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ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η σύνταξη και μορφοποίηση αυτού του πρώτου πιλοτικού οδηγού επαγγελμάτων για
πτυχιούχους του τμήματος τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων-Α Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης –
παράρτημα Κατερίνης είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας και εργασίας πολλών ατόμων.
Όλοι ανταποκρίθηκαν καθοριστικά στη διεξαγωγή της έρευνας, στην προσπάθεια
αναζήτησης και εύρεσης χρήσιμης βιβλιογραφίας και άλλων αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης
και στην προσπάθεια μορφοποίησής του σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Γραφείου
Διασύνδεσης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στοιχεία που χρησίμευσαν στη σύνταξή του και
συνέβαλαν στην υλοποίησή του.
Με την ολοκλήρωση του παρόντα πιλοτικού οδηγού επαγγελμάτων για πτυχιούχους του
τμήματος τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων-Α Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης – παράρτημα
Κατερίνης, θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα:
•

Τον αναπληρωτή καθηγητή Δρ. Τριανταφύλλου Δημήτριο, προϊστάμενο του τμήματος

•

Τον επίκουρο καθηγητή κ. Δασιόπουλο Κωνσταντίνο

•

Τους επιστημονικούς συνεργάτες : κ.κ. Βρόντο Χρήστο, Ζηκόπουλο Χρήστο, Κελέμη
Αθανάσιο, Μαβίδη Αριστοτέλη, Μανίκα Γιάννη, Ματόπουλο Αριστείδη, Νωτόπουλο
Παναγιώτη, Τσαρούχα Παναγιώτη, Τσαχουρίδη Πάρι, ιδιαίτερα τον κ Φωλίνα Δημήτριο για
το μεγάλο φάσμα πηγών και πληροφοριακών στοιχείων που πρόσφερε καθώς και τον κ.
Παναγιωτίδη Παναγιώτη για την ιδιαίτερα χρήσιμη τεχνική στήριξη που πρόσφερε σε θέματα
χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών

•

Ιδιαίτερα τον κ. Κώστογλου Βασίλειο και τους Συνεργάτες του στο Γραφείο ∆ιασύνδεσης
του Α. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για την υλικοτεχνική υποστήριξη που προσέφεραν, χάρη στην
οποία η εργασία αυτή μπόρεσε να υλοποιηθεί.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πρώτο τμήμα εφοδιαστικής στην Ελλάδα λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2003 στην
Κατερίνη

και

έχει την ονομασία ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
Το τμήμα είναι παράρτημα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Το γνωστικό
αντικείμενο του τμήματος, η εφοδιαστική, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα
σύγχρονα επιστημονικά πεδία.
Η εφοδιαστική ( logistics ) είναι «η επιστήμη της διαχείρισης και ελέγχου της ροής
αγαθών, ενέργειας, πληροφοριών και άλλων πόρων (ανθρώπινων, ψυχολογικών, πολιτιστικών,
κ.α.) σε επιχειρησιακά και άλλα κοινωνικοοικονομικά συστήματα».
Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Logistics, «η εφοδιαστική αναφέρεται στο σύνολο
των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διοίκηση κάθε μορφής υλικού ή προϊόντος από την
αρχική πηγή μέχρι τον τελικό καταναλωτή».
Η σύνταξη αυτού του πρώτου πιλοτικού οδηγού επαγγέλματος «εφοδιαστικής»
(logistics) αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας και εργασίας πολλών ατόμων.
Ο κύριος στόχος του παρόντος Οδηγού είναι η δημιουργία ενός βοηθήματος αξιόπιστης
ενημέρωσης και πληροφόρησης για πτυχιούχους Τ.Ε.Ι στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο,
σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας που επικρατούν σήμερα στον επαγγελματικό
τους χώρου.
Απώτερος στόχος του και συγχρόνως ουσιαστική παράμετρος της σημαντικότητάς του
αποτελεί, αφενός, η προσέγγιση του εκπαιδευτικού τεχνολογικού και ακαδημαϊκού χώρου της
«εφοδιαστικής» (logistics) με τον αντίστοιχο επαγγελματικό και, αφετέρου, η δυνατότητα
ουσιαστικής διερεύνησης για επαγγελματική απασχόληση των προαναφερόμενων πτυχιούχων.
Η μεθοδολογία έρευνας που χρησιμοποιήθηκε για αναζήτηση, συλλογή, καταγραφή,
αξιολόγηση κι επεξεργασία αξιόπιστων πληροφοριακών στοιχείων σχετικών με το αντικείμενο
του παρόντος Οδηγού στηρίχθηκε στη χρήση πρωτογενών και δευτερογενών μεθόδων έρευνας
και μελέτης, όπως αυτές αντανακλώνται στη Βιβλιογραφία που παρατίθεται στο τέλος του
περιεχομένου του.
Η διάρθρωση αυτού του περιεχομένου αντανακλάται στις ενότητες με τη σειρά που
ακολουθούν:

1.Εισαγωγή
2.Σκοπός και αντικείμενο του Οδηγού
3.Πρόγραμμα σπουδών
4.Επαγγελματικά πεδία απασχόλησης-Συνολικά
5.Επιμέρους ειδικότητες
6.Επαγγελματικά δικαιώματα
7.Επαγγελματικά πεδία απασχόλησης-Αναλ. 8.Αμοιβές
9.Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα
10.Μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό
11.Υποτροφίες
12.Επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς

8

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
Σκοπός του παρόντος οδηγού επαγγελμάτων πτυχιούχων του τμήματος τυποποίησης και
διακίνησης προϊόντων είναι να αποτελέσει ένα ενηµερωµένο και σύγχρονο εργαλείο
πληροφόρησης των πτυχιούχων του σε σημαντικά θέματα που αφορούν στην επαγγελματική
τους σταδιοδρομία.
Ο οδηγός απευθύνεται στους πτυχιούχους του τμήματος οι οποίοι επιθυμούν να
ενημερωθούν σχετικά µε τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στο επάγγελμα τους. Παρέχει τα
βασικά στοιχεία, αλλά και εκτενή κατάλογο περαιτέρω πηγών πληροφόρησης και ενημέρωσης,
όπου ο ενδιαφερόμενος θα µπορεί να ανατρέξει και να εντοπίσει πιο εξειδικευμένα θέματα.
Το τμήμα τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων (ΤΤΔΠ) που λειτουργεί στην πόλη
της Κατερίνης ανήκει στο Α ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης όπως και το σύνολο
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της χώρας ανήκουν στην ανώτατη
εκπαίδευση µε το νόμο 2916/01. Τα Τ.Ε.Ι. είναι Ν.Π.∆.∆. και αυτοδιοικούνται στα πλαίσια του
ιδρυτικού τους νόμου.
Αποστολή των ιδρυμάτων αυτών είναι να παρέχουν θεωρητική και πρακτική
εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων
γνώσεων στο επάγγελμα, να συμβάλλουν στη δημιουργία πτυχιούχων ικανών να συνεισφέρουν
ως στελέχη εφαρμογής στην τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της
χώρας. Στο συγκεκριμένο πεδίο αποστολής εντάσσεται και το ΤΤΔΠ.
Σήμερα σπουδάζουν και παρακολουθούν ενεργά περίπου 420 φοιτητές και φοιτήτριες
έναντι των 520 εγγεγραμμένων στα επτά (7) εξάμηνα σπουδών που μέχρι τώρα
πραγματοποιούνται στο ΤΤΔΠ.
Η αυξανόμενη ανεργία στο χώρο των νέων επιστημόνων και ο έντονος ανταγωνισμός
στην αγορά εργασίας δημιουργεί δυσκολίες σε όλους τους πτυχιούχους.
Ο οδηγός επαγγελμάτων πτυχιούχων ΤΤΔΠ έχει βασικό αντικείμενο την αξιόπιστη
ενημέρωση σχετικά µε τις υπάρχουσες δυνατότητες της αγοράς εργασίας και τα
χαρακτηριστικά του επαγγέλματος του «logistician» και µπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη
σωστή επιλογή και στο σωστό εξαρχής προσανατολισμό των πτυχιούχων «logisticians» και
κατά συνέπεια στην ανεύρεση εργασίας και τη χάραξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας που
ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και αγοράς.
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

3.1 Αντικείμενο σπουδών
Το Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων του Α ΤΕΙ Θεσσαλονίκης έχει ως
αποστολή να προάγει, την τεχνολογία και την επιστήμη της «Εφοδιαστικής» με τη διδασκαλία,
την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και μετάδοση των αντίστοιχων γνώσεων.
Το αντικείμενο του περιεχομένου σπουδών της «Εφοδιαστικής» τεχνολογίας και
επιστήμης αντιστοιχεί στον προγραμματισμό, στην οργάνωση, στην καθοδήγηση και στην
παρακολούθηση των ροών για υλικά, υπηρεσίες, ανθρώπους, ενέργεια και πληροφορίες σε
κοινωνικοοικονομικά συστήματα.

3.2 Σκοπός του προγράμματος σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών/φοιτητριών
και την εκμάθηση σ’ αυτούς δεξιοτήτων της «Εφοδιαστικής» ώστε να καταστούν επιστήμονες
τεχνολόγοι οι οποίοι θα τη μεταφέρουν, προάγουν, χρησιμοποιούν και θα την εφαρμόζουν.
Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο που προαναφέρεται, το πρόγραμμα σπουδών:
•

αναπτύσσει στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών στους φοιτητές/φοιτήτριες

•

αναπτύσσει υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση των φοιτητών/
φοιτητριών

•

χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση των φοιτητών/φοιτητριών

•

αναπτύσσει συνεργασίες με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του ιδίου γνωστικού
πεδίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

•

συνεργάζεται με τους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς που ασχολούνται με
το γνωστικό του αντικείμενο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3.3 Δομή των σπουδών
Τα διδασκόμενα μαθήματα ακολουθούν τις επιταγές της ελληνικής κοινωνίας κι αγοράς και γι'
αυτό καλύπτουν, από πλευράς θεματολογίας, ότι πιο σύγχρονο χρησιμοποιείται από τους
εμπλεκόμενους οργανισμούς και επιχειρήσεις σ’ ένα μοντέρνο κοινωνικό και οικονομικό
πλαίσιο.
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Διδάσκονται μαθήματα ERP, CRM, SCM, GIS, αλλά και μαθήματα σύγχρονων
εννοιών Οικονομίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ
προκειμένου οι σπουδαστές να μπορούν να χειριστούν άνετα και αποτελεσματικά για την
επιχείρηση και για το κοινωνικό σύνολο κάθε μορφής εργαλείο που θα βρουν αύριο στις θέσεις
εργασίες τους
Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων είναι οκτώ
(8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν
θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, θεωρητικές και
εργαστηριακές εργασίες, όπως επίσης επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Το όγδοο εξάμηνο
περιλαμβάνει την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, με την οποία ο τελειόφοιτος εμβαθύνει σε
ένα επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας και την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.
Στον Πίνακα 1 παρατίθεται η διάρκεια και η συνολική δομή του προγράμματος
σπουδών του τμήματος τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων, ενώ στον Πίνακα 2
παρουσιάζεται το λεπτομερές πρόγραμμα σπουδών του.

Πίνακας 1: Διάρκεια και δομή σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Προαιρετικά
Μαθήματα

Κατ’ επιλογήν
υποχρεωτικά
Μαθήματα

Πτυχιακή εργασία

Πρακτική άσκηση

Πτυχίο Εφοδιαστικής
8 εξάμηνα
Δυνατότητα απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου ή
διδακτορικού διπλώματος (νόμος 2916/2001)
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Θεωρ. Μαθήματα
Εργαστήρια
Σεμινάρια
Ασκήσεις-Πράξεις

Πίνακας 2: Λεπτομερές πρόγραμμα σπουδών

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄

Κωδ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α.Υ1 Επεξεργασία προϊόντων φυτικής προέλευσης
Α.Υ2 Επεξεργασία προϊόντων ζωικής προέλευσης
Α.Υ3 Ανόργανη και Τεχνική Χημεία
Α.Υ4 Εργασιακή Ψυχολογία
Α.Υ5 Πληροφορική Ι
Α.Υ6 Μαθηματικά στην Οικονομική Επιστήμη

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΗΓ.

ΘΕΩΡΙΑ

Υ-ΕΥ-Π
Υ
Υ
Υ

Ω/Ε
1
1
2
2
2
2
10

Ω/Ε
1
1
1
1

2

2

Υ
Υ

ΣΥΝΟΛΟ

Ω/Ε
3
3

ΣΥΝΟΛΟ

Ω/Ε

2
1
5

8

5
5
3
3
4
3
23

Φ.Ε
9
9
7
9
8
7
49

Δ.Μ
6
6
4
4
6
4
30

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
Α.Π1

Π

Ξένη Γλώσσα Ι
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ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄

Κωδ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Β.Υ1 Εισ. στην Εφοδιαστική Ι (Μεταφορές
Β.Υ2 Τεχνολογία Υλικών
B.Υ3 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
Β.Υ4 Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
Β.Υ5 Διαμόρφωση και συγγραφή της

Εξωτερικές )

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΗΓ.

ΘΕΩΡΙΑ

Υ-ΕΥ-Π
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

Ω/Ε
2
2
2
2

Υ

2
10

2

2

2

Ω/Ε
1

Ω/Ε
2
2

ΣΥΝΟΛΟ

2
3

Ω/Ε
5
4
3
4
3

2
11

4
23

1

Φ.Ε Δ.Μ.
11 6
5
8
3
7
5
8
5
7

επιστημονικής εργασίας

Β.Υ6

Πληροφορική ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ

8
49

6
30

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
Β.Π1

Π

Ξένη Γλώσσα ΙΙ
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ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄

Κωδ
Γ.Υ1
Γ.Υ2
Γ.Υ3
Γ.Υ4
Γ.Υ5
Γ.Υ6

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εφοδιαστική ΙΙ (Μεταφορές Εσωτερικές)
Τεχνολογία συσκευασίας
Αρχές Μάρκετινγκ
Στατιστική - Ποσοτική ανάλυση δεδομένων
Αρχές Λογιστικής
Διαδικασίες μεταποίησης προϊόντων

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓ.

ΘΕΩΡΙΑ

Υ-ΕΥ-Π
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

Ω/Ε
1
2
2
2
2
2
11

Ω/Ε
1

Π

2

2

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ω/Ε
2
2

1
3
1
1
4

2
9

ΣΥΝΟΛΟ

Ω/Ε
4
4
3
5
3
5
24

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
Γ.Π1

Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ

Υ: Υποχρεωτικό
EY: Κατ΄ επιλογή Υποχρεωτικό
Π: Προαιρετικό
Ω/Ε: ΄Ωρες ανά εβδομάδα
Δ.Μ. : Διδακτικές Μονάδες
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4

Φ.Ε
11
8
7
9
7
8
50

Δ.Μ.

6
5
3
6
4
6
30

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ΄

ΚΑΤΗΓ. ΘΕΩΡΙΑ

Κωδ
Δ.Υ1
Δ.Υ2
Δ.Υ3
Δ.Υ4
Δ.Υ5
Δ.Υ6

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εφοδιαστική ΙΙΙ (Διαχείριση αποθεμάτων)
Διοίκηση ποιότητας Ι
Αστικό-Εμπορικό Δίκαιο
Ορολογία Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά)
Κοστολόγηση-Διοικητική Λογιστική
Ηλεκτρονικό εμπόριο

Υ-ΕΥ-Π
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ω/Ε
2
2
2
2

Ω/Ε
1

Ω/Ε
2
2

1
2
4

2
10

2
8

6

Ω/Ε
5
4
3
4
4
4
24

Φ.Ε Δ.Μ
11 7
5
8
4
7
4
8
10 5
5
8
52 30

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓ. ΘΕΩΡΙΑ

Κωδ
E.Υ1
Ε.Υ2
Ε.Υ3
E.Υ4
Ε.Υ5
Ε.Υ6

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εφοδιαστική ΙV(Ειδικές Αποθηκεύσεις)
Διοίκηση ποιότητας ΙΙ
Μελέτη και Διαχείριση έργου
Ασφαλιστικά συστήματα-Ασφάλιση μεταφορών
Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT - SCM)

ΠΡΑΞΗΣ

Υ-ΕΥ-Π
Υ
Υ
Υ
Υ

Ω/Ε
2
2
2
2

Ω/Ε
1

Υ
Υ

2
2
12

1

Ελληνικό Γεν.Λογ. Σχέδιο-Δημόσια Λογιστική
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ω/Ε
2
2
2

1
3
2
11

3

5
4
4
3

Φ.Ε Δ.Μ
11 7
5
8
5
8
3
7

6
4
26

10
8
52

Ω/Ε

6
4
30

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄

ΚΑΤΗΓ. ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

Υ-ΕΥ-Π Ω/Ε
Κωδ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ
1
ΣΤ.Υ1 Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών(GIS)
Υ
ΣΤ.Υ2 Μεθοδολογία έρευνας στην Εφοδιαστική-logistics
Υ
1
ΣΤ.Υ3 Ποιοτικός Έλεγχος
Υ
ΣΤ.Υ4 Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης με Η/Υ
2
ΣΤ.Υ5 Διοίκηση Επιχειρήσεων
Κατ΄Επιλογή Υποχρεωτικά (Ένα από τα τρία )
ΣΤ.EΥ1 Εισαγωγή καινοτομιών και οργανωτική αλλαγή
ΕΥ
2
ΣΤ.EΥ2 Διεθνές εμπόριο
ΕΥ
2
ΣΤ.ΕΥ3 Επιχειρησιακή Στρατηγική
ΕΥ
2
6
ΣΥΝΟΛΟ
Υ: Υποχρεωτικό
EY: Κατ΄ επιλογή Υποχρεωτικό
Δ.Μ : Διδακτικές Μονάδες

Π: Προαιρετικό
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Ω/Ε
1

1

Ω/Ε
4
3
5
4
3

Φ.Ε
8
5
11
4
10

Δ.Μ
6
4
6
7
4

1
1
1
4

3
3
3
22

9
9
9
47

3
3
3
30

1

Ω/Ε
2
3
3
4

12

Ω/Ε: ΄Ωρες ανά εβδομάδα

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ΄
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κωδ
Ζ.Υ1
Ζ.Υ2
Ζ.Υ3
Ζ.Υ4

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Άσκηση Σπουδών (Project)
Τυποποίηση μέσων μεταφοράς και διανομής
Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM)
Πληροφοριακά συστήματα επιχειρησιακών

ΚΑΤΗΓ.

