
 

ημ ζπμιείμ μαξ 2μ ΓΠΑΛ Αγνηκίμο, ζα ιεηημονγήζμοκ θαηά ημ κέμ πμι. Έημξ 

2014-15 ζηε Β’ ηάλε,   μη παναθάης   ημμείξ θαη εηδηθόηεηεξ: 

  

Α)  ΣΟΜΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ηε ζεμενηκή επμπή ηςκ ηεπκμιμγηθώκ ελειίλεςκ πμο μ οπμιμγηζηήξ έπεη 

δηεηζδύζεη ζε θάζε πηοπή ηεξ πνμζςπηθήξ, αιιά θαη ηεξ επαγγειμαηηθήξ μαξ δςήξ, 

μη γκώζεηξ θαη ε θαηάνηηζε πμο πανέπεη μ ημμέαξ Πιενμθμνηθήξ ημο 2μο ΓΠΑ.Λ. 

Αγνηκίμο απμηειμύκ απαναίηεηα θαη μοζηαζηηθά εθόδηα, ηόζμ γηα ηεκ επαγγειμαηηθή 

απμθαηάζηαζε, όζμ θαη γηα ηεκ ακάπηολε δελημηήηςκ ζε πνμζςπηθό θαη θμηκςκηθό 

επίπεδμ. 

Οη μαζεηέξ  ημο ημμέα «Πληροθορικής»  έπμοκ ηε δοκαηόηεηα κα επηιέλμοκ  ζηε Β’ 

ηάλε μηα από ηηξ παναθάης εηδηθόηεηεξ:   

 

1) Σετμικός Γθαρμογώμ 

Πληροθορικής 

2) Σετμικός Η/Τ, και Δικηύωμ 

Η/Τ 

3) Σετμικός Γθαρμογώμ 

Λογιζμικού 

 Οη απόθμηημη ηςκ εηδηθμηήηςκ αοηώκ,  μπμνμύκ κα ενγαζημύκ ςξ ηετμικοί 

πληροθορικής ζε: 

 Γπηπεηνήζεηξ, Ονγακηζμμύξ, Τπμονγεία, Ικζηηημύηα, Ιδνύμαηα, Τπμονγεία, 

Γθπαηδεοηηθέξ Μμκάδεξ, Μμκάδεξ Καηάνηηζεξ θ.ι.π.  πμο πνεζημμπμημύκ 

πνμσόκηα θαη οπενεζίεξ Πιενμθμνηθήξ.  

 Γπηπεηνήζεηξ πμο θαηαζθεοάδμοκ ή οπμζηενίδμοκ πνμσόκηα Πιενμθμνηθήξ.  

 Γπηπεηνήζεηξ πμο πνμςζμύκ – πςιμύκ πνμσόκηα ή οπενεζίεξ Πιενμθμνηθήξ.  

 Σεπκηθή οπμζηήνηλε οπμιμγηζηηθώκ ζοζηεμάηςκ. 

 Μεπακμγνάθεζε δεμμζίμο θαη ηδηςηηθμύ ημμέα. 
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 Πώιεζε Πνμσόκηςκ Πιενμθμνηθήξ είηε με ζπέζε ελανηεμέκεξ ενγαζίαξ ζημκ 

ηδηςηηθό ή ζημ δεμόζημ ημμέα είηε ςξ ειεύζενμη επαγγειμαηίεξ. 

 Γπηπεηνήζεηξ πμο θαηαζθεοάδμοκ ή οπμζηενίδμοκ πνμσόκηα Πιενμθμνηθήξ 

 Γπηπεηνήζεηξ πμο πνμςζμύκ-πςιμύκ πνμσόκηα ή οπενεζίεξ Πιενμθμνηθήξ 

 

 

 

Β) ΣΟΜΓΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 Οη μαζεηέξ πμο ζα επηιέλμοκ ημκ ζογθεθνημέκμ ημμέα ζα μπμνμύκ κα 

απμθμηηήζμοκ ιαμβάκμκηαξ πηοπίμ μηαξ από ηηξ επόμεκεξ  εηδηθόηεηεξ: 

 α) Τπάλληλος Οικομομίας και Διοίκηζης ζηομ Σοσριζμό 

 β) Τπάλληλος Αποθήκης και σζηημάηωμ Γθοδιαζμού 

 γ) Τπάλληλος Διοίκηζης και Οικομομικώμ Τπηρεζιώμ 

 

 

Α) Τπάλληλος Οικομομίας και Διοίκηζης ζηομ Σοσριζμό 

 

Ο ημονηζμόξ απμηειεί ημ βαζηθόηενμ ποιώκα ηεξ ειιεκηθήξ μηθμκμμίαξ ζήμενα, με 

άνηζηεξ πνμμπηηθέξ ελέιηλεξ, εκώ πανάιιεια αθήκεη ειεύζενμ ημ πεδίμ γηα 

ακάπηολε ηεξ ηδηςηηθήξ πνςημβμοιίαξ ζε πιήζμξ επηιμγώκ.   

