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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΟΑΕΔ 
 

 
 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 216 ΩΡΕΣ                                  
 
Σκοπός 

 
Σκοπός του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις εργασίες οργάνωσης, 
λειτουργίας, διαχείρισης και προγραμματισμού της αποθήκης και η απόκτηση βασικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων στη βέλτιστη διευθέτηση των αγαθών στους χώρους της αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες 
ένταξής τους στην αγορά εργασίας 
 
Στόχοι 

 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης  οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 
 

 Να αναγνωρίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης και ασφαλούς λειτουργίας της αποθήκης  
 

 Να διαμορφώνουν το πρόγραμμα των καθημερινών παραλαβών και να πραγματοποιούν 
την ασφαλή  μεταφορά των αγαθών  

 

 Να συνεργάζονται και να υιοθετούν τη στάση ενός επαγγελματία αποθηκάριου 
 

Επιμέρους στόχοι 
 
Ειδικότερα με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης  οι συμμετέχοντες θα πρέπει  να έχουν 
αποκτήσει τις παρακάτω γνώσεις και δεξιότητες:  
 
Γνώσεις 

 Να αναγνωρίζουν τις διαδικασίες προγραμματισμού των καθημερινών παραλαβών 

 Να αναγνωρίζουν τη διαδικασία παραλαβής των εισερχόμενων αγαθών (εισροών) 

 Να περιγράφουν τη διαδικασία της τοποθέτησης των εισερχόμενων αγαθών (εισροών) 
         στο σωστό χώρο 

 Να περιγράφουν τις διαδικασίες ελέγχου στις επιστροφές των αγαθών 

 Να αναγνωρίζουν τις διαδικασίες προγραμματισμού των καθημερινών εξερχόμενων 
αγαθών (εκροών) 

 Να περιγράφουν τη διαδικασία τοποθέτησης των εκροών στο χώρο φόρτωσης 

 Να περιγράφουν τη διαδικασία φόρτωσης στα μεταφορικά μέσα και να αναγνωρίζουν τα 
κατάλληλα συνοδευτικά έγγραφα 

 Να περιγράφουν τη διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων φυσικών απογραφών 

 Να κατανοούν τη διαδικασία σύγκρισης των λογιστικών με τα πραγματικά αποθέματα και 
να μεριμνούν για τις απαραίτητες διορθώσεις 

 Να αναγνωρίζουν τις διαδικασίες εξασφάλισης οικονομίας χώρου και χρόνου μέσω 
συγκεκριμένου εργαλείου 

 Να περιγράφουν  τις βασικές αρχές Υγιεινής και ασφάλειας  στους χώρους εργασίας και να 
διακρίνουν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας 

 Να αναγνωρίζουν τα σύγχρονα προγράμματα πληροφορικής 
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 Να κατανοούν την ξένη ορολογία του επαγγέλματος 
Δεξιότητες 
 

 Να προγραμματίζουν τις καθημερινές παραλαβές 

 Να συμμετέχουν στην παραλαβή εισροών. 

 Να πραγματοποιούν την τοποθέτηση των εισροών στο σωστό χώρο 

 Να εποπτεύουν τις επιστροφές των αγαθών 

 Να προγραμματίζουν τις καθημερινές εκροές 

 Να φροντίζουν για την τοποθέτηση των εκροών στο χώρο φόρτωσης 

 Να υλοποιούν την φόρτωση στα μεταφορικά μέσα και να εξασφαλίζουν την ύπαρξη των 
κατάλληλων συνοδευτικών εγγράφων 

 Να συγκεντρώνουν στοιχεία φυσικών απογραφών 

 Να συγκρίνουν τα λογιστικά με τα πραγματικά αποθέματα και να φροντίζουν να γίνουν οι 
απαραίτητες διορθώσεις 

 Να εξασφαλίζουν οικονομία χώρου και χρόνου μέσω συγκεκριμένου εργαλείου. 

 Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

 Να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα πακέτα πληροφορικής που απαιτούνται για το επάγγελμα 

 Να χρησιμοποιούν την ξένη ορολογία που απαιτείται για τις ανάγκες του επαγγέλματος 
 

     ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
α/α 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 
ΘΕΩΡΙΑ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

1. Διαμόρφωση προγράμματος καθημερινών παραλαβών, 
παραλαβή των εισερχόμενων αγαθών και προώθηση 
στο σωστό χώρο αποθήκευσης 

36 30 66 

2. Μεταφορά των αγαθών από τον αποθηκευτικό χώρο 
στα μεταφορικά μέσα 

18 18 36 

3. Φροντίδα για την εκτέλεση των ενεργειών σχετικά με την 
αποθήκευση (warehousing) και την καθημερινή 
απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της αποθήκης 

30 36 66 
 

4. Θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας  12 - 12 

5. Βασικές γνώσεις υπολογιστών    18 06 24 

6. Ξενόγλωσση Αγγλική Ορολογία 12 - 12 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

 
126 

 
90 

 
216 

 
 
 
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
 
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, 
ειδικοτήτων  συναφών με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των εκπαιδευτών είναι η επαγγελματική  εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών.  
Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις θα προσδιορίζονται στην σχετική προκήρυξη πρόσληψης 
ωρομισθίων εκπαιδευτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  
     Διαμόρφωση του προγράμματος των καθημερινών παραλαβών, παραλαβή των 

εισερχόμενων αγαθών και προώθηση στο σωστό χώρο αποθήκευσης» (36Θ-30Π)  66 
ώρες 

 
1.1 Προγραμματισμός των καθημερινών παραλαβών (12Θ-12Π) 
 

- Βασικές αρχές διαχείρισης αποθήκης 
- Βασικές αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομίας  
- Βασικές αρχές εφοδιαστικής αλυσίδας 
- Χειρισμός συστημάτων ERP, WMS 
- Χειρισμός σύγχρονων  Πληροφοριακών Συστημάτων 
- Βασικές αρχές Time management 
- Βασικές τεχνικές επικοινωνίας 
- Βασικές αρχές Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (HUMAN RESOURCES 
- Βασικές αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) 
- Βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών 
- Διαδικασία ασφαλούς μεταφοράς προϊόντων 
 
1. 2 Συμμετοχή στην παραλαβή εισροών (6Θ-6Π) 
 
- Βασικές αρχές εφοδιαστικής αλυσίδας 
- Χειρισμός σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων 
- Διαδικασίες εκφόρτωσης και στοίβαξης αγαθών 

- Νομικοί κανόνες διαχείρισης αποθήκης και ασφαλούς μεταφοράς προϊόντων 
- Λειτουργία οχημάτων και εργαλείων φόρτωσης -εκφόρτωσης 
- Βασικές αρχές διασφάλισης ποιότητας 

     1.3 Τοποθέτηση των εισροών στο σωστό χώρο (12Θ – 6Π) 
 

- Βασικές αρχές διαχείρισης αποθήκης 
- Βασικές αρχές εφοδιαστικής αλυσίδας 
- Χειρισμός σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων 
- Βασικές τεχνικές επικοινωνίας 
- Βασικές αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομίας 
- Χειρισμός συστημάτων ERP, WMS 

 
1.4 Εποπτεία στις επιστροφές αγαθών (6Θ-6Π) 
- Βασικές αρχές διαχείρισης αποθήκης 
- Βασικές αρχές εφοδιαστικής αλυσίδας 
- Χειρισμός σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων 
- Βασικές αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομίας 
- Βασικές γνώσεις Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) 
- Βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων 
- Βασικές αρχές διοίκησης ανθρώπινων πόρων (human recourses) 
- Βασικές αρχές ΚΒΣ 
- Βασικοί νομικοί κανόνες  σχετικά με το αστικό δίκαιο, ασφαλιστικό δίκαιο  
- Χρήση εσωτερικού κανονισμού 
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2Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  
 Μεταφορά των αγαθών από τον αποθηκευτικό χώρο στα μεταφορικά μέσα 
     (18θ-  18Π)   36 ώρες 
 

