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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 
 
Ζ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ 
ελεξγεηψλ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ πξνζπάζεηα γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 
θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ 
πξνζπάζεηα απηή αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ε εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πζηήκαηνο 
Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ ζηελ Θχπξν, ηελ νπνία ην θξάηνο έρεη ζέζεη ζηηο 
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ. Ν ζεκαληηθφο απηφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο απνηειεί δέζκεπζε ηεο 
Θχπξνπ έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη πεξηιεθζεί ζην Δζληθφ Πρέδην Γξάζεο γηα 
ηελ Απαζρφιεζε θαη ην Πρέδην Γξάζεο γηα ηε Πηξαηεγηθή ηεο Ιηζζαβφλαο, θαζψο θαη ζην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Απαζρφιεζε, Αλζξψπηλν Κεθάιαην θαη Κνηλσληθή 
πλνρή, 2007-2013».  
 
Ζ εθαξκνγή ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ ζηελ Θχπξν ππνβιήζεθε θαη 
εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν σο ζπγρξεκαηνδνηνχκελν Έξγν γηα ηελ 
Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013. Ρν Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν είλαη ην βαζηθφ 
ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο ζηα 
θξάηε κέιε, θαζψο θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο.  
 
Ζ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Κχπξνπ έρεη νξηζηεί σο ν αξκφδηνο Φνξέαο 
γηα πξνψζεζε ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ. Πθνπφο ηνπ Ππζηήκαηνο είλαη ε 
αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ ηνπ νξηζκνχ Ξξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ 
Ξξνζφλησλ θαη ηεο εμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ 
λα απνδψζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο.         
Ζ εμέηαζε ζα γίλεηαη ζε Δμεηαζηηθά Θέληξα (Ηδξχκαηα Θαηάξηηζεο θαη Δπηρεηξήζεηο/ 
Νξγαληζκνχο) ηα νπνία ζα ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Αξρήο.  
 
Ξξφζζεηα, ηα Πξφηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζφληα αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ  γηα 
πξνζαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ηερληθήο/επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, 
θαζψο θαη άιισλ ππνζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ην Πχζηεκα Καζεηείαο, ηα Ραρχξξπζκα 
Ξξνγξάκκαηα εμ παξρήο Θαηάξηηζεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Ρν Πχζηεκα 
Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζην Δζληθφ Ξιαίζην Ξξνζφλησλ, ην 
νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην Δπξσπατθφ Ξιαίζην Ξξνζφλησλ θαη αλακέλεηαη λα έρεη 
επηπηψζεηο ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
Ζ Θχπξνο εδψ θαη αξθεηά ρξφληα είλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ δεκνθηιείο ηνπξηζηηθνχο 
πξννξηζκνχο ζηελ Δπξψπε θαη ν ηνπξηζκφο απνηειεί ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ γηα ην θξάηνο.  
Ξξφζζεηα, ε Μελνδνρεηαθή θαη Δπηζηηηζηηθή Βηνκεραλία ηεο Θχπξνπ πξνζθέξεη απαζρφιεζε 
ζε πέξαλ ησλ είθνζη νθηψ ρηιηάδσλ αηφκσλ ή πνζνζηφ 7% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο 
απαζρφιεζεο.  Ζ παξαδνζηαθή θηινμελία θαη ηα ςειά επίπεδα εμππεξέηεζεο είλαη απφ ηνπο 
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ζηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ ζην λεζί καο, ελψ ε ζπλερήο 
αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ηνκέα ζεσξείηαη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 
ηε δηαηήξεζε θαη πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Θχπξνπ. 
 
Ζ ΑλΑΓ, κε ηελ  Δγθαζίδξπζε θαη Ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ 
Πξνζφλησλ, αλακέλεη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  θαη 
ζπλεπψο ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο Μελνδνρεηαθήο θαη 
Δπηζηηηζηηθήο Βηνκεραλίαο. 
 
Πηελ έθδνζε απηή αλαπηχζζεηαη ην Δπαγγεικαηηθφ Πεδίν πνπ αθνξά  ηελ «Παξάζεζε 
Φαγεηψλ θαη Πνηψλ» (επίπεδα 1, 2 θαη 3).  
 
Αξρηθά, θαίλεηαη ν Ππλνπηηθφο Ξίλαθαο ησλ Ρνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ  
θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Γνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ θαηά επίπεδν, δειαδή ε 
πεξηγξαθή ηνπ Ξξφηππνπ, νη Ρνκείο Δξγαζίαο, νη επηκέξνπο Δξγαζίεο θαζψο θαη νη Κέζνδνη 
Δμέηαζεο Απφδνζεο. Αθνινχζσο, γίλεηαη αλάιπζε ηνπ θάζε Tνκέα Eξγαζίαο φπνπ 
πεξηγξάθνληαη ηα Θξηηήξηα Απφδνζεο, ηα Ξεδία Δθαξκνγήο θαη νη Απαξαίηεηεο Γλψζεηο. Πην 
ηέινο ηεο έθδνζεο, ελζσκαηψλνληαη σο Ξαξαξηήκαηα ην γισζζάξην γηα επεμήγεζε ιέμεσλ 
θαη ελλνηψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ  θαη  ε πεξηγξαθή ησλ πέληε επηπέδσλ ησλ 
Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ. 
 
Ν Νξηζκφο  ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ έγηλε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ αλαδφρνπ 
θαη ζπγγξαθέα, ηελ εκπινθή ησλ Δξγνδνηηθψλ θαη Ππλδηθαιηζηηθψλ Νξγαλψζεσλ, ηε 
ζπκκεηνρή αξκνδίσλ πνπξγείσλ, Νξγαληζκψλ, Δπαγγεικαηηθψλ Ππλδέζκσλ θαη άιισλ 
εκπεηξνγλσκφλσλ, ζην πιαίζην εξγαζηψλ ηνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθψλ 
Ξξνζφλησλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη, γηα ην ζθνπφ απηφ, απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
ηεο ΑλΑΓ.  
 
