
Ο κλάδος των

Δρ Αθηνά Νέλλα, Σύμβουλος ΙΕΠ, Συντονίστρια

Μονάδας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, tee@iep.edu.gr 

Ημερίδα ενημέρωσης σε θέματα Εφοδιαστικής (Logistics)
για εκπαιδευτικούς του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑΛ 

ΥΠΠΕΘ, 10/9/2018

και Ε.Ε.Κ. 



 Τα Logistics στην Ε.Ε.Κ. (Ελλάδα)

 Επίπεδο 4 Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: τα Logistics 

στα ΕΠΑΛ

 Επίπεδο 5 Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

 Απασχόληση – επαγγελματικές διέξοδοι

 Ο κλάδος logistics στην Ελλάδα: Νομοθετικό πλαίσιο, 

υφιστάμενη κατάσταση & προοπτικές

 Διεθνές Περιβάλλον

Περιεχόμενα παρουσίασης



Η ειδικότητα 
Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού 

στο ΕΠΑΛ μου

Ευκαιρία

ή 

απειλή; 

Πώς 

υποστηρίζω 

τη νέα 

ειδικότητα; 



ΤΑ LOGISTICS ΣΤΗΝ Ε.Ε.Κ. 

ΕΛΛΑΔΑ
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Μια ματιά στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων...

Πηγές: ΕΟΠΠΕΠ, 

Ε.Π.Π.

8. 

Διδακτορικό

7. Μεταπτυχιακό

6. Πτυχίο Α.Ε.Ι.

5. Δίπλωμα Ειδικότητας Ι.Ε.Κ., Πτυχίο 
ειδικότητας Μεταλυκειακού έτους-τάξης 

μαθητείας

4. Απολυτήριο Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου, 
Πτυχίο Ειδικότητας ΕΠΑΛ, Πτυχίο ΕΠΑΣ

http://proson.eoppep.gr/el/QualificationTypes
https://nqf.gov.gr/


ΕΠΑΛ

Επίπεδο 4

Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 

Ειδικότητα: Υπάλληλος Αποθήκης 

και Συστημάτων Εφοδιασμού

https://www.eoppep.gr/images/European/ETHNIKO_PLAISIO_PROSONTON_NOVEMBER_2016.pdf


1. 1985: ΤΕΛ, Τομέας Οικονομίας & Διοίκησης: Ειδικότητα 
Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών

2. 2013: ΕΠΑΛ Ν. 4186, Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων 
Εφοδιασμού στον Τομέα Διοίκησης & Οικονομίας

3. 2016: ΕΠΑΛ Ν. 4386 & ΦΕΚ 1489/Β/2016, η ειδικότητα παραμένει
στα ΕΠΑΛ με τον όρο ότι «… θα λειτουργήσει αποκλειστικά στα 
ΕΠΑΛ που λειτούργησε κατά το σχολικό έτος 2015-2016.» 

4. 2018: Η ειδικότητα λειτουργεί σε περισσότερα ΕΠΑΛ

Μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν…



Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ν. 4186/2013

ΦΕΚ 1053/Β/5-6-2015  



Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ν. 4186/2013

ΦΕΚ 1053/Β/5-6-2015  



Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ν. 4386/2016

ΦΕΚ 1567/Β/2-6-2016



Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ν. 4386/2016

ΦΕΚ 1426/Β/26-4-2017



Προγράμματα Σπουδών 

Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας



Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης 

 Διεκπεραιώνει εργασίες, σχετικές με τις εισροές, εκροές, τη βέλτιστη 

διευθέτηση των υλικών/προϊόντων της αποθήκης μιας επιχείρησης 

στην οποία εργάζεται, καθώς και την τήρηση (καταχώριση, 

ενημέρωση, διασταύρωση, επιβεβαίωση κ.ά.) λογιστικών στοιχείων.

 Παρά τον επικουρικό ρόλο, οι εργασίες του εκτείνονται σε μεγάλο 

φάσμα δραστηριοτήτων της επιχείρησης που σχετίζονται με την 

αποθήκη, όπως λογιστήριο, παραγωγή, τμήμα διαχείρισης 

παραγγελιών, πιστωτικός έλεγχος, τμήμα προμηθειών, κ.ά.

Συναφές/ή επαγγελματικά περιγράμματα?

http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/workings/katalogos-ep?start=1#%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82


Προγράμματα Σπουδών 

Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας
Μάθημα: Εισαγωγή στην Εφοδιαστική



Προγράμματα Σπουδών 

Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

Μάθημα: Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών



Ι.Ε.Κ.

