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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ποιος είναι ο νέος ρόλος του Logistician που απαιτεί η νέα πραγματικότητα των επιχειρήσεων; Ποια είναι η σχέση 

των Logistics με τα υπόλοιπα τμήματα;  Ποιες είναι οι βασικές έννοιες και αρχές των Logistics και πώς 

εφαρμόζονται στην πράξη στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον; 

Το Diploma in Logistics & Supply Chain Management - Advanced Certified Course by ACTA του IST COLLEGE θα σου 

δώσει τις απαντήσεις αλλά και θα ενισχύσει τις δεξιότητες που χρειάζεσαι ώστε να εξελιχθείς σε έναν 

επιτυχημένο Logistician. Είτε είσαι στέλεχος Logistics είτε προσωπικό μεταφορικών γραφείων, υπεύθυνος 

αποθήκης ή υπάλληλος σε αποθήκες, το σεμινάριο αυτό θα σε βοηθήσει να εξελιχθείς επαγγελματικά και θα σου 

δώσει όλες τις γνώσεις διαχείρισης των αποθεμάτων και λειτουργίας της αποθήκης σε όλα τα τμήματα μιας 

επιχείρησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Συνεργασία Skillbox.gr και IST College

2. Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος του IST College

Diploma in Logistics & Supply Chain Management - Advanced Certified 

Course by ACTA 

2.1 Σε ποιους απευθύνεται

2.2 Τι θα μάθεις

2.3 Θεματικές ενότητες

2.4 Εισηγητής σεμιναρίου

3. Τρόπος παρακολούθησης

3.1 Εισαγωγή στην πλατφόρμα του Skillbox

3.2 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκπαιδευτικού προγράμματος

3.2.1 Πίνακας online μαθημάτων

3.3 Forum

3.4 Facebook Alumni Community

4. Πιστοποίηση - ACTA Advanced

4.1 Περιγραφή Πιστοποίησης & Βεβαίωση συμμετοχής

5. Ολοκλήρωση του προγράμματος

5.1 Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

6. Συχνές ερωτήσεις



Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να ενισχύσουν τη θέση τους 
στην επιχείρηση τους, ούτως ώστε να εξελιχθούν αλλά και θα “γεμίσει” δεξιότητες και γνώσεις όλους όσοι θέλουν 
να εργαστούν στον χώρο των επιχειρήσεων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και ενημέρωση μεθοδολογιών και τεχνολογίας στην οργάνωση 
αποθήκης και της διανομής των επιχειρήσεων καθώς και την σχέση του Logistics με τα υπόλοιπα τμήματα της 
επιχείρησης. Παρουσιάζει τον νέο ρόλο του logistician όπως απαιτεί η νέα πραγματικότητα στις επιχειρήσεις, 
τονίζοντας τα χαρακτηριστικά και τις γνώσεις του επαγγελματικού ρόλου του. Στοχεύει στη βαθιά κατανόηση 
των θεμελιωδών εννοιών και αρχών των Logistics καθώς και της πρακτικής τους εφαρμογής στο σύγχρονο 
ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα στελέχη έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να κατανοήσουν σε 
βάθος πώς διαμορφώνεται, λειτουργεί, ελέγχεται, εμπλουτίζεται και αποδίδει η εφαρμογή των Logistics στην 
σύγχρονη επιχείρηση.
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1. Συνεργασία Skillbox.gr και IST College

Το Skillbox.gr συνεργάζεται με το IST College και παρέχει τα εκπαιδευτικά εργαλεία και την πλατφόρμα για τη 
δημιουργία μιας εξολοκλήρου online εκπαιδευτικής εμπειρίας με την υπογραφή του Κολλεγίου. Όλο το 
προσφερόμενο υλικό έχει δημιουργηθεί από στελέχη της αγοράς που συνεργάζονται με το IST College και 
παρέχεται μέσω της πλατφόρμας του Skillbox.gr για πρώτη φορά.