Ρα Ξξφηππα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα αλακέλεηαη λα αλαζεσξνχληαη, αλ θαη φηαλ θξηζεί 
ζθφπηκν, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο αξκφδηαο ηνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο 
Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ.   
 
Ζ ηειηθή έγθξηζε ησλ Ξξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην ηεο ΑλΑΓ σο ε αξκφδηα Αξρή.  
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ΞΦΞ22 Δθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ πσιήζεσλ θαη πξνψζεζε πσιήζεσλ 163 

ΞΦΞ23 Έιεγρνο παξαιαβήο, απνζήθεπζεο θαη έθδνζε πξνκεζεηψλ 169 

ΞΦΞ24 Έιεγρνο θαη δηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο γηα 
εξγαδφκελνπο, πειάηεο θαη άιινπο 177 
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Α/Α ΣΙΣΛΟ ΔΛ. 

ΞΦΞ25 Ππλεηζθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ πθηζηακέλσλ 183 

ΞΦΞ26 Αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο 191 

ΞΦΞ27 Σεηξηζκφο παξαπφλσλ πειαηψλ 197 

ΞΦΞ28 Νξγάλσζε εηδηθψλ δεμηψζεσλ/βξαδηψλ ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο 
ρψξνπο 203 

ΞΦΞ29 Νξγάλσζε θαη επνπηεία πξνζσπηθνχ 211 
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3. ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ  

3.1. Παξάζεζε Φαγεηψλ θαη Πνηψλ – Δπίπεδν 1 

3.1.1. Πεξηγξαθή Πξφηππνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο 

Ζ Ξαξάζεζε Φαγεηψλ θαη Ξνηψλ επηπέδνπ 1 δηαιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο, ηελ 
πνηνηηθή εμππεξέηεζε ηνπο θαη ηηο νξζέο κεζφδνπο παξάζεζεο θαγεηψλ θαη πνηψλ αλάινγα κε 
ηελ πεξίζηαζε.  Γηαιακβάλεη επίζεο ηηο απαξαίηεηεο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο γηα δεκηνπξγία θαη 
δηαηήξεζε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ζπλαδέιθνπο θαη πειάηεο, φπσο θαη ηε ζσζηή 
εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο έθηαθησλ αλαγθψλ.  

3.1.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 

Τπνρξεσηηθνί Σνκείο Δξγαζίαο 

KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΞΦΞ1 
Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε 
απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ 
εξγαζίαο 

ΞΦΞ1.1 Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο 
επηθνηλσλίαο 16 

ΞΦΞ1.2 Νκαδηθή εξγαζία 18 

ΞΦΞ2 
Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη 
πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο 
εξγαζίαο 

ΞΦΞ2.1 Γηαηήξεζε αηνκηθήο πγηεηλήο 22 

ΞΦΞ2.2 Γηαηήξεζε αηνκηθήο αζθάιεηαο 
ζην ρψξν εξγαζίαο 24 

ΞΦΞ2.3 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο 26 

ΞΦΞ2.4 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 28 

ΞΦΞ2.5 Γηαηήξεζε αζθάιεηαο ζην ρψξν 
εξγαζίαο 30 

ΞΦΞ2.6 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 32 

ΞΦΞ3 Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

ΞΦΞ3.1 Ξξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ζηνπο 
πειάηεο 36 

ΞΦΞ3.2 Ξξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη 
πξντφλησλ 38 

ΞΦΞ3.3 Σεηξηζκφο Ξαξαπφλσλ 40 

ΞΦΞ4 
Δπηθνηλσλία κε πειάηεο, 
ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο 
ζηα ειιεληθά 

ΞΦΞ4.1 Πσζηή επηθνηλσλία ζηα ειιεληθά 44 

ΞΦΞ5 
Δπηθνηλσλία κε πειάηεο, 
ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο 
ζηα αγγιηθά 

ΞΦΞ5.1 Πσζηή επηθνηλσλία ζηα αγγιηθά 48 

ΞΦΞ6 Γξάζε ζε πεξίπησζε 
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

ΞΦΞ6.1 Γξάζε ζε πεξίπησζε θσηηάο 52 

ΞΦΞ6.2 Γξάζε ζε πεξίπησζε θπζηθψλ 
θαηαζηξνθψλ 54 

ΞΦΞ6.3 Γξάζε ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή 
ηξαπκαηηζκνχ 56 

ΞΦΞ7 Ξαξάζεζε κεξίδαο θαγεηνχ 
ζε πηάην 

ΞΦΞ7.1 Κεηαθνξά, παξνπζίαζε θαη 
παξάζεζε θαγεηνχ 60 

ΞΦΞ7.2 Ξαξάζεζε ζπλνδεπηηθψλ 62 

ΞΦΞ8 Ξαξάζεζε θαγεηνχ απφ 
κπνπθέ ΞΦΞ8.1 Γηαξξχζκηζε, παξνπζίαζε θαη 

δηαηήξεζε κπνπθέ 66 
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KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΞΦΞ9 Ξξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε 
θξαζηνχ 

ΞΦΞ9.1 Ξξνεηνηκαζία γηα παξάζεζε 
θξαζηνχ 70 

ΞΦΞ9.2 Κεηαθνξά, παξνπζίαζε θαη 
παξάζεζε θξαζηνχ 72 

ΞΦΞ10 Ξξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε 
πνηψλ 

ΞΦΞ10.1 Ξξνεηνηκαζία γηα παξάζεζε 
πνηψλ 76 

ΞΦΞ10.2 Κεηαθνξά, παξνπζίαζε θαη 
παξάζεζε πνηψλ 79 

ΞΦΞ11 
Πηξψζηκν ηξαπεδηψλ θαη 
απνθφκηζε επηηξαπέδησλ 
ζθεπψλ 

ΞΦΞ11.1 Πηξψζηκν θαη παξνπζίαζε ησλ 
ηξαπεδηψλ 82 

ΞΦΞ11.2 

Απνθφκηζε ησλ επηηξαπέδησλ 
ζθεπψλ θαη επαλαζηξψζηκν ησλ 
ηξαπεδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
γεχκαηνο 

