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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  

Ονομ/μο Επιστημονικού Υπευθύνου και 
Ιδιότητα 

Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής 
και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Γρηγόριος Χονδροκούκης, Καθηγητής, Παν. Πειραιώς 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

210 414-2255, gregory@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τίτλος προγράμματος Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics Management 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου (Συμβουλευτείτε 
το Παράρτημα) 

203 

Συνολική διάρκεια προγράμματος (μήνες, 
διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 8,5 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 140 ώρες 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους απευθύνεται) Το παρόν μάθημα απευθύνεται : 
• σε όσους χρειάζονται βασικές γνώσεις στα Logistics, 
και ειδικότερα στα άτομα που εργάζονται ή πρόκειται να 
εργασθούν στον χώρο των Logistics στο πλαίσιο του 
σχεδιασμού και την ανάπτυξη των τομέων: διαχείριση 
αποθεμάτων, προμηθειών, αποθηκών, Δικτύων Διανομής και 
γενικότερα με τομείς που σχετίζονται με τη ροή των υλικών 
• σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα ευρύ 
γνωσιακό υπόβαθρο προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν 
στην εργασία τους ή να επιδιώξουν μελλοντικά να αποκτήσουν 
μια επαγγελματική πιστοποίηση στη διοίκηση των Logistics 
• σε όσους εργάζονται με αποθήκες ως προϊστάμενοι ή 
υπεύθυνοι βάρδιας, αλλά και σε όσους εμπλέκονται στο 
στρατηγικό σχεδιασμό των αποθηκευτικών χώρων και στην 
ποιοτική και οικονομική αξιολόγηση της λειτουργία της 
αποθήκης μια επιχείρησης. Επίσης είναι χρήσιμο σε εκείνους 
που συνεργάζονται άμεσα με την αποθήκη όπως τα στελέχη 
Πωλήσεων Marketing, και Παραγωγής. 
• σε όσους εργάζονται σε Τμήματα Διανομής, αλλά και 
σε όσους εμπλέκονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των Δικτύων 
Διανομής και στην ποιοτική και οικονομική αξιολόγηση της 
λειτουργία του Δικτύου Διανομής μιας επιχείρησης. 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Καμία προηγούμενη γνώση δεν είναι απαραίτητη, αλλά είναι 
χρήσιμο, οι συμμετέχοντες να έχουν γνώση, των βασικών 
αρχών των Logistics ή μια μικρή επαγγελματική εμπειρία. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail. 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) 
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Διαδικασία παρακολούθησης  Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο 
μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από 
τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, 
δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην 
εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε 
εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία 
βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού 
εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το 
εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με 
θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με 
δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι 
εφικτή η μελέτη και offline. Επίσης είναι διαθέσιμα video 
διαλέξεων τα οποία δεν μπορεί ο συμμετέχοντας να 
αποθηκεύσει αλλά μόνο να παρακολουθήσει on line 
συνδεδεμένος με την πλατφόρμα όσες φορές το επιθυμεί. 
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα 
ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο 
εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από 
οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις 
δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του 
εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία 
επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών.  Οι 
συμμετέχοντες πρέπει να :  

• μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις 

• χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την 
ύλη του μαθήματος 

• υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και 
απαντήσεις τελικής εξέτασης  

Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής ωρών παρακολούθησης 
μέσω  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

Εισαγωγή στα Logistics (Basic Logistics) 2,5 μήνες, 40 ώρες 

Διοίκηση και Λειτουργία Αποθηκών 
(Warehouse Management) 

3 μήνες, 50 ώρες 

Δίκτυα Διανομής 3 μήνες, 50 ώρες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος 

• Η διεξαγωγή του μαθήματος καλύπτει όλο το φάσμα των 
Logistics, με τρόπο ώστε τα στελέχη που θα το 
παρακολουθήσουν να μπορούν να διαμορφώσουν ξεκάθαρη 
εικόνα του θέματος, και να μπορέσουν να κατανοήσουν 
καλλίτερα, την λειτουργία του Τμήματος Logistics στην 
Σύγχρονη Επιχείρηση. Τελικός στόχος βέβαια είναι η μείωση 
του κόστους των διαδικασιών, από την παραλαβή ενός 
προϊόντος έως την παράδοσή του στον τελικό αποδέκτη, 
επιτυγχάνοντας παράλληλα το υψηλότερο δυνατόν επίπεδο 
εξυπηρέτησης. Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση 
και η εξοικείωση των στελεχών των επιχειρήσεων, στις αρχές 
της σύγχρονης και ορθολογικής διαχείρισης των Logistics. 

• Το μάθημα ασχολείται με τον σχεδιασμό, τη μεθοδολογία, τα 
εργαλεία, τις τεχνικές σωστής επιλογής εξοπλισμού, 
προγραμματισμού, λειτουργίας και παρακολούθησης μιας 
αποθήκης. 

Από έρευνες που έχουν γίνει σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, 
έχει διαπιστωθεί, ότι σε αυτές δεν λείπουν τα υψηλόβαθμα 
στελέχη, αλλά τα μεσαία στελέχη τα οποία δεν είναι σωστά 
ενημερωμένα σε θέματα διαχείρισης αποθηκών. 
Στα επόμενα στάδια το μάθημα ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την 
ανάλυση, οργάνωση, εκτίμηση, χρονικό και οικονομικό 
προγραμματισμό, διοίκηση ποιότητας και ανάλυση κινδύνων μιας 
αποθήκης. 
Το πρόγραμμα ασχολείται επίσης με τον σχεδιασμό, τη 
μεθοδολογία, την κοστολόγηση, τις τεχνικές σωστής επιλογής 
εξοπλισμού, προγραμματισμού, λειτουργίας και παρακολούθησης 
ενός Δικτύου Διανομής. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 
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         Γνωστικές Δεξιότητες (γνωστικές, 
συμπεριφορές/στάσεις, ψυχοκινητικές 
κ.α.)   (ικανότητα συλλογής, οργάνωσης 

και ανάλυσης δεδομένων μέσα από 
παρατήρηση, σύγκριση, πρόβλεψη, 

ιεράρχησης, πχ να γνωρίζω τι σημαίνει 
κάτι, να αντιλαμβάνομαι τι θα προκύψει 

εάν..., ικανότητα αξιοποίησης των 
γνωστικών και ψυχοκινητικών 

δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί, σε 
διάφορες καταστάσεις και εκτός 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
διαμόρφωση νοοτροπίας, ικανότητα 
χρήσης των ερεθισμάτων τα οποία 

εξελίσσονται σε κινητήρια 
δραστηριότητα, να μπορώ να αναλάβω, 

να επιλέξω, να περιγράψω κάτι)  

Οι κεντρικές έννοιες των Logistics και της οικονομίας συνδέονται 
σαφώς. Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να διδάξει τις βασικές αρχές 
των Logistics και να αποδείξει αυτές τις σχέσεις. 
Το μάθημα περιγράφει τη διαχείριση των υλικών και προϊόντων, 
από την παραγωγή έως τον τελικό πελάτη μιας επιχείρησης, ένας 
δηλαδή συντονισμένος έλεγχος των ροών των υλικών, των 
προϊόντων αλλά και των πληροφοριών. 
Θα αποκτηθεί επίσης η γνώση, σχετικά με τη διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, από την προμήθεια υλικών για την 
παραγωγή, την αποθήκευση προϊόντων και τη διανομή τους, στους 
πελάτες . 
Οι στόχοι του μαθήματος είναι 

• να παρέχει τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για το 
συντονισμό των προμηθειών, αποθήκευσης και διανομής, 
ώστε ο συμμετέχων να λειτουργεί με αποτελεσματικό και 
επαγγελματικό τρόπο στο σύγχρονο επιχειρησιακό 
περιβάλλον.  

Ειδικότερα επικεντρώνεται: 

• στην εκμάθηση των βασικών εννοιών και τεχνικών της 
σύγχρονης διοίκησης των Logistics 

• στην κατανόηση των λειτουργιών του Τμήματος Logistics 
και η εναρμόνησή του με την στρατηγική, τις αξίες και 
τους στόχους μιας επιχείρησης 

• στην εξοικείωση με την πολυπλοκότητα του χώρου και 

• την παρουσίαση της επιλογής εξοπλισμού, της επιλογής 
ανάπτυξης, και της παρακολούθησης όλων των 
δραστηριοτήτων των Logistics 

• στις βασικές διαδικασίες λειτουργίας των αποθηκών 

• στη διαχείριση και διοίκηση των αποθηκών 

• στη σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των 
αποθεμάτων 
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 
διδακτικής 
ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος 
Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
(Προσδιορίζοντα
ι οι βασικές 
ικανότητες που 
δημιουργούνται 
από το 
πρόγραμμα και 
γίνεται, αν είναι 
δυνατόν, 
διάκριση μεταξύ 
των γενικών και 
ειδικών 
ικανοτήτων, που 
είναι οι πλέον 
σχετικές για το 
προτεινόμενο 
πρόγραμμα.)   

Θεωρία Πρακτική 

Δια ζώσης 
διδασκαλί

α στην 
τάξη 

Από απόσταση  
(e-learning) 

Εισαγωγή στα Logistics 

1. Εισαγωγή 2 2  4 Βασικές Έννοιες – 
Ορισμοί – Τι είναι τα 
Logistics; –  Ιστορική 
αναδρομή –  Τα 
Logistics ως μέρος 
της εφοδιαστικής 
αλυσίδας 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 
Προγράμματος: 
 
-Αποτελεσματική 
οργάνωση και 
διοίκηση 
εφοδιαστικής 
αλυσίδας 
-Αποτελεσματική 
διαχείριση των 
υλικών και 
προϊόντων, από 
την παραγωγή έως 
τον τελικό πελάτη 
μιας επιχείρησης 
-Σωστή χρήση του 
χώρου, του 
εργατικού 
δυναμικού και του 
εξοπλισμού 
-Συντονισμένος 
έλεγχος των ροών 
των υλικών, των 
προϊόντων αλλά 
και των 
πληροφοριών 
-Μείωση του 
κόστους των 
διαδικασιών, από 

2. Διαχείριση 
και 
Επεξεργασία 
Παραγγελιών 

2 2  4 Οι τεχνικές 
λεπτομέρειες, η 
προθεσμία 
παράδοσης, όροι 
πληρωμής, φόροι 
κ.λπ. –  Έλεγχος της 
διαθεσιμότητας του 
υλικού σε απόθεμα – 
Ροή πληροφοριών – 
Βασικοί δείκτες της 
επεξεργασίας των 
παραγγελιών – 
Μεθοδολογίες 
παραγγελιοληψίας 

3.Μεταφορές 3 3  6 Τα συστήματα 
μεταφορών –  
Μεταφορές και 
Logistics – 
Επιχειρήσεις 
διαμεταφοράς – 
Επιλογή Οχημάτων – 
Μεταφορές και το 
Περιβάλλον 
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4.Αποθηκη 3 3  6 Οι λειτουργίες της 
Αποθήκης –  
Αποθήκη Τοποθεσία 
– Γενικά Θέματα και 
Κριτήρια Σχεδιασμού 
–  Αποθηκευτικά 
συστήματα – 
Εξοπλισμός αποθήκη  
– Χειρισμός των 
εμπορευμάτων 

την παραλαβή 
ενός προϊόντος 
έως την παράδοσή 
του στον τελικό 
αποδέκτη 
-Σύγχρονη και 
ορθολογική 
διαχείριση των 
Logistics 
-Επίτευξη του 
υψηλότερου 
δυνατού επίπεδου 
εξυπηρέτησης με 
το ελάχιστο 
δυνατό κόστος 
-Στρατηγικός 
σχεδιασμός των 
αποθηκευτικών 
χώρων 
-Ποιοτική και 
οικονομική 
αξιολόγηση της 
λειτουργίας της 
αποθήκης μιας 
επιχείρησης 
-Στρατηγικός 
σχεδιασμός 
Δικτύου Διανομής 
-Ποιοτική και 
οικονομική 
αξιολόγηση της 
λειτουργίας του 
Δικτύου Διανομής 
μιας επιχείρησης 
 
 
 
 
 

5. Διαχείριση 
αποθεμάτων 
(Inventory 
Control) 

1,5 1,5  3 Λόγοι για τη 
Διατήρηση 
Αποθεμάτων – Πόσο 
και πότε να 
παραγγείλετε – 
Καταγραφή και 
Προγραμματισμός 
Απαιτήσεων – 
Συγκρούσεις στο 
πλαίσιο των στόχων -
Ταξινόμηση ABC 
Analysis – Φυσικός 
Έλεγχος και 
απογραφές 

6. Συσκευασία 1,5 1,5  3 Οι λειτουργίες της 
συσκευασίας – Είδη 
Συσκευασιών – 
Σχεδιασμός 
συσκευασίας  – 
Logistics και 
συσκευασία – 
Κάνοντας το 
χειρισμό της 
συσκευασίας πιο 
αποτελεσματικό – Η 
περιβαλλοντική 
λειτουργία της 
συσκευασίας – 
Σήμανση των 
προϊόντων 

7. Φυσική 
Διανομή 

3 3  6 Ανάλυση της Δομής 
του Δικτυού Διανομή 
– Κανάλια Διανομής 
– Οι λειτουργίες της 
διανομής – 
Ιδιόκτητος στόλος ή 
Outsourcing – 
Κόστος Φυσικής 
Διανομής – 
Προγραμματισμός 
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δρομολογίων – Όροι 
Παράδοσης 

8. 
Εξυπηρέτηση 
Πελατών 

1 1  2 Η σημασία της 
εξυπηρέτησης 
πελατών – Στοιχεία 
Προ-συναλλαγής, 
κατά και μετά την 
συναλλαγή – 
Μέτρησης της 
εξυπηρέτησης – Kpi’s 

9. Εταιρίες 
παροχής 
υπηρεσιών 
Logistics  

2 2  4 3PL 

10.Κοστος και 
Logistics 

1 1  2 Ανάλυση του 
κόστους logistics 

Διοίκηση και Λειτουργία Αποθηκών 

1. Warehouse 
Management 

2 2  4 Εισαγωγή στην 
έννοια της αποθηκης 
– Ο ρόλος της 
αποθήκης. 

 

2. Σχεδιασμός 
του κτηρίου 

2 2  4 Επιλογή  
αποθηκευτικού  
συστήματος 
(δεσμευμένο/άναρχ
ο) – Επιλογή  
αποθηκευτικής  
μονάδας (παλέτα) – 
Υπολογισμός  
χωρητικότητας  
αποθήκης. Επιλογή 
συστήματος ραφιων 
– Υπολογισμός  
ύψους  αποθήκης – 
Υπολογισμός  
αποθηκευτικού  
module – 
Υπολογισμός  
περιγράμματος  
κτιρίου. Σχεδιασμός  
ροής  των  υλικών – 
Πλέγμα  διαδρόμων    
– Επεκτασιμότητα 

3. Οικοδομικά 
στοιχεία 
κτηρίου 

2 2  4 Κάναβος, δάπεδο, 
σκελετός οροφη, 
φωτισμός, 
εξαερισμός, πόρτες, 
σήμανση, ράμπες, 
βοηθητικοί χώροι, 
προσβασιμότητα 
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4. Σταθερός 
εξοπλισμός - 
Ραφια 

3 3  6 Είδη ραφιών, 
Location System 

5. Ανυψωτικά 2 2  4 Περονοφόρα 
οχήματα 

6. Λοιπός 
μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

2 2  4 Εξοπλισμός ενδο-
διακινησης, μέσα 
ανύψωσης, μέσα 
παλετοποίησης, 
αυτόματα 
συστήματα 
αποθήκευσης 

7. 
Δραστηριότητε
ς αποθηκης 

2 2  4 Παραλαβή, 
αποθήκευση, 
συλλογή και 
προετοιμασία 

8. Απογραφές 
– Επιστροφές 

2 2  4 Διαδικασία 
Απογραφών (ετήσιες 
και περιοδικές). 
Διαχείριση 
επιστροφών 
(Reverse Logistics). 

9. Μεταποίηση 
– Ασφάλεια 

2 2  4 Δραστηριότητες 
μεταποίησης. 
Ασφάλεια αποθηκών 
και εμπορευμάτων. 

10. Κόστος - 
Πράσινη 
αποθήκη 

2 2  4 Τα κόστη της 
αποθηκης, 

11. Μελέτες. 
Περίπτωσης 
πράσινων 
αποθηκών 
WMS 

2 2  4  

12. 
Παραγωγικότη
τα– Δείκτες 
αξιολόγησης 

2 2  4 Διοίκηση 
Προσωπικού - KPI’s 
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Δίκτυα Διανομής 

1. 2 2  4 Ρόλος και σύνθεση 

ενός Δικτύου 

Διανομής. Σχέση του 

Marketing με το 

Δίκτυο Διανομής. 

 

2.Βασικά 

προβλήματα 

της Φυσικής  

Διανομής 

2 2  4 Η Φυσική Διανομή 

ως μέρος των 

Lοgistics, τα βασικά 

προβλήματα, η 

Ασφάλεια 

εμπορευμάτων κατά 

την Διανομή 

3. Λειτουργία 

Τμήματος 

Διανομής 

2 2  4 Ανασκόπηση, οι 

λειτουργίες  της 

Φυσικής Διανομής, 

ΙΧ ή ΔΧ, 

Δρομολόγηση. 

4.Κόστος 

Φυσικής 

Διανομής 

2 2  4 Κόστη, Ποιότητα, 

Δείκτες πληρότητας 

και εξυπηρέτησης 

KPI’s 

μηχανογράφηση, 

Διανομή με διεθνή 

μεταφορά, Case 

study 

5.Συστήματα 

μεταφορών 

2 2  4 Οι μεταφορές ως 

μέρος ενός δικτύου 

διανομής - Δίκτυα 

Διανομής Ενέργειας 

& Πληροφορίας. 

6.Φορτηγά 2 2  4 Είδη φορτηγών 

7.Συσκευασία 2 2  4 Η συσκευασία και η 

Διανομή 

8.Συνοδευτικά 

έγγραφα 

2 2  4 Συνοδευτικά 

έγγραφα και έντυπα 

9.City Logistics 

Α μέρος   

3 3  6 Συστήματα που 

εφαρμόζονται στο 

εξωτερικό 

10.City Logistics 

B μέρος   

2 2  4 Μελέτες και case 

studies 
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11.UCC 2 2  4 City terminals, 

Αστικά Κέντρα 

Διανομής, 

Πλατφόρμες 

Ενοποίησης Φορτίων 

12. ExVan-

Reverse 

Logistics-

Μεταφορείς 

2 2  4 Ηλεκτρονική 

Παραγγελιοληψία, 

Πώληση επι 

αυτοκινήτου, 

Reverse Logistics, 

Διαπραγμάτευση με 

Μεταφορείς    

 

                                                                   

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δίνονται on line τεστ 
αυτοαξιολόγησης. 
 
H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ 
αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη 
συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής 
επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες. 

Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε 
συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη 
συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση 
ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από 
την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα. 
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Εκπαιδευτές 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών Ιωάννης Κονταράτος 

Ιδιότητες εκπαιδευτών Logistics Consultant - Διδάσκων στο Τμήμα 
Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 
• Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 
Διδακτικής/Θεματικής Ενότητας Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 
• Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 
 

Ώρες Εξ 

Αποστάσεως 

Σύνολο 

Ωρών 

Μονάδες 

ECVET 

40+50+50 140 
140 

5,60 
 /25 

 
Βαθμοί ECVET 5,60 
 

Εισαγωγή στα Logistics (Basic 
Logistics) 

2,5 μήνες, 40 

ώρες 

Διοίκηση και Λειτουργία 
Αποθηκών (Warehouse 
Management) 

3 μήνες, 50 ώρες, 

2 μονάδες ECVET 

Δίκτυα Διανομής 3 μήνες, 50 ώρες, 

2 μονάδες ECVET  
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Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 

 Κόστος συμμετοχής ανά Διδακτική Ενότητα 
 
Εισαγωγή στα Logistics (Basic Logistics) : 300€ χωρίς 

έκπτωση, 200€ με έκπτωση Νο1 και 250€ με έκπτωση 

Νο2  

Δόσεις: 300€ (200+100), 200€ (εφάπαξ), 250€ 

(150+100) 

Διοίκηση και Λειτουργία Αποθηκών (Warehouse 

Management): 430€ χωρίς έκπτωση, 310€ με έκπτωση 

Νο1 και 370€ με έκπτωση Νο2 

Δόσεις: 430€ (200+150+80), 310€ (200+110), 370€ 

(200+170) 

Δίκτυα Διανομής: 430€ χωρίς έκπτωση, 310€ με 

έκπτωση Νο1 και 370€ με έκπτωση Νο2 

Δόσεις: 430€ (200+150+80), 310€ (200+110), 370€ 

(200+170) 

 

 

Κόστος Εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
Έκπτωση Νο1: 820€ 
Έκπτωση Νο2: 990€ 
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Εκπτωτική πολιτική 
 
 

Έκπτωση Νο1 
• Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία 

ανανέωσης ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ με το διάστημα 
ανεργίας 

• Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό 
Οικογενειακής Κατάστασης 

• AMEA: Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής 
Επιτροπής 

• Πτυχιούχοι-Φοιτητές ΠαΠει: Αντίγραφο Πτυχίου ή 
Βεβαίωση Φοίτησης 

• Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι 
ή με σύμβαση), εφόσον αποδεικνύεται σταθερή 
σχέση εργασίας με το φορέα 

• Δημοτικοί Υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σύμβαση), 
εφόσον αποδεικνύεται σταθερή σχέση εργασίας με 
το φορέα 

Έκπτωση Νο2 
• Προπτυχιακοί Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 

ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Νέων: Βεβαίωση Φοίτησης/ Κάρτα με ισχύ στο 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος 

• Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων 
Απλή αναγραφή μαθήματος και περιόδου 
παρακολούθησης 

• Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας 
περιόδου 
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Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) 1. Σύμφωνα με το αναγραφόμενο πλάνο καταβολής 
δόσεων κάθε διδακτικής ενότητας  

2. Εφάπαξ 
3. Με δυνατότητα αποπληρωμής σε ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις, όσες και η διάρκεια της διδακτικής ενότητας 
σε μήνες και με προϋπόθεση την εξόφληση των 
διδάκτρων 2 εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση της 
διδακτικής ενότητας. 

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον 
αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο 
του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου 
Σπουδών. Δεν γίνονται επιστροφές διδάκτρων μετά την 
έναρξη των τμημάτων.  

Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης διδάκτρων 
εκπαιδευτικής ενότητας ώστε να δοθεί εκ νέου 
πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και να 
προγραμματιστεί σε συνεννόηση με την εκπαιδευόμενο 
η συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από 
ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική 
ενότητα. 

 

 

Συνεργασίες 

Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν) 

 

 