Το IST College και η Σχολή ΣΒΙΕ αποτελούν εδώ και 50 χρόνια κορυφαία επιλογή στον χώρο της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σήμερα είναι ένα πολυδύναμο και πολυεπίπεδο ίδρυμα αναγνωρισμένο από το 
Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, με άδειες λειτουργίας για Κολλέγιο, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 
και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

2.1   Σε ποιους απευθύνεται το Diploma in Logistics & Supply Chain Management

Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται όχι μόνο σε εργαζόμενους σε αποθήκες, αλλά και σε όσους εμπλέκονται στο 
στρατηγικό σχεδιασμό των αποθηκευτικών χώρων και στην ποιοτική και οικονομική αξιολόγηση της λειτουργία 
της αποθήκης μιας επιχείρησης. 

Συγκεκριμένα, απευθύνεται:

• Σε στελέχη logistics

• Στελεχιακό προσωπικό μεταφορικών γραφείων

• Υπεύθυνους αποθηκών

• Στο προσωπικό της αποθήκης και της διανομής

• Σε στελέχη πληροφορικής, προμηθειών

• Σε όσους κρίνουν την αναγκαιότητας κατανόησης της αλληλεπίδρασης της διαχείρισης αποθεμάτων και

λειτουργίας της αποθήκης σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης

1.2  Τι θα μάθεις



Με τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

• Να αντιληφθούν τις οργανωτικές και τεχνολογικές αλλαγές που ενδεχομένως χρειάζεται η επιχείρησή 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 σχεδιάσουν και να βελτιώσετε την επικοινωνία με τα λοιπά τμήματα εσωτερικά ή εξωτερικά

• Να δημιουργήσουν ολοκληρωμένο σχεδιασμό αποθήκευσης, διανομής και μεταφοράς και σε ιδιαίτερα

προϊόντα (π.χ. τρόφιμα, φάρμακα)

• Να σχεδιάσουν την ανάθεση διαχείριση και έλεγχο των 3PL Providers κάθε έργου που εκχωρείται

• Να αξιολογήσουν τις υποδομές αποθηκευτικών συστημάτων, οχημάτων, ανθρωπίνων πόρων και ΙΤ tools

καθώς και τις απαιτήσεις τους

• Να αξιολογήσουν τον βαθμό εξυπηρέτησης του εσωτερικού και εξωτερικού πελάτη με σχετικά εργαλεία

μέτρησης

• Να κατανοήσουν το μηχανισμό του Logistics cost analysis

• Να διαχειριστούν τα αποθέματα και να παρακολουθήσουν οικονομικά μοντέλα

• Να κατανοήσουν τα Συστήματα διαρκούς βελτίωσης αποθήκης

• Επιχειρησιακά Logistics, η σημασία της αποθήκευσης, η ανάγκη για τη δημιουργία αποθεμάτων

• Ο ρόλος της αποθήκης στην εφοδιαστική αλυσίδα

• Βασικές αποφάσεις σχετικά με την αποθήκη

• Κωδικοποίηση χώρων και προϊόντων

• Ασφάλεια και υγιεινή στους αποθηκευτικούς χώρους

2.3.  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
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Στο Diploma in Logistics & Supply Chain Management θα αναλυθούν ενδελοχώς οι παρακάτω θεματικές ενότητες. 
Επίσης, οι μαθητές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε επιπλέον υλικό που αφορά υψίστης σημασίας διαχειριστικά 
θέματα όπως η διαχείριση αποθεμάτων, η κοστολόγηση, μέθοδοι υπολογισμού, η εκλογίκευση των μέσων 
παραγωγής και των Logistics κ.ά.  
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• Συστήματα αποθήκευσης

• Αποθήκευση σε επάλληλα στρώματα (ντάνιασμα) και Απλή στοίβαξη (block stacking)

• Χρήση παλετών με σκελετό στοίβαξης ή ειδικών παλετοκιβωτίων (post pallets, pallet converters)

• Ράφια back to back (κλασικά ράφια) και ράφια στενών διαδρόμων (narrow aisle racks)