84 

ΞΦΞ11.3 

Απνθφκηζε ησλ επηηξαπέδησλ 
ζθεπψλ θαη επαλαζηξψζηκν ησλ 
ηξαπεδηψλ ζην ηέινο ηνπ 
γεχκαηνο  

86 

ΞΦΞ12 Δηνηκαζία γηα παξάζεζε 
(mise en place) 

ΞΦΞ12.1 Ξξνεηνηκαζία εμνπιηζκνχ θαη 
ζπζθεπψλ 90 

ΞΦΞ12.2 Ξξνεηνηκαζία ρψξσλ 93 

ΞΦΞ12.3 Ξξνεηνηκαζία θαη δηαηήξεζε 
πιηθψλ 96 

 

Δπηιεγφκελνη Σνκείο Δξγαζίαο (Λα επηιεγεί ηνπιάρηζηνλ 1 απφ 2) 

KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΞΦΞ13 

Δπηθνηλσλία κε πειάηεο, 
ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο 
ζε δεχηεξε μέλε γιψζζα 
εθηφο ηεο κεηξηθήο 

ΞΦΞ13.1 Πσζηή επηθνηλσλία ζε δεχηεξε 
μέλε γιψζζα εθηφο ηεο κεηξηθήο 100 

ΞΦΞ14 πεξεζία δσκαηίσλ 

ΞΦΞ14.1 Ξξνεηνηκαζία ηνπ εμνπιηζκνχ 104 

ΞΦΞ14.2 Ξξνεηνηκαζία θαη δηαηήξεζε ησλ 
πιηθψλ 106 

ΞΦΞ14.3 Ξξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε 
δίζθνπ ή/θαη θαξνηζηνχ 108 

ΞΦΞ14.4 Κεηαθνξά ζηα δσκάηηα θαη 
παξάζεζε 110 

ΞΦΞ14.5 Απνθφκηζε απφ ηα δσκάηηα 112 
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3.1.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απφδνζεο 

H Δμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 
απνλνκήο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο «Ξαξάζεζε Φαγεηψλ θαη Ξνηψλ – Δπίπεδν 1» 
δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ησλ πην θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο: 

 Παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

 Όηαλ ε εμέηαζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θξίλεηαη δχζθνιε, γίλεηαη 
παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο.  

 Πξνθνξηθή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. 

 Απιή γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηφ/ιάζνο. 

 

3.2. Παξάζεζε Φαγεηψλ θαη Πνηψλ – Δπίπεδν 2 

3.2.1. Πεξηγξαθή Πξφηππνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο 

Ζ Ξαξάζεζε Φαγεηψλ θαη Ξνηψλ επηπέδνπ 2 δηαιακβάλεη ηελ νξζή πξνεηνηκαζία θαη θιείζηκν 
ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, ηελ πξνεηνηκαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 
πειάηεο θαη ηελ πνηνηηθή εμππεξέηεζε ηνπο φπσο θαη ηηο νξζέο κεζφδνπο παξάζεζεο θαγεηψλ 
θαη πνηψλ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε.  Γηαιακβάλεη επίζεο ηνπο ζσζηνχο ηξφπνπο ιήςεο 
παξαγγειηψλ, ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ πιεξσκήο ινγαξηαζκψλ, ηηο απαξαίηεηεο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο 
γηα δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ζπλαδέιθνπο θαη πειάηεο, 
φπσο θαη ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθηάθησλ 
αλαγθψλ. 

 

3.2.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 

Τπνρξεσηηθνί Σνκείο  
KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΞΦΞ1 

Γεκηνπξγία θαη 
δηαηήξεζε 
απνηειεζκαηηθψλ 
ζρέζεσλ εξγαζίαο 

ΞΦΞ1.1 Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο 
επηθνηλσλίαο 16 

ΞΦΞ1.2 Νκαδηθή εξγαζία 18 

ΞΦΞ2 
Γηαηήξεζε αζθαινχο 
θαη πγηεηλνχ 
πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ΞΦΞ2.1 Γηαηήξεζε αηνκηθήο πγηεηλήο 22 

ΞΦΞ2.2 Γηαηήξεζε αηνκηθήο αζθάιεηαο ζην 
ρψξν εξγαζίαο 24 

ΞΦΞ2.3 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο 26 

ΞΦΞ2.4 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 28 

ΞΦΞ2.5 Γηαηήξεζε αζθάιεηαο ζην ρψξν 
εξγαζίαο 30 

ΞΦΞ2.6 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 32 

ΞΦΞ3 Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

ΞΦΞ3.1 Ξξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ζηνπο 
πειάηεο 36 

ΞΦΞ3.2 Ξξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 38 

ΞΦΞ3.3 Σεηξηζκφο Ξαξαπφλσλ 40 
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KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΞΦΞ4 

Δπηθνηλσλία κε πειάηεο, 
ζπλεξγάηεο θαη 
ζπλαδέιθνπο ζηα 
ειιεληθά 

ΞΦΞ4.1 Πσζηή επηθνηλσλία ζηα ειιεληθά 44 

ΞΦΞ5 

Δπηθνηλσλία κε πειάηεο, 
ζπλεξγάηεο θαη 
ζπλαδέιθνπο ζηα 
αγγιηθά 

ΞΦΞ5.1 Πσζηή επηθνηλσλία ζηα αγγιηθά 48 

ΞΦΞ6 
Γξάζε ζε πεξίπησζε 
επεηγφλησλ 
πεξηζηαηηθψλ 

ΞΦΞ6.1 Γξάζε ζε πεξίπησζε θσηηάο 52 

ΞΦΞ6.2 Γξάζε ζε πεξίπησζε θπζηθψλ 
θαηαζηξνθψλ 54 

ΞΦΞ6.3 Γξάζε ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή 
ηξαπκαηηζκνχ 56 

