ΝΕΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΕΜΙΝ ΑΡΙΟ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ
•
•
•
•
•
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τετάρτη
10
Απριλίου
Πέµπτη
11
Απριλίου
16:00 – 21:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

2019
2019

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 – ΑΘΗΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
∆ιπλ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.. MBA ΕΧ. ΑΣΟΕΕ, Τεχνικός ∆/ντής γνωστής
τεχνικής εταιρίας ειδικευµένης στη συντήρηση Πιστοποιηµένος
επιθεωρητής ποιότητας. Πιστοποιηµένος θερµογράφος.
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Επιστηµονικός Σύµβουλος Πανεπιστηµίου Πειραιώς µεταπτυχιακού
τµήµατος. τ. ∆/ντής µιας εκ των µεγαλυτέρων ελληνικών βιοµηχανιών.
Ειδικός σε θέµατα σχεδιασµού διοίκησης & οργάνωσης αποθηκών –
παραγωγής & συντήρησης µε συνεχείς µετεκπαιδεύσεις στις νέες
τεχνολογίες παραγωγής. Πιστοποιηµένος εισηγητής µε 15ετή διδακτική
εµπειρία σε συνέδρια και σε σεµινάρια στελεχών επιχειρήσεων µε
πλούσια συγγραφική δραστηριότητα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεµινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους και στελέχη
αποθήκης, γραφείων µεθόδων και προγραµµατισµού και
γενικά σε όλους εκείνους που εµπλέκονται ενεργά στο κύκλωµα
διαχείρισης υλικών της επιχείρησης (πχ. Logistics Managers,
Υπεύθυνους
Προµηθειών,
Υπεύθυνους
∆ιανοµών–
Παραγωγής κλπ).

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεµινάριο έχει σκοπό να ενηµερώσει τα στελέχη
και το προσωπικό των επιχειρήσεων για τις αρχές
που διέπουν τα σύγχρονα συστήµατα διαχείρισης
αποθεµάτων & υλικών, µε στόχο αφενός
 τη µεγιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης
που σηµαίνει τη µεγαλύτερη δυνατή
διαθεσιµότητα των υλικών της αποθήκης
αφετέρου
 τη διατήρηση του κόστους της αποθήκης αφ
ετέρου και του όγκου των αποθεµάτων στα
βέλτιστα επίπεδα.
ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος του προγράµµατος είναι να:
1. εκθέσει τους συµµετέχοντες στις σύγχρονες
πρακτικές διαχείρισης της αποθήκης
2. τους οπλίσει µε πρακτικά εργαλεία που θα
µπορέσουν να εφαρµόσουν στο χώρο
εργασία τους
3. τους δώσει τη δυνατότητα να ανταλλάξουν
εµπειρίες στον χώρο διεξαγωγής του
σεµιναρίου
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Η παρουσίαση του σεµιναρίου γίνεται µε ηλεκτρονικό
υπολογιστή, πλαισιωµένη από πληθώρα διαφανειών
και παραδείγµατα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
 λόγοι ύπαρξης αποθεµάτων και προβλήµατα που
υποκρύπτουν
 είδη αποθεµάτων
 η φιλοσοφία push pull στον έλεγχο αποθεµάτων
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - ΚΟΣΤΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
 ∆εσµευµένου κεφαλαίου ,λειτουργικών εξόδων, µισθών,
ενοικίων ή αποσβέσεων , συντήρησης κτιρίων και
εξοπλισµού
 Καταστροφών και ζηµιών
 Παλαίωσης και αχρήστευσης υλικών (υλικά ορίου ζωής)
 Ασφαλειών και φόρων
 Τρόπος υπολογισµού /προσέγγισης του καθενός
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
 Μισθοί προσωπικού
 Κόστος αποστολής
 Κόστος ποιοτικού ελέγχου παραλαβών
 Set -up µηχανών (σε παραγωγικές διαδικασίες)
 Τρόπος υπολογισµού /προσέγγισης του καθενός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
 Έλλειψη προς εξωτερικούς παράγοντες: (απώλεια φήµης
– ρήτρες κ.λ.π.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 παραγγελίες και έλεγχος αποθεµάτων για ποσότητες που
παραγγέλλονται µια φορα (single order quantity) π.χ
εφηµερίδες ,περιοδικά ,φρέσκα τρόφιµα
 αναπλήρωση και έλεγχος αποθεµάτων για
επαναλαµβανόµενες ποσότητες παραγγελίας (repetitive
order quantities ) µε στατιστικές µεθόδους (τελικά
προϊόντα παραγωγής εργοστασίου ανταλλακτικά, υλικά
υποστήριξης, φάρµακα, καλλυντικά, είδη super market,
οικιακά είδη)
ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Από τι εξαρτάται το µέγεθος του αποθέµατος ασφαλείας
 επίπεδο εξυπηρέτησης (service level) και η σχέση του µε το
απόθεµα ασφαλείας
 Η ανοµοιοµορφία (παίξιµο) της ζήτησης και του χρόνου
παραγγελίας και η σχέση τους µε το απόθεµα ασφαλείας
 Επεξήγηση των σχετικών στατιστικών εννοιών
 Υπολογισµός αποθέµατος ασφαλείας µε βάση το επιθυµητό
service level
 Παράδειγµα εφαρµογής και µέσω προγράµµατος σε
excel που υπολογίζει το απόθεµα ασφαλείας
ΑΝΑΛΥΣΗ ABC (pareto)
 Τι είναι η ανάλυση ABC