Επίπεδο 5

Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 

Στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας 

(logistics)

https://www.eoppep.gr/images/European/ETHNIKO_PLAISIO_PROSONTON_NOVEMBER_2016.pdf


1. Διακρίνει έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία, σύμφωνα με διαβάθμισή της.

2. Οικονομική και διοικητική ορολογία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

3. Περιγράφει διαδικασίες και ορολογία Logistics.

4. Περιγράφει έννοιες Οργάνωσης & Διοίκησης, Λογιστικής, Οικονομίας.

5. Προσδιορίζει τα διαφορετικά είδη τιμολογίων, οικονομικών και λογιστικών 

καταστάσεων, σύμφωνα με τη διαφορετική πληροφόρηση που δίνουν.

6. Αναλύει θέματα διαχείρισης αποθεμάτων και HR, Οργάνωσης & Διοίκησης 

Αποθηκών, Οργάνωσης & Διοίκησης 3PL-4PL, Διοίκησης Έργου.

8. Διατυπώνει βασικές αρχές Ιδιωτικού, Δημόσιου, Εμπορικού Δικαίου.

9. Συγκρίνει χαρακτηριστικά εταιρειών, ανάλογα με νομική μορφή.

10. Περιγράφει τρόπο εφαρμογής Δημοσίων Σχέσεων, Μάρκετινγκ & Πωλήσεων 

υπηρεσιών Logistics.

Ι.Ε.Κ. - Στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής

(επίπεδο 5 Ε.Π.Π.): Γνώσεις

Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ

http://proson.eoppep.gr/el/Qualifications/Details/1442


1. Χειρίζεται πλήρως όλες τις μηχανές γραφείου και τα 

πληροφοριακά συστήματα εφοδιαστικής διαχείρισης.

2. Επιτηρεί την ασφαλή λειτουργία της εφοδιαστικής διαχείρισης με 

στόχο την εξοικονόμηση χρηματοοικονομικών πόρων και χρόνου.

3. Εκδίδει χρονοδιαγράμματα σε μεταφορείς και προσωπικό της 

εφοδιαστικής αλυσίδας στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου έργου.

4. Συντάσσει, παραλαμβάνει, διαχωρίζει και ταξινομεί έγγραφα, 

τιμολόγια και δελτία αποστολής.

5. Επιλύει μη εξειδικευμένα προβλήματα που αφορούν σε διοικητικά 

και οικονομικά θέματα.

Ι.Ε.Κ. - Στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής

(επίπεδο 5 Ε.Π.Π.): Δεξιότητες

Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ

http://proson.eoppep.gr/el/Qualifications/Details/1442


1. Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για βέλτιστη εξυπηρέτηση του 

πελατολογίου του.

2. Ενεργεί με βάση τη δεοντολογία του επαγγέλματος.

3. Λειτουργεί σύμφωνα με αρχές, διαδικασίες, πολιτικές και κουλτούρα οργανισμού.

4. Λαμβάνει οδηγίες και συνεργάζεται αποτελεσματικά με τα αρμόδια στελέχη, 

προκειμένου να αναπτύξει πρωτοβουλίες.

5. Λειτουργεί με επάρκεια και υπευθυνότητα στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων για 

επίτευξη στόχων επιχείρησης.

6. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με όλα τα τμήματα της επιχείρησης για την επίτευξη 

σκοπών επιχείρησης.
7. Αναπτύσσει επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να διευκολύνει συνεργασία με πελάτες, 

προμηθευτές και εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Ι.Ε.Κ. - Στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής

(επίπεδο 5 Ε.Π.Π.): Ικανότητες

Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ

http://proson.eoppep.gr/el/Qualifications/Details/1442


ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ –

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ
Απόψεις των επαγγελματιών κλάδου 



Απασχόληση στον κλάδο logistics

Πηγή: ΣΕΒ (2013)

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/LOGISTICS.pdf


Κρίσιμα επαγγέλματα-θέσεις εργασίας

Πηγή: ΣΕΒ (2013)

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/LOGISTICS.pdf


Παράδειγμα: Υπάλληλος Αποθήκης

Πηγή: ΣΕΒ (2013)

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/LOGISTICS.pdf


Παράδειγμα: Υπάλληλος Αποθήκης

Πηγή: ΣΕΒ (2013)

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/LOGISTICS.pdf


Ο κλάδος των logistics στην Ελλάδα: 

Νομοθετικό πλαίσιο, υφιστάμενη 

κατάσταση & προοπτικές



 Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 225, Α’): «Ρύθμιση θεμάτων 

Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

 Άρθρο 1: Ορισμοί (εφοδιαστική, δραστηριότητες 

εφοδιαστικής, λειτουργία και επέκταση κέντρου 

αποθήκευσης, φορέας κέντρου αποθήκευσης και 

διανομής, κ.λπ.)

