίηση ELA από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πιστοποίησης Logistics και αποτελεί ένα εξαιρετικό υπόβαθρο για
την περαιτέρω ανάπτυξη και επιτυχή σταδιοδρομία των συμμετεχόντων.

Περιεχόμενο

Το πρόγραμμα που οδηγεί στο πρώτο επίπεδο της Πιστοποίησης ELA, EJLog, αποτελείται από 6 θεματικές ενότητες (modules), όπως
αυτές καθορίζονται από τα Πρότυπα ELAQF.

Supervisory Operational Management Level – EJLog
Blocks

Modules

Status for certification

Business Principles

Business Principles

Υποχρεωτικό

8 ώρες

Core Management Skills

Υποχρεωτικό

8 ώρες

Process Management

Υποχρεωτικό

8 ώρες

Project and Change Management

Υποχρεωτικό

8 ώρες

Warehousing

Επιλογής

8 ώρες

Customer Service

Επιλογής

4 ώρες

Logistics & Supply Chain Design

Logistics & Supply Chain Execution

Εξετάσεις
Οι εξετάσεις διοργανώνονται από το ILME σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πιστοποίησης Logistics και διενεργούνται δυο φορές ετησίως.
Περισσότερα για την δομή και το κόστος των εξετάσεων
μπορείτε να βρείτε εδώ.

Γενικές Πληροφορίες
Χώρος Διεξαγωγής:
Το Κέντρο Επαγγλεματικής Κατάρτισης της ΕΕΔΕ
Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, Αθήνα
& εγκαταστάσεις των περιφερειακών τμημάτων

Χρόνος Διεξαγωγής:
Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή (17.30 -21.30) και
Σάββατο (9.00 -17.00)
Συνολική Διάρκεια: 50 ώρες
(44 διδακτικές και 6 ώρες mock tests)
Κόστος Προγράμματος:
Μέλη ΕΕΔΕ: € 900
Μη μέλη ΕΕΔΕ: € 1000
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται εγχειρίδια ειδικά γραμμένα για το πρόγραμμα,
case studies και αναλυτικές παρουσιάσεις.
Το κόστος μπορεί να καλυφθεί με το 0,24% της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλουν οι εταιρίες
για την ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.
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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 28ης Οκτωβρίου (πρώην Πλ. Πίνδου)
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

www.eede.gr

Follow us:
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