2.1  Προγραμματισμός των καθημερινών εκροών (6Θ-6Π) 
- Βασικές αρχές και τεχνικές επιχειρησιακής επικοινωνίας. 
- Βασικές αρχές οικονομικής & οργανωτικής ψυχολογίας 
- Βασικές αρχές διοίκησης ανθρώπινων πόρων 
- Βασικές αρχές διαχείρισης αποθήκης 
- Βασικές αρχές εφοδιαστικής αλυσίδας 
- Χειρισμός σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων 
- Βασικές αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομίας 
- Βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων 
- Βασικές αρχές ολικής ποιότητας (TQM) 
- Χειρισμός συστημάτων ERP, WMS 
- Βασικές αρχές Time management 

 
2.2 Φροντίδα για την τοποθέτηση των εκροών στο χώρο φόρτωσης (6Θ-6Π) 
 

- Βασικές αρχές και τεχνικές επιχειρησιακής επικοινωνίας. 
- Βασικές αρχές οικονομικής & οργανωτικής ψυχολογίας 
- Βασικές αρχές διοίκησης ανθρώπινων πόρων 
- Βασικές αρχές διαχείρισης αποθήκης 
- Βασικές αρχές εφοδιαστικής αλυσίδας 
- Χειρισμός σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων 
- Βασικές αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομίας 
- Βασικοί νομικοί κανόνες διαχείρισης αποθήκης και ασφαλούς μεταφοράς των προϊόντων 
- Χειρισμός συστημάτων ERP, WMS 
- Βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών 

 
2.3 Φόρτωση στα μεταφορικά μέσα και εξασφάλιση της ύπαρξης των κατάλληλων 
συνοδευτικών εγγράφων (6Θ-6Π) 

- Βασικές αρχές εφοδιαστικής αλυσίδας 
- Χειρισμός σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων 
- Βασικοί νομικοί κανόνες διαχείρισης αποθήκης και ασφαλούς μεταφοράς των προϊόντων  
- Βασικές αρχές και τεχνικές επιχειρησιακής επικοινωνίας. 
- Βασικές αρχές οικονομικής & οργανωτικής ψυχολογίας. 
- Βασικές αρχές διοίκησης ανθρώπινων πόρων 
- Βασικές αρχές διαχείρισης αποθήκης 
- Βασικές γνώσεις λογιστικής (π.χ.. ΚΒΣ) 
- Βασικές αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομίας 
- Διαδικασίες εκφόρτωσης και στοίβαξης αγαθών 
- Λειτουργία οχημάτων και εργαλείων φόρτωσης –εκφόρτωσης 
- Χρήση κατάλληλων συνοδευτικών εγγράφων 
 

 

3Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  
Φροντίδα για την εκτέλεση των ενεργειών σχετικά με την αποθήκευση (warehousing) 
και την καθημερινή απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της αποθήκης (30Θ-36Π)   66 
ώρες 
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3.1 Συγκέντρωση στοιχείων  φυσικών απογραφών (6Θ-6Π) 

- Βασικές αρχές διαχείρισης αποθήκης 
- Βασικές αρχές εφοδιαστικής αλυσίδας 
- Χειρισμός σύγχρονων συστημάτων Πληροφοριακής 
- Βασικές αρχές ολικής ποιότητας (TQM) 
- Βασικές αρχές και τεχνικές επιχειρησιακής επικοινωνίας. 
- Βασικές αρχές οικονομικής & οργανωτικής ψυχολογίας 
- Βασικές αρχές διοίκησης ανθρώπινων πόρων 
- Βασικές αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομίας 
- Χειρισμός bar-code,scanner και δημιουργία σχετικής λειτουργικής φόρμας για χειρόγραφη 