ΞΦΞ7 Ξαξάζεζε κεξίδαο 
θαγεηνχ ζε πηάην 

ΞΦΞ7.1 Κεηαθνξά, παξνπζίαζε θαη 
παξάζεζε θαγεηνχ 60 

ΞΦΞ7.2 Ξαξάζεζε ζπλνδεπηηθψλ 62 

ΞΦΞ8 Ξαξάζεζε θαγεηνχ απφ 
κπνπθέ ΞΦΞ8.1 Γηαξξχζκηζε, παξνπζίαζε θαη 

δηαηήξεζε κπνπθέ 66 

ΞΦΞ9 Ξξνεηνηκαζία θαη 
παξάζεζε θξαζηνχ 

ΞΦΞ9.1 Ξξνεηνηκαζία γηα παξάζεζε θξαζηνχ 70 

ΞΦΞ9.2 Κεηαθνξά, παξνπζίαζε θαη 
παξάζεζε θξαζηνχ 72 

ΞΦΞ10 Ξξνεηνηκαζία θαη 
παξάζεζε πνηψλ 

ΞΦΞ10.1 Ξξνεηνηκαζία γηα παξάζεζε πνηψλ 76 

ΞΦΞ10.2 Κεηαθνξά, παξνπζίαζε θαη 
παξάζεζε πνηψλ 79 

ΞΦΞ11 
Πηξψζηκν ηξαπεδηψλ θαη 
απνθφκηζε επηηξαπέδησλ 
ζθεπψλ 

ΞΦΞ11.1 Πηξψζηκν θαη παξνπζίαζε ησλ 
ηξαπεδηψλ 82 

ΞΦΞ11.2 
Απνθφκηζε ησλ επηηξαπέδησλ ζθεπψλ 
θαη επαλαζηξψζηκν ησλ ηξαπεδηψλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο 

84 

ΞΦΞ11.3 
Απνθφκηζε ησλ επηηξαπέδησλ ζθεπψλ 
θαη επαλαζηξψζηκν ησλ ηξαπεδηψλ 
ζην ηέινο ηνπ γεχκαηνο  

86 

ΞΦΞ15 

Ξξνεηνηκαζία θαη ζσζηή 
δηαηήξεζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ θαη ηνπ 
ρψξνπ εξγαζίαο 

ΞΦΞ15.1 Ξξνεηνηκαζία θαη ζσζηή δηαηήξεζε 
ηνπ εμνπιηζκνχ 116 

ΞΦΞ15.2 Ξξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ εξγαζίαο 119 

ΞΦΞ15.3 Ξξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ εζηίαζεο 
πειαηψλ 121 

ΞΦΞ16 Ιήςε Ξαξαγγειηψλ ΞΦΞ16.1 Ιήςε Ξαξαγγειηψλ 124 

ΞΦΞ17 Πσζηφο ρεηξηζκφο 
πιεξσκήο 

ΞΦΞ17.1 Έιεγρνο θαη παξνπζίαζε 
ινγαξηαζκνχ γηα πιεξσκή 128 

ΞΦΞ17.2 Απνδνρή πιεξσκήο θαη επίδνζε 
απφδεημεο 130 

ΞΦΞ18 Θιείζηκν ησλ ρψξσλ 
εξγαζίαο 

ΞΦΞ18.1 Ππληήξεζε θαη ηαθηνπνίεζε 
απνζεκάησλ 134 

ΞΦΞ18.2 Ππληήξεζε θαη ηαθηνπνίεζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζθεπψλ 136 

ΞΦΞ18.3 Θιείζηκν ησλ ρψξσλ εξγαζίαο κε ηε 
ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 138 
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Δπηιεγφκελνη Σνκείο Δξγαζίαο (Λα επηιεγεί ηνπιάρηζηνλ 1 απφ 4) 

KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΞΦΞ13 

Δπηθνηλσλία κε πειάηεο, 
ζπλεξγάηεο θαη 
ζπλαδέιθνπο ζε 
δεχηεξε μέλε γιψζζα 
εθηφο ηεο κεηξηθήο 

ΞΦΞ13.1 Πσζηή επηθνηλσλία ζε δεχηεξε μέλε 
γιψζζα εθηφο ηεο κεηξηθήο 100 

ΞΦΞ14 πεξεζία δσκαηίσλ 

ΞΦΞ14.1 Ξξνεηνηκαζία ηνπ εμνπιηζκνχ 104 

ΞΦΞ14.2 Ξξνεηνηκαζία θαη δηαηήξεζε ησλ 
πιηθψλ 106 

ΞΦΞ14.3 Ξξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε δίζθνπ 
ή/θαη θαξνηζηνχ 108 

ΞΦΞ14.4 Κεηαθνξά ζηα δσκάηηα θαη 
παξάζεζε 110 

ΞΦΞ14.5 Απνθφκηζε απφ ηα δσκάηηα 112 

ΞΦΞ19 Ξαξάζεζε θαγεηνχ ζην 
ηξαπέδη κε ιαβίδα ΞΦΞ19.1 Ξαξάζεζε κε ιαβίδα 142 

ΞΦΞ20 
Ξαξάζεζε θαγεηνχ ζην 
ηξαπέδη κε επηκειεκέλν 
ηξφπν 

ΞΦΞ20.1 Ξξνεηνηκαζία ηνπ εμνπιηζκνχ 146 

ΞΦΞ20.2 Ξξνεηνηκαζία θαη δηαηήξεζε ησλ 
πιηθψλ 148 

ΞΦΞ20.3 Κεηαθνξά θαη παξνπζίαζε 150 

ΞΦΞ20.4 Ξαξνρή βνήζεηαο ζηελ παξάζεζε 152 

 
3.2.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απφδνζεο 

H Δμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο 
ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο «Ξαξάζεζε Φαγεηψλ θαη Ξνηψλ – Δπίπεδν 2» δηελεξγείηαη κε ηε 
ρξήζε ησλ πην θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο: 

 Παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

 Όηαλ ε εμέηαζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θξίλεηαη δχζθνιε, γίλεηαη 
παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο. 