• Ράφια πολύ στενών διαδρόμων (very narrow aisle racks, high bay) και Κεκλιμένα ράφια (live storage racks)

• Ράφια ελευθέρας εισόδου (Drive In), Κινούμενα (mobile racks) και με προβόλους (Cantilever racks)

• Carousels και εισαγωγή στον Οδηγό επιλογής συστήματος αποθήκευσης

• Περισσότερα για τον οδηγό επιλογής συστήματος αποθήκευσης

• Περονοφόρα οχήματα

• Μέσα ομαδοποίησης/μοναδοποίησης φορτίων

• Κιβώτια

• Παλέτες

• Εμπορευματοκιβώτια (containers)

• Παραλαβή εμπορευμάτων

• Η διαδικασία παραλαβής

• Αποκλίσεις από τη διαδικασία παραλαβής

• Cross docking

• Σχεδιασμός της διαδικασίας παραλαβής στην αποθήκη

• Τοποθέτηση εμπορευμάτων στο χώρο αποθήκευσης

• Το σύστημα σταθερής θέσης

• Το σύστημα τοποθέτησης με βάση τη σειρά των κωδικών

• Το σύστημα ομαδοποιημένης τοποθέτησης

• Σύστημα τοποθέτησης σε τυχαία κωδικοποιημένη θέση

• Συνδυασμός συστημάτων

• Προετοιμασία παραγγελίας (order picking)

• Τι είναι η προετοιμασία παραγγελίας;

• Παράγοντες που επηρεάζουν την προετοιμασία των παραγγελιών

• Βασικές αρχές προετοιμασίας παραγγελιών

• Συστήματα περισυλλογής παραγγελιών

• Αυξάνοντας την ακρίβεια του picking

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
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• Προετοιμασία παραγγελίας (order picking)

• Τι είναι η προετοιμασία παραγγελίας;

• Παράγοντες που επηρεάζουν την προετοιμασία των παραγγελιών

• Βασικές αρχές προετοιμασίας παραγγελιών

• Συστήματα περισυλλογής παραγγελιών

• Αυξάνοντας την ακρίβεια του picking

• Συστήματα πληροφοριακής οργάνωσης

• Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης πόρων ERP

• Συστήματα διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων (WMS)

• Συστήματα αυτόματης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών γραμμωτού κώδικα

• Ο γραμμωτός κώδικας

• Δομή γραμμωτού κώδικα

• Κανόνες κατασκευής συμβόλου γραμμωτού κώδικα – Συμβολογία

• Οι πιο διαδεδομένες γλώσσες γραμμωτού κώδικα

• Nέες εξελίξεις

• Σήμανση Μονάδων Logistics και Μονάδων Εμπορίας

• Πρότυπη ετικέτα Logistics

• Συσκευές ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα

• Εκτύπωση γραμμωτού κώδικα

• Εφαρμογές γραμμωτού κώδικα στην αποθήκη

• Συστήματα αυτόματης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών με χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RFID)

• Βασικά στοιχεία τεχνολογίας RF

• Περιγραφή συστήματος RFID

• Πού χρησιμοποιούνται τα RFID;

• Χαρακτηριστικά - Πλεονεκτήματα RFID

• Στοιχεία κόστους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
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2.4.1  Εισηγητής σεμιναρίου

O Γιώργος Καραγάνης είναι Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πειραιώς στο τομέα του Supply Chain 
Management και των Logistics. Έχει κάνει τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο τμήμα των Χημικών Μηχανικών στην Οργάνωση και Διοίκηση 
Βιομηχανικών Συστημάτων και τις προπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στη 
Πληροφορική στα Συστήματα Επικοινωνιών και Δικτύων.

Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς απο το 2013 στoυς τομείς των Warehouse Management 
Systems  και Information Systems, έχει εργαστεί και συνεχιζει να εργάζεται σε εταιρείες στο 
χώρο της πληροφορικής και των Logistics και παράλληλα ασχολείται με το χώρο της μέσης 
εκπαίδευσης. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο στον επιστημονικό του τομέα και έχει επιμεληθεί 
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Γιώργος Καραγάνης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ

3.1  Εισαγωγή στην πλατφόρμα του Skillbox

Πριν προχωρήσετε στην αγορά του σεμιναρίου θα πρέπει να 
δημιουργήσετε λογαριασμό στο Skillbox. Πατήστε Εγγραφή πάνω δεξιά 
στην ιστοσελίδα του Skillbox και συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

Αμέσως μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων σας θα λάβετε ένα email το οποίο θα περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο 
ενεργοποίησης του λογαριασμού σας. Πατήστε στο σύνδεσμο, ώστε να τον ενεργοποιήσετε και να ολοκληρώσετε 
τη διαδικασία εγγραφής.

Στη συνέχεια, μπορείτε να προβείτε στην αγορά πατώντας Αγορά Σεμιναρίου στη σελίδα του σεμιναρίου.

Μετά την αγορά του προγράμματος «Diploma in Logistics & Supply Chain Management», θα λάβετε όσο 
πλησιάζει η έναρξη ένα email καλωσορίσματος με βασικές οδηγίες για τον τρόπο παρακολούθησης.

Το σεμινάριο του IST COLLEGE διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της e-learning πλατφόρμας του Skillbox. Δείτε 
παρακάτω αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου.

3.2.  Xρονοδιάγραμμα εκπαιδευτικού προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου είναι 4 εβδομάδες

Κάθε εβδομάδα ξεκλειδώνει το 25% του υλικού. Σε κάθε ενότητα περιλαμβάνονται υποενότητες με 
βιντεομαθήματα με τον εισηγητή αλλά και υλικό προς ανάγνωση με τη μορφή γραπτού κειμένου.

Οι μαθητές μπορούν να τα παρακολουθήσουν όποτε αυτοί επιθυμούν μέσα στην εβδομάδα σύμφωνα με το δικό 
τους χρονοδιάγραμμα. Στο τέλος, οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα online τεστ, το οποίο έχει ως σκοπό τον έλεγχο 
των γνώσεων που αποκόμισαν από την ύλη της εβδομάδας. Να σημειωθεί πως δεν χρειάζεται να απαντήσετε 
επιτυχώς σε όλες τις ερωτήσεις των mini αυτών test για να μεταβείτε στην επόμενη ενότητα, καθώς μοναδικός 
τους στόχος είναι να ελέγξετε οι ίδιοι αν έχετε αφομοιώσει τις γνώσεις.

Κατά τη διάρκεια των 4 εβδομάδων αλλά και αφού τελειώσει το πρόγραμμα, οι μαθητές μπορούν να
χρησιμοποιούν το Forum του σεμιναρίου για να θέτουν τις ερωτήσεις τους στον Εισηγητή, στις οποίες θα
απαντάει μέσα σε 72 ώρες. Ακόμη το υλικό δεν απενεργοποιείται. Έχετε πρόσβαση για τουλάχιστον δυο έτη. 
Συνεπώς, μπορείτε να ακολουθήσετε το δικό σας πρόγραμμα μελέτης εξ αρχής.

Στο τέλος του προγράμματος και για την απόκτηση της Advanced Βεβαίωσης από την ACTA – Τεχνοβλαστός του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι μαθητές θα πρέπει να περάσουν το τελικό test με βαθμολογία
τουλάχιστον 60%. Μπορούν να επαναλάβουν όσες φορές επιθυμούν το test μέχρι να επιτύχουν. Σε περίπτωση
που περάσετε το test η δυνατότητα επανάληψης απενεργοποιείται. Το τελικό σκορ δεν απεικονίζεται στη
βεβαίωση που θα λάβετε.
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Κατά τη διάρκεια των 4 εβδομάδων αλλά και αφού τελειώσει το πρόγραμμα, οι μαθητές μπορούν να 
χρησιμοποιούν το Forum του σεμιναρίου για να θέτουν τις ερωτήσεις τους στον Εισηγητή, στις οποίες θα 
απαντάει μέσα σε 72 ώρες. Ακόμη το υλικό δεν απενεργοποιείται. Έχετε πρόσβαση για τουλάχιστον δυο έτη. 
Συνεπώς, μπορείτε να ακολουθήσετε το δικό σας πρόγραμμα μελέτης εξ αρχής.