θμπόξ είκαη ε ακάδεηλε ηθακώκ ζηειεπώκ ημονηζηηθώκ επηπεηνήζεςκ, με άνηηα 

επαγγειμαηηθή θαη ηεπκηθή θαηάνηηζε. Οη ηθακόηεηεξ πμο ζα απμθηήζμοκ ζα ημοξ 

βμεζήζμοκ ζηεκ μνγάκςζε, ηε δηεύζοκζε θαη ημκ έιεγπμ ηςκ παναγςγηθώκ 

δναζηενημηήηςκ ζημκ ημονηζηηθό ημμέα. 

 

Οη πηοπημύπμη μπμνμύκ κα θαιύρμοκ ζέζεηξ 

ενγαζίαξ ζε ημμείξ ακάιμγμοξ με ηηξ ζπμοδέξ 

θαη ηεκ ελεηδίθεοζε ημοξ ζε ημμείξ όπςξ: 

 ημονηζηηθά γναθεία 

 γναθεία ηαληδίςκ 

 αενμπμνηθέξ ή καοηηιηαθέξ εηαηνείεξ 

 λεκμδμπεηαθέξ επηπεηνήζεηξ 

 θνμοαδηενόπιμηα 

 θέκηνα ροπαγςγίαξ 
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Β) Τπάλληλος Αποθήκης και σζηημάηωμ Γθοδιαζμού 

 

Η ναγδαία ακάπηολε ημο παγθόζμημο εμπμνίμο, είπε ζακ απμηέιεζμα ηεκ αύλεζε 

ηεξ παγθόζμηαξ δηαθίκεζεξ εμπμνεομάηςκ ηα ηειεοηαία 20 πνόκηα. 

ογθεθνημέκα ζηεκ Γονώπε, ε δηείζδοζε ηςκ αζηαηηθώκ πνμσόκηςκ ζηηξ 

ακαπηογμέκεξ εονςπασθέξ αγμνέξ ζοκέβαιε ζηεκ αύλεζε θαηά 381% ημο ζοκμιηθμύ 

όγθμο ημο εμπμνεομαηηθμύ θμνηίμο. ήμενα, ζύμθςκα με ηε Γονςπασθή Γπηηνμπή, μ 

παγθόζμημξ θιάδμξ ηεξ εθμδηαζηηθήξ αιοζίδαξ οπμιμγίδεηαη ζε πενίπμο 5,4 

ηνηζεθαημμμύνηα εονώ ή 13,8 % ημο παγθόζμημο ΑΓΠ, εκώ μη ιημέκεξ ηεξ Μεζμγείμο 

δηαπεηνίδμκηαη ημ 9% ηεξ παγθόζμηαξ μεηαθμνάξ εμπμνεομάηςκ, πμζμζηό πμο 

ακηηζημηπεί ζημ 48% ηεξ εονςπασθήξ αγμνάξ. Υαναθηενηζηηθό είκαη όηη θαη ε 

πιεημρεθία ημο δηενπόμεκμο θμνηίμο (52%) πμο δηαθηκείηαη μέζς ημο μοέδ με 

θαηεύζοκζε πνμξ ημκ Γονςπασθό Βμννά θαηαιήγεη ζε ιημέκεξ ηεξ Μεζμγείμο, εκώ 

από εθεί μεηαθένεηαη με άιια μεηαθμνηθά μέζα πνμξ ημ Βμννά. 

ηεκ Γιιάδα, μ θιάδμξ ηεξ εθμδηαζηηθήξ 

οπμιμγίδεηαη πενίπμο ζημ 10% ημο ΑΓΠ, 

εκώ οπάνπμοκ πμιιέξ δοκαηόηεηεξ 

πεναηηένς ακάπηολεξ ημο θιάδμο θαζώξ 

δεκ έπεη αλημπμηεζεί πιήνςξ ε δοκαμηθή 

ηεξ πώναξ, ιόγς ηεξ γεςγναθηθήξ ηεξ 

ζέζεξ (ε μηθνόηενε απόζηαζε μεηαλύ ηεξ 

Γονώπεξ θαη ηεξ δηώνογαξ ημο μοέδ). 