 Πξνθνξηθή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. 

 Γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηφ/ιάζνο. 

 
 



10 
 

3.3. Παξάζεζε Φαγεηψλ θαη Πνηψλ - Δπίπεδν 3 

3.3.1. Πεξηγξαθή Πξφηππνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο 

Ζ Ξαξάζεζε Φαγεηψλ θαη Ξνηψλ επηπέδνπ 3 δηαιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο.  Ππγθεθξηκέλα δηαιακβάλεη ηελ 
πξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ζηνπο πειάηεο, ηνλ απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκφ παξαπφλσλ, ηε πνηνηηθή 
εμππεξέηεζε πειαηψλ, ηελ δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε 
ζπλαδέιθνπο θαη πειάηεο θαη ηελ πξνψζεζε πσιήζεσλ.  Γηαιακβάλεη επίζεο ηνπο ζσζηνχο 
ηξφπνπο ιήςεο παξαγγειηψλ, ηνλ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, ηνλ έιεγρν 
παξαιαβήο, απνζήθεπζεο θαη έθδνζεο πξνκεζεηψλ, ηελ νξζή νξγάλσζε δεμηψζεσλ/βξαδηψλ, 
ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη γεληθά ηελ νξγάλσζε, θαζνδήγεζε 
θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 

3.3.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 

Τπνρξεσηηθνί Σνκείο  

KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΞΦΞ1 
Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε 
απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ 
εξγαζίαο 

ΞΦΞ1.1 Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο 
επηθνηλσλίαο 16 

ΞΦΞ1.2 Νκαδηθή εξγαζία 18 

ΞΦΞ2 
Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη 
πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο 
εξγαζίαο 

ΞΦΞ2.1 Γηαηήξεζε αηνκηθήο πγηεηλήο 22 

ΞΦΞ2.2 Γηαηήξεζε αηνκηθήο αζθάιεηαο 
ζην ρψξν εξγαζίαο 24 

ΞΦΞ2.3 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο 26 

ΞΦΞ2.4 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 28 

ΞΦΞ2.5 Γηαηήξεζε αζθάιεηαο ζην ρψξν 
εξγαζίαο 30 

ΞΦΞ2.6 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 32 

ΞΦΞ4 
Δπηθνηλσλία κε πειάηεο, 
ζπλεξγάηεο θαη 
ζπλαδέιθνπο ζηα ειιεληθά 

ΞΦΞ4.1 Πσζηή επηθνηλσλία ζηα ειιεληθά 44 

ΞΦΞ5 
Δπηθνηλσλία κε πειάηεο, 
ζπλεξγάηεο θαη 
ζπλαδέιθνπο ζηα αγγιηθά 

ΞΦΞ5.1 Πσζηή επηθνηλσλία ζηα αγγιηθά 48 

ΞΦΞ6 Γξάζε ζε πεξίπησζε 
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

ΞΦΞ6.1 Γξάζε ζε πεξίπησζε θσηηάο 52 

ΞΦΞ6.2 Γξάζε ζε πεξίπησζε θπζηθψλ 
θαηαζηξνθψλ 54 

ΞΦΞ6.3 Γξάζε ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή 
ηξαπκαηηζκνχ 56 

ΞΦΞ16 Ιήςε Ξαξαγγειηψλ ΞΦΞ16.1 Ιήςε Ξαξαγγειηψλ 124 

ΞΦΞ21 
Έιεγρνο θαη δηαηήξεζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ρψξνπ 
εξγαζίαο 

ΞΦΞ21.1 Έιεγρνο πξνεηνηκαζίαο θαη 
δηαηήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 156 

ΞΦΞ21.2 Έιεγρνο πξνεηνηκαζίαο ησλ 
ρψξσλ εξγαζίαο 159 

ΞΦΞ21.3 Έιεγρνο πξνεηνηκαζίαο ησλ 
ρψξσλ εζηίαζεο πειαηψλ 161 
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KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΞΦΞ22 
Δθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ 
πσιήζεσλ θαη πξνψζεζε 
πσιήζεσλ 

ΞΦΞ22.1 Δθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ 
πσιήζεσλ 164 

ΞΦΞ22.2 Ξξνβνιή πξντφλησλ/ππεξεζηψλ 
θαη πξνψζεζε πσιήζεσλ 166 

ΞΦΞ23 
Έιεγρνο παξαιαβήο, 
απνζήθεπζεο θαη έθδνζε 
πξνκεζεηψλ 

ΞΦΞ23.1 Ξαξαγγειία αλαγθαίσλ πιηθψλ/ 
πξντφλησλ απφ ηελ απνζήθε 170 

ΞΦΞ23.2 Έιεγρνο παξαιαβήο πξνκεζεηψλ  172 

ΞΦΞ23.3 Έιεγρνο απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ 174 

ΞΦΞ24 

Έιεγρνο θαη δηαηήξεζε 
αζθαινχο θαη πγηεηλνχ 
πεξηβάιινληνο γηα 
εξγαδφκελνπο, πειάηεο θαη 
άιινπο 

ΞΦΞ24.1 Έιεγρνο θαη δηαηήξεζε αζθαινχο 
θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο  178 

ΞΦΞ24.2 Ιήςε κέηξσλ γηα ειαρηζηνπνίεζε 
ηεο επηθηλδπλφηεηαο 180 

ΞΦΞ25 
Ππλεηζθνξά ζηελ 
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 
ησλ πθηζηακέλσλ 