ΘΕΩΡΙΑ

ΠΡΑΞΗΣ

Υ-ΕΥ-Π
Υ
Υ
Υ
Υ

Ω/Ε

Ω/Ε

2
2
2

1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ω/Ε
4
3
4

Ω/Ε
4
3
5
6

11

3
3
3
3
24

Φ.Ε Δ.Μ
7
4
4
10
6
9
7
10

πόρων (ERP)

Κατ΄ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα (Δύο από τα παρακάτω)
Ζ.ΕΥ1 Θεωρία και Τεχνικές διαπραγματεύσεων
ΕΥ
2
Ζ.ΕΥ2 Διοίκηση παραγωγής
ΕΥ
2
Ζ.ΕΥ3 Διαχείριση κινδύνου
ΕΥ
2
Ζ.ΕΥ4 Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας υπηρεσιών
ΕΥ
2
10
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
Ζ.Π1 Διδακτική
Π
2

1
1
1
1
3
1

3

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η΄
ΚΑΤΗΓ.

Κωδ
Η.Υ1
Η.Υ2

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υ-ΕΥ-Π
Υ
Υ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Υ: Υποχρεωτικό EY: Κατ΄ επιλογή Υποχρεωτικό
Ω/Ε: Ώρες ανά εβδομάδα

ΦΕ
20
30

Δ.Μ
20
10

Π: Προαιρετικό

Δ.Μ. : Διδακτικές Μονάδες
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7
7
7
7
47

3
3
3
3
30

3.4.Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα
Αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους εκπαιδευτικούς θεσμούς των Α. Τ.Ε.Ι. Συνιστά
καταλυτικό τμήμα του Προγράμματος Σπουδών, όπου οι φοιτητές και φοιτήτριες εκπαιδεύονται
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
Συνδέεται με το επίκεντρο της φυσιογνωμίας και το ρόλο των Α. Τ.Ε.Ι., ως ιδρυμάτων
με κατεύθυνση την εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων, την εφαρμογή και διάδοση της
τεχνολογίας. Με την Πρακτική Άσκηση γίνεται σύνδεση θεωρίας και πράξης, εκπαίδευσης και
παραγωγής.
Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί:
1. στην ενημέρωση, από τη μια, των ασκούμενων για τη διάρθρωση και λειτουργία των
μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και
τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, και, από την άλλη,
στην ενεργό συμμετοχή των ασκούμενων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή
παροχής υπηρεσιών
2. στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που απόκτησαν κατά
την διάρκεια των σπουδών τους με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής, και
3. στην επαφή των Α. Τ.Ε.Ι. (Σχολές – Τμήματα) με τους χώρους παραγωγής και
εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.
Η επαφή των φοιτητών και φοιτητριών και των ιδρυμάτων με τις συνθήκες και τα
προβλήματα της παραγωγής αποδίδει αμοιβαία θετικά αποτελέσματα και επενεργεί, ώστε η
εκπαίδευση να παρέχει εφαρμόσιμες γνώσεις , να παρέχει ζήτηση και απορρόφηση των
αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας, βελτίωση της επαγγελματικής ανταγωνιστικότητας και
ταυτόχρονα διαρκή αξιολόγηση και αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος,
ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις.
Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος, η «εφοδιαστική-logistics», έχει εξελιχθεί σε
ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ερευνητικά, επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία
Οι φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος ασκούνται σε θέσεις παραγωγικών μονάδων
και υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι
6μηνη (120 ημέρες).
Σε συνδυασμό και με τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πτυχιούχων μας
-Π.Δ. 174/2006 άρθρο 8 ΦΕΚ 184- οι φορείς όπου μπορούν οι φοιτητές και φοιτήτριες του
τμήματός μας να κάνουν την πρακτική τους άσκηση είναι:
•

εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις που παράγουν και διακινούν προϊόντα δικά
τους ή τρίτων

•

εταιρίες οδικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών

•

εταιρίες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής
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•

οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών (οργανισμοί λιμένων,
αερολιμένων και σιδηροδρόμων, εμπορευματικά κέντρα)

•

τμήματα προμηθειών, διαχείρισης αποθεμάτων, διακίνησης υλικών (πρώτων υλών,
αναλώσιμων, ανταλλακτικών, υλικών συντήρησης, εξοπλισμού και μηχανημάτων) τόσο
σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όσο και σε οργανισμούς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,
όπως π.χ. στις Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινού Οφέλους (Δ.Ε.Κ.Ο.), Νοσοκομεία,
Στρατιωτικές Μονάδες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

•

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν τις προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης, με δεδομένη
την εξειδίκευση που απαιτείται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είναι ικανοί να
ανταποκριθούν με μεγάλη επιτυχία στα παρακάτω καθήκοντα:
•

διαχείριση, προγραμματισμό και έλεγχο της τροφοδοσίας της επιχείρησης ή και του
οργανισμού

•

διαχείριση, προγραμματισμό και έλεγχο της ροής τροφοδότησης της παραγωγής της
επιχείρησης/οργανισμού

•

διαχείριση, προγραμματισμό, διεξαγωγή και έλεγχο της διανομής των προϊόντων ή/και
υπηρεσιών της επιχείρησης/οργανισμού

•

διαχείριση,

προγραμματισμό

και

έλεγχο

των

αστάθμητων

παραγόντων

για

αντιμετώπιση τους από την επιχείρηση/οργανισμό
•

διαχείριση, προγραμματισμό και έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων ή/και υπηρεσιών
της επιχείρησης/οργανισμού

•

διαχείριση, προγραμματισμό και έλεγχο των αποθεμάτων της επιχείρησης/οργανισμού
Στο παγκοσμιοποιημένο επιχειρησιακό περιβάλλον οι εταιρίες «επιδιώκουν την

εξοικονόμηση πόρων μέσω του ορθολογικότερου σχεδιασμού των διαδικασιών του εφοδιασμού
τους αλλά και των πελατών τους». Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχημένη
διαχείριση αυτών των διαδικασιών.
Με γνώμονα αυτήν την τάση των επιχειρήσεων οι φοιτητές και φοιτήτριες στο χώρο
άσκησής τους παρακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο διαμορφώνεται από το
τμήμα και η εφαρμογή του εποπτεύεται/ελέγχεται από μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού
(Ε.Π.). Ταυτόχρονα οι ασκούμενοι εποπτεύονται και υποβοηθούνται από συγκεκριμένο
στέλεχος της επιχείρησης που του ανατίθεται ειδική ευθύνη. Ο υπεύθυνος επόπτης-στέλεχος
της επιχείρησης πρέπει να είναι συναφούς ειδικότητας και με επαρκή εμπειρία στον εργασιακό
χώρο και οφείλει να:
1. επιβλέπει την εργασία και την επίδοση των ασκούμενων
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2. υποβάλει προτάσεις στη διεύθυνση της επιχείρησης ή υπηρεσίας για βελτίωση των
συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκούμενων
3. συνεργάζεται με τον επόπτη εκπαιδευτικό για την αποτελεσματικότερη άσκηση των
σπουδαστών
Σε περιπτώσεις που η διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές
γραμμές το πρόγραμμα απασχόλησης των ασκούμενων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατόν,
ύστερα από απόφαση της επιτροπής πρακτικής άσκησης του τμήματος να διακοπεί η άσκηση
στο συγκεκριμένο αυτόν εργασιακό χώρο.
Αν πάλι κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο/η ασκούμενος/η διαπιστώσει ότι
δεν απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς του υπό την ευρεία έννοια, οφείλει να το δηλώσει
με σημείωμά του, τόσο στον υπεύθυνο που έχει ορίσει για τον χώρο εργασίας, όσο και στον
υπεύθυνο επόπτη εκπαιδευτικό, ο οποίος αποφασίζει αν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης
εργασίας. Σε συνεργασία με την επιτροπή πρακτικής άσκησης του τμήματος μεριμνούν για την
τοποθέτηση του/της ασκούμενου/ης σε άλλη θέση, στην οποία θα πραγματοποιηθεί μόνο το
διάστημα που υπολείπεται για την συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρονικού ορίου.
Κατά τη διάρκεια της (6μηνης) εξάμηνης πρακτικής άσκησης ο/η ασκούμενος/η μπορεί
για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι
απουσίες καταχωρούνται στο «βιβλίο πρακτικής άσκησης», θεωρούνται και υπογράφονται από
τον επόπτη εκπαιδευτικό.
Ο/η ασκούμενος/η, στο χώρο εργασίας του, υποχρεούται να ακολουθεί τους
«κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας» ως και κάθε άλλη «ρύθμιση» που ισχύει για το
προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας.
Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου μπορούν να
οδηγήσουν στην διακοπή της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή ο/η φοιτητής/τρια
υποχρεούται να επαναλάβει τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης για την συμπλήρωση του
υπόλοιπου χρόνου πρακτικής άσκησης.
Κάθε ασκούμενος/η τηρεί «βιβλίο πρακτικής άσκησης», στο οποίο αναγράφονται κατά
εβδομάδα οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των
καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση
ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή υπηρεσίας για την
παρακολούθηση των ασκούμενων.
Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει στο
τμήμα:
1. το «βιβλίο πρακτικής άσκησης» κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό
εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης, τις
ημέρες απουσίας και την επίδοσή του
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2. κάθε άλλο στοιχείο (όπως «βιβλιάριο ασφάλισης» κλπ.) που πιθανό να ζητηθεί από το
τμήμα
Ο προϊστάμενος του τμήματος στον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά πρακτικής
άσκησης αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψή τους.
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4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος ανακηρύσσεται «πτυχιούχος τμήματος
τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων (τεχνολόγος logistics - εφοδιαστικής)» και διαθέτει τις
απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί
επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, είτε ως
στέλεχος επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως
αυτοαπασχολούμενος.
Γενικά οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν σε τομείς όπως αυτοί
φαίνονται στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3: Επαγγελματικά πεδία απασχόλησης
στις εμπορικές επιχειρήσεις

στην κοινωνική πρόνοια

στη βιομηχανία,

στις τηλεπικοινωνίες

στα τεχνικά έργα

στις δημοτικές επιχειρήσεις

στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

στη ναυτιλία

στα νοσοκομεία

στις συγκοινωνίες

στις ένοπλες δυνάμεις

στις μεταφορές

στα σώματα ασφαλείας

στις αθλητικές οργανώσεις

στην αμυντική βιομηχανία

στις κοινωνικές εκδηλώσεις

στα ακαδημαϊκά ιδρύματα

στις ιδιωτικές εταιρείες

στο δημόσιο τομέα

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΟΤΑ κλπ)

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι μπορούν να εργασθούν:
σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις που παράγουν και διακινούν προϊόντα δικά
τους ή τρίτων
σε εταιρείες οδικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών
σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών (οργανισμοί
λιμένων, αερολιμένων και σιδηροδρόμων, εμπορευματικά κέντρα)
σε τμήματα προμηθειών, διαχείρισης αποθεμάτων, διακίνησης υλικών (πρώτων υλών,
αναλώσιμων, ανταλλακτικών, υλικών συντήρησης εξοπλισμού και μηχανημάτων) τόσο
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σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όσο και σε οργανισμούς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,
όπως π.χ. στις Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινού Οφέλους (ΔΕΚΟ), νοσοκομεία,
στρατιωτικές μονάδες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής
σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (τουριστικές, διανομής αγαθών, τραπεζικές κ.λπ.)
ασκώντας ελεύθερο επάγγελμα παροχής υπηρεσιών σε θέματα εφοδιαστικής τόσο σε
μικρές όσο και σε μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις
Ο τομέας της εφοδιαστικής αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Στο παγκοσμιοποιημένο
επιχειρηματικό περιβάλλον οι εταιρίες επιδιώκουν την εξοικονόμηση πόρων μέσω του
ορθολογιστικότερου σχεδιασμού των διαδικασιών του εφοδιασμού τους αλλά και των πελατών
τους. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μίας
επιχείρησης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχημένη διαχείριση αυτών των διαδικασιών.
Τελευταίες εξελίξεις στην Ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελούν τα παρακάτω,
σύμφωνα με την HELLASTAT (Μεταφορές, Αποθήκευση & Logistics-Χαμηλοί οι ρυθμοί
ανάπτυξης το 2005 αλλά με κερδοφορία για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου.
Αθήνα 2006) :
Η μετατροπή των λιμένων της χώρας σε σύγχρονα εμπορευματικά κέντρα, και κατ’
επέκταση της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο της Ν. Α. Ευρώπης, αποτελεί το
πρωτόκολλο χρηματοδότησης που υπεγράφη μεταξύ του ΥΕΝ (Υπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τον Ιούλιο του 2005. Αρκετά
επενδυτικά έργα έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον ασιατικών εταιρειών διαχείρισης
λιμανιών, αλλά και Ελλήνων κατασκευαστών, και έχουν ήδη ενταχθεί στο πακέτο
χρηματοδότησης.
Η διενέργεια των μεταφορών θα ευνοηθεί και από την κατασκευή των έξι (6) μεγάλων
οδικών αξόνων με συμβάσεις παραχώρησης που προωθεί το Υ ΠΕ ΧΩ ΔΕ (Υπουργείο
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων) όπως η Ιόνια Οδός, η Ε65, η
υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης, η οδός Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα, η Εθνική
οδός Μαλιακός-Κλειδί και Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, κάτι που θα
συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των οδικών συνδέσεων, μείωση των χρόνων
παράδοσης κλπ.
Επίσης ο Ν. 3335/05 καθορίζει το οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο των
εμπορευματικών

κέντρων,

θέτοντας

τις

βάσεις

για

δημιουργία

σύγχρονων

διαμετακομιστικών σταθμών. Π.χ. η κατασκευή του κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο,
προϋπολογισμού €150 εκ., θα επιτρέψει στις εταιρείες του κλάδου να εκμεταλλευθούν
τις εγκαταστάσεις του και τις συνδέσεις με τους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες
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της χώρας, με θετικές επιπτώσεις