 Άρθρο 5: Πράσινη Εφοδιαστική 

 Άρθρο 7: Σύσταση Συμβουλίου Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής 

 Άρθρο 16: Τυποποίηση για δραστηριότητες 

Εφοδιαστικής και λοιπά θέματα

Νομοθετικό πλαίσιο



 Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 225, Α’, 8-10-2014): «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 Άρθρο 1: Ορισμοί (εφοδιαστική, δραστηριότητες εφοδιαστικής, λειτουργία 

και επέκταση κέντρου αποθήκευσης, φορέας κέντρου αποθήκευσης & 

διανομής, κ.ά.)

Νομοθετικό πλαίσιο



 Εφαρμοστικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:

 2017 (ΦΕΚ 1668/Β’/16-5-2017)

 2018 (ΦΕΚ 42/Β/16-1-2018)

Θεσμικό πλαίσιο



 Εφαρμοστική Κ.Υ.Α. 2018 (ΦΕΚ 42/Β/16.01.2018):

 Άρθρο 2: Μέτρηση και γνωστοποίηση περιβαλλοντικών 

επιδόσεων των επιχειρήσεων εφοδιαστικής (μέτρηση 

αποτυπωμάτων άνθρακα, μεταξύ άλλων)

 Άρθρο 3: Γνωστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων στην 

αγορά και στο ευρύ κοινό (αποτελέσματα στο προσάρτημα 

του ισολογισμού, ιστοσελίδα επιχείρησης)

Θεσμικό πλαίσιο



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ



 Οδικές μεταφορές: κυρίαρχο μεταφορικό μέσο

 Θαλάσσιες μεταφορές ευνοούνται από γεωμορφολογία και 

παράδοση, οι δύο βασικοί λιμένες αποτελούν βασικούς μοχλούς 

περαιτέρω ανάπτυξης των θαλάσσιων μεταφορών

 Η ανάθεση των logistics σε τρίτους (outsourcing) έχει σημαντικά 

περιθώρια ανάπτυξης

 Οι εταιρίες 3PL προσφέρουν στους πελάτες τους σημαντική 

ποικιλία υπηρεσιών online

 Οι Ελληνικές εταιρίες δηλώνουν αυξημένο ενδιαφέρον για 

συνέργειες και συμμετοχή σε logistics clusters…

Η κατάσταση στην Ελλάδα 

Πηγή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2014 

http://www.fme.aegean.gr/sites/default/files/cn/eel-uaegean_3rd_panhellenic_logistics_survey_final.pdf


3PL ανά είδος υπηρεσίας



Εξέλιξη 3PL (2008-2017)



 2001-2008:      μέσος ετήσιος ρυθμός +7,9%. 

 2009-2013: έντονα πτωτική πορεία, 

 2014-2015: ανακόπτεται πτωτική τάση 

 2016:            +5,8% σε σχέση με το 2015. 

 2017:      +4,3%. 

 Κατακερματισμένη αγορά, οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου 

κατέχουν το ~37% της συνολικής αγοράς.

O κλάδος των διαμεταφορών

Πηγή: ICAP, 2018

https://www.icap.gr/Default.aspx?id=10621&nt=146&lang=1


Θετικές επιδράσεις για τον κλάδο

Πηγή: Εθνική Τράπεζα, 2017 

https://www.nbg.gr/greek/the-group/press-office/e-spot/reports/Documents/SMEs_logistics_el.pdf


Θετικές επιδράσεις για τον κλάδο

Πηγή: Εθνική Τράπεζα, 2017 

https://www.nbg.gr/greek/the-group/press-office/e-spot/reports/Documents/SMEs_logistics_el.pdf


 Θετικές προοπτικές, καθώς πρόθεση ανάθεσης εργασιών logistics 

σε εξειδικευμένες εταιρείες κατά την επόμενη 5ετία δηλώνει ποσοστό 

>10% των βιομηχανικών και εμπορικών ΜμΕ, ~15% για τις μεσαίες 

επιχειρήσεις.

 Αύξηση πωλήσεων κλάδου logistics κατά 30%- 40% 

 O κλάδος των χερσαίων υπηρεσιών logistics εκτιμάται ότι θα ευνοηθεί 

και από μια σειρά εξωγενών παραγόντων (συμμετοχή σε ευρύτερα 

δίκτυα εταιρειών logistics -4PL, COSCO).