Στο τέλος του προγράμματος και για την απόκτηση της Advanced Βεβαίωσης από την ACTA – Τεχνοβλαστός του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι μαθητές θα πρέπει να περάσουν το τελικό test με βαθμολογία 
τουλάχιστον 60%. Μπορούν να επαναλάβουν όσες φορές επιθυμούν το test μέχρι να επιτύχουν. Σε περίπτωση 
που περάσετε το test η δυνατότητα επανάληψης απενεργοποιείται. Το τελικό σκορ δεν απεικονίζεται στη 
βεβαίωση που θα λάβετε.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΤΕΣΤ FACEBOOK GROUP FORUM

1η Εβδομάδα Αποδέσμευση και παρακολούθηση 1ης ενότητας

Συµµετοχή στο τεστ αξιολόγησης στο τέλος της ενότητας

2η Εβδομάδα Αποδέσμευση και παρακολούθηση 2ης ενότητας

Συμμετοχή στο τεστ αξιολόγησης στο τέλος της ενότητας

3η Εβδομάδα Αποδέσμευση και παρακολούθηση 3ης ενότητας

4η Εβδομάδα

4η Εβδομάδα 
και μετά

Συμμετοχή στο τεστ αξιολόγησης στο τέλος της ενότητας

Αποδέσμευση και παρακολούθηση 4ης & 5ης ενότητας

Συμμετοχή στο τεστ αξιολόγησης στο τέλος της ενότητας

Συµµετοχή στην online τελική αξιολόγηση της ACTA

Η πρόσβαση σε όλες τις ενότητες του προγράμματος 
παραμένει ανοιχτή για να ξαναδούν όσες φορές 
επιθυμούν οι συμμετέχοντες τις ενότητες που τους 
ενδιαφέρουν

Ενεργό

Ενεργό

Ενεργό

Ενεργό

Ενεργό Ενεργό

Ενεργό

Το Forum 
παραμένει 
ανοιχτό για 
ερωτήσεις

Το Facebook 
Group παραμένει 
ανοιχτό για 
ερωτήσεις

Ενεργό

Πίνακας online μαθημάτων



3.3.  Forum

Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του Diploma in Logistics & Supply Chain Management - Advanced 
Certified Course by ACTA, θα μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Εισηγητή μέσω ειδικού́ Forum. 
Εκεί, θα θέτετε τα ερωτήματά́ σας και τις απορίες που μπορεί να προκύψουν σχετικά́ με την εκπαίδευση 
και τα θέματα που παρουσιάζονται και ο εισηγητής θα σας απαντάει εντός 72 ωρών. Όταν η απάντηση 
στο ερώτημά́ σας δημοσιεύεται στο Forum, θα λαμβάνετε ειδοποίηση μέσω email. Παράλληλα, θα 
βλέπετε όλες τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των υπόλοιπων μαθητών που έχουν δημοσιευτεί εκεί.

3.4.  Facebook Alumni Community

Η παρακολούθηση του προγράμματος σας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχετε και στην κοινότητα του 
Skillbox στο Facebook που βρίσκονται οι απόφοιτοι όλων των προγραμμάτων. Εκεί, θα μπορείτε να 
μαθαίνετε νέα του φορέα, πληροφορίες για καινούρια προγράμματα, να διαβάζετε ενδιαφέροντα 
εκπαιδευτικά άρθρα. Παράλληλα, θα μπορείτε να δικτυωθείτε με τους υπόλοιπους αποφοίτους και να 
μοιραστείτε απόψεις και εκπαιδευτικά άρθρα που θεωρείτε σημαντικά. Η πρόσβαση στην κοινότητα 
παρέχεται αποκλειστικά στους σπουδαστές του Skillbox.