ΞΦΞ25.1 
Αμηνιφγεζε θαη εληνπηζκφο 
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 
πθηζηακέλσλ  

184 

ΞΦΞ25.2 Θαζνδήγεζε θαη παξνρή 
θαηάξηηζεο πθηζηακέλσλ 186 

ΞΦΞ25.3 Ξαξαθίλεζε πξνζσπηθνχ 188 

ΞΦΞ26 Αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ 
εξγαζίαο 

ΞΦΞ26.1 Αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ 
εξγαζίαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ 192 

ΞΦΞ26.2 Αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ 
εξγαζίαο κε πειάηεο 194 

ΞΦΞ27 Σεηξηζκφο παξαπφλσλ 
πειαηψλ 

ΞΦΞ27.1 Ιήςε, θαηαγξαθή θαη δηεξεχλεζε 
παξαπφλσλ 198 

ΞΦΞ27.2 Γηνξζσηηθέο/πξνιεπηηθέο 
ελέξγεηεο  200 

ΞΦΞ28 

Νξγάλσζε εηδηθψλ 
δεμηψζεσλ/βξαδηψλ ζε 
εζσηεξηθνχο θαη 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο 

ΞΦΞ28.1 Ξξνγξακκαηηζκφο θαη νξγάλσζε 
πξνζσπηθνχ 204 

ΞΦΞ28.2 Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ 
ρψξσλ, εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ  206 

ΞΦΞ28.3 
Έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε 
νκαιήο δηεμαγσγήο ησλ 
δεμηψζεσλ/βξαδηψλ 

209 

ΞΦΞ29 Νξγάλσζε θαη επνπηεία 
πξνζσπηθνχ 

ΞΦΞ29.1 Νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο 
πξνζσπηθνχ 212 

ΞΦΞ29.2 Δπνπηεία θαη θαζνδήγεζε 
πξνζσπηθνχ 214 
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Δπηιεγφκελνη Σνκείο Δξγαζίαο (Λα επηιεγνχλ ηνπιάρηζην 2 απφ 3) 

KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΞΦΞ13 

Δπηθνηλσλία κε  πειάηεο, 
ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο 
ζε δεχηεξε μέλε γιψζζα 
εθηφο ηεο κεηξηθήο 

ΞΦΞ13.1 

Πσζηή επηθνηλσλία ζε δεχηεξε 
μέλε γιψζζα εθηφο ηεο κεηξηθήο 
κε πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη 
ζπλαδέιθνπο  

100 

ΞΦΞ20 
Ξαξάζεζε θαγεηνχ ζην 
ηξαπέδη κε επηκειεκέλν 
ηξφπν 

ΞΦΞ20.1 Ξξνεηνηκαζία ηνπ εμνπιηζκνχ 146 

ΞΦΞ20.2 Ξξνεηνηκαζία θαη δηαηήξεζε ησλ 
πιηθψλ 148 

ΞΦΞ20.3 Κεηαθνξά θαη παξνπζίαζε 150 

ΞΦΞ20.4 Ξαξνρή βνήζεηαο ζηελ παξάζεζε 152 

ΞΦΞ14 πεξεζία δσκαηίσλ 

ΞΦΞ14.1 Ξξνεηνηκαζία ηνπ εμνπιηζκνχ 104 

ΞΦΞ14.2 Ξξνεηνηκαζία θαη δηαηήξεζε ησλ 
πιηθψλ 106 

ΞΦΞ14.3 Ξξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε 
δίζθνπ ή/θαη θαξνηζηνχ 108 

ΞΦΞ14.4 Κεηαθνξά ζηα δσκάηηα θαη 
παξάζεζε 110 

ΞΦΞ14.5 Απνθφκηζε απφ ηα δσκάηηα 112 

 
 

3.3.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απφδνζεο 

H Δμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο 
ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο «Ξαξάζεζε Φαγεηψλ θαη Ξνηψλ – Δπίπεδν 3» δηελεξγείηαη κε ηε 
ρξήζε ησλ πην θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο: 

 Παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

 Όηαλ ε εμέηαζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θξίλεηαη δχζθνιε, γίλεηαη  
παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο. 

 Πξνθνξηθή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. 

 Γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηφ/ιάζνο θαη πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ. 

 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. 
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4. ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΩΝ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ1     Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε  απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ δεκηνπξγία θαη ε δηαηήξεζε θαιήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο, ε 
ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο θαη ε ηθαλφηεηα νκαδηθήο εξγαζίαο. 
 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΠΦΠ1.1 Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο επηθνηλσλίαο 
 
ΠΦΠ1.2 Νκαδηθή εξγαζία  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ1     Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε  απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:       

ΠΦΠ1.1     Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο επηθνηλσλίαο 

 
 
 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο πάληνηε θαιέο ζρέζεηο εξγαζίαο κε φινπο 
ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο 
επηρείξεζεο. 

ΚΑ2 Λα είζαη πάληνηε επγεληθφο, θηιηθφο θαη ζπλεξγάζηκνο κε 
φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο 
επηρείξεζεο. 

ΚΑ3 Λα βξίζθεηο πάληνηε ηελ επθαηξία λα ζπδεηείο κε ηνπο 
ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ζέκαηα ζρεηηθά κε 
ηελ εξγαζία. 

ΚΑ4 Λα κεηαθέξεηο ακέζσο θαη απνηειεζκαηηθά φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζε πειάηεο, 
ζπλαδέιθνπο θαη ζπλεξγάηεο. 

ΚΑ5 Λα απνθεχγεηο θαη λα απνηξέπεηο πάληνηε ηε δηαξξνή 
εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα 
άηνκα. 

ΚΑ6 Λα ελζαξξχλεηο θαη λα ππνζηεξίδεηο ηνπο ζπλαδέιθνπο 
ζνπ ή ζπλεξγάηεο ηεο επηρείξεζεο αλάινγα κε ηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαζελφο. 

ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ8 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πλάδειθνη 
 Γηεπζπληέο θαη πξντζηάκελνη 
 Δξγαδφκελνη ζην ηκήκα ζνπ 
 Δξγαδφκελνη ζηα άιια 

ηκήκαηα 
 
ΠΔ2  Απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο 
 Ξξνθνξηθέο θαη γξαπηέο 

νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο απφ 
δηεπζπληέο θαη πξντζηακέλνπο 

 Γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο 
νδεγίεο, πιεξνθνξίεο θαη 
κελχκαηα απφ πειάηεο, 
ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο  

 
ΠΔ3  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο  
 Γηαξξνή εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ 
 
ΠΔ4  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ1.1     Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο επηθνηλσλίαο 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζσζηή δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ δηαθσλίαο κε ζπλαδέιθνπο; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ζσζηή δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ δηαθσλίαο κε ζπλεξγάηεο; 

ΑΓ3 Ξψο κεηαθέξνληαη ζσζηά νη νδεγίεο θαη νη πιεξνθνξίεο; 

ΑΓ4 Ξνηεο απφ ηηο πιεξνθνξίεο ζηε δηάζεζή ζνπ είλαη εκπηζηεπηηθέο; 

ΑΓ5 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ1     Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε  απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ1.2     Νκαδηθή εξγαζία  

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

KA1 Λα ηεξείο πάληνηε ην σξάξην εξγαζίαο ζνπ θαη λα 
δηαηεξείο ηελ πξνζσπηθή ζνπ εκθάληζε θαη 
θαζαξηφηεηα ζε ςειά επίπεδα. 

KA2 Λα δηαηεξείο πάληνηε θαιέο ζρέζεηο εξγαζίαο κε φιεο 
ηηο νκάδεο εξγαζίαο. 

KA3 Λα είζαη πάληνηε επγεληθφο θαη θηιηθφο κε φια ηα κέιε 
ηεο νκάδαο εξγαζίαο. 

KA4 Λα αλαιακβάλεηο θαη λα δηεθπεξαηψλεηο ηηο εξγαζίεο 
πνπ ζνπ αλαζέηεη ν πξντζηάκελφο ζνπ θαη λα 
απνδέρεζαη ηελ επηηήξεζε κε πξνζπκία. 

KA5 Λα ζπκκεηέρεηο δεκηνπξγηθά ζε νκαδηθέο εξγαζίεο θαη 
ζπλεδξίεο θαη πξφζπκα λα πξνζθέξεηο ή λα δεηάο 
βνήζεηα φπνπ ρξεηάδεηαη. 

KA6 Λα ρεηξίδεζαη ην ρξφλν εξγαζίαο ζνπ απνηειεζκαηηθά. 

KA7 Λα κεηαθέξεηο ακέζσο θαη απνηειεζκαηηθά ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζηελ νκάδα 
εξγαζίαο. 

KA8 Λα πινπνηείο πάληνηε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ππνζρέζεηο 
ζνπ πξνο ηελ νκάδα εξγαζίαο ζηα πξνθαζνξηζκέλα 
ρξνληθά φξηα. 

KA9 Λα ελζαξξχλεηο θαη λα ππνζηεξίδεηο ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ζνπ αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 
θαζελφο. 

KA10 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

KA11 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

KA12 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Οκάδεο εξγαζίαο 
 Όινη νη ζπλάδειθνη ζην εηδηθφ 

ππνηκήκα πνπ εξγάδεζαη 
 Όινη νη ζπλάδειθνη ζην ηκήκα 

εξγαζίαο ζνπ 
 Άιια ηκήκαηα εξγαζίαο  
 Έθηαθηεο νκάδεο εξγαζίαο πνπ 

ζπγθξνηνχληαη γηα δηεθπεξαίσζε 
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 

ΠΔ2  Απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
θαη νδεγίεο 
 Γξαπηέο ή πξνθνξηθέο νδεγίεο απφ 

δηεπζπληέο θαη πξντζηακέλνπο 
 Γξαπηέο ή πξνθνξηθέο νδεγίεο θαη 

κελχκαηα απφ άιινπο 
ζπλαδέιθνπο, ζπλεξγάηεο θαη 
πειάηεο 

ΠΔ3  Τπνρξεψζεηο 
 Αηνκηθά θαη νκαδηθά θαζήθνληα θαη 

επζχλεο 
 Ππκβνιή θαη βνήζεηα ζηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο εξγαζίαο 
 Ππκβνιή θαη βνήζεηα ζηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ 
ΠΔ4  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
ΠΔ5  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθή 

επηθνηλσλία 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπλαδέιθσλ, 

ζπλεξγαηψλ ή πειαηψλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ1.2     Νκαδηθή εξγαζία 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηνη απνηεινχλ ηελ νκάδα ή ηηο νκάδεο εξγαζίαο ζνπ; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ζσζηή δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ δηαθσλίαο κε ζπλαδέιθνπο; 

ΑΓ3 Ξψο κεηαθέξνληαη ζσζηά νη πιεξνθνξίεο θαη νη νδεγίεο; 

ΑΓ4 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ6 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ2     Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Νη ηθαλφηεηεο θαη νη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ 
πεξηβάιινληνο εξγαζίαο.  

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ2.1 Γηαηήξεζε αηνκηθήο πγηεηλήο 

 

ΠΦΠ2.2 Γηαηήξεζε αηνκηθήο αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

 

ΠΦΠ2.3 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο 

 

ΠΦΠ2.4 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 

 

ΠΦΠ2.5 Γηαηήξεζε αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

 

ΠΦΠ2.6 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ2      Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ2.1     Γηαηήξεζε αηνκηθήο πγηεηλήο 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα θνξάο ηα θαηάιιεια είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο, 
θαζψο θαη θάιπκκα γηα ην θεθάιη, φπνπ απηφ θξίλεηαη 
απαξαίηεην, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ 
ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηνπο εθάζηνηε θαλφλεο αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο. 

ΚΑ2 Λα θνξάο ρξπζαθηθά, άξσκα θαη θαιιπληηθά κφλν ζε 
ρψξνπο, φπνπ επηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

ΚΑ3 Λα βεβαηψλεζαη φηη ηπρφλ θνςίκαηα, πιεγέο θαη 
γδαξζίκαηα ηπγράλνπλ ζεξαπείαο απφ θαηάιιειν 
πξφζσπν. 

ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο έγθαηξα ηπρφλ αζζέλεηα θαη κνιχλζεηο 
ζην θαηάιιειν πξφζσπν. 

ΚΑ5 Λα δηαηεξείο θαη λα αλαλεψλεηο ην πηζηνπνηεηηθφ 
πγείαο, φπνπ απηφ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

ΚΑ6 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 
κε απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καλνληζκνί 
• Ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 

θαλνληζκνί ζε ζρέζε κε ηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ζην 
ρψξν εξγαζίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ2.1     Γηαηήξεζε αηνκηθήο πγηεηλήο 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο; 

ΑΓ2 Ξνχ κπνξείο λα απεπζπλζείο γηα έγθπξε πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή; 

ΑΓ3 Ξνηνπο θαλνληζκνχο πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζείο ζην δηθφ ζνπ ρψξν εξγαζίαο; 

ΑΓ4 Γηαηί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείο ην ζσζηφ ξνπρηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζνπ θαη 
πνηα είλαη ε ζσζηή ζηνιή γηα ηελ εξγαζία ζνπ;  

ΑΓ5 Γηαηί θαη ζε πνηνλ πξέπεη λα αλαθέξεηο ηπρφλ αζζέλεηα ή κφιπλζε; 

ΑΓ6 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο ηε ζσζηή αηνκηθή πγηεηλή; 

ΑΓ7 Γηαηί ηπρφλ θνςίκαηα, πιεγέο θαη γδαξζίκαηα πξέπεη λα ηπγράλνπλ άκεζεο ζεξαπείαο απφ 
θαηάιιειν πξφζσπν; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ2     Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ2.2     Γηαηήξεζε αηνκηθήο αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο πηζαλνχο θηλδχλνπο γηα ηελ αηνκηθή 
ζνπ αζθάιεηα θαη λα ηνπο απνθεχγεηο. 

ΚΑ2 Λα ιακβάλεηο πξνιεπηηθά κέηξα γηα απνθπγή 
νπνησλδήπνηε θηλδχλσλ.  

ΚΑ3 Λα αλαθέξεηο ακέζσο πηζαλνχο θηλδχλνπο ζην αξκφδην 
πξφζσπν. 

ΚΑ4 Λα γλσξίδεηο ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο 
θαλνληζκνχο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. 

ΚΑ5 Λα ρεηξίδεζαη ηα κεραλήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ κε ην 
ζσζηφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ 
ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΚΑ6 Λα γλσξίδεηο πνχ βξίζθεηαη ην θνπηί πξψησλ 
βνεζεηψλ, ηη πεξηέρεη θαη πψο ρξεζηκνπνηνχκε ην 
πεξηερφκελφ ηνπ.  

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Κίλδπλνη 
 Θίλδπλνη απφ πγξαέξην θαη 

άιιεο εχθιεθηεο χιεο 
 Θίλδπλνη απφ ειεθηξηθφ ξεχκα 
 Θίλδπλνη απφ ρεκηθέο νπζίεο 
 Νιηζζεξφ δάπεδν 
 Διαηησκαηηθφο εμνπιηζκφο 

 
ΠΔ2  Καλνληζκνί 
• Ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 

θαλνληζκνί ζε ζρέζε κε ηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ζην 
ρψξν εξγαζίαο  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ2.2     Γηαηήξεζε αηνκηθήο αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζείο ηνπο θαλφλεο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο; 

ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη γηα ηελ αηνκηθή ζνπ αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο ζνπ; 

ΑΓ3 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα θνξάο ηελ θαηάιιειε ελδπκαζία, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
εξγαζίαο; 

ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αηνκηθήο αζθάιεηαο γηα ηε ζέζε εξγαζίαο θαη ηα θαζήθνληά ζνπ; 

ΑΓ5 Γηαηί πξέπεη λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζε πεξηπηψζεηο επεηγφλησλ 
πεξηζηαηηθψλ; 

ΑΓ6 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνληαη ακέζσο ζην αξκφδην πξφζσπν πηζαλνί θίλδπλνη γηα 
ηελ αζθάιεηά ζνπ θαζψο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαδέιθσλ ζνπ; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ2      Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ2.3     Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο  

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα είζαη πάληνηε ελήκεξνο θαη λα γλσξίδεηο απφ 
κλήκεο ηε δηαδηθαζία άκεζεο δξάζεο ζε πεξίπησζε 
θσηηάο. 

ΚΑ2 Λα ζεκαίλεηο ακέζσο ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ.  

ΚΑ3 Λα ελεκεξψλεηο ακέζσο ηα θαηάιιεια άηνκα θαη 
ππεξεζίεο. 

ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 
ππξφζβεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο πηζηά ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο θαη 
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν 
εξγαζίαο. 

ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο εθθέλσζεο, 
ρσξίο παληθφ θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ 
ζην ρψξν εξγαζίαο. 

ΚΑ7 Λα θηάλεηο ζηνλ ελδεδεηγκέλν ρψξν ζπγθέληξσζεο, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν 
εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκφο ππξφζβεζεο 
 Θνπβέξηα 
 Ξπξνζβεζηήξαο αθξνχ 
 Ξπξνζβεζηήξαο ζθφλεο 
 Ξπξνζβεζηήξαο λεξνχ 
 Ξπξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα 
 Κάληθα λεξνχ 