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Αθήνα, 10.09.2018 

«Ημερίδα ενημέρωσης σε θέματα Εφοδιαστικής 
(Logistics) για εκπαιδευτικούς του Τομέα 

Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑΛ» 



Σκοπός ημερίδας 
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• Ενημέρωση των εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ80 – 

Οικονομίας που θα διδάξουν τα μαθήματα της ειδικότητας 
«Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού» στο 
σχολικό έτος 2018-2019 σε θέματα Εφοδιαστικής (Logistics) 

• Συγκεκριμένα, το μάθημα του Τομέα Διοίκησης και 
Οικονομίας «Εισαγωγή στην Εφοδιαστική» στη Β΄ τάξη και τα 
τρία (3) μαθήματα («Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών», 
«Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών» και «Εφαρμογές 
Εφοδιαστικής») στη Γ΄ τάξη 

 

 

 

 



Στόχοι 
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• Αποσαφήνιση και κατανόηση βασικών εννοιών για την 
υποστήριξη της διδασκαλίας της θεωρίας των μαθημάτων 

• Υποστήριξη διδασκαλίας εργαστηρίων των μαθημάτων με την 
πρόταση: 
• Ένταξης στην διαδικασία εξειδικευμένων εκπαιδευτικών λογισμικών 

ανοικτού κώδικα 

• Ενσωμάτωση εξέτασης σχετικών μελετών περιπτώσεων και βέλτιστων 
πρακτικών 

• Επίδειξη και συζήτηση πολυμεσικών αρχείων με θέμα τις 
εξεταζόμενες διαδικασίες 

• Μελέτη διαδικτυακών τόπων επιχειρήσεων και οργανισμών 

• Εκπαιδευτικών επισκέψεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 

• Οριζόντια και κάθετη εξέταση της διοίκησης του συστήματος 
logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας 



Δομή παρουσίασης 
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• Εννοιολογική προσέγγιση 

• Σημαντικότητα αντικειμένου 

• Προβλήματα στη διδασκαλία 

• Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

 

 
 

 

 

 

• Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (μάθημα Τομέα Διοίκησης & Οικονομίας, 
Β’ ΕΠΑΛ) 

• Οργάνωση και Διοίκηση Μεταφορών (μάθημα Ειδικότητας «Υπάλληλος 
Αποθήκης & Συστημάτων Εφοδιασμού», Γ’ ΕΠΑΛ) 

• Οργάνωση και Διοίκηση Αποθηκών (μάθημα Ειδικότητας «Υπάλληλος 
Αποθήκης & Συστημάτων Εφοδιασμού», Γ’ ΕΠΑΛ) 

• Εφαρμογές Εφοδιαστικής (μάθημα Ειδικότητας «Υπάλληλος Αποθήκης 
& Συστημάτων Εφοδιασμού», Γ’ ΕΠΑΛ) 



Ορισμός 

Δρ. Δημήτρης Φωλίνας 5 

• Ακαδημαϊκή κοινότητα 

• Επιχειρηματικό κόσμο 
 

 

 

 



Ορισμός 

Δρ. Δημήτρης Φωλίνας 6 

• Ακαδημαϊκή κοινότητα 
 

 

 

 

• Τμήμα της Διοίκησης 
Λειτουργιών που αποτελεί μία 
από τις τρεις κύριες 
λειτουργίες κάθε επιχείρησης 
ή οργανισμού 

• Οι άλλες δύο είναι:  
Πωλήσεις / Μάρκετινγκ και 
Χρηματοοικονομική / 
Λογιστική 

• Τι άλλο περιλαμβάνει η 
Διοίκηση Λειτουργιών; 
(Διοίκηση Παραγωγής, 
Ποιότητας,  Έργων, κλπ.) 