Online Diploma: Διοίκησης Αποθηκών - Logistics
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4.1.  Περιγραφή πιστοποίησης & Βεβαίωση συμμετοχής

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Test Αξιολόγησης στο τέλος του σεμιναρίου, θα λάβετε Βεβαίωση Παρακολούθησης 
Πιστοποιημένου Προγράμματος κατά το πρότυπο Quality Training Label επιπέδου Advanced της ACTA - 
Τεχνοβλαστός Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εντός ενός μήνα από το IST College στο email σας.



5.1.   Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

Το online Diploma in Logistics & Supply Chain Management, θα 
ενισχύσει άμεσα τις δεξιότητές σας στο πεδίο της διοίκησης 
αποθηκών με γνώσεις που θα μπορέσετε να εφαρμόσετε άμεσα 
και θα προσδώσει ένα σημαντικό εφόδιο στο βιογραφικό σας, 
ώστε μαζί με τις υπόλοιπες γνώσεις ή/και την εμπειρία σας να 
μπορείτε να εργαστείτε ως:

• Στέλεχος Logistics

• Προσωπικό μεταφορικών γραφείων

• Υπεύθυνος Αποθήκης

• Υπάλληλος αποθήκης και διανομής

Online Diploma: Διοίκησης Αποθηκών - Logistics



5. Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ να παρακολουθήσω τα μαθήματα όποτε μπορώ;

Τα μαθήματα του προγράμματος είναι κατανεμημένα σε 4 εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα ξεκλειδώνουν 
συγκεκριμένες ενότητες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα αργότερα και αφού έχουν 
ξεκλειδώσει όλα ή να ακολουθήσετε τον τρόπο παρακολούθησης που προτείνουμε, ώστε να 
αξιοποιήσετε πλήρως τα οφέλη του σεμιναρίου και της πλατφόρμας μας.

Πόσο κοστίζει το πρόγραμμα; Παρέχεται πλάνο πληρωμών;

Το Diploma in Logistics & Supply Chain Management του IST College κοστίζει 500€. Παρέχεται η 
δυνατότητα τριών (3) άτοκων δόσεων, αν επιλέξετε πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας. Οι online 
πληρωμές στο Skillbox πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος ασφαλών πληρωμών της Eurobank.

Ακολουθείται κάποια πολιτική εκπτώσεων;

Το Skillbox παρέχει έκπτωση 15% σε Φοιτητές & Ανέργους. Η έκπτωση αυτή δεν ισχύει όταν υπάρχει 
εκπτωτική τιμή Early Bird σε προκαθορισμένο διάστημα κατά τις πρώτες ημέρες έναρξης των εγγραφών.

Πότε λαμβάνω την πιστοποίηση ACTA;

Το Diploma in Logistics & Supply Chain Management είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο QTL 
Advanced της ACTA – Τεχνοβλαστός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με την επιτυχή 
ολοκλήρωση του τελικού test αξιολόγησης (60% επιτυχία), θα λάβετε την πιστοποίηση σε διάστημα ενός 
μήνα μετά την ολοκλήρωση από το IST College στο email που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας. Να 
σημειωθεί πως μπορείτε να επαναλάβετε το test όσες φορές θέλετε μέχρι να επιτύχετε.

Πώς θα με ωφελήσει το Diploma in Logistics & Supply Chain Management - Advanced 
Certified Course by ACTA;

Τα Logistics είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος που απαιτεί την πλήρη κατανόηση των μεθοδολογιών και 
των αρχών που διέπουν τη διοίκηση αποθήκης. Είναι ένα ζωτικό κομμάτι της επιχείρησης, καθώς η 
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την κερδοφορία. 
Επωφεληθείτε από τις πρακτικές γνώσης της συγκεκριμένης εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσετε να κάνετε 
με μεγαλύτερη άνεση το επόμενο βήμα στην καριέρα σας.

Online Diploma: Διοίκησης Αποθηκών - Logistics
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