Σμ όναμα γηα ηεκ Γιιεκηθή Γθμδηαζηηθή 

Αιοζίδα έπεη δηπιή δηάζηαζε (2 

Ποιώκεξ): 

 

I. Γκδοκάμςζε θαη εθζογπνμκηζμόξ ημο οζηήμαημξ Γμπμνεομαηηθώκ Μεηαθμνώκ 

θαη ηςκ Logistics ηεξ πώναξ μαξ έηζη ώζηε μ ημμέαξ ηεξ εθμδηαζηηθήξ 

αιοζίδαξ κα ακαπηοπζεί θαη κα βμεζήζεη ηαοηόπνμκα οπμζηενηθηηθά, ηεκ 

ακάπηολε ηςκ οπόιμηπςκ ημμέςκ ηεξ εζκηθήξ μηθμκμμίαξ (βημμεπακία, 

ελαγςγέξ, εμπόνημ, ημονηζμόξ, αγνμηηθή παναγςγή θ.ά.). 

II. Ακάδεηλε ηεξ Γιιάδαξ ζε ακηαγςκηζηηθό θαη πμημηηθό δηαμεηαθμμηζηηθό θόμβμ 

ηεξ Ν.Α. Γονώπεξ με ζηόπμ ηεκ εθμεηάιιεοζε ημο δηενπόμεκμο θμνηίμο θαη 

ηεκ ακάπηολε ζπεηηθώκ οπμζηενηθηηθώκ δναζηενημηήηςκ (value-added 

services: απμζήθεοζε, ακαζοζθεοαζία, assembly, θιπ). 

Ο απόθμηημξ  ηεξ κέαξ αοηήξ εηδηθόηεηαξ «Τπάλληλος Αποθήκης και 

σζηημάηωμ Γθοδιαζμού», ζα μπμνεί κα ενγαζηεί ζε επηπεηνήζεηξ πμο 

εθανμόδμοκ ζύγπνμκα ζοζηήμαηα εθμδηαζμμύ με ζηόπμ ηε μείςζε ημο θόζημοξ 

θαη ηεκ ηθακμπμίεζε ηςκ πειαηώκ ημοξ. ηηξ δναζηενηόηεηεξ ηςκ απμθμίηςκ 

ακήθμοκ μη: 
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1. Απμζήθεοζε πνμσόκηςκ 

2. Δηαθίκεζε πνμσόκηςκ 

3. Ρμή πιενμθμνηώκ ηεξ εθμδηαζηηθήξ αιοζίδαξ 

4. οκενγαζία με πειάηεξ θαη πνμμεζεοηέξ 

5. Ιθακμπμίεζε ζηεξ δήηεζεξ ζε ζοκδοαζμό με μείςζε ημο θόζημοξ. 

 

 

Γ)  Τπάλληλος Διοίκηζης και Οικομομικώμ Τπηρεζιώμ 

 

  Ο απόθμηημξ ηεξ εηδηθόηεηαξ «Τπάιιειμξ Δημίθεζεξ θαη Οηθμκμμηθώκ Τπενεζηώκ» 

μπμνεί κα ενγαζηεί ζηα παναθάης εκδεηθηηθά επαγγέιμαηα: 

 

  ςξ σπάλληλος οικομομικώμ σπηρεζιώμ μπμνεί κα ενγαζηεί ζημκ ηδηςηηθό ή 

ζημ δεμόζημ ημμέα θαη ζογθεθνημέκα: 

 

1. Ωξ Λμγηζηήξ θαη ςξ οπάιιειμξ 

Λμγηζηηθμύ γναθείμο. 

2. Ωξ  Τπάιιειμξ Γναθείμο. 

3. Ωξ Σναπεδηθόξ Τπάιιειμξ. 

4. Ωξ Δεμόζημξ Τπάιιειμξ. 

5. Ωξ οπάιιειμξ πνεμαηηζηενηαθμύ 

γναθείμο. 

6. Ωξ οπάιιειμξ αζθαιηζηηθμύ γναθείμο. 

 

 

 

 

Γ) ΣΟΜΓΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Οη ελειίλεηξ ζημκ ημμέα ηεξ πνμζηαζίαξ ημο πενηβάιιμκημξ θαη ηεξ 

μνζμιμγηθόηενεξ δηαπείνηζεξ πόνςκ ανπίδμοκ κα επηβάιιμοκ θαη ζηε πώνα μαξ 

αολεμέκεξ απαηηήζεηξ ζηεκ εθπαίδεοζε ηεπκηθμύ πνμζςπηθμύ. Έηζη θνίκεηαη 

απαναίηεηε ε εηζαγςγή κέςκ γκώζεςκ, ζοπκά ζηα πιαίζηα θαηκμύνγηςκ εηδηθμηήηςκ. 