• Ας σκεφτούμε ένα 
συνηθισμένο σενάριο που 
αφορά στην εκτέλεση μιας 
παραγγελίας… 

• Επιχειρηματικό κόσμο 
 

 

 

 



Ορισμός 
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• Διοίκηση Logistics (Εφοδιαστική): τμήμα της διοίκησης 
εφοδιαστικής αλυσίδας που ασχολείται με τη διαδικασία 
σχεδιασμού, υλοποίησης, ελέγχου, αποτελεσματικής / 
αποδοτικής ροής-αποθήκευσης προϊόντων, υπηρεσιών, 
χρηματοοικονομικών ποσών και σχετικών πληροφοριών, από 
την παραγγελία πρώτων υλών μέχρι παράδοση τελικό 
καταναλωτή, με σκοπό την συμμόρφωση στις ανάγκες και 
απαιτήσεις των πελατών 
 

 

 



Ορισμός 
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• Logistics ή Λοτζίστικς; 

• Logistics ή Λογιστική; 
• Logistics ή Μάρκετινγκ; 
• Logistics ή Logistics Management (Διοίκηση); 
• Logistics Management ή Supply Chain  Management 

(Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας); 
 

 

 



Ορισμός 
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Ορισμός 
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Ορισμός 
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• Logistics ή Λοτζίστικς; 

• Logistics ή Λογιστική; 
• Logistics ή Μάρκετινγκ; 
• Logistics ή Logistics Management (Διοίκηση); 
• Logistics Management ή Supply Chain  Management 

(Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας); 
• Τελικά, Logistics ή Εφοδιαστική; 
• Επιστήμη ή Τέχνη;  

 

 

 



Γιατί τα logistics είναι δύσκολα; 
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• Δεν μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι στο μέγιστο βαθμό 

• Υπάρχουν αντικρουόμενες επιδιώξεις 

• Συστημική προσέγγιση 

• Ανοικτό και δυναμικό σύστημα 

• Παγκόσμια αγορά 

• Συνεχής αναζήτηση για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας  
• Οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών έχει 

επιδράσει καταλυτικά την εκτέλεση των εργασιών της 
Διοίκησης Logistics 

• Επίδραση στο περιβάλλον 
 

 

 Βασικό συμπέρασμα: Καταλαβαίνεις τη δυσκολία των 
logistics στην πράξη ή όταν κάτι δεν «πάει» καλά! 



Γιατί τα logisics είναι πολύ σημαντικά; 
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• Ρωτήστε ... 
• Έναν έμπορο εποχιακών ειδών που παρέλαβε χριστουγεννιάτικα 

δέντρα την 1η Ιανουαρίου 

• Ένα εργοστάσιο που σταμάτησε να παράγει επειδή «έμεινε» από 
πρώτες ύλες 

• Μία επιχείρηση που παρήγγειλε περισσότερα εμπορεύματα από 
αυτά που θα μπορέσει να πουλήσει άμεσα και θα πρέπει να τα 
αποθηκεύσει για μεγάλο διάστημα 

• Τον υπεύθυνο προμηθειών που πρέπει να προμηθευτεί και να 
χορηγήσει άμεσα ένα φάρμακο στον ασθενή  

• Ας αναλογιστούμε τον εφοδιασμό στα κέντρα υποδοχής σε 
απαραίτητα υλικά των προσφύγων τα προηγούμενα τρία χρόνια 

• Ας θυμηθούμε το ατύχημα στα Τέμπη 

Βασικό συμπέρασμα: Καταλαβαίνεις τη σημαντικότητα των 
logistics όταν κάτι δεν «πάει» καλά! 



Γιατί είναι πολύ σημαντικά; 
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Γιατί είναι πολύ σημαντικά; 
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Γιατί είναι πολύ σημαντικά; 
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«Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας / Ειδικό 
Θέμα: Logistics-Χερσαίες υπηρεσίες» (Εθνική Τράπεζα, 2017) 



Γιατί είναι πολύ σημαντικά; 
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1 στους 2 εργαζόμενους περίπου είναι απόφοιτος Λυκείου 



Γιατί είναι πολύ σημαντικά; 
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 Εργαζόμενοι: 178.000 (2013) σε 212.000 (2008) 

 Πηγή: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)  



Επαγγέλματα logistics 
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• Εκτιμώμενα Κρίσιμα Επαγγέλματα στον Κλάδο της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας ως το 2020 (ΣΕΒ, 2013) 
• Supply Chain Manager (Υπεύθυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας) 
• Transportation Manager (Υπεύθυνος Μεταφορών) 
• Logistics Manager (Υπεύθυνος Logistics) 

• Logistics Coordinator (Υπάλληλος Logistics) 

• Distribution Manager (Υπεύθυνος Διανομής) 
• Export Manager (Υπεύθυνος Εξαγωγών) 
• Warehouse Manager (Υπεύθυνος Αποθηκών) 
• Logistics Engineer (Μηχανικός Logistics) 

• Demand Planner (Υπεύθυνος Σχεδιασμού Ζήτησης) 
• Purchasing/Procurement Manager (Υπεύθυνος Αγορών/Προμηθειών) 
• Warehouse Coordinator (Υπάλληλος Αποθηκών) 
• Customer Service Manager (Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών)  

 

 

 



Επαγγέλματα logistics 
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• Επαγγελματικά Περιγράμματα 
• Freight forwarder (Διαμεταφορέας) 

• Distributor of products with company owned trucks (Διανομέας 
Προϊόντων με Φορτηγά Εταιρικού Στόλου) 

• Warehouse management executive (Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης) 
• Logistics assistant (Στέλεχος Υποστήριξης Εφοδιαστικής Αλυσίδας) 
• Products and services distribution specialist (Τεχνικός Διανομής 

Προϊόντων και Υπηρεσιών) 
• Stevedore (longshoreman/loader) (Φορτοεκφορτωτής Ξηράς/Λιμένος) 

 

• Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.eoppep.gr 
 

 



Προβλήματα 
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• Γενικά 
• Κλάδος που «χτυπήθηκε» από την οικονομική κρίση 

 

 

 

 



Προβλήματα κλάδου 
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• Η ζήτηση για προϊόντα / 
υπηρεσίες ελαττώνεται 

• Οι παραγγελίες μειώνονται 

• Εκατομμύρια αναθέσεις για 
μεταφορές με όλα τα 
μεταφορικά μέσα 
ακυρώνονται 

• Ενώ μεγάλος αριθμός 
εταιρειών του κλάδου έχει 
σταματήσει τη λειτουργία 
του ή έχει συγχωνευτεί από 
τους μεγάλους παίχτες του 
χώρου  

• Τα logistics είναι ίσως το 
σημαντικότερο όπλο επιβίωσης 
για μία επιχείρηση από το 
οικονομικό τσουνάμι…. 

• Οι επιχειρήσεις σήμερα 
διαβλέπουν στη διοίκηση logistics 

το εργαλείο: 

• μείωσης του λειτουργικού 
τους κόστους και  

• δημιουργίας ανταγωνιστικών 
δικτύων ικανών να 
αντιμετωπίσουν τις μεγάλες 
προκλήσεις 



Προβλήματα διδασκαλίας 
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• Γενικά 
• Νέο επιστημονικό πεδίο 

• Ένταξη σε υφιστάμενο επιστημονικό πεδίο 

• Βασικός τίτλος σπουδών 

• Έλλειψη υλικού στην ελληνική γλώσσα 

 

• Ειδικά 
• Εργαστηριακή διδασκαλία 

• Θεωρητική διδασκαλία 

• Έλλειψη υποστηρικτικού υλικού  
 

 

 

 

 



Αλλά… 
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• Προσφορά εργασίας  
• 485.000 - 605.000 θέσεις εργασίας σε ορίζοντα 10ετίας 

• ΑΕΠ αξίας ως 65,5 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 20ετίας 

• Ο μόνος οικονομικός κλάδος μαζί με τον τουρισμό με θετικό 
πρόσημο! 

• Ο δεύτερος σημαντικός σε προσφορά στο ΑΕΠ μετά τον 
τουρισμό 

• Ύπαρξη αξιόλογων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών 

• Εμπειρία και διάθεση διδασκόντων 

• Αναβάθμιση προγραμμάτων Επαγγελματικής Β-εκπαίδευσης 

• Αναβάθμιση ιδρυμάτων Γ-εκπαίδευσης  
 

 

 

 