Έλλειψη προς εσωτερικούς παράγοντες: (απώλεια
παραγωγικής ικανότητας, καθυστέρηση παράδοσης,
κλείσιµο γραµµής παραγωγής)
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
Οι (4) βασικές µορφές της ζήτησης
Οι µέθοδοι πρόβλεψης
Πρόγνωση µε βάση ιστορικά στοιχεία(Time series analysis)
Οι διάφορες τεχνικές της πρόγνωσης µε ιστορικά στοιχεία
Ζήτηση προηγούµενης περιόδου
Αριθµητικός µέσος όρος ζήτησης προηγούµενων περιόδων
Κινητός αριθµητικός µέσος όρος ζήτησης προηγούµενων
περιόδων
Μέθοδος εκθετικής εξοµάλυνσης
Μέθοδος παλινδρόµησης (Regression Analysis)
Μέθοδοι για την εποχιακή διακύµανση
Σφάλµα µέτρησης στη ζήτηση
Πώς αξιολογούνται οι διάφορες τεχνικές.
Πώς βρίσκουµε πια µέθοδος είναι η κατάλληλη στη δική
µας περίπτωση.
Παράδειγµα εφαρµογής και µέσω προγράµµατος σε
excel που επιλέγει κάθε φορά τη καλύτερη µέθοδο και
κάνει αυτόµατη πρόγνωση

Μέθοδοι σταθερής ποσότητας παραγγελιάς, περιοδικό
σύστηµα , σύστηµα προαιρετικής αναπλήρωσης και
σύστηµα των δυο καλαθιών
εύρεση ποσότητας παραγγελίας (e.o.q., πόσο
παραγγέλνω)
εύρεση χρόνου παραγγελίας (πότε παραγγέλνω)
αναλυτικό case study

σε τι µας βοηθά η ανάλυση ABC
Εφαρµογές στην επιχείρηση
πως κάνουµε την ανάλυση ABC
Παράδειγµα εφαρµογής στα επιστρεφόµενα ή
απορριπτόµενα υλικά από τους πελάτες.
Παράδειγµα Εφαρµογής στον ετήσιο τζίρο
(χορηγήσεις) της αποθήκης,. µέσο απόθεµα, ετήσια
κέρδη, παραλαβές
Χρήση απλού προγράµµατος σε excel για εξοικείωση

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (RECORD KEEPING)
 Άνοιγµα µερίδας και ανάθεση κατάλληλου κωδικού σε νέα
υλικά. Περιγραφή των βασικών πεδίων µερίδας που θα
πρέπει να ενηµερώνονται. Τα πεδία θα περιλαµβάνουν
περιγραφικά στοιχεία /µόνιµα, στοιχεία συναλλαγών /
µεταβαλλόµενα, και στοιχεία ειδικά για µια συγκεκριµένη
επιχείρηση.
Αναλυτικό παράδειγµα µορφής µερίδας υλικού.

Περιγραφή διαδικασίας ενηµέρωσης των πεδίων της
µερίδας υλικού από την αίτηση του µέχρι τη παραλαβή και
τη χορήγηση στον αιτούντα.
Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

Το δελτίο παραγγελίας (εντολή αγοράς)

∆ιάγραµµα ροής ενεργειών παραλαβής ( άφιξη υλικών
,ξεφόρτωµα, έλεγχος παραστατικών ,έλεγχος-παραλαβή
υλικού /εισαγωγή στο µηχ/κό σύστηµα)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
 Επάλληλα στρώµατα
 Αποθήκευση µε σταθερά ράφια γενικής χρήσης
 Αποθήκευση µε φαρδείς διαδρόµους παλετών
 Αποθήκευση µε στενούς διαδρόµους παλετών
 Αποθήκευση µε ράφια ελεύθερης διέλευσης (drive in)
 Αποθήκευση µε κεκλιµένα ράφια µε ράουλα
ΕΝΘΕΜΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Σύστηµα ένδειξης της θέσης του υλικού (Κωδικοποίηση θέσεων
αποθήκης)
 Συσχέτιση υλικού-θέσης. Συστήµατα δεσµευµένης και
άναρχης θέσης
 Συστήµατα προτεραιότητας εξαγωγής (FEFO LIFO )



Πώς γίνεται η καθηµερινή συντήρηση και ενηµέρωση
των αρχείων των µερίδων του αποθέµατος.

Καταγραφή παραγγελιών , παραλαβών, επιστροφών
και χορηγήσεων.