Η πνόιερε, θαηά πνμηεναηόηεηα, ε επακαπνεζημμπμίεζε – ακαθύθιςζε θαη ε 

ακάθηεζε εκένγεηαξ ηίζεκηαη ηενανπηθά ςξ μη ζεμειηώδεηξ ανπέξ δηαπείνηζεξ ηςκ 

απμβιήηςκ με βάζε ηεκ Κμηκμηηθή θαη Γζκηθή κμμμζεζία. 
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Α) Γιδικόηηηα: «Σετμικός Διατείριζης και αμακύκλωζης» 

Γπαγγελμαηικές Προοπηικές:  

Οη απόθμηημη ηεξ εηδηθόηεηαξ αοηήξ απαζπμιμύκηαη ζε επηπεηνήζεηξ με ακηηθείμεκμ 

ημκ μεηαζπεμαηηζμό πνώηςκ οιώκ θαη ηεκ παναγςγή 

πνμσόκηςκ θάζε θιάδμο ηεξ βημμεπακίαξ θαη 

βημηεπκίαξ γεκηθώξ, αιιά θαη ηε ζοιιμγή, δηαπείνηζε  

θαη ακάθηεζε αζηηθώκ απμβιήηςκ, αιιά θαη 

απμβιήηςκ ηςκ ακαπαναγςγηθώκ δηαδηθαζηώκ. 

Μπμνεί κα ενγαζηεί ζε: 

 Κέκηνα Δηαιμγήξ Ακαθοθιώζημςκ Τιηθώκ 

οζθεοαζίαξ. 

 Γπηπεηνήζεηξ ΟΣΑ γηα ηεκ πενηζοιιμγή, 

επελενγαζία & ακαθύθιςζε δεμμηηθώκ απμβιήηςκ, Τπενεζίεξ θαζανηόηεηαξ 

ή/θαη ακαθύθιςζεξ Ονγακηζμώκ Σμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ, Σμήμαηα 

πενηβαιιμκηηθήξ δηαπείνηζεξ απμβιήηςκ θαη ειέγπμο παναγςγηθώκ μμκάδςκ ή 

οπενεζηώκ ζε ΔΓΚΟ, βημμεπακίεξ θαη άιιεξ μηθμκμμηθέξ μμκάδεξ (π.π. μεγάιεξ 

ημονηζηηθέξ επηπεηνήζεηξ ) 

 Μμκάδεξ απμννύπακζεξ θαη απμζοκανμμιόγεζεξ. Μμκάδεξ επελενγαζίαξ 

ειεθηνηθώκ & ειεθηνμκηθώκ απμβιήηςκ, Μμκάδεξ επελενγαζίαξ, ακαθύθιςζεξ 

απμβιήηςκ εθζθαθώκ, μηθμδμμώκ θαη θαηεδαθίζεςκ, Μμκάδεξ επελενγαζίαξ 

βημμεπακηθώκ απμβιήηςκ, Μμκάδεξ ακαθύθιςζεξ ειαζηηθώκ, Μμκάδεξ 

ακαθύθιςζεξ ζοζζςνεοηώκ, Μμκάδεξ δηαιμγήξ, επελενγαζίαξ θαη ακαθύθιςζεξ 

απμβιήηςκ εθζθαθώκ, μηθμδμμώκ θαη θαηεδαθίζεςκ, Πιαζηηθμβημμεπακία, 

Μμκάδεξ ακαγέκκεζεξ απμβιήηςκ Ληπακηηθώκ Γιαίςκ, 

 Υώνμοξ Τγεημκμμηθήξ Σαθήξ Τπμιεημμάηςκ (Υ.Τ.Σ.Τ), 

 

 

Β)Γιδικόηηηα: «Σετμικός Γλέγτοσ Ρύπαμζης και εγκαηαζηάζεωμ 

Αμηιρρύπαμζης» 
 

 

Οη επαγγειμαηηθέξ οπμπνεώζεηξ αοηήξ ηεξ εηδηθόηεηαξ ακαθένμκηαη ζημοξ 

παναθάης ημμείξ: 

 Παναθμιμύζεζε θαιήξ 

ιεηημονγίαξ, 

βαζμμκόμεζεξ θαη 

ζοκηήνεζεξ ημο 

ελμπιηζμμύ  (μνγάκςκ, 

ζοζθεοώκ) μέηνεζεξ 

νύπακζεξ 

 Καηαγναθή, ζοιιμγή ηςκ 

εκδείλεςκ ηςκ 
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μεπακεμάηςκ ακάιοζεξ θαη πνμζδημνηζμμύ ηςκ νοπακηώκ. 