καταγραφή. 
- Τεχνικές προδιαγραφών και φυσικών ιδιοτήτων των αγαθών 
 

3.2 Σύγκριση των λογιστικών με τα πραγματικά αποθέματα και φροντίδα να γίνουν οι 
απαραίτητες διορθώσεις (12Θ-18Π) 
 

- Βασικές αρχές εφοδιαστικής Αλυσίδας 
- Βασικές αρχές διαχείρισης αποθήκης 
- Χειρισμός σύγχρονων συστημάτων Πληροφοριακής 
- Βασικές αρχές ΚΒΣ 
- Βασικές αρχές ολικής ποιότητας (TQM) 
- Χειρισμός bar-code,scanner και δημιουργία σχετικής λειτουργικής φόρμας για χειρόγραφη 

καταγραφή. 
- Τεχνικές προδιαγραφών και φυσικών ιδιοτήτων των αγαθών 
- Χρήση εγχειριδίου ISO π.χ.. 9001/2000 
- Χρήση LIFO , FIFO, FEFO 
- Χρήση συνοδευτικών παραστατικών  σύμφωνα με τον ΚΒΣ 
- Βασικά άρθρα του ΚΒΣ σχετικά με την διαχείριση των αποθεμάτων 
- Μονάδες μέτρησης υλικών 
- Σύνταξη αναφορών 
- Βασικές αρχές εταιρικής δομής και των ιδιαιτεροτήτων των εργασιών 
- Βασικοί κανόνες διαβίβασης πληροφοριών και προώθησης υπηρεσιακών εγγράφων και  
      αναφορών  

 
 
3.3 Εξασφάλιση οικονομίας χώρου και χρόνου μέσω συγκεκριμένου εργαλείου.  (12Θ-12Π) 
 

- Βασικές αρχές διαχείρισης αποθήκης 
- Βασικές αρχές εφοδιαστικής αλυσίδας 
- Χειρισμός σύγχρονων συστημάτων Πληροφοριακής 
- Βασικές αρχές ολικής ποιότητα (TQM) 
- Βασικές αρχές και τεχνικές επιχειρησιακής επικοινωνίας. 
- Βασικές αρχές οικονομικής & οργανωτικής ψυχολογίας 
- Βασικές αρχές διοίκησης ανθρώπινων πόρων 
- Βασικές αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομίας 
- Χειρισμός bar-code,scanner και δημιουργία σχετικής λειτουργικής φόρμας για χειρόγραφη 

καταγραφή. 
- Τεχνικές προδιαγραφών και φυσικών ιδιοτήτων των αγαθών. 
- Χρήση εγχειριδίου ISO π.χ.. 9001/2000 
- Χρήση LIFO , FIFO, FEFO 
- Βασικοί κανόνες διαβίβασης πληροφοριών και προώθησης υπηρεσιακών εγγράφων και  
      αναφορών  
- Διαδικασίες εκφόρτωσης και στοίβαξης αγαθών 

- Νομικοί κανόνες διαχείρισης αποθήκης και ασφαλούς μεταφοράς προϊόντων 
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- Λειτουργία οχημάτων και εργαλείων φόρτωσης -εκφόρτωσης 
 

 
4Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:    
Θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας - Μέσα  ατομικής προστασίας    
(12Θ)  12 ώρες 
 
4.1  Κανόνες Υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας 
4.2. Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 
 

5Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : 
Βασικές γνώσεις υπολογιστών   (18Θ- 6Π)  24ώρες 
 
5.1 Προγράμματα Word, excel, internet 
 

6Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : 
Ξενόγλωσση Αγγλική Ορολογία  (12Θ)  12 ώρες 
 
6.1 Βασική  ξένη ορολογία του επαγγέλματος 
 
 