Πρόταση 
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Ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού 
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• Μάθημα: Οργάνωση και Διοίκηση Μεταφορών 
• Δημιουργία και επικαιροποίηση διαδικτυακών τόπων: 

http://odmbiblio.blogspot.com/ 

• Είδη μέσων μεταφοράς / φωτογραφικό υλικό 

• Λιμάνια / εκπαιδευτικές επισκέψεις 

• Παροχείς υπηρεσιών logistics / εκπαιδευτικές επισκέψεις 

• Σημαντικότητα μεταφοράς / έρευνα σε εκθέσεις / αναφορά στο 
υψηλό κόστος και τη συνεισφορά στο συνολικό κόστος logistics 

• Διεθνείς μεταφορές 

• Έρευνα στα σχετικά επαγγέλματα και αναζήτηση στο αντίστοιχο 
κανονιστικό πλαίσιο 

 

 



Ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού 
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• Μάθημα: Οργάνωση και Διοίκηση Αποθηκών  
• Η αποθήκη σήμερα είναι ο χώρος εφαρμογής νέων τεχνολογιών 

(Warehousing 4.0)  

• Είδη αποθηκών / φωτογραφικό υλικό 

• Κέντρο διανομής / εκπαιδευτικές επισκέψεις 

• Διαχείριση αποθεμάτων 

• Έρευνα σε υπάρχουσες αποθήκες / κέντρα διανομών 

• Σχεδιασμός μιας νέας αποθήκης 

• Έρευνα στα σχετικά επαγγέλματα και αναζήτηση στο κανονιστικό 
πλαίσιο  

 

 



Ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού 
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• Μάθημα: Εφαρμογές Εφοδιαστικής 
• Ενίσχυση εργαστηριακών μαθημάτων 

• Χρήση λογισμικών ανοικτού τύπου 

• Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

• Εργασία (προτεινόμενα θέματα: παρουσίαση εταιρειών παροχής 
υπηρεσιών logistics, οργανισμών λιμένων, συστημάτων logistics 

εταιρειών τόσο μεταποιητικών όσο και λιανεμπορίου) 

 

 



Ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού 
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• Ενίσχυση εργαστηριακών μαθημάτων 

• Πεδία: 
• Τίτλος κεφαλαίου και ενότητας 

• Εκπαιδευτικό αντικείμενο 

• Μελέτες περιπτώσεων 

• Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο 

• Πολυμεσικά αρχεία 

• Εφαρμογές 

• Εργασίες / Άρθρα 

 

 



Ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού 
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• https://sites.google.com/site/efodiastikimaterials/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Παράδειγμα εμπλουτισμού υποστηρικτικού υλικού 

https://sites.google.com/site/efodiastikimaterials/


Πρόταση εφαρμογής λογισμικών 
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• Distribution Game 

(www.gwylan.info/cp/DistGame/Distgame.html#) 



Πρόταση εφαρμογής λογισμικών 
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• The Beer Game (https://beergameapp.firebaseapp.com/game) 



Πρόταση εφαρμογής λογισμικών 
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• Interactive Warehouse (www.roodbergen.com/warehouse) 



Πρόταση εφαρμογής λογισμικών 
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• Calus Warehouse 



Πρόταση εφαρμογής λογισμικών 
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• MSExcel 



Ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού 
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• Δημιουργία Logisticspedia 



Ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού 
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• Δημιουργία λεξικού όρου logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Ομάδα στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

• Έχει ολοκληρωθεί το 30% 



Άλλες ιδέες… 
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• Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

 



Άλλες ιδέες… 

Δρ. Δημήτρης Φωλίνας 39 

• Συμμετοχή σε έρευνες 

 



Άλλες ιδέες… 
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• Συμμετοχή σε ενώσεις, οργανισμούς 
• Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος (www.gascm.org/) 

• Ελληνική Εταιρεία Logistics (www.eel.gr)  
• Σωματείο Logistics Κρήτης (http://www.lac.gr)  
• Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεως 

Logistics Ελλάδας (http://www.synddel.gr)  
• Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών 

(http://www.eesym.gr), 

• κλπ. 
  

 

 



Άλλες ιδέες… 
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• Supply Chain and Logistics (www.supply-chain.gr)  

  

 

 

 

 

 

• Logistics and Management (www.logistics-management.gr/) 

 

 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Δρ. Δημήτρης Φωλίνας 
dfolinas@gmail.com 

 