στην ανταγωνιστικότητα, στους χρόνους

παραδόσεων, στην εξοικονόμηση κόστους και στον εξορθολογισμό των μεταφορών.
H στρατηγική του outsourcing και η ανάπτυξη του θεσμού των 3PL υπηρεσιών
εμφανίζει έντονη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Όμως ο θεσμός βρίσκεται ακόμα σε
χαμηλά επίπεδα διείσδυσης σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ περαιτέρω
ανάπτυξη ανακόπτεται από τη μη χρησιμοποίηση λύσεων logistics από τους δημόσιους
οργανισμούς και υπηρεσίες.
Παράγοντες της αγοράς εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τις τιμές των ακινήτων
σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση για αποθηκευτικούς χώρους – κοντά στους
οδικούς άξονες - αλλά και για την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, η οποία
αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε αύξηση των μεταφορικών εξόδων και συρρίκνωση των
περιθωρίων κέρδους.
Οριακή αύξηση της αξίας της αγοράς (0,46%) χαρακτήρισε το 2005 τον κλάδο των
μεταφορών & logistics, έναντι της μεγάλης ανάπτυξης που βίωσε κατά την περίοδο
προετοιμασίας και τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, δηλαδή το 2004/2003 (+12,8%)
και το 2003/2002 (+12,3%).
Ωστόσο, η διατήρηση της αξίας της αγοράς στα - υψηλά - επίπεδα του 2004 είναι
ενθαρρυντική για τον κλάδο, γεγονός το οποίο οι αναλυτές της Hellastat χαρακτηρίζουν
ως βαρόμετρο με θετικές ενδείξεις για επιχειρηματική δραστηριότητα γενικότερα στο
μέσο-μακρο πρόθεσμο μέλλον.
Σε εταιρικό επίπεδο, το 85% των επιχειρήσεων του δείγματος (συνολικά 182)
παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών, έναντι 14,4% που υπέστησαν πτώση. Η
μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων (85%) εμφάνισε θετικά αποτελέσματα το 2005,
ωστόσο μόνο οι 32 (15%) βελτίωσαν τα κέρδη της προηγούμενης χρονιάς, 32
υπέστησαν μείωση ενώ 117 προέρχονται από ζημιογόνο χρήση.
Ωστόσο, η αδυναμία της πλειοψηφίας των μικρών εταιρειών να αναπτυχθούν στον
τομέα των συνδυασμένων μεταφορών (συνδυασμός οδικής-θαλάσσιας-σιδηροδρομικής
μεταφοράς χωρίς μεταφόρτωση) λειτουργεί ανασχετικά στην αναπτυξιακή τους πορεία,
σε σχέση με την αυξανόμενες απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου.
Με γνώμονα αυτή την τάση της αγοράς υπηρεσιών “logistics” και των αντίστοιχων
επιχειρήσεων, η οποία είναι πλέον ορατή και στη χώρα μας, οι απόφοιτοι του τμήματος, με
δεδομένη την εξειδίκευση που αποκτούν κατά τις σπουδές τους αναμένεται να αποτελέσουν μία
κατηγορία επαγγελματιών με σημαντικότατες επαγγελματικές προοπτικές.
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5. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Στο σύγχρονο δυναμικό επιχειρηματικό πλαίσιο προβλέπεται ότι, σε γενική διατύπωση, ο ρόλος
του τεχνολόγου logistics - εφοδιαστικής αλυσίδας εστιάζεται στη διοίκηση του τετράπτυχου
«προμήθεια-παραγωγή-διακίνηση-αποθήκευση», ενώ τα κεντρικά καθήκοντα στα οποία
ανταποκρίνεται είναι τα ακόλουθα :
διαχείριση, προγραμματισμό και έλεγχο της τροφοδοσίας της επιχείρησης ή/και του
οργανισμού
διαχείριση, προγραμματισμό και έλεγχο της ροής τροφοδότησης της παραγωγής της
επιχείρησης/οργανισμού
διαχείριση, προγραμματισμό, διεξαγωγή και έλεγχο της διανομής των προϊόντων ή/και
υπηρεσιών της επιχείρησης/οργανισμού
διαχείριση,

προγραμματισμό

και

έλεγχο

των

αστάθμητων

παραγόντων

για

αντιμετώπισή τους από την επιχείρηση/οργανισμό
διαχείριση, προγραμματισμό και έλεγχο των αποθεμάτων της επιχείρησης/οργανισμού

διαχείριση, προγραμματισμό και έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων ή/και
υπηρεσιών της επιχείρησης/οργανισμού.
Ειδικότερα, ο πτυχιούχος τμήματος τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων / logistics
(τεχνολόγος εφοδιαστικής) ανταποκρίνεται στις παρακάτω επιμέρους ειδικότητες:
•

στην ανάπτυξη και εφαρμογή εταιρικής στρατηγικής για τα logistics

•

στη βελτιστοποίηση των διεργασιών των logistics

•

στη μέτρηση της απόδοσης των διεργασιών των logistics

•

στην ελαχιστοποίηση του κόστους, των ελλείψεων, της φύρας και των νεκρών χρόνων

•

στη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας, της ασφάλειας και του κέρδους

•

στην εξασφάλιση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων

•

στον καθορισμό ανταγωνιστικών ορίων για την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη του
πελάτη

•

στον καθορισμό σαφών απαιτήσεων και την σύνταξη προδιαγραφών για τις
συνεργασίες με υπεργολάβους

•

στην ανάπτυξη και εφαρμογή εταιρικής στρατηγικής για την προμήθεια και απόκτηση
υλικών και υπηρεσιών

•

στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πόρων και των υλικών

•

στον προσδιορισμό στόχων και διεργασιών για την αποδοτική διαχείριση των
αποθεμάτων και των ετοίμων προϊόντων
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•

στην τεκμηρίωση της εξυπηρέτησης και της υποστήριξης του πελάτη

•

στον υπολογισμό της οικονομικότερης ποσότητας ανταλλακτικών και εργαλείων για
όλα τα κλιμάκια συντήρησης και την προετοιμασία των αναγκαίων εγχειριδίων

•

στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας των λειτουργιών των
logistics

•

στη μέτρηση της ευελιξίας - δυνατότητας προσαρμογής των διεργασιών των logistics

•

στον υπολογισμό του κόστους εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και του
συνολικού κόστους κτήσης

•

στο να εκπονεί εφαρμοσμένη έρευνα σ΄ όλες τις προηγούμενες περιοχές
δραστηριοποίησης

•

στο να έχει την ικανότητα της συλλογικής εργασίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης
και της συνεργασίας με εξωτερικούς παράγοντες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

•

στη συσκευασία υλικών

•

στο σύστημα φυσικής διανομής των προϊόντων

•

στις μεταφορές

•

στη διαχείριση δικτύων εφοδιαστικής αλυσίδας

•

στις τεχνολογίες και σύγχρονα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα.
Υπάρχουν ορισμένοι κρίσιμοι παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τις παραπάνω

επιμέρους ειδικότητες ( υπευθυνότητες – αρμοδιότητες ) του απόφοιτου του τμήματος. Οι
παράγοντες αυτοί είναι:
•

η στρατηγική για την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη του πελάτη

•

η βελτιστοποίηση του κόστους και των επενδύσεων για τις διεργασίες των logistics

•

η αποτελεσματικότητα του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των διεργασιών
των logistics

•

η αποτελεσματικότητα και η ευελιξία της οργανωτικής δομής των logistics
Στην παρούσα φάση που διέρχεται η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε

σημαντικό βαθμό η Ελληνική οικονομία, οι ελληνικές επιχειρήσεις ζητούν άτομα που να
μπορούν άμεσα να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία. Η ζήτηση είναι αυξημένη στην
παρούσα περίοδο διότι συνδυάζεται με την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των περισσότερων
επιχειρήσεων εγκαθιστώντας συστήματα ERP και WMS ή ακόμα και τεχνολογίες διαχείρισης
φορτίων όπως τα RFID.
Σε ότι αφορά όμως το κενό που έχει εντοπισθεί στα μεσαία στελέχη θα πρέπει να
γίνουν άμεσα κάποιες ενέργειες. Σε πρώτη φάση, το κενό αυτό στην τριτοβάθμια
επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να καλυφθεί από την δημιουργία και άλλων επιμέρους
ειδικοτήτων στο τμήμα μας.
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Οι επιχειρήσεις έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες, για παράδειγμα στην αναζήτηση
εξειδικευμένων στελεχών που αντιστοιχούν στις παραπάνω επιμέρους ειδικότητες, όπως
αποθηκάριοι, υπεύθυνοι διανομών, κ.α. την ίδια στιγμή που δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα
στην εξεύρεση αντίστοιχων managers.
Επιμέρους ειδικότητα με συναφές πρόγραμμα σπουδών παρέχει και το τμήμα
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Χαλκίδας το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του
μόλις το Σεπτέμβριο του 2005 καθώς και το ιδιωτικό κολλέγιο BCA στην Αθήνα.
Υπό μορφή διδασκαλίας μεμονωμένων μαθημάτων παρέχεται επίσης στην Ελλάδα
επιμέρους εκπαίδευση “logistician” στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών-εργαστήριο ποσοτικής ανάλυσης, logistics και διαχείρισης
εφοδιαστικής αλυσίδας (πληροφορίες: τηλ. 2310.995970&996018), στο πανεπιστήμιο
Μακεδονίας-τμήμα

Εφαρμοσμένης

Πληροφορικής-τμήμα

Οργάνωσης

και

Διοίκησης

Επιχειρήσεων (πληροφορίες: τηλ. 2310.891217 και 2310.891212), στο Πολυτεχνείο Κρήτηςτμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (πληροφορίες: τηλ 28210.037.301) και σε άλλα
ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα μας.
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6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

6.1.Θεσμική αναγνώριση
Την 5η Σεπτεμβρίου 2006 δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας στο Φύλλο της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 184 η αναγνώριση και
κατοχύρωση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Πτυχιούχων του Τμήματος Τυποποίησης και
Διακίνησης Προϊόντων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος – Παραρτήματος
Κατερίνης.
Το ακριβές περιεχόμενο του συγκεκριμένου ΦΕΚ είναι αυτό που ακολουθεί:

“ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 184

5 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
172.Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). ..................................................................................1
173.Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1636 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). ................................................................................. 2
174.Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Διεθνούς
Εμπορίου, β) Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, γ) Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση
και το Εμπόριο, δ) Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, ε) Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής,
στ) Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής, ζ) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, η)
Διακίνησης και Τυποποίησης Προϊόντων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των
Τεχνολογικών

Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων

(Τ.Ε.Ι.)

.................................................................................................................................................... 3
175.Ρύθμιση

θεμάτων

Πυροσβεστικής

Ακαδημίας

και

άλλες

διατάξεις.

.................................................................................................................................................... 4
…………………………………………………………………………………………………...
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

(ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 174
Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Διεθνούς Εμπορίου,
β) Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, γ) Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το
Εμπόριο, δ) Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, ε) Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής, στ)
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Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής, ζ) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, η)
Διακίνησης και Τυποποίησης Προϊόντων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), του
εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 και της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 1404/1983 «Δομή και
λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 (Α΄ 114).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις των εδαφίων α, β και θ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78 )
καθώς και τη διάταξη του εδαφίου β της παραγράφου 49 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄
141).
5. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 127/2003 Προεδρικού Διατάγματος «Συγκρότηση, Οργάνωση,
Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας» (Α΄ 114).
6. Την υπ’ αριθμ. Φ908/20857α/H/28.2.2005 υπουργική απόφαση «Ορισμός μελών της
Ολομέλειας του επιμέρους Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Ε.ΣΥ.Π.».
7.

Τις

υπ’

αριθμ.

20513/Ε5/24.2.2006

(Β΄

287),

20514/Ε5/24.2.2006

(Β΄

297),

36677/Ε5/10.4.2006 (Β΄ 520) και 43255/Ε5/3.5.2006 (Β΄ 629) υπουργικές αποφάσεις
«Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών των Τμημάτων: α) Διεθνούς Εμπορίου, β) Διοίκησης
και Διαχείρισης Έργων, γ) Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, δ)
Χρηματοοικονομικών

Εφαρμογών,

ε)

Χρηματοοικονομικής

και

Ελεγκτικής,

στ)

Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής, ζ) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, η)
Διακίνησης και Τυποποίησης Προϊόντων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Τ.Ε.Ι.)».
8. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/37876/26.4.2004 (Β΄ 608) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
9. Το άρθρο 7 της παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως ισχύει.
10. Την 3/16.3.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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12. Την υπ’ αριθμ. 189/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:…………………………………………………………….
Άρθρο 8
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Διακίνησης και Τυποποίησης
Προϊόντων
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διακίνησης και Τυποποίησης Προϊόντων των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές
γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών
σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την τυποποίηση προϊόντων και
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι εν λόγω
πτυχιούχοι, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, μπορούν να
απασχολούνται σε έρευνες και μελέτες σε θέματα τυποποίησης προϊόντων και εφοδιαστικής.
Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι
μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:
α. Οργάνωση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως αποθηκών, δικτύων διανομής,
διακίνησης παραγγελιών, προμηθειών και προϊόντων.
β. Εκπόνηση μελετών προγραμματισμού για την τυποποίηση προϊόντων, διασφάλιση
ποιότητας, διαχείριση αποθεμάτων, προστασία περιβάλλοντος και γενικότερα βελτιστοποίησης
της εφοδιαστικής αλυσίδας.
γ. Ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανισμών και διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου ροής
υλικών και προϊόντων.
δ. Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων προγραμματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου
δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
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2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της
Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις
βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο
πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Άρθρο 9
1. Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
2. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2006
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ”
Με δεδομένο το ότι μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε στη χώρα μας τμήμα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που να απονέμει πτυχίο στον τομέα της εφοδιαστικής, μέχρι σήμερα δεν έχει
δημιουργηθεί φορέας που να εκπροσωπεί τη συγκεκριμένη ειδικότητα με σκοπό τη διασφάλιση
των επαγγελματικών δικαιωμάτων της. Είναι προφανές ότι πλέον υφίσταται η ανάγκη
δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα, εκπροσώπησης των πτυχιούχων του τμήματος με σκοπό τη
διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους.

6.2.Επαγγελματικά αντικείμενα πτυχιούχων
Σύμφωνα λοιπόν με την κατοχύρωση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των πτυχιούχων του
τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων, αυτοί έχουν δικαίωμα να φέρουν σε πέρας
τα παρακάτω επαγγελματικά αντικείμενα απασχολούμενοι σε ανάλογες θέσεις εργασίας:
1) οργάνωση και διαχείριση αποθηκών
2) διαχείριση αποθεμάτων
3) σχεδιασμός δικτύων διανομής
4) προγραμματισμός προμηθειών
5) διαχείριση παραγγελιών
6) υποστήριξη παραγωγής
7) υποστήριξη λειτουργιών εμπορίας
8) μεταφορές (αεροπορικές – θαλάσσιες – οδικές – σιδηροδρομικές)
9) τυποποίηση προϊόντων
10) διασφάλιση ποιότητας
Οι πτυχιούχοι του τμήματός μας έχουν επίσης τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και των θέσεων εργασίας που αναφέρονται στη συνέχεια:
-

διευθυντής logistics

-

διευθυντικό στέλεχος επιχειρήσεων διανομής
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-

διευθυντικό στέλεχος συμβουλευτικών εταιριών

-

διευθυντής προμηθειών

-

ειδικός στην οργάνωση και έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας

-

μεσαία στελέχη logistics

Αυτές οι θέσεις δημιουργούνται ιδιαίτερα σε κλάδους και τομείς της ελληνικής
οικονομικής πραγματικότητας (στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα) όπως:
λιμάνια, ΟΣΕ (Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας), μεταφορικές εταιρείες, αεροδρόμια,
εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες, διαμετακομιστικά κέντρα, εμπορευματικά κέντρα και
εμπορικοί σταθμοί, εμπορικό και επιβατικό στόλο, στρατό, νοσοκομεία, δημόσιο τομέα και
ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.τ.λ.) και τέλος εταιρείες παροχής υπηρεσιών στον τομέα της
εφοδιαστικής αλυσίδας ή Logistics Chain.

6.3.Εργασία στο δημόσιο τομέα
Οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν δικαίωμα απασχόλησης στα τμήματα προμηθειών, στα
τμήματα διαχείρισης αποθεμάτων και στα τμήματα

διακίνησης υλικών στο σύνολο του

δημόσιου τομέα, όπως :
α) σε μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
β) σε νοσοκομεία – κλινικές
γ) σε οργανισμούς λιμένων , αερολιμένων και σιδηροδρόμων
δ) σε οργανισμούς διαχείρισης υλικών και υπηρεσιών ( ΟΔΔΥ, ΟΣΚ, πολιτιστικοί
και αθλητικοί οργανισμοί )
δ) σε τελωνεία – εμπορευματικά κέντρα
ε) σε Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινού Οφέλους - ΔΕΚΟ (ΕΛΤΑ – ΔΕΗ – ΟΤΕ κ.ά)
στ) στον τραπεζικό τομέα
ζ) σε Βιομηχανικές Μονάδες Κρατικής Συμμετοχής ( ΕΛΒΟ, ΕΛ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ.ά.)

6.4.Εργασία στον ιδιωτικό τομέα

Οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν επίσης δικαίωμα απασχόλησης στα τμήματα προμηθειών,
στα τμήματα διαχείρισης αποθεμάτων και στα τμήματα διακίνησης υλικών στο σύνολο του
ιδιωτικού τομέα της οικονομίας όπως :
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α) σε βιομηχανικές μονάδες
β) σε εμπορευματικές επιχειρήσεις
γ) σε μεταφορικές και διαμεταφορικές εταιρείες
δ) σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (ευρύτερο τομέα π.χ ξενοδοχεία,
τουρισμό, ασφαλιστικές εταιρίες, διανομή εντύπων- δεμάτων )
ε) σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (3rd Party Logistics
και 4rd Party Logistics - εφοδιαστικής)
στ) στον τομέα αγροτικής παραγωγής (π.χ συνεταιρισμοί )
ζ) σε εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
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7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) : ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ,
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

7.1. Γενικές κατευθύνσεις
Ο σύγχρονος «logistician» καλείται να αναλύει σύνθετα δεδομένα που αφορούν στο σύνολο της
εφοδιαστικής αλυσίδας και να προτείνει τρόπους βέλτιστης διαχείρισής της. Έτσι προϋπόθεση
για να είναι αποδοτικός στην εργασία του και να συνεισφέρει άμεσα στη βελτίωση των
αποτελεσμάτων της επιχείρησης είναι η απόκτηση κατάρτισης υψηλού επιπέδου – απαραίτητο
εργαλείο για να του εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή του στη διοίκηση πρώτης γραμμής
(First Line Management) κάθε οργανισμού.
Τα logistics διέπουν διεθνώς κάθε λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης που θέλει να
επιβιώσει στο νέο, παγκοσμιοποιημένο και ηλεκτρονικό οικονομικό περιβάλλον. Οι θέσεις
logistics δημιουργούνται ιδιαίτερα σε κλάδους και τομείς της παγκοσμιοποιημένης
οικονομικής πραγματικότητας (στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα).
Οι πτυχιούχοι μας οργανώνουν, κατευθύνουν και παρακολουθούν διαδικασίες και
εργασίες κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η άψογη χρήση ξένων γλωσσών όπως
αγγλική, γερμανική και γαλλική είναι απαραίτητη προϋπόθεση για εύρεση εργασίας στο
εξωτερικό.
Η ευρεία εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων - λόγω και του μεγέθους των
επιχειρήσεων - στο εξωτερικό, κάνει απαραίτητη την καλή γνώση Η/Υ και πληροφοριακών
συστημάτων όπως SCM,. CRM, ERP, WMS και Logistics.

7.2. Επαγγελματικό Προφίλ του Πτυχιούχου
Το προφίλ του πτυχιούχου του τμήματος, σκιαγραφείται μέσα από μια σειρά από προσόντα και
γνώσεις που πρέπει να διαθέτει, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε προσόντα οργανωτικά,
επικοινωνίας, διοικητικά και στην εμπειρία, καθώς επίσης και σε γνώσεις πληροφορικής,
οικονομικών, logistics, σπουδές θετικής κατεύθυνσης, μεταπτυχιακούς τίτλους, κλπ.
Ειδικότερα, τα στελέχη των logistics πρέπει να είναι οι «επιχειρηματίες» των τμημάτων τους.
Οι προκλήσεις στο σύγχρονο, πολύπλοκο και ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό
περιβάλλον απαιτούν:
•

Εξαιρετική γνώση του αντικειμένου εργασίας

•

Διοικητικές ικανότητες

31

•

Ικανότητα για συνεργασία και επικοινωνία

•

Ικανότητα παράδοσης εργασιών υψηλής ποιότητας

•

Χειρισμό αβεβαιότητας

•

Πάθος για την τεχνολογία

•

Ικανότητα προσωπικής προβολής
Επιπλέον γίνεται μεταφορά γνώσης στους σπουδαστές σε θεωρητική και πρακτική

κατάρτιση για την ποιότητα και τις τεχνικές οργάνωσης και διοίκησης αυτής. Περιλαμβάνει τον
σχεδιασμό της ποιότητας, τα πρότυπα της ολικής ποιότητας, την διασφάλιση ποιότητας και το
νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα.
Ειδικότερα η απασχόληση τους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στο δημόσιο τομέα
επικεντρώνεται στην εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων και
πρακτικών στις παρακάτω λειτουργικές περιοχές:
•

διαχείριση υλικών

•

διαχείριση αποθεμάτων

•

διαχείριση προμηθειών

•

εξυπηρέτηση πελατών

•

σχεδιασμό, διαχείριση και λειτουργία αποθηκών

•

συστήματα αποθήκευσης

•

συσκευασία υλικών

•

σύστημα φυσικής διανομής των προϊόντων

•

μεταφορές

•

διαχείριση δικτύων εφοδιαστικής αλυσίδας

•

τεχνολογίες και σύγχρονα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα

•

αντιμετώπιση επιστρεφόμενων προϊόντων

7.3. Εργασία στο Δημόσιο Τομέα
Η απασχόληση των πτυχιούχων του τμήματος στα τμήματα προμηθειών, στα τμήματα
διαχείρισης αποθεμάτων και στα τμήματα

διακίνησης υλικών στο δημόσιο τομέα και σε

δημόσιους οργανισμούς εστιάζεται κατά κύριο λόγο σε:
οργανισμούς κοινής ωφελείας, όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ
οργανισμούς λιμένων και μεταφορών (ΟΣΕ)
δημόσιες υπηρεσίες
νοσοκομεία
ένοπλες δυνάμεις (πολιτικό προσωπικό)
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Οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

7.3.1. Προσοντολόγιο
«Προσοντολόγιο» επικράτησε να καλούνται οι διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα
διορισμού στο Δημόσιο. Ειδικότερα, µε το «προσοντολόγιο», καθορίζονται τα κατά κλάδους ή
ειδικότητες προσόντα διορισμού μόνιμου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου προσωπικού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του
άρθρου 30 του Π.∆. 50/2000 και πρόσληψης τακτικού προσωπικού µε σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.∆. των άρθρων 14 Ν. 2190/94, και 1 παρ. 3 Ν. 2527/97, όπως
ισχύουν κάθε φορά. ( Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. διατηρούνται σε ισχύ ιδιαίτερες ρυθμίσεις
που αναφέρονται σε προσόντα ειδικών κατηγοριών προσωπικού).
Δημοσιεύτηκε και ισχύει ήδη από 31.12.2003, το Π.∆.347/2003 µε θέμα την
τροποποίηση διατάξεων του Π.∆.50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις
φορέων του δημοσίου τομέα», (ΦΕΚ 315/31.12.2003).
Για όλες τις ειδικότητες κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε ως πρόσθετο προσόν διορισμού
ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο, στα
αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) βάσεων δεδομένων, δ)
παρουσιάσεων και ε) υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον και γνώση
συγκεκριμένου προγράμματος σχετικού µε την κατά περίπτωση ειδικότητα, αυτή καθορίζεται
κάθε φορά µε την προκήρυξη.(παρ. 18 του άρθρου).
Μετά την πάροδο ενός έτους από τη δημοσίευση του 347/2003 η προβλεπόμενη από το
άρθρο 27 παρ.1 γνώση Η/Υ, διαπιστώνεται αποκλειστικά µε πιστοποιητικά διεθνώς
αναγνωρισμένα που χορηγούνται από φορείς οι οποίοι εφαρμόζουν αξιόπιστες διαδικασίες
πιστοποίησης (παρ. 16 του άρθρου).
Η παράγραφος 9 του άρθρου 26 του Π.∆.50/2001 καταργείται. Στο άρθρο αυτό
προστίθεται νέα παράγραφος 9, καθώς και παράγραφος 10, ως εξής:
«9. Όπου µε το παρόν ως προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής, περιλαμβάνονται και τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχία ή διπλώματα
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΕΑΠ, και των Προγραμμάτων

Σπουδών Επιλογής

Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι, ημεδαπής, αντίστοιχα. Για τη διαπίστωση της απαιτούμενης αντιστοιχίας αυτής
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2».
«10. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων είναι δυνατό να περιορίζονται, για θέσεις
συγκεκριμένων κλάδων ή ειδικοτήτων, οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται σύμφωνα µε το
παρόν ή τους κανονισμούς ή τους οργανισμούς, σε ορισμένους µόνο τίτλους από τους
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προβλεπόμενους ή να ορίζονται τίτλοι σπουδών ως κύριοι ή επικουρικοί (παρ. 5 του άρθρου 6
του Ν.2880/2001, Φ.Ε.Κ.9/Α’) ».
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των οργανισμών ή κανονισμών των οικείων φορέων,
η γνώση ξένης γλώσσας καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋποθέσεις διορισμού, μπορεί να
καθορίζονται µε την σχετική προκήρυξη κατόπιν αποφάσεως του οικείου φορέα (παρ.10
άρθρο 10 Ν.3051/2002, Φ.Ε.Κ.220/Α’)( παρ 18 του άρθρου).
Για τους πολίτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επίπεδο της απαιτούμενης
Ελληνομάθειας προσδιορίζεται µε την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων και διαπιστώνεται
µε πιστοποιητικό γνώσης της Ελληνικής γλώσσας που χορηγείται είτε κατά τον Ν.2413/1996,
Φ.Ε.Κ. 124/Α’ (άρθρο 10 παρ.3) είτε από σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας (παρ 19 του
άρθρου).
Οι προσλήψεις στους δημόσιους φορείς γίνονται µέσω Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο Συμβούλιο
Επιλογής Προσωπικού) µε γραπτό διαγωνισμό ή µε σειρά προτεραιότητας.

7.3.2. Μισθολόγιο
Ο Νόμος 2470/97 Φ.Ε.Κ. 40, τεύχος Α’ 21-3-1997, περιλαμβάνει την αναμόρφωση του
μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις. Αφορά
στο σύνολο των υποψηφίων δημοσίων υπαλλήλων για όλους τους κλάδους και ειδικότητες.
Επομένως αφορά και στους υποψήφιους πτυχιούχους “logisticians”.
Τα μισθολογικά κλιμάκια ( Μ.Κ.) των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών ( Π.Ε., Τ.Ε.,
∆.Ε., Υ.Ε.) ορίζονται σε τριάντα έξι (36) και οι υπάλληλοι της κάθε κατηγορίας εξελίσσονται
σε δεκαοκτώ (18) μισθολογικά κλιμάκια. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) µε πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο
σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής, προσλαμβάνονται µε εισαγωγικό βαθμό το 21ο Μ.Κ. και
καταληκτικό το 4ο Μ.Κ. (άρθρο 3).
Στον παραπάνω νόμο αναφέρονται επίσης πληροφορίες για τον χρόνο και τον τρόπο
μισθολογικής εξέλιξης, τις τακτικές αποδοχές μισθολογικών κλιμακίων, τα τακτικά επιδόματα,
τα επιδόματα εορτών και αδείας, άλλα επιδόματα και παροχές, για την αμοιβή για εργασία πέρα
από τα συνήθη καθήκοντα, οικογενειακές παροχές, το κίνητρο απόδοσης, το επίδομα θέσεως
ευθύνης, τις αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων, την υπερωριακή εργασία κ.α.
Ο παραπάνω νόμος τροποποιήθηκε µε τον Ν.3016 Φ.Ε.Κ. 110Α 17-5-2002 άρθρο 13,
παρ.1,2 όπου όλοι οι πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και
εξωτερικού αποκτούν ενιαίο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο το 20ο και καταληκτικό το 3ο.
Με τον Ν.3205/2003 Φ.Ε.Κ. 297 καθορίζονται οι μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
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και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και
άλλες συναφείς διατάξεις. Ο Νόμος 2470/97 Φ.Ε.Κ. 40, τεύχος Α’ 21-3-1997, περιλαμβάνει την
αναμόρφωση του μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς
διατάξεις.
Τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών ( Π.Ε. µε πτυχίο
ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών αλλοδαπής, Τ.Ε. µε πτυχίο ή δίπλωμα
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ( Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή
αλλοδαπής, ∆.Ε., Υ.Ε.) ορίζονται σε δεκαοκτώ (18) για κάθε κατηγορία και οι υπάλληλοι
έκαστης κατηγορίας εξελίσσονται σε αυτά µε εισαγωγικό το 18ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 1ο
Μ.Κ.(άρθρο 3).
Στον παραπάνω νόμο αναφέρονται επίσης πληροφορίες για τον χρόνο και τον τρόπο
μισθολογικής εξέλιξης, τις τακτικές αποδοχές μισθολογικών κλιμακίων, τα τακτικά επιδόματα,
τα επιδόματα εορτών και αδείας, άλλα επιδόματα και παροχές, για την αμοιβή για εργασία πέρα
από τα συνήθη καθήκοντα, οικογενειακές παροχές, το κίνητρο απόδοσης, το επίδομα θέσεως
ευθύνης, τις αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων, την υπερωριακή εργασία κ.α.
Με σχετική απόφαση µε αριθµ. οικ. 2/7093/0022 και Φ.Ε.Κ.215/2004 επεκτείνονται οι
διατάξεις του Ν.3205/2003 στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που
απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.
Με τον Ν.2190/94 Φ.Ε.Κ. 28 Α’/3-3-94 κεφ. Η’ άρθρο 34 παραγ.5 περιπτώσεις γ & δ,
άρθρο 36 παράγρ. 7 & 8 και µε τον Ν.2683/99 ΦΕΚ 19 Α’ /9-2-1999 άρθρο 79 διαμορφώνεται
η εξέλιξη των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. στη Δημόσια Διοίκηση.
Ο Ν.2527/97 Φ.Ε.Κ. 206 Α’/ 8-10-1997 αποτελεί την τροποποίηση και συμπλήρωση
των διατάξεων του Ν.2190/94.
Στον Ν.2503/97 Φ.Ε.Κ. 107 τεύχος Α’ 30-5-1997, άρθρο 8 υπάρχουν θέματα που
αφορούν την διοίκηση, οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση.

7.3.3. Ασφαλιστικό
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω ταμεία ασφάλισης για το σύνολο των απασχολουμένων
στους ευρύτερους δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Ελληνικής Οικονομίας στους οποίους
εντάσσεται και ο επαγγελματικός κλάδος της «εφοδιαστικής-logistics» :
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7.3.3.1 Ι.Κ.Α.

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) αποτελεί Ν.Π.∆.∆., συστάθηκε µε το
Ν.6298/1934 και καλύπτει τους εργαζόμενους που παρέχουν:
1. Εξαρτημένη εργασία ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη (Ιδιωτικός Τομέας –
Δημόσιος Τομέας, Ν.Π.∆.∆. ή Δημόσιο-Κοινωνικός Τομέας) και εφόσον για την
εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας
Ασφάλισης.
2. Εξαρτημένη εργασία στο εξωτερικό για λογαριασμό εργοδότη που εδρεύει στην
Ελλάδα µε την προϋπόθεση η χώρα που εργάζεται να µην έχει µε την Ελλάδα διμερή
σύμβαση ή να µην ανήκει στην Ε.Ε.(Ε.Ο.Κ.).
3. Την προσωπική τους εργασία µε σύμβαση εκμίσθωσης έργου κατά κύριο ή συγκύριο
επάγγελμα και εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση
κάποιου άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης.
4. Τα µέλη οικογένειας.
5. Οι Αλλοδαποί.
Επίσης καλύπτονται διάφορες κατηγορίες προσώπων που παρέχουν την εργασία τους σε
µη σταθερό εργοδότη και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι που στερούνται επαγγελματικής
στέγης (φορτοεκφορτωτές, στιλβωτές υποδημάτων, πωλητές Λαϊκού Λαχείου, εφημεριδοπώλες,
εκδοροσφαγείς,

νεκροπομποί,

αποκλειστικές

νοσοκόμες,

πλανόδιοι

και

υπαίθριοι

μικροπωλητές).
Η ασφάλιση των προσώπων αυτών γίνεται µέσω σωματείων ή ασφαλιστικών
συνεταιρισμών.
Η ασφάλιση των αποκλειστικών νοσοκόμων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14
παρ. 4 του Ν. 1976/91 (Εγκ. Ι.Κ.Α. 60/95). (Δεν ασφαλίζονται πλέον µέσω σωματείων ή
ασφαλιστικών συνεταιρισμών). Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική. Αυτό
σημαίνει ότι η ασφάλιση δεν εξαρτάται από τη θέληση του εργαζόμενου ή του εργοδότη και
αρχίζει από την πρώτη μέρα εργασίας.
Με την ασφάλισή του ο εργαζόμενος γίνεται δικαιούχος πολλών παροχών τόσο από το
Ι.Κ.Α. όσο και από άλλους Οργανισμούς.

7.3.3.2. Τ.Ε.Β.Ε.

Στο Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) ασφαλίζονται οι ελεύθεροι
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επαγγελματίες και τα µέλη των οικογενειών τους.

7.3.3.3. Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

Στην ασφάλιση του Ταμείου

Ασφάλισης

Δημοτικών

και

Κοινοτικών

Υπαλλήλων

(Τ.Α.∆.Κ.Υ.) υπάγονται υποχρεωτικά:
1. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων οι οποίοι υπάγονται στη
συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου
2. Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Οι διοριζόμενοι μετά την 1-4-99, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Τ.Ε.Α.∆.Υ,
τακτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών υπάγονται στην ασφάλιση του
ανωτέρω Ταμείου και όχι στην ασφάλιση του Τ.Α.∆.Κ.Υ.
3. Το τακτικό προσωπικό του Τ.Α.∆.Κ.Υ. και του Τ.Υ.∆.Κ.Υ. καθώς και των
παραρτημάτων αυτού
4. Το τακτικό προσωπικό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος
(Κ.Ε.∆.Κ.Ε.)
5. Οι νομικοί Σύμβουλοι ή Δικηγόροι των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών Ιδρυμάτων,
Δημοτικών Νομικών Προσώπων και του Ταμείου, εφόσον υποβάλλουν αίτηση
υπαγωγής στην ασφάλισή τους
6. Οι µη αιρετοί Νομάρχες και εφόσον επιλέξουν την ασφάλισή τους στο Ταμείο
7. Οι Δήμαρχοι εκτός αν είναι βοηθηματούχοι του Ταμείου και υποβάλλουν αίτηση
εξαίρεσης τους από την ασφάλιση σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την εκλογή τους
8. Οι τακτικοί υπάλληλοι του πρώην Κλάδου Συντάξεων Κοινοτικών Υπαλλήλων, εφόσον
επέλεξαν την ασφάλιση τους στο Ταμείο
9. Οι Γενικοί Γραμματείς Δήμων εφόσον υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τους στην
ασφάλιση σε προθεσμία έξι (6) μηνών από του διορισμού τους
10. Το προσωπικό των πρώην Δημοτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων το οποίο από 1-111972 υπήχθη στις διατάξεις του Ν.∆. 2592/1953 εξακολουθεί να υπάγεται στην
ασφάλιση του Ταμείου
11. Το προσωπικό των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Τ.Ε.∆.Κ.)
εφόσον επέλεξε την ασφάλιση του στο ΤΑ∆ΚΥ
12. Οι αιρετοί Νομάρχες και πρόεδροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από 1-1-1995.
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7.3.3.4. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Στο Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων (Τ.Υ.∆.Κ.Υ.) ασφαλίζονται:
1. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. και οι συνταξιούχοι
2. Οι μηχανικοί μόνιμοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. εφόσον έχουν το δικαίωμα επιλογής
ασφαλιστικού φορέα
3. Οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι Δήμαρχοι και Πρόεδροι εφόσον είναι ανασφάλιστοι
4. Τα µέλη της οικογένειάς τους εφόσον έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

7.3.3.5. ΔΗΜΟΣΙΟ

Η ασφάλιση των εργαζομένων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπάγεται στις
γενικές διατάξεις περί Ασφαλίσεως Δημοσίων Υπαλλήλων.

7.4. Εργασία στον Ιδιωτικό Τομέα

7.4.1. Γενικά
Η απασχόληση των πτυχιούχων στον ιδιωτικό τομέα εστιάζεται κατά κύριο λόγο σε:
επιχειρησιακές μονάδες του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας
(γεωργικές, εξορυκτικές, παραγωγικές και μεταποιητικές)
εμπορικές επιχειρήσεις (χονδρεμπόριο, αντιπροσωπείες, επιχειρήσεις λιανικής κλπ)
εταιρείες

μεταφορών

και

διαμεταφορών

(αεροπορικές,

θαλάσσιες,

οδικές,

σιδηροδρομικές)
εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics (Third Party Logistics)
συμβουλευτικές επιχειρήσεις σε θέματα logistics
εταιρείες πληροφοριακών συστημάτων που έχουν σχέση με τα logistics.

7.4.2. Οδηγός Αλφαβητικού Καταλόγου σημαντικότερων Εταιριών Logistics στην Ελλάδα
(Δίαυλος Διασύνδεσης Επαγγελματικής Προοπτικής)

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που τηρεί το περιοδικό «Plant Management» στο
διαδικτυακό του τόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.plant-management.gr/, οι
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σημαντικότερες εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics στην Ελλάδα, κατά αλφαβητική σειρά,
είναι οι ακόλουθες:
1. ABB AE, Διεύθυνση: 13ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Μεταμόρφωση, 14452,
Τηλέφωνα: 210-2891500, 2891900 Fax: 210-2891599, E-Mail: abb@gr.abb.com,
WWW page: http://www.abb.gr, (Δραστηριότητες Θέρμανσης - Ψύξης - Κλιματισμού)
2. AM ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Διεύθυνση: Λ. Πλαστήρα 73, Νέα Σμύρνη, Αθήνα, Τηλέφωνα:
210-9340840, Fax: 210-9339094, E-Mail: amhellas@ath.forthnet.gr (Δραστηριότητες:
Εξοπλισμός Αποθήκευσης και Διακίνησης Υλικών / Μελέτη, Σχεδίαση, Κατασκευή
Κτιρίων)
3. AR-CON HELLAS, Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Ο.Τ. 51Β, Σίνδος, Θεσσαλονίκη,
57022, Τηλέφωνα: 2310-723240, Fax: 2310-723259, E-Mail: info@arcon.gr, WWW
page: http://www.arcon.gr (Δραστηριότητες: Εξοπλισμός Αποθήκευσης & Διακίνησης
Υλικών / Ράφια)
4. ATTICA MOVERS ΕΠΕ, Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 19, Αθήνα, 11743, Τηλέφωνα:
210-9227221, 9216773, Fax: 210-9222395, E-Mail: info@atticamovers.com, WWW
page: http://www.atticamovers.com, (Δραστηριότητες: Logistics & Μεταφορές /
Μεταφορικές Υπηρεσίες & Third Party Logistics)
5. DANZAS HELLAS AE, Διεύθυνση: Τυανών 30, 8ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Νέα
Φιλαδέλφεια, 14342, Αθήνα, Τηλέφωνα: 210-2593000, Fax: 210-2584660, 2103542356, WWW page: http://www.dhl.com, (Δραστηριότητες: Logistics & Μεταφορές
/ Μεταφορικές Υπηρεσίες & Third Party Logistics)
6. DELATOLAS EXPRESS CARGO, Διεύθυνση: Πλ. Αγ. Θεοδώρων 2, Αθήνα, 10561,
Τηλέφωνα: 210-3224848, Fax: 210-3224121, WWW page: http://www.delatolas.com,
(Δραστηριότητες: Logistics & Μεταφορές / Εταιρίες Courier, Logistics & Μεταφορές /
Μεταφορικές Υπηρεσίες & Third Party Logistics)
7. EXPEDITORS AE, Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 4, Αθήνα, 11741, Τηλέφωνα: 2109242357, 9242359, Fax: 210-9227023, E-Mail: elias.atsaros@expeditors.com, WWW
page: http://www.expeditors.com, (Δραστηριότητες: Logistics & Μεταφορές /
Μεταφορικές Υπηρεσίες & Third Party Logistics)
8. FRIGI SERVICE CO, Διεύθυνση: Ιγγλέση 18, Αθήνα, 11743, Τηλέφωνα: 2109232195, 9241373, Fax: 210-9241355, E-Mail: frigiservice@hol.gr, (Δραστηριότητες:
Εξοπλισμός Αποθήκευσης & Διακίνησης Υλικών / Κατασκευή Ψυκτικών Αποθηκών)
9. GENERAL

CARGO

TRANSCOMBI

ΕΠΕ,

Διεύθυνση:

Θέση

Γκορύτσας,

Ασπρόπυργος, 19300, Πόλη: Αθήνα, Τηλέφωνα: 210-5506600, Fax: 210-5506699, EMail: gct@transcombigroup.com, (Δραστηριότητες: Logistics & Μεταφορές /
Μεταφορικές Υπηρεσίες & Third Party Logistics)
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10. GREEK AIR CARGO AE, Διεύθυνση: 7ο χλμ Μαρκόπουλου - Παιανίας, Κορωπί,
19400, Αθήνα, Τηλέφωνα: 210-6621300, Fax: 210-6622969, E-Mail: info@gac.gr,
WWW page: http://www.gac.gr, (Δραστηριότητες: Logistics & Μεταφορές /
Μεταφορικές Υπηρεσίες & Third Party Logistics)
11. INTERCONTOR ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, Διεύθυνση: Θέση Καμηλάφη,
Κορωπί, 19400, Αθήνα, Τηλέφωνα: 210-6021032, Fax: 210-6021736, E-Mail:
koropiair@intercontor.gr, WWW page: http://www.intercontor.gr, (Δραστηριότητες:
Logistics & Μεταφορές / Μεταφορικές Υπηρεσίες & Third Party Logistics)
12. INTERDEAN ΕΛΛΑΣ AE, Διεύθυνση: Γ. Μαρίνου 15α, Ελληνικό, 16777, Αθήνα,
Τηλέφωνα:

210-9611212,

9611213,

Fax:

210-9611235,

E-Mail:

interdean.athens@interdean.gr, WWWpage: http://www.interdean.gr, (Δραστηριότητες:
Logistics & Μεταφορές / Μεταφορικές Υπηρεσίες & Third Party Logistics)
13. INTEREXPRESS CARGOLOGISTICA ΑΕ, Διεύθυνση: Λούτσας 50, Μάνδρα,
19600, Αθήνα, Τηλέφωνα: 210-5551303, 5551308, Fax: 210-5551309, E-Mail:
interxps@otenet.gr, (Δραστηριότητες: Logistics & Μεταφορές / Μεταφορικές
Υπηρεσίες & Third Party Logistics)
14. INTERLINE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Διεύθυνση: Π. Πατρών Γερμανού 7, Αθήνα, 10561,
Τηλέφωνα:

210-3212186,

3211593,

Fax:

210-3216560,

E-Mail:

interline@ath.forthnet.gr, WWW page: http://www.interline.com.gr, (Δραστηριότητες:
Logistics & Μεταφορές / Μεταφορικές Υπηρεσίες & Third Party Logistics)
15. INTERSPED - ΜΑΝΩΛΕΣΟΣ ΑΕ, Διεύθυνση: Αλίμου 52, Άλιμος, 17455, Αθήνα,
Τηλέφωνα: 210-9853500, Fax: 210-9884604, E-Mail: interspe@hol.gr, WWW page:
http://www.intersped.gr, (Δραστηριότητες: Logistics & Μεταφορές / Μεταφορικές
Υπηρεσίες & Third Party Logistics)
16. INTRAWEIGH AUTOMATION, Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ.Θεσ/νίκης, Ο.Τ. 20, Κτ 7, 8, 9,
Σίνδος, Θεσσαλονίκη, 57022, Τηλέφωνα: 2310-799969, 796541, Fax: 2310-723028, EMail: sales@intraweigh.gr, WWW page: http://www.intraweigh.gr (Δραστηριότητες:
Αυτοματισμοί Βιομηχανικοί / Αυτοματισμοί Βιομηχανικοί, Εξοπλισμός Αποθήκευσης
& Διακίνησης Υλικών / Ταινιόδρομοι - Ραουλόδρομοι - Μεταφορικές Ταινίες,
Πληροφορικής Συστήματα & Εφαρμογές / RF/Bar Codes Συστήματα)
17. ISOMAT ABEE, Διεύθυνση: Μοναστηρίου 149, Θεσσαλονίκη, 54627, Τηλέφωνα:
2310-554956,

Fax:

2310-553004,

E-Mail:

info@isomat.net,

WWW

page:

http://www.isomat.net, (Δραστηριότητες: Εξοπλισμός Αποθήκευσης & Διακίνησης
Υλικών / Δάπεδα)
18. LOGISTICS ΤΡΙΤΩΝ ΑΕ - 3PL SA, Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 17,
Λυκόβρυση, 14123, Αθήνα, Τηλέφωνα: 210-2855722, Fax: 210-2855725, E-Mail:
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webmaster@e3pl.gr, WWW page: http://www.e3pl.gr, (Δραστηριότητες: Logistics &
Μεταφορές / Μεταφορικές Υπηρεσίες & Third Party Logistics)
19. LOGISTICS ΤΡΙΤΩΝ ΑΕ - 3PL SA, Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 17,
Λυκόβρυση, 14123, Αθήνα, Τηλέφωνα: 210-2855722, Fax: 210-2855725, E-Mail:
webmaster@e3pl.gr, WWW page: http://www.e3pl.gr, (Δραστηριότητες: Logistics &
Μεταφορές / Μεταφορικές Υπηρεσίες & Third Party Logistics)
20. MAERSK HELLAS LTD, Διεύθυνση: Συγγρού 193-195, Ν. Σμύρνη, 17121, Αθήνα,
Τηλέφωνα: 210-9473200, Fax: 210-9400717, E-Mail: pirmkt@maersk.com, WWW
page: http://www.maersk-logistics.com, (Δραστηριότητες: Logistics & Μεταφορές /
Μεταφορικές Υπηρεσίες & Third Party Logistics)
21. MASLIAS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, Διεύθυνση: Σταδίου 44, Ν. Σμύρνη, 17121,
Αθήνα, Τηλέφωνα: 210-9310951, Fax: 210-9310979, E-Mail: maslias@otenet.gr,
(Δραστηριότητες: Logistics & Μεταφορές / Μεταφορικές Υπηρεσίες & Third Party
Logistics)
22. NEOKAT AE, Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Τ.Θ. 1083, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, 57022,
Τηλέφωνα:

2310-798095,

Fax:

2310-796508,

(Δραστηριότητες:

Εξοπλισμός

Αποθήκευσης & Διακίνησης Υλικών / Ταινιόδρομοι - Ραουλόδρομοι - Μεταφορικές
Ταινίες)
23. SCHENKER AE, Διεύθυνση: Λυσικράτους 29, Καλλιθέα, 17674, Αθήνα, Τηλέφωνα:
210-9494444,

Fax:

210-9404941,

E-Mail:

info@schenker.gr,

WWW

page:

http://www.schenker.gr, (Δραστηριότητες: Logistics & Μεταφορές / Μεταφορικές
Υπηρεσίες & Third Party Logistics)
24. SEMAC - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Ο.Τ.39Β Τ.Θ. 1262,
Θεσσαλονίκη, 57022, Τηλέφωνα: 2310-569823-4, Fax: 2310-569822, E-Mail: infotc@semac.gr, WWW page: http://www.semac.gr (Δραστηριότητες: Εξοπλισμός
Αποθήκευσης & Διακίνησης Υλικών / Μελέτη, Σχεδίαση, Κατασκευή Κτιρίων,
Ηλεκτρολογικός & Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός / Ηλεκτρολογικό Υλικό)
25. SITTELLAS ΑΕ, Διεύθυνση: Κοδράτου 20, Αθήνα, 10436, Τηλέφωνα: 210-5246175,
5246178,

Fax:

210-5246171,

E-Mail:

sittellas@sittellas.gr,

WWW

page:

http://www.sittellas.gr, (Δραστηριότητες: Logistics & Μεταφορές / Μεταφορικές
Υπηρεσίες & Third Party Logistics)
26. STATHIS - ΝΤΟΥΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ, Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
Είσοδος Β΄ Τ.Θ. 1134, Θεσσαλονίκη, 57022, Τηλέφωνα: 2310-798300, Fax: 2310798370, E-Mail: contact@stathis.com.gr, WWW page: http://www.stathis.com.gr,
(Δραστηριότητες: Εξοπλισμός Αποθήκευσης & Διακίνησης Υλικών / Ψυκτικοί
Θάλαμοι, Μηχανολογικός Εξοπλισμός & Αναλώσιμα Βιομηχανικά Υλικά / Ιμάντες)
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27. STORACT - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ, Διεύθυνση: Μιχαήλ Ψελλού 32,
Θεσσαλονίκη, 54655, Τηλέφωνα: 2310-316957-8, Fax: 2310-316456, E-Mail:
info@storact.com, WWW page: http://www.storact.com, (Δραστηριότητες: Εξοπλισμός
Αποθήκευσης & Διακίνησης Υλικών / Μελέτη, Σχεδίαση, Κατασκευή Κτιρίων,
Εξοπλισμός Αποθήκευσης & Διακίνησης Υλικών / Ράφια)
28. SUPERTRANS ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Διεύθυνση: Πλ. Ελευθερίας 25, Αθήνα, 10553,
Τηλέφωνα: 210-3237981, 3237989, Fax: 210-3237067, E-Mail: info@supertrans.gr,
WWW page: http://www.supertrans.gr, (Δραστηριότητες: Logistics & Μεταφορές /
Αποθηκεύσεις σε Ψύξη, Logistics & Μεταφορές / Μεταφορικές Υπηρεσίες & Third
Party Logistics, Logistics & Μεταφορές / Οχήματα Μεταφοράς)
29. TECNOCOM LTD, Διεύθυνση: Κυδωνιών 101, Νέα Ιωνία, 14234, Αθήνα,
Τηλέφωνα:

210-2715729,

Fax:

210-2715730,

E-Mail:

tecnocom@otenet.gr

(Δραστηριότητες: Εξοπλισμός Αποθήκευσης & Διακίνησης Υλικών / Ταινιόδρομοι Ραουλόδρομοι - Μεταφορικές Ταινίες)
30. TOYOTA ΕΛΛΑΣ ABEE, Διεύθυνση: Λεωφ. Ηρακλείου 455, Ηράκλειο, 14122,
Αθήνα, Τηλέφωνα: 210-2808000, Fax: 210-2808199, E-Mail: info@toyota.gr, WWW
page: http://www.toyota.gr
31. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΟΕ, Διεύθυνση: Σολωμού 54, Αθήνα, 10210, Τηλέφωνα:
210-3817750, 3813480, Fax: 210-3831034, E-Mail: anbr@hol.gr, (Δραστηριότητες:
Εξοπλισμός Αποθήκευσης & Διακίνησης Υλικών / Ταινιόδρομοι - Ραουλόδρομοι Μεταφορικές Ταινίες)
32. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΥΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ, Διεύθυνση: Λεωφ.
Συγγρού & Ευριπίδου 2Α, Καλλιθέα, 17674, Αθήνα, Τηλέφωνα: 210-9466100, Fax:
210-9431021, E-Mail: orphee@beinoglou.gr, WWW page: http://www.beinoglou.gr,
(Δραστηριότητες: Logistics & Μεταφορές / Μεταφορικές Υπηρεσίες & Third Party
Logistics)
33. ΒΙΟΜΑΝ Α.Μ.Μ. ΑΒΕΕ, Διεύθυνση: Ι. Μεταξά 85, Καρελάς, Κορωπί, 19400,
Αθήνα, Τηλέφωνα: 210-6642631, 6029241-2, Fax: 210-6643662, E-Mail: info@
bioman.gr,

WWW

page:

http://www.bioman.gr

(Δραστηριότητες:

Εξοπλισμός

Αποθήκευσης & Διακίνησης Υλικών / Ανυψούμενες Πλατφόρμες - Ψαλίδια)
34. ΓΕΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΒΕ, Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 71, Αθήνα, 10173,
Τηλέφωνα: 210-3483300, Fax: 210-3467329, E-Mail: info@saracakis.gr, WWW page:
http://www.saracakis.gr (Δραστηριότητες: Εξοπλισμός Αποθήκευσης & Διακίνησης
Υλικών / Περονοφόρα Οχήματα)
35. ΓΕΩΠΑΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ, Διεύθυνση: Βίτσι 53, Θεσσαλονίκη, 54627,
Τηλέφωνα: 2310-556154, 556155, Fax: 2310-556156, E-Mail: info-thes@geopak.gr,
WWW page: http://www.geopack.gr, (Δραστηριότητες: Αυτοματισμοί Βιομηχανικοί /
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Αυτοματισμοί Βιομηχανικοί, Εξοπλισμός Αποθήκευσης & Διακίνησης Υλικών /
Μελέτη, Σχεδίαση, Κατασκευή Κτιρίων, Εξοπλισμός Αποθήκευσης & Διακίνησης
Υλικών)
36. ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, Διεύθυνση: Α' ΒΙ.ΠΕ., Βόλος, 38500, Πόλη: Βόλος, Τηλέφωνα: 2421095340-2,

Fax:

24210-95364,

E-Mail:

mirtecsa@otenet.gr,

WWW

page:

http://www.evetam.gr (Δραστηριότητες: Ασφάλειας & Προστασίας Εξοπλισμός /
Πυροπροστασίας & Πυρόσβεσης Συστήματα)
37. ΕΝΕΡΓΟ, Διεύθυνση: 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Ελευσίνα, 19200, Αθήνα,
Τηλέφωνα: 210-5546515, Fax: 210-5546915, E-Mail: energo@tee.gr (Δραστηριότητες:
Εξοπλισμός Αποθήκευσης & Διακίνησης Υλικών / Μελέτη, Σχεδίαση, Κατασκευή
Κτιρίων, Μηχανολογικός Εξοπλισμός & Αναλώσιμα Βιομηχανικά Υλικά / Μονωτικά
Υλικά)
38. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Διεύθυνση: Σαλαμίνος 2, Θεσσαλονίκη,
54625, Τηλέφωνα: 2310-552820, Fax: 2310-532189, E-Mail: info@ektelonistis.gr,
WWW page: http://www.ektelonistis.gr, (Δραστηριότητες: Logistics & Μεταφορές /
Μεταφορικές Υπηρεσίες & Third Party Logistics)
39. ΚΡΑΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, Διεύθυνση: Χρυσ. Σμύρνης 20, Ηλιούπολη, 16345, Αθήνα,
Τηλέφωνα: 210-9752289, 9753956, Fax: 210-9752082, E-Mail: krama@otenet.gr
(Δραστηριότητες: Εξοπλισμός Αποθήκευσης & Διακίνησης Υλικών / Κατασκευή
Ψυκτικών Αποθηκών, Εξοπλισμός Αποθήκευσης & Διακίνησης Υλικών / Μελέτη,
Σχεδίαση, Κατασκευή Κτιρίων)
40. ΜΑΓΚΡΙΝΟΞ ΑΕ, Διεύθυνση: Γρεβενών 14, Αθήνα, 11855, Τηλέφωνα: 2103423201-3,

Fax:

210-3459767,

E-Mail:

info@mangrinox.gr,

WWW

page:

http://www.mangrinox.gr (Δραστηριότητες: Εξοπλισμός Αποθήκευσης & Διακίνησης
Υλικών / Γερανοί - Βαρούλκα - Γερανογέφυρες)
41. ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ, Διεύθυνση: 5ο χλμ. Καλοχωρίου-Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 54627,
Τηλέφωνα: 2310-573103, Fax: 2310-573132, E-Mail: tmakios@makios.gr, WWW
page: http://www.makios.gr, (Δραστηριότητες: Logistics & Μεταφορές / Μεταφορικές
Υπηρεσίες & Third Party Logistics)
42. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕ, Διεύθυνση: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 66, Αθήνα, 11528, Τηλέφωνα:
210-7232736-8, Fax: 210-7290244, E-Mail: parametros@parametros.gr, WWW page:
http://www.parametros.gr, (Δραστηριότητες: Εξοπλισμός Αποθήκευσης & Διακίνησης
Υλικών / Κατασκευή Ψυκτικών Αποθηκών)
43. ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Διεύθυνση: Λεωφ.
Ελ. Βενιζέλου 330, Καλλιθέα, 17675, Αθήνα, Τηλέφωνα: 210-9492000, Fax: 2109430093, E-Mail: proodossa@proodos.com, WWW page: http://www.proodos.com,
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(Δραστηριότητες: Logistics & Μεταφορές / Μεταφορικές Υπηρεσίες & Third Party
Logistics)
44. ΡΟΔΑ ΑΕ, Διεύθυνση: Βέργας 4, Καλλιθέα, 17673, Αθήνα, Τηλέφωνα: 210-9567764,
9567971, Fax: 210-9521945, E-Mail: info@ath.roda.gr (Δραστηριότητες: Εξοπλισμός
Αποθήκευσης

&

Διακίνησης

Υλικών

/

Περονοφόρα

Οχήματα,

Εξοπλισμός

Αποθήκευσης & Διακίνησης Υλικών / Ράφια)
45. ΣΕΦΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Διεύθυνση: 3ο χλμ Λεωφ. Κορωπίου - Μαρκόπουλου, Τ.Θ. 16,
Κορωπί, 19400, Αθήνα, Τηλέφωνα: 210-6626477-8, Fax: 210-6627946, E-Mail:
schaefer90@otenet.gr, WWW page: http://www.ssi-schaefer.de (Δραστηριότητες:
Εξοπλισμός Αποθήκευσης & Διακίνησης Υλικών / Παλέτες – Παλετοκιβώτια,
Εξοπλισμός Αποθήκευσης & Διακίνησης Υλικών / Ράφια)
46. ΣΤΑΜΑ ΕΠΕ, Διεύθυνση: 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Καλοχωρίου, Θεσσαλονίκη,
57009, Τηλέφωνα: 2310-754800, 754806, Fax: 2310-754807, E-Mail: info@stama.gr,
(Δραστηριότητες: Logistics & Μεταφορές / Μεταφορικές Υπηρεσίες & Third Party
Logistics)
47. ΣΤΥΡΟΘΕΡΜ ΑΕΒΕ, Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Νέα Αλικαρνασσός, 71601,
Ηράκλειο, Τηλέφωνα: 2810-343543, Fax: 2810-343544, E-Mail: styrotherm@otenet.gr
(Δραστηριότητες: Βιομηχανικά Αέρια, Χημικά & Χρώματα / Χρώματα, Εξοπλισμός
Αποθήκευσης & Διακίνησης Υλικών / Δάπεδα, Εξοπλισμός Αποθήκευσης &
Διακίνησης Υλικών / Δομικά Στοιχεία Ψυκτικών Αποθηκών (Πάνελς, Μονωτικά κ.ά.)
48. ΤΕΣΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, Διεύθυνση: Παραδείσου 10, Μαρούσι,
15125, Αθήνα, Τηλέφωνα: 210-6800127, Fax: 210-6800157, E-Mail: info@tesco.gr,
WWW page: http://www.tesco.gr (Δραστηριότητες: Αυτοματισμοί Βιομηχανικοί /
Αυτοματισμοί Βιομηχανικοί, Εξοπλισμός Αποθήκευσης & Διακίνησης Υλικών /
Δομικά Στοιχεία Ψυκτικών Αποθηκών (Πάνελς, Μονωτικά κ.ά.)
49. ΤΡΑΝΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ, Διεύθυνση: Μάρνη 36, Αθήνα, 10432,
Τηλέφωνα: 210-5247748, 5240149, Fax: 210-5233018, E-Mail: transpa@otenet.gr,
WWW page: http://www.transpa.gr, (Δραστηριότητες: Logistics & Μεταφορές /
Μεταφορικές Υπηρεσίες & Third Party Logistics)
50. ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΤΡΑΝΣ ΑΕ, Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 2, Αθήνα, 10431,
Τηλέφωνα: 210-5235477, Fax: 210-5230967, E-Mail: info@haikalis.gr, WWW page:
http://www.haikalis.gr, (Δραστηριότητες: Logistics & Μεταφορές / Μεταφορικές
Υπηρεσίες & Third Party Logistics)
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8. ΑΜΟΙΒΕΣ

8.1. Συνολική προσέγγιση
Οι αμοιβές των στελεχών της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) στον ιδιωτικό τομέα εκτιμάται
ότι κυμαίνονται ετησίως κατά τον παρακάτω τρόπο:
στην Ελλάδα :
-

διευθυντής logistics : 45.000 €

-

διευθυντικό στέλεχος επιχειρήσεων διανομής : 30.000 €

-

διευθυντικό στέλεχος συμβουλευτικών εταιριών : 30.000 €

-

διευθυντής προμηθειών : 28.000 €

-

ειδικός στην οργάνωση και στον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας : 20.000 €

-

μεσαία στελέχη logistics : 20.000 €

στην υπόλοιπη Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής :
-

διευθυντής logistics : 100.000 €

-

διευθυντικό στέλεχος επιχειρήσεων διανομής : 80.000 €

-

διευθυντικό στέλεχος συμβουλευτικών εταιριών : 80.000 €

-

διευθυντής προμηθειών : 65.000 €

-

ειδικός στην οργάνωση και στον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας : 45.000 €

-

μεσαία στελέχη logistics : 40.000 €

8.2. Συγκριτική προσέγγιση
Σύμφωνα με τη κυρία Βούλγαρη Ασπασία (Hay Group-Εισήγηση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Logistics.Αθήνα 2006) οι αλλαγές στο “χώρο” των logistics οι οποίες καθορίζουν τη διεθνή και
ελληνική τάση διαμόρφωσης των αμοιβών των “logisticians” είναι:
η συγκέντρωση των κέντρων διανομής των πολυεθνικών εταιριών σε στρατηγικά
γεωγραφικά σημεία
το outsourcing της λειτουργίας logistics σε τρίτους
η μεγαλύτερη αυτοματοποίηση
η μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα υγείας και ασφάλειας
οι ευκαιρίες ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες αγορές.
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Κάτω από την επίδραση των προαναφερόμενων αλλαγών στον κλάδο της εφοδιαστικής
αλυσίδας στην Ελλάδα και στη Δυτική Ευρώπη και σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή οι αμοιβές
των “logisticians” διαμορφώνονται συγκριτικά για την παρούσα περίοδο αλλά και
μεσοπρόθεσμα για το μέλλον σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 4 : Σχέση αμοιβών “logistician” μεταξύ Δυτικής Ευρώπης και Ελλάδας

Επίπεδο

Βασικές Αμοιβές Συνολικές Αμοιβές

Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη

+17%

+22%

Μεσαία Στελέχη

+30%

+38%

Μη Διευθυντικά Στελέχη

+56%

+67%

Η διαμόρφωση των βασικών αμοιβών “logistician” στη Δυτική Ευρώπη αντανακλάται
στο ακόλουθο Διάγραμμα (Βούλγαρη, 2006):
Διάγραμμα 1 : Βασικές Αμοιβές “logistician” στη Δυτική Ευρώπη

Από τη δική του πλευρά, το συνολικό πακέτο αμοιβών “logistician” στη Δυτική Ευρώπη
περιλαμβάνει (Βούλγαρη, 2006):
μεγαλύτερη έμφαση στις μεταβλητές αμοιβές με υψηλότερα “bonuses”
τo “Bonus” αποτελεί:
–

το 28-30% των Βασικών Αμοιβών για τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη

–

το 14-18% των Βασικών Αμοιβών για τα μεσαία στελέχη
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–

το 7-10% των Βασικών Αμοιβών για τα μη διευθυντικά στελέχη

Οι συγκεκριμένες συνολικές αμοιβές παρουσιάζονται ανάγλυφα στο Διάγραμμα
(Βούλγαρη, 2006) που ακολουθεί:
Διάγραμμα 2 : Συνολικές Αμοιβές “logistician” στη Δυτική Ευρώπη

Οι αμοιβές των “logisticians” διαμορφώνονται συγκριτικά για την παρούσα περίοδο αλλά
και μεσοπρόθεσμα για το μέλλον στην Ελλάδα και στην Ανατολική Ευρώπη σύμφωνα με τα
στοιχεία του Πίνακα (Βούλγαρη, 2006) που ακολουθεί.
Πίνακας 5 : Σχέση αμοιβών “logistician” μεταξύ Ανατολικής Ευρώπης και Ελλάδας

Επίπεδο

Βασικές Αμοιβές Συνολικές Αμοιβές

Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη

-53%

-66%

Μεσαία Στελέχη

-74%

-82%

Μη Διευθυντικά Στελέχη

-80%

-93%

Το συνολικό πακέτο αμοιβών “logistician” στην Ανατολική Ευρώπη (Βούλγαρη, 2006)
περιλαμβάνει:
τις βασικές αμοιβές οι οποίες αποτελούν ακόμη το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού
“πακέτου” αμοιβών
τo «Bonus» το οποίο αποτελεί:
–

το 12-15% των Βασικών Αμοιβών για τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη

–

το 10-12% των Βασικών Αμοιβών για τα μεσαία στελέχη
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–

το 5-6% των Βασικών Αμοιβών για μη διευθυντικά στελέχη

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι βασικές αμοιβές “logistician” στην Ανατολική Ευρώπη
(Βούλγαρη, 2006) παρουσιάζουν την ακόλουθη εξέλιξη:
Διάγραμμα 3 : Βασικές Αμοιβές στην Ανατολική Ευρώπη

Επίσης σύμφωνα με τις παραπάνω διαπιστώσεις, οι συνολικές αμοιβές “logistician”
στην Ανατολική Ευρώπη παρουσιάζουν την εξέλιξη που εμφανίζεται στο παρακάτω Διάγραμμα
(Βούλγαρη, 2006):
Διάγραμμα 4 : Συνολικές Αμοιβές στην Ανατολική Ευρώπη
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Στο γενικό τους σύνολο οι αμοιβές των “logisticians” διαμορφώνονται συγκριτικά για την
παρούσα περίοδο αλλά και μεσοπρόθεσμα για το μέλλον τόσο στη Δυτική Ευρώπη, στην οποία
κατά κύριο λόγο δραστηριοποιείται οικονομικά η Ελλάδα, όσο και στην Ανατολική Ευρώπη,
σύμφωνα με τα Διαγράμματα (Βούλγαρη, 2006) που ακολουθούν:
Διάγραμμα 5 : Βασικές Αμοιβές – Σχέση μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης

Διάγραμμα 6 : Συνολικές Αμοιβές – Σχέση μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης
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Στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα οι αμοιβές των στελεχών της εφοδιαστικής αλυσίδας
(logistics) εκτιμάται ότι κυμαίνονται ετησίως στα ίδια επίπεδα με εκείνα των άλλων
ειδικοτήτων, ανάλογα με τη διάρκεια της προϋπηρεσίας και το βαθμό στην ιεραρχία των
δημοσίων υπαλλήλων του/της κάθε “logistician”(από 14.000 € έως 28.000 € ).
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9. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι προοπτικές των πτυχιούχων του τμήματος διαφαίνονται ιδιαίτερα ευνοϊκές σε έναν
αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας όπως αυτός του κλάδου των logistics. Οι απόφοιτοι
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές συναφούς ειδικότητας στην
Ελλάδα και σε χώρες του Εξωτερικού για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού
διπλώματος με βάση το Νόμο 2916/2001.
Ήδη στην Ελλάδα υπάρχει η δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών μέσω δημόσιων
ή/και εκπροσώπων ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε σε επίπεδο MSc (π.χ.
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο
πανεπιστήμιο Πειραιά, στο πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο City Liberal Studies, στο IST κ.α.) είτε
σε επίπεδο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (π.χ. στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας-τμήμα
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο τμήμα
Μηχανολόγων

Μηχανικών

του

Αριστοτέλειου

Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης,

στο

πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο πανεπιστήμιο Πειραιά, στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).
Συγκεκριμένα οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα εστιάζονται:
Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση και Οικονομία, στην
κατεύθυνση: Διοίκηση Υπηρεσιών, στην εξειδίκευση: Διοίκηση Logistics, Αλυσίδας
Προμηθειών

και

Αξίας,

Πανεπιστημιούπολη

Θεσσαλονίκης,

Τ.

Κ.

54124,

Θεσσαλονίκη, τηλ. επικοινωνίας 2310-99.52.56, από 12:00--13:00, fax: 2310- 99.52.50,
e-mail: gradsecretary@econ.auth.gr . Αιτήσεις υποψηφίων γίνονται δεκτές από την
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων
παρακολούθησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη συγκεκριμένη εξειδίκευση,
είναι υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά:
1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
3. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.= Μέσο Όρο)
4. Δύο συστατικές επιστολές (σε χωριστούς κλειστούς φακέλους)
5. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας: Proficiency-Cambridge ή Michigan που
να έχει αποκτηθεί την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία λήξης υποβολής των
δικαιολογητικών ή κρατικό πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας επιπέδου γλωσσομάθειας
Γ2, ή T.O.E.F.L. (με βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 70% της μέγιστης βαθμολογίας στο
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computer-based testing) ή I.E.L.T.S. (6 και πάνω), τα αποτελέσματα των οποίων
κατοχυρώνονται για τέσσερα έτη. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι
προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου ή
πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας
6. Βαθμός στο τέστ G.M.A.T. (Graduate Management Admissions Test)
7. Σύντομο σημείωμα για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα τους και
τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές
8. Βεβαιώσεις που πιστοποιούν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα

στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ειδικότητα στα logistics (εργαστήριο
συστημάτων μεταφορών και διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας). Για έγκυρες
πληροφορίες βλέπε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aueb.gr
στο πανεπιστήμιο Πειραιά, ειδικότητα στα logistics σε συνεργασία με το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο ( εφοδιασμός και διακίνηση προϊόντων). Για έγκυρες
πληροφορίες βλέπε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.unipi.gr/ akad_tmhm/
biom_dioik_tech/ metapt/ biom_dioik_ tech_metapt_ log_ant _eid .html
στο πανεπιστήμιο Πειραιά, ειδικότητα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα.
Στο πανεπιστήμιο Πειραιά υλοποιείται ο κύκλος σπουδών του ευρωπαϊκού
μεταπτυχιακού προγράμματος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα.
Πρόκειται για σπουδές σε επίπεδο ΜΒΑ (ΤQM) διάρκειας τριών διαδοχικών
ακαδημαϊκών εξαμήνων. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν τα ειδικά έντυπα
αίτησης, φόρμες συστατικών επιστολών και τον οδηγό σπουδών του προγράμματος από
την ιστοσελίδα www.unipi.gr/ode/tam, ή από την Γραμματεία του μεταπτυχιακού
προγράμματος. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καραολή και
Δημητρίου 80 , τκ 18534 Πειραιάς
στο πανεπιστήμιο Αιγαίου, ειδικότητα στη Ναυτιλία και το Διεθνές Εμπόριο :

το τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του πανεπιστημίου
Αιγαίου δέχεται αιτήσεις των υποψηφίων για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών
σπουδών στη «Ναυτιλία και Διεθνές Εμπόριο». Το πρόγραμμα αυτό δίνει την
δυνατότητα εμβάθυνσης στον τομέα διοίκησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων, στην
επιχειρηματικότητα

και

το

δίκαιο

ναυτιλίας,

στη

διεθνή

οικονομική

και

χρηματοοικονομική κατάσταση. Μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση διδακτορικού
διπλώματος. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις. Πληροφορίες και
δικαιολογητικά παρέχονται από την γραμματεία του ΠΜΣ, τηλ.: 22710-35019, 22721035222, καθώς και στο ίντερνετ: www.stt.aegean.gr
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στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα:
Διασφάλιση Ποιότητας ( βλέπε www.eap.gr )
στο ιδιωτικό ICBS College - Business School στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη για «MBA

in Logistics» με ειδίκευση στο «logistics management». Βλέπε: http://www.
skywalker.gr/edu/pg/icbsLogistics.htm
στο ιδιωτικό City College στη Θεσσαλονίκη για «MSc in Management Logistics &
Supply

Chain

Management».

Βλέπε:

http://www.skywalker.gr/edu/pg/

mlmclsuos.htm
στο ιδιωτικό κολλέγιο Independent Science & Technology (IST) Studies
στην Αθήνα.(One-Year Full-Time, Part-Time: MBA · MBA in Logistics · MBA

in Health Management · MBA in Tourism Management · MBA in Marketing ·
MBA )
στην ιδιωτική σχολή ICON στην Αθήνα για μεταπτυχιακά προγράμματα “MSc in
Operations and Logistics Management”, “MSc in Management of Quality Excellence
(MQE)” και “MSc in Customer Service Management”
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10. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές συναφούς
ειδικότητας σε χώρες του εξωτερικού για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού
διπλώματος με βάση το νόμο 2916/2001.
Προφανώς τα πανεπιστήμια στις χώρες του Εξωτερικού παρέχουν στην παρούσα φάση
μεγαλύτερη ποικιλία και πληθώρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων απ’ ότι στην Ελλάδα.
Στις ιστοσελίδες (sites) αυτών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων φαίνονται όλες οι
λεπτομέρειες των μεταπτυχιακών σπουδών που παρέχονται.
Ακολουθεί ενδεικτική κατάσταση των ιδρυμάτων αυτών:
-Copenhagen Business School (CBS), Frederiksberg, Denmark. One-Year Full-Time: MBA
Executive MBA: Executive MBA in Shipping and Logistics…
-George Washington University (GW) School of Business, Washington, District of
Columbia, Accelerated MBA Program Executive MBA: Executive MBA Dual Degree: MBA /
MSF (2-3 years) · MBA / JD (3-4 years) · International MBA / MA International Affairs, in
International Trade and Investment…
-Donau-Universität Krems Danube University Krems. Krems, Austria Two-Years Full-Time:
General Management MBA Part-Time: Professional MBA Aviation · Professional
MBA Biotech & Pharma Management · Executive MBA: Dual Degree: Dual Degree Program
MBA / MBA
-Dresden International University (DIU), Dresden, Germany Part-Time: MBA in Value
Based Management · MBA in Logistics Management · MBA in Logistics Dual Degree: MBA
/ LL.M
-University of Dallas, Irving, Texas One-Year Full-Time, Part-Time: The Dallas MBA
Dual Degree: MS / MBA with concentrations in Accounting and Information, Systems
Entrepreneurship, Global Business, Human Resources, and Project Management
Distance Learning: The Dallas MBA On-Line (IMBA) with concentrations in Corporate
Finance, Health Services Management, Information Assurance, Information Technology
-The University of Tennessee at Knoxville, Knoxville, Tennessee One-Year Full-Time:
Two-Year Full-Time: MBA with concentrations in Operations Management, Marketing,
Finance, Logistics and Transportation Part-Time: Professional MBA Executive MBA: Physician
Executive MBA · Senior Executive MBA
-Colorado Technical University – Colorado Springs, Colorado Springs, Colorado One-Year
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Full-Time: MBA in IT / Business Transformation · MBA in Logistics/Supply Chain
Management · MBA in…Executive MBA: Executive MBA Distance Learning: Care
Management · Executive MBA
-Hamburg School of Logistics gGmbH (HSL), Hamburg, Germany One-Year Full-Time:
MBA in Logistics
-Colorado Technical University – Sioux Falls, Sioux Falls, South Dakota One-Year FullTime: MBA in Logistics / Supply Chain Executive MBA: Executive MBA Distance Learning:
Care Management Executive MBA
-Coventry University, Coventry, England One-Year Full-Time: Logistics MBA Part-Time:
Information Technology MBA Executive
-Wilmington College, New Castle, Delaware Part-Time: MBA with concentrations in
Finance, Health Care Administration, Management Information Systems, Transportation and
Business Logistics
-University of Derby– The Derbyshire Business School, Derby, England One-Year FullTime: MBA Part-Time: MBA · MBA Logistics
-University of North Texas, Denton, Texas One-Year Full-Time, Part-Time: MBA with
concentrations in Accounting, Finance, Strategic Management, Health Services Management,
Operations and Supply Chain Management, Dual Degree: MBA / MS in Hospitality
Management · MBA / MS in Industrial, Technical, Merchandising and Fabric Analytics · MBA
/ MS in…
-Universidad Nebrija– Escuela de Negocios, Madrid, Spain One-Year Full-Time: MBA
Dirección General – (MBA in General Management) · MBA INTERNACIONAL –
(International MBA) · MBA Tecnológico / e-Business – (MBA…) Executive MBA: Executive
MBA Executive MBA Dirección de Personas – (Executive MBA in Human Resource
Management) Executive MBA an Dirección…
-Naval Postgraduate School, Monterey, California Two-Year Full-Time: MBA with
concentrations in Acquisition and Contract Management, Financial Management, Logistics
and Supply Chain Management, Information…Executive MBA: Executive MBA
-Touro University International, Cypress, California One-Year Full-Time, Part-Time: MBA
with concentrations in Criminal Justice Administration, Entrepreneurship, Finance,
International Business, Information Technology Management
-University of North Florida– Coggin College of Business, Jacksonville, Florida One-Year
Full-Time: Global MBA · MBA with concentrations in Accounting, Human Resource
Management, Construction Management, International Business, E-Commerce, Part-Time:
MBA with concentrations in Accounting, Human Resource Management, Construction
Management, International Business, E-Commerce, Logistics
-Royal Military College of Canada, Kingston, Canada One-Year Full-Time, Part-Time:
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MBA with concentrations in Logistics and General Resource Management
-Alabama A&M University– School of Business, Normal, Alabama Two-Year Full-Time:
MBA with concentrations in Accounting, Economics, Finance, Human Resource
Management, Logistics, Management, MIS and Marketing
-Missouri State University, Springfield, Missouri Part-Time: MBA with concentrations in
Accounting, Computer Information Systems, e-Business, Finance, International Business,
Logistics, Management, Marketing
-Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior, Gwalior, India
Two-Year Full-Time: MBA with concentrations in Marketing Management, Financial
Management, Strategic IT Management, Operations and Logistics
-Université du Québec à Montréal(UQÀM) – École des Sciences de la Gestion(ESG),
Montréal, Canada Executive MBA: Executive MBA with concentrations in Accounting,
Agribusiness Financing, Business Financing, Bio-industry, Collective Enterprises, Health
Services
-Portland State University, Portland, Oregon Two-Year Full-Time, Part-Time, Distance
Learning: MBA with concentrations in Finance, International Business, Innovation
Management, Management of Innovation & Technology, Center for Technology
-University of Massachusetts IT (MIT ), MBA with concentrations in Engineering
-Arizona State University, MBA with concentrations in Logistics
-University of Georgia Tech, MBA with concentrations in Logistics
-Cranfield University, MBA with concentrations in Logistics. Θεωρείται κορυφαίο
στην Ευρώπη και ένα από καλύτερα στον κόσμο
-University of Edinburgh, MBA with concentrations in Logistics
-Imperial College London, with concentrations in Logistics Food Supply Chain
Management
-City University London, with concentrations in Logistics - Trade and Shipping
-Warwick University, with concentrations in Logistics - Engineering
-Strathclyde University & Glasgow University, with concentrations in Logistics
-Portsmouth University, with concentrations in Logistics
-University of Cardiff Master of Business Administration, Purchasing Logistics and
Materials Management http://www.cardiff.ac.uk/carbs/teaching/pgprog/current/mba/bsp582.ht
ml
-University of Plymouth, MSc/PgDip International Logistics
http://www.plymouth.ac.uk/courses/postgraduate/taught/2371/MSc%2FPgDip+International+L
ogistics
-Erasmus University, Holland . Θεωρείται κορυφαίο στην Ευρώπη και από τα καλύτερα
στον κόσμο. Πολύ καλή επιλογή. Τα μαθήματα γίνονται στην Αγγλική Γλώσσα
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-Wageningen University, with concentrations in Logistics Food Supply Chain Management
-Chalmers University of Technology Sweden, with concentrations in Logistics Supply
Chain Management. Πολύ υψηλό επίπεδο. Τα μαθήματα γίνονται στην Αγγλική Γλώσσα
-Göteborg University Sweden, with concentrations in Logistics Supply Chain Management.
Πολύ υψηλό επίπεδο. Τα μαθήματα γίνονται στην Αγγλική Γλώσσα
-Jönköping International Business School Sweden, with concentrations in Logistics
Supply Chain Management. Πολύ υψηλό επίπεδο. Τα μαθήματα γίνονται στην Αγγλική
Γλώσσα.
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11. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

11.1. Βασικά κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Οι πτυχιούχοι τεχνολόγοι “logistician” έχουν τη δυνατότητα λήψης υποτροφιών από δημόσιους
και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό τις μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες του εξωτερικού αλλά και
στην Ελλάδα.
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός φορέων όπως υπουργεία, ξένες κυβερνήσεις, ιδρύματα,
διεθνείς οργανισμοί και πανεπιστήμια που παρέχουν υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό και
στην Ελλάδα. Τα βασικά κριτήρια που παίζουν ρόλο στην απονομή των υποτροφιών είναι τα
εξής :
•

ο βαθμός του πτυχίου

•

οι επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με τον τομέα εξειδίκευσης για τον οποίο
προκηρύσσεται η υποτροφία

•

η καλή γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας

•

η οικονομική κατάσταση του/ υποψηφίου/ας

•

η καταγωγή από συγκεκριμένο τόπο
Επίσης για την χορήγηση υποτροφιών στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται

κατάθεση δικαιολογητικών, ενώ σε κάποιες και η συμμετοχή σε διαγωνισμό.
Εκτός από τις υποτροφίες, δυο άλλοι τρόποι χρηματοδότησης σπουδών είναι:
Α) Η χρηματοδότηση που δίδεται απ’ ευθείας από τα πανεπιστήμια
Ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής, παράλληλα με την αίτηση, πρέπει να προμηθευτεί
και τα σχετικά έντυπα για πιθανή οικονομική ενίσχυση από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ή
τμήμα στο οποίο έχει σκοπό να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του για μεταπτυχιακές σπουδές.
Σε κάθε περίπτωση η οικονομική ενίσχυση για κάποιον υποψήφιο εξετάζεται χωριστά
από την αίτησή του για φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Υπάρχουν διάφορες μορφές
οικονομικής ενίσχυσης που δίνονται από ένα πανεπιστήμιο, μερικές από τις οποίες είναι:
1.

μέσω ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από συνεργασίες του
πανεπιστημίου με ιδιωτικούς ή άλλους φορείς σε συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας.
Συνήθως τέτοιου είδους χρηματοδότηση δίνεται σε σπουδές τεχνολογίας και θετικών
επιστημών

2. μέσω εργασίας σε θέσεις βοηθών καθηγητών. Τα κριτήρια επιλογής για αυτές τις θέσεις
βασίζονται κυρίως στην ακαδημαϊκή απόδοση των φοιτητών
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3.

μέσω υποτροφιών από ιδιώτες που δίνονται ειδικά στους φοιτητές συγκεκριμένου
τμήματος του πανεπιστημίου
Οι σχετικές πληροφορίες δίνονται απευθείας από το κάθε πανεπιστήμιο ή τμήμα

πανεπιστημίου.
Β) Η χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων δανειοδότησης τραπεζών
Οι τράπεζες που διαθέτουν εξειδικευμένα δανειοδοτικά προγράμματα σπουδών είναι η
Εθνική, Alpha Bank, Εμπορική, Αγροτική, Τράπεζα Κύπρου. Οι υπόλοιπες τράπεζες μπορούν
να χορηγήσουν παρόμοια δάνεια όχι όμως μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων παρά με τη
μορφή καταναλωτικών δανείων τα οποία με ορισμένες μετατροπές μπορούν να γίνουν
φοιτητικά.
Με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, το ελληνικό δημόσιο επιδοτεί σε ποσοστό 50%
τα επιτόκια των χορηγούμενων δανείων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε
ελληνικά πανεπιστήμια.
Τα χορηγούμενα ποσά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή των διδάκτρων,
αγορά βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού καθώς και για έξοδα διαβίωσης. Η πληρωμή των
διδάκτρων γίνεται απευθείας από το πιστωτικό ίδρυμα στο αντίστοιχο πανεπιστήμιο. Η
διάρκεια αποπληρωμής είναι 15 έτη συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος, που είναι ένα
έτος μετά το τέλος των σπουδών ή ενάμισι έτος για άνδρες που δεν έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Το επιτόκιο βασίζεται στο επιτόκιο έντοκων γραμματίων
12μηνης διάρκειας, προσαυξημένο κατά 3% υπέρ εισφορών ΕΦΤΕ υπέρ του δημοσίου για την
εγγύησή του.
Προϋποθέσεις χορήγησης δανείου είναι: (α). εγγραφή σε τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών
ή η αποδοχή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, (β), προσωπική εγγύηση από το γονέα του
δικαιούχου ή άλλη ικανοποιητική διασφάλιση κατά την κρίση των πιστωτικών ιδρυμάτων,
(γ), η μη υπέρβαση του 45ου έτους ηλικίας, (δ), να μην έχει χορηγηθεί άλλο δάνειο για τον ίδιο
σκοπό.
Επίσης το άρθρο 23 του Ν.2083/92, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41, παρ. 5 του
Ν.2413/96, σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση Β7/411/24.7.96, προβλέπει τα
παρακάτω σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών και δανείων σε προπτυχιακούς ή και
μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες : στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
και φοιτήτριες Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., κατ’ επέκταση και σ΄ αυτούς που παρακολουθούν το
πρόγραμμα σπουδών στο τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

χορηγούνται

βραβεία και υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) από το ακαδημαϊκό
έτος 1996-1997, με τους εξής όρους :

59

1. Τα βραβεία, που συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και σε χορήγηση επιστημονικών
βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του φοιτητή, απονέμονται στον
πρώτο επιτυχόντα κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις, στον πρώτο επιτυχόντα κατά τις
προαγωγικές εξετάσεις, εφόσον τις περάτωσε εντός των δύο πρώτων εξεταστικών
περιόδων, καθώς και σε κάθε αριστούχο απόφοιτο που περάτωσε τις πτυχιακές του
εξετάσεις εντός των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων.
2. Οι υποτροφίες χορηγούνται στους προπτυχιακούς φοιτητές με πρώτο κριτήριο την
οικονομική κατάσταση του ίδιου του φοιτητή και των γονέων του και δεύτερο κριτήριο
την επίδοσή του, κατ’ απόλυτη σειρά επιτυχίας, στις εισαγωγικές ή τις προαγωγικές
εξετάσεις κάθε έτους σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές ενδιάμεσων ετών για να
λάβουν υποτροφία θα πρέπει να έχουν επιπλέον επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας
τουλάχιστον 6,51 σε κλίμακα βαθμολογίας 0-10 στα μαθήματα του ενδεικτικού
προγράμματος σπουδών, εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης
εξεταστικής περιόδου.
3. Ο αριθμός των υποτροφιών, το ποσό που θα χορηγείται για την αγορά βιβλίων ή για
την υποτροφία και οι λοιπές λεπτομέρειες απονομής των βραβείων και υποτροφιών,
καθώς και το πρόγραμμα και οι κανονιστικές διατάξεις που θα το διέπουν ορίζονται
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.
4. Στον πρώτο επιτυχόντα φοιτητή κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος, μετά το τέλος
κάθε έτους σπουδών, το Ι.Κ.Υ. χορηγεί, αν αυτός δεν είναι υπότροφός του, υποτροφία
1.910 ευρώ (650.000 δραχμών). Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
5. Στους προπτυχιακούς φοιτητές μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία
φοιτούν, από το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997, άτοκα δάνεια και οικονομικές ενισχύσεις
για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους με κριτήριο την ατομική ή
οικογενειακή τους κατάσταση και την επίδοσή τους στις σπουδές. Η έκταση, η
διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων και ενισχύσεων αυτών
καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η διάταξη
εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997.
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11.2. Δημόσιοι φορείς
Κύριος φορέας χορήγησης υποτροφιών στην Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
(Ι.Κ.Υ.) στη διεύθυνση: Λυσικράτους 14 Μακρυγιάννη T.K.10558 Αθήνα, τηλ. 210-3254385 –
89, www.iky.gr
Οι ειδικότητες που δικαιούνται την υποτροφία καθορίζονται κάθε φορά στην ετήσια
προκήρυξη. Στο πλαίσιό της εντάσσεται και η ειδικότητα του πτυχιούχου «εφοδιαστικήςlogistics». Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι η επιτυχία στις
εξετάσεις που διενεργεί το Ίδρυμα επί συγκεκριμένης ύλης.
Οι υποτροφίες που χορηγούνται σε αποφοίτους τεχνολόγους “logistician” για
μεταπτυχιακές σπουδές σε ιδρύματα του εξωτερικού διέπονται από το σύνολο των
προϋποθέσεων που απορρέουν από την προαναφερόμενη προκήρυξη.
Περισσότερες πληροφορίες για την ύλη των εκάστοτε εξεταζόμενων μαθημάτων δίνονται στην
ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ: www.iky.gr.
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) χορηγεί επίσης
υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό στους αποφοίτους του τμήματος, ανάλογα με την ετήσια
θεματική προκήρυξη, στη διεύθυνση: ΥΠΕΠΘ - Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Μητροπόλεως 15, 10185 Αθήνα, τηλ. 210 3230272, www.ypepth.gr
Φορείς του Δημοσίου που χορηγούν υποτροφίες δίδονται στον Πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 6 : Φορείς του Δημοσίου που χορηγούν Υποτροφίες.
ΦΟΡΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ

Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας
Διεύθυνση: Σ.Δ..Ο.

Πολλές ειδικότητες που

Πλατεία Συντάγματος

καθορίζονται κάθε φορά

Τηλ: 2103332186

με την προκήρυξη

Ελληνική υπηκοότητα.
Ηλικία μέχρι 30 ετών.

Κράτη - μέλη του

Άριστη γνώση της

ΝΑΤΟ

γλώσσας εργασίας.

«Υποτροφίες ΝΑΤΟ»
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ΥΠΕΠΘ
Διεύθυνση Διεθνών
Εκπαιδευτικών Σχέσεων
Τηλ: 2103236567
Υποτροφίες κρατών - μελών: Καθορίζονται στην

Καθορίζονται στην

προκήρυξη

προκήρυξη

του Συμβουλίου της Ευρώπης

Στο κράτος που
προσφέρει κάθε
φορά την υποτροφία

της UNESCO

Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία
Ενέργειας και Τεχνολογίας

Υποτροφίες στην

Μεσογείων 14 - 18

Έρευνα και Τεχνολογία:

«Πρόγραμμα υποτροφιών

φοιτητές,

που χορηγεί η Ευρωπαϊκή

νέοι επιστήμονες,

Κοινότητα για την Έρευνα

ερευνητές

και την Τεχνολογία»

αναγνωρισμένης αξίας

Ορίζονται στην προκήρυξη

Κράτη - μέλη της
κοινότητας

Τηλ: 2107753834-5

Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας
«Οργανισμός Απασχόλησης

Χορηγεί ολιγάριθμες

Εργατικού Δυναμικού»

υποτροφίες κάθε χρόνο

Εθνικής Αντιστάσεως 8 -

για μεταπτυχιακές

Τράχωνες

σπουδές

Εξωτερικό

Τηλ: 2109929888

Ελληνικός Οργανισμός
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ηλικία μέχρι 40 χρόνων.

και Χειροτεχνίας

Οι ειδικότητες

(ΕΟΜΜΕΧ)

καθορίζονται κάθε φορά

Ξενίας 16 - Αθήνα

με την προκήρυξη

Απαραίτητη η έγκριση της Κράτη - μέλη της
σχολής προέλευσης του
υποψηφίου.

Τηλ: 2107491100

62

Ε.Ε.

Ίδρυμα Κρατικών

Οι ειδικότητες

Υποτροφιών
Λυσικράτους 14 - Αθήνα
Τηλ: 2103254385 - 89

Επιτυχία σε εξετάσεις που

καθορίζονται κάθε φορά διενεργεί το Ίδρυμα επί
με την προκήρυξη

Εξωτερικό

συγκεκριμένης ύλης

11.3. Ιδρύματα και Ξένες Κυβερνήσεις
Τα Ιδρύματα και οι Ξένες Κυβερνήσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί
χορηγούν υποτροφίες σε ειδικότητες ανάλογα με την ετήσια θεματική προκήρυξή τους,
επομένως και σε συναφείς ειδικότητες της «εφοδιαστικής» στις οποίες ανήκουν οι απόφοιτοι
τεχνολόγοι του τμήματός μας:
Πίνακας 7 : Ξένες Κυβερνήσεις και Ιδρύματα που χορηγούν Υποτροφίες.
ΦΟΡΕΑΣ

Ε.Ε.
Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αθήνα
Τηλ: 2107251000

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πτυχιούχοι θετικών
επιστημών - τομέας της
Έρευνας και

Αθήνα
Τηλ:2103633211-15
Εθνικής Αμύνης 9

Τεχνολογίας

Σίνα 31 - Αθήνα
Τηλ: 2103624301 – 5

Κράτη - μέλη της
Ε.Ε.

Ποιότητα Υποψηφίου.
Πολλές ειδικότητες που
καθορίζονται κάθε φορά
με την προκήρυξη

Ηλικία 25-35 ετών.
Προτιμώνται οι υποψήφιοι
που δεν έχουν

Αγγλία

πραγματοποιήσει μετ/κές

Θεσσαλονίκη
Γαλλική Κυβέρνηση

σε πανεπιστήμιο του
Εξωτερικού

Βρετανικό Συμβούλιο
Πλατεία Κολωνακίου 17

Να έχει γίνει προεγγραφή

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

σπουδές.
Καθορίζονται κάθε

Επιτυχία σε εξετάσεις στη

χρόνο

γλώσσα

Γαλλία

Αμερικάνικη Κυβέρνηση
(Ίδρυμα Fulbright)

Καθορίζονται κάθε

Bασιλίσσης Σοφίας 10

χρόνο

Αμερική

Τηλ: 2107241811
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Ελληνική ιθαγένεια.
Ίδρυμα Μποδοσάκη
Λεωφ. Αμαλίας 20 - Αθήνα
Τηλ: 2103237973
2103237804

Οικονομική αδυναμία
Καθορίζονται με την

αντιμετώπισης των εξόδων.

προκήρυξη των

Πολύ καλή γνώση της

υποτροφιών

γλώσσας εργασίας.

Εξωτερικό

Βαθμός πτυχίου
τουλάχιστον 8.

Ελληνική ιθαγένεια.
Ηλικία μέχρι 30 ετών.
Κοινωφελές Ίδρυμα
Αλέξανδρος Ωνάσης
Αισχύνου 7 - Αθήνα
Τηλ: 2103310900
210 37130001
www.onasis.gr

Βαθμός πτυχίου
Γίνονται δεκτές αιτήσεις τουλάχιστον 7.
για όλους τους

Άριστη γνώση της

επιστημονικούς κλάδους γλώσσας εργασίας.

Εξωτερικό

των Ανθρωπιστικών και Εξασφαλισμένη
Θετικών Επιστημών

προεγγραφή ή επιστολή
αποδοχής από
πανεπιστήμιο του
εξωτερικού.
Ελληνική υπηκοότητα.

Κοινωφελές Ίδρυμα
Λίλιαν Βουδούρη
Μητροπόλεως 1, Αθήνα
Τηλ: 2103237671

Γίνονται δεκτές αιτήσεις
μετεκπαίδευσης σε

Ηλικία μέχρι 30 ετών.
Βαθμός πτυχίου
τουλάχιστον 7.

όλους τους κλάδους

Εξωτερικό

Άριστη γνώση της
γλώσσας εργασίας.

Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας
Γουλανδρή
Αραβατινού 6, Αθήνα
Τηλ: 2107252896 –

Ανακοινώνονται με την
προκήρυξη

Ότι αναφέρει η προκήρυξη Εξωτερικό

2107248670

Περισσότερες πληροφορίες για υποτροφίες που απονέμονται από Ιδρύματα για σπουδές
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αναφέρονται στις ιστοσελίδες:
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http://www.career.tuc.gr/parartima.htm & http://www.neagenia.gr/files/a3000001_01.html
Τέλος, κύριος φορέας χορήγησης υποτροφιών για «logisticians» στην Ελλάδα είναι ο
SOLE (Επιτροπή Εκπαίδευσης του) μέσω της Ελληνικής Εταιρίας Logistics (EEL), που τον
εκπροσωπεί στη χώρα μας και είναι μη κερδοσκοπικός διεθνής επαγγελματικός σύνδεσμος που
σκοπό έχει «να βελτιώσει την τεχνολογία αλλά και την επιστήμη των logistics, καθώς και την
εκπαίδευση αλλά και το management». Χρήσιμες διευθύνσεις:

http://www.eel.gr) και

http://www.sole.com .
Για κάθε πιθανή αλλαγή αριθμού τηλεφώνου απ’ όλους όσους αναφέρονται σ’ αυτή την
ενότητα του Οδηγού, αλλά και σε προηγούμενες κι επόμενες, καλέστε τον αριθμό 11888 που
αντιστοιχεί στο Κέντρο Πληροφοριών του Ο.Τ.Ε. (Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος) για
Υπηρεσίες ονομαστικού κι επαγγελματικού τηλεφωνικού καταλόγου σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας στην Ελλάδα.
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12. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Σήμερα ο κλάδος των Logistics εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρία
Logistics. Η Ελληνική Εταιρία Logistics (EEL, http://www.eel.gr) είναι ένα επιστημονικό, μη
κερδοσκοπικού

χαρακτήρα

σωματείο

που

εκπροσωπεί

στην

Ελλάδα

τον

SOLE,

http://www.sole.com. Αποτελείται από αυτοτελή και αυτόνομα Παραρτήματα (Chapters) τα
οποία συντονίζονται από τον Διευθυντή Ελλάδας (District Director Greece) και από Τοπικούς
Προέδρους.
Ο SOLE είναι μη κερδοσκοπικός διεθνής επαγγελματικός σύνδεσμος που αποτελείται
από μέλη που οργανώνονται με σκοπό « να βελτιώσουν την τεχνολογία αλλά και την επιστήμη
των logistics, καθώς και την εκπαίδευση αλλά και το management ».
Ο SOLE ιδρύθηκε το 1966 με την επωνυμία Society of Logistics Engineers. Υπάρχουν
πάνω από 90 Παραρτήματα SOLE σε πάνω από 50 χώρες σ’ ολόκληρο τον κόσμο.
Η Επιτροπή Εκπαίδευσης του SOLE πρόσφατα ολοκλήρωσε τη σύνταξη Προσχέδιου
για έναν ΟΔΗΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗΣ και ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (LOGISTICS MANAGEMENT PROFESSIONALIZATION GUIDE) για
τους επαγγελματικούς χώρους των “Logistics Management, Logistics Engineering και Systems
Engineering ”.
Η Ελληνική Εταιρία Logistics, από τη δική της πλευρά, καθορίζει τις προδιαγραφές
διασφάλισης ενός ελάχιστου επιπέδου ποιότητας, και εξειδίκευσης υπηρεσιών που πρέπει να
παρέχονται από τον/την logistician κατά τα διεθνή πρότυπα

και καθορίζει πρότυπα

εκπαίδευσης , πιστοποίησης και διαπίστευσης επαγγελματιών.
Υπάρχουν και άλλοι δύο φορείς που εκπροσωπούν τον κλάδο των logistics, ο ένας
ευρωπαϊκός, ο «European Logistics Association (ELA)» με ανταγωνιστική σχέση προς τον
SOLE και ο άλλος διεθνής το «Council of Logistics Management (CLM)».
Άλλοι φορείς που εκπροσωπούν μέρος του κλάδου των logistics στην Ελλάδα είναι ο
Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών
(ΙΜΕΤ).
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Η «Λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη του Γραφείου Διασύνδεσης
του

ΑΤΕΙ

Θεσσαλονίκης»

(Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

αποτελεί

έργο

του

Εκπαίδευσης

ΕΠΕΑΕΚ
και

ΙΙ

Αρχικής

Επαγγελματικής Κατάρτισης), το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του
Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%) και Εθνικούς Πόρους (25%).
Το υποέργο 3 αφορά στη σύνταξη οδηγών επαγγελμάτων 11
(ένδεκα) τμημάτων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
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