Πώς καθορίζονται οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι
ενηµέρωσης των πεδίων
Παραδείγµατα από φόρµες αίτησης χορήγησης υλικού,
αίτησης αγοράς, εντολής παραγγελίας




Παράλληλες ενέργειες του λογιστηρίου
Πως οργανώνεται η απόρριψη υλικού κατά τη
παραλαβή λόγω ποιοτικού σφάλµατος - Ποσοτικού
σφάλµατος



Αυτοµατοποιηµένη αποθήκευση µε κυλιόµενα ράφια –
αποθήκες καρουσέλς
Αυτόµατες αποθήκες
Επιλογή του κατάλληλου συστήµατος αποθήκευσης
Συστήµατα διακίνησης υλικών στην αποθήκη (περονοφόρα,
ραουλόδροµοι, ταινιόδροµοι, γερανοί, γερανογέφυρες κλπ.).










Υλικά ορίου ζωής
Η ειδική διαδικασία παραλαβής τους
Πώς διασφαλίζεται η λογική FIFO στη χορήγησή
τους
Πώς γίνεται µηχανογραφικά η παρακολούθησή τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ - ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: (12 Εκπαιδευτικές Ώρες)
•
•
•

•
•

Το σεµινάριο µπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24%). Η εταιρία µας αναλαµβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης
και αποπληρωµής των εκπαιδευτικών προγραµµάτων σας.
Οι δηλώσεις συµµετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθµός συµµετεχόντων είναι περιορισµένος, στο τηλ:
210/5200464 & fax: 210/5200347
Η εξόφληση του δικαιώµατος συµµετοχής γίνεται µόνο µε κατάθεση στο Λογαριασµό EUROBANK ΑCC No
0026.0027.36.02004.57511 ή ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACC No 5050 030221 686 µέχρι και 10 ηµέρες πριν την έναρξη του σεµιναρίου (στη
συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο fax: 210/5200347 υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συµµετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σηµειώσεων & βεβαίωση συµµετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου
προσφέρονται Coffee Breaks.
Το σεµινάριο µπορεί να πραγµατοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρµοσµένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.

Τα επιµορφωτικά µας προγράµµατα, στα οποία συµπεριλαµβάνεται και το παρόν, αποστέλλονται στην επιχείρησή σας στα πλαίσια της πολυετούς συνεργασίας µας και της
συνεχούς ενηµέρωσής σας, µε σκοπό την έγκυρη και ουσιαστική πληροφόρηση για το εκάστοτε συγκεκριµένο θέµα σεµιναρίου, που ενδιαφέρει τα στελέχη σας.
Αν , παρά ταύτα, η εταιρεία σας δεν επιθυµεί πλέον την ενηµέρωση αυτή, παρακαλούµε να µας αποστείλετε ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) στην διεύθυνση
diagrafi@oikonomotexniki.gr ή να επικοινωνήσετε µαζί µας τηλεφωνικώς, τηλ. 210 5284300.
Η παρούσα επικοινωνία δεν αποτελεί spam, διότι διενεργείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.2741/2006, Ν.3917/2011, Ν. 2472/1997). Συγκεκριµένα, γίνεται πλήρης
αναγραφή των στοιχείων της εταιρείας µας και σας παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής από την λίστα αποστολής µας.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΕΥΗ ΛΕΚΚΟΥ

∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ,∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

10&11/4/2019 16:00-21:00
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58, ΑΘΗΝΑ

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΕΣ
& ΩΡΕΣ ∆ΙΕΞ/ΓΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΚΡΙΒΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
∆ΙΑΚΡΙΤ. ΤΙΤΛΟΣ
Ο∆ΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

Α.Φ.Μ.

∆.Ο.Υ.

ΤΗΛ.

FAX

E-MAIL
MΕ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

ΟΑΕ∆ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(συµπληρώνεται
µετά
την
κατάθεση)_

ΟΑΕ∆
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Τηλ.εργασίας

Κιν.τηλ .
(χρήση σε
περίπτωση
ανάγκης)

Λοιπά αναγκαία
στοιχεία
(οργανική θέση κ.ά.)

Παρατηρήσεις

1.
2.
3.
4.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 380€
ΜΕΤΡΗΤΑ ………………ΕΠΙΤΑΓΗ…………………ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (ΗΜ/ΝIA)……………………
ΟΝΟΜ/ΝΟ ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ………………………………….…………ΤΗΛ. ……………………………………….
ONOΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ………………………………………………………………........
Υπεύθυνος/η Προώθησης Σεµιναρίου:
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS ΑΕ

∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ
ΤΙΤΛΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ,∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
10&11/4/2019 16:00-21:00
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58, ΑΘΗΝΑ

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΕΣ
& ΩΡΕΣ ∆ΙΕΞ/ΓΗΣ
ΑΚΡΙΒΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
ΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ
ΩΡΑΡΙΟΥ

ΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ
ΩΡΑΡΙΟΥ

ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΟΑΕ∆ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ

ΟΑΕ∆
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ

USERNAME

PASSWORD
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Τηλ. εργασίας/κινητό

ΑΜΚΑ

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΦΜ

ΑΡΙΘΜ.
∆.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ

1.
2.
3.
4.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΕΚ
HMEΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΦΜ ΥΠΕΥΘ.ΛΑΕΚ

ΤΗΛ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε-ΜΑΙL

ΤΗλ.ΚΙΝΗΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΚ
Η ΘΕΣΗ
ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΣΗ

