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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1  

 

 Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης , επιπέδου 5 (τάξη μαθητείας):  
 

Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics) 
 

2 . Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

 Vocational Upper Secondary School Degree, Post-secondary Cycle (apprenticeship year), level 5:  
Warehouse and Supply Systems (Logistics) Employee 

 

3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου 
σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να: 

 Καταγράφει τις ανάγκες της αποθήκης του οργανισμού ή της επιχείρησης και να μεριμνά για την κάλυψη των 
ελλείψεων (υποδομές, μηχανολογικός εξοπλισμός αποθήκης, αναλώσιμα αποθήκης κλπ) 

 Εκτελεί τις εργασίες παραλαβής, αποθήκευσης, εξαγωγής και επιστροφής προϊόντων χρησιμοποιώντας σύγχρονα 
τεχνολογικά εργαλεία διαχείρισης αποθήκης 

 Πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση της μεταφοράς των αγαθών έγκαιρα, με ασφάλεια, με 
γνώμονα τη βελτιστοποίηση του κόστους και του χρόνου αλλά και την μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος 

 Διεξάγει εργασίες κοστολόγησης των αποθεμάτων της αποθήκης και προσδιορισμού κερδοφορίας των προϊόντων 
και συμμετέχει στις διαδικασίες απογραφής (λογιστικής και φυσικής-πραγματικής) 

 Συντάσσει αναφορές και παρέχει πληροφορίες στα ανώτερα και ανώτατα επίπεδα διοίκησης του 
οργανισμού/επιχείρησης, σχετικά με τα χαρακτηριστικά, την κατάσταση, το πλήθος και την ακριβή θέση των 
προϊόντων της αποθήκης 

 Λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την κατάλληλη συσκευασία και τυποποίηση των προϊόντων λαμβάνοντας υπόψη 
παράγοντες όπως το είδος του προϊόντος, τα μέσα μεταφοράς, τους κινδύνους, και τα ζητήματα υγείας και 
ασφάλειας 

 Εφαρμόζει τους ειδικούς κανόνες και όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την αποθήκευση και διακίνηση ειδικών 
προϊόντων (π.χ. τροφίμων) 

 Εφαρμόζει στην πράξη τα διάφορα είδη προτύπων ποιότητας και τις διαδικασίες που προβλέπονται από αυτά, 
καθώς και τις βασικές αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας για την βελτίωση των διαδικασιών και των 
αποτελεσμάτων 

 Χρησιμοποιεί βασικά εργαλεία παρακολούθησης της ποιότητας ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα(π.χ. φύλλα 
ελέγχου, διαγράμματα Pareto , διαγράμματα ροής, ιστογράμματα). 

 

4. Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 3 

 

Ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών μπορεί να απασχοληθεί στον ιδιωτικό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε 
οργανισμούς και επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας. Αναλυτικότερα ο 
“Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού(logistics)” μπορεί να απασχοληθεί στην αποθήκη και στον 
τομέα των μεταφορών και της διακίνησης στη βιομηχανία, σε εμπορικές επιχειρήσεις, σε εταιρείες μεταφορών 
(οδικών, θαλάσσιων κλπ), σε εταιρείες που ειδικεύονται στις υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας και σε δημόσιους 
οργανισμούς (π.χ. νοσοκομεία) και δημόσιες επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες για τα επαγγελματικά 
δικαιώματα : https://www.eoppep.gr/index.php/el/work-rights/epaggelmatika_dikaiomata 

http://europass.cedefop.europa.eu/
https://www.eoppep.gr/index.php/el/work-rights/epaggelmatika_dikaiomata
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5. Επίσημη βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος  

 

Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος  Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή 
αναγνώριση του τίτλου σπουδών/προσόντος  

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 
https://www.eoppep.gr 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 
https://www.eoppep.gr 

 
Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών  1  

 
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας 

      Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Επιτυχία στις τελικές εξετάσεις πιστοποίησης: 

 α) στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων 

(κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10) 

β) στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων 

(επιτυχών / αποτυχών) 
Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1 Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1 

      Ναι, κατόπιν κατατακτήριων εξετάσεων που διενεργούνται από     

      τα ΑΕΙ 

Όχι  

 

Νομική βάση 

 Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθηση. 

 Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193/τΑ΄/17-09-2013 ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Υπουργική Απόφαση Φ2/146353/ΓΓ4, (ΦΕΚ3643/τΒ’/1-10-2019) Πρόγραμμα Σπουδών Ειδικότητας «Υπάλληλος 

Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics)» για το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας. 

 

6. Επίσημα αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης του τίτλου σπουδών/ προσόντος  
 

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 (τάξη Μαθητείας) 
αφού επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης   

Περιγραφή Ε.Ε.Κ  Ποσοστό % συνολικού 
προγράμματος Ε.Ε.Κ. 

Διάρκεια (ώρες/ εβδομάδες/ μήνες/ 
έτη) 

Εκπαίδευση- κατάρτιση  20 % 7 ώρες/εβδομάδα 

Κατάρτιση σε εργασία - Μαθητεία 80% 28 ώρες/εβδομάδα 

Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης  9 μήνες  
 

   

7. Πρόσθετες πληροφορίες 

 
Προϋποθέσεις εισαγωγής 1 

Δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» έχουν όσοι είναι κάτοχοι: α1) απολυτηρίου και πτυχίου του 
δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών των ΕΠΑ.Λ.  καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων ή α2) απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και 
πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων ή α3) απολυτηρίου και 
πτυχίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου ((ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)  
 

 
 

Περισσότερες πληροφορίες  για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr 

 

Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.- ΕL/NEC 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000 europass@eoppep.gr 
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