 Έιεγπμξ ηεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ θαη αζθαιείαξ ηςκ βημμεπακηθώκ θαη ηςκ 

βημηεπκηθώκ εγθαηαζηάζεςκ όζμκ αθμνά ηηξ δηαννμέξ απμβιήηςκ 

 Έιεγπμξ ηςκ εγθαηαζηάζεςκ ακηηννύπακζεξ με βάζε ηηξ ηζπύμοζεξ 

πενηβαιιμκηηθέξ δηαηάλεηξ θαη μδεγίεξ. 

 Αλημιόγεζε θαη ιεηημονγία ζοζηεμάηςκ ακηηννύπακζεξ Γ.Ο.Π.Π.Γ.Π.  

 Γπελενγαζία θαη ειαπηζημπμίεζε απμβιήηςκ  

 Γθανμμγή ακηηννοπακηηθήξ ηεπκμιμγίαξ  

 

Γπαγγελμαηικές Προοπηικές 

Ο Σεπκηθόξ ειέγπμο νύπακζεξ θαη εγθαηαζηάζεςκ ακηηννύπακζεξ απαζπμιείηαη ζηε 

Βημμεπακία, Βημηεπκία, Δεμόζημ, ΟΣΑ. 

Έπεη πηζημπμηεμέκεξ γκώζεηξ, δεληόηεηεξ θαη επαγγειμαηηθέξ ζηάζεηξ, πμο ημκ 

θαζηζημύκ ηθακό κα ενγαζηεί ςξ βμεζεηηθό- ηεπκηθό πνμζςπηθό ζε ελανηεμέκεξ 

ενγαζίεξ ζε μειεηεηηθά γναθεία, θαηαζθεοαζηηθέξ εηαηνείεξ, ενγαζηήνηα 

βημμεπακηθώκ παναγςγηθώκ δηαδηθαζηώκ θαη δεμόζηα ή ηδηςηηθά ενγαζηήνηα γηα ημκ 

πνμζδημνηζμό ηεξ νύπακζεξ θαη ημκ έιεγπμ ηεξ ακηηννοπακηηθήξ ηεπκμιμγίαξ.  

 

 

Δ) ΣΟΜΓΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΓΡΓΩΝ 

Γιδικόηηηα: «τεδιαζηής Δομικώμ Έργωμ και Γεωπληροθορικής» 

 Ο Σεπκηθόξ Δμμηθώκ Ένγςκ απαζπμιείηαη ζε έκακ από ημοξ θαίνημοξ ημμείξ ηεξ 

μηθμκμμηθήξ δναζηενηόηεηαξ ηεξ 

πώναξ θαη απμηειεί ηεκ 

εκδηάμεζε θαηεγμνία ακάμεζα 

ζημοξ μειεηεηέξ, ζημοξ 

θαηαζθεοαζηέξ θαη ζημ 

πνμζςπηθό πμο ζομμεηέπεη ζηεκ 

θαηαζθεοή εκόξ ένγμο.  

ημ ζπεδηαζμό, ζηε μειέηε θαη 

ζηεκ θαηαζθεοή ηςκ ένγςκ, μ 

μεπακηθόξ πνέπεη απαναίηεηα κα 

έπεη ημ ζοκενγάηε ημο, πμο είκαη 

μ Σετμικός Δομικώμ Έργωμ και Γεωπληροθορικής. 

Ο απόθμηημξ αοηήξ ηεξ εηδηθόηεηαξ  δηαζέηεη επαγγειμαηηθέξ γκώζεηξ θαη 

δεληόηεηεξ γηα ηεκ  οπμζηήνηλε ηεπκηθμύ γναθείμο μεπακηθμύ, ανπηηέθημκα, 

ημπμγνάθμο, ηεπκηθήξ εηαηνίαξ μειεηώκ θαη θαηαζθεοώκ, ηεπκηθήξ οπενεζίαξ 

δήμςκ, εκώ ε ενγαζία ημο επενεάδεηαη ζεμακηηθά από ηεκ ειεθηνμκηθή επελενγαζία 

δεδμμέκςκ, θαζώξ μη Η/Τ πνεζημμπμημύκηαη γηα ηε δεμημονγία ανπηηεθημκηθώκ, 

μηθμδμμηθώκ θαη ημπμγναθηθώκ ζπεδίςκ.  