Προοπτικές ζήτησης για τον κλάδο

Πηγή: Εθνική Τράπεζα, 2017 

https://www.nbg.gr/greek/the-group/press-office/e-spot/reports/Documents/SMEs_logistics_el.pdf


 Αυξανόμενος κατά 59% σε όρους όγκου την περίοδο 2008-2016, ο 

ελληνικός τομέας διαχείρισης φορτίων ακολουθεί πορεία σταδιακής 

σύγκλισης με Ε.Ε. (συνεισφορά στο Α.Ε.Π. φτάνει το 1,1% το 2016 από 

0,5% το 2008 έναντι 1,5% κ.μ.ο. στην Ε.Ε.)

 Πέρα από ποσοτική αναβάθμιση, ο τομέας φαίνεται να παρουσιάζει 

και ποιοτική αναβάθμιση, καθώς η ανταγωνιστικότητα της 

διαχείρισης φορτίων βελτιώνεται σημαντικά κατά την τελευταία 5ετία 

(απόκλιση από ευρωπαϊκά δεδομένα περιορίζεται στο 11% το 2016 

από 19% το 2012, βάσει του LPI της World Bank)

Διαχείριση φορτίων

Πηγή: Εθνική Τράπεζα, 2017 

https://www.nbg.gr/greek/the-group/press-office/e-spot/reports/Documents/SMEs_logistics_el.pdf


 H ζήτηση για υπηρεσίες διαμεταφοράς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη

με ζήτηση για εμπορευματικές μεταφορές. 

 Εκτός της εξέλιξης της βιομηχανικής και εμπορικής δραστηριότητας, 

παράγοντες που επιδρούν στη ζήτηση για εμπορευματικές 

μεταφορές: 

 Μέγεθος & εξέλιξη εισαγωγών και εξαγωγών εμπορευμάτων,

 Κόστος ναύλων και καυσίμων και διαδικασιών εκτελωνισμού.

 Υποδομές μεταφορών της χώρας κρίσιμες για το επίπεδο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.

O κλάδος των διαμεταφορών

Πηγή: ICAP, 2018

https://www.icap.gr/Default.aspx?id=10621&nt=146&lang=1


Διεθνές περιβάλλον



ΤΑ LOGISTICS ΣΕ ΑΛΛΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΠΗ



Σε μια συγκριτική μελέτη για τα μαθησιακά αποτελέσματα σε 9 χώρες της 
Ευρώπης, ως παράδειγμα σύγκρισης χρησιμοποιείται η αρχική 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στα Logistics. Οι 9 χώρες είναι:

 Γερμανία (1)

 Ολλανδία (2)

 Ηνωμένο Βασίλειο-Σκωτία (6)

 Γαλλία (15)

 Ισπανία (18)

 Ιρλανδία (25)

 Πολωνία (31)

 Σλοβενία (39)

 Ρουμανία (50)

Έκθεση CEDEFOP (2010)

Πηγή: CEDEFOP (2010))

http://www.cedefop.europa.eu/files/5506_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/5506_en.pdf


Ελλάδα: 42η θέση 2018 

Διεθνής κατάταξη 

βάσει δείκτη LPI

Πηγή: World Bank, 2018 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf


 Πέμπτη 19 Απριλίου 2018

 Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας (Supply Chain Day), διοργανώνονται πανευρωπαϊκά 

διαφορετικές εκδηλώσεις για τα Logistics δίνοντας την ευκαιρία στο 

κοινό να ενημερωθεί για τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Κάθε χρόνο, την 3η Πέμπτη του Απριλίου, εταιρείες, οργανισμοί και 

ινστιτούτα ανοίγουν τις πύλες τους στο κοινό δίνοντας τη δυνατότητα 

στους ενδιαφερομένους να εξοικειωθούν με τις διαφορετικές 

δραστηριότητες που αποτελούν τον κλάδο των logistics.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Εφοδιαστικής Αλυσίδας (!)

Πηγή: www.businessnews.gr 

http://www.businessnews.gr/article/103887/eyropaiki-imera-efodiastikis-alysidas-ta-logistics-deihnoyn-dromo


 ΙΕΠ – ΥΠΠΕΘ: Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος 

επιλογής «Αρχές Οικονομίας» Α΄ τάξης, των Τεχνολογικών-

Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας 

Β΄ τάξης και των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και 

Οικονομίας Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016, Φ.Ε.Κ. 

4174/Β’/30-11-2017 

 ΙΕΠ – ΥΠΠΕΘ: Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας 2018-2019 για το 

μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης, τα μαθήματα 

Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης και τα μαθήματα 

ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑΛ

Πηγές – χρήσιμοι σύνδεσμοι (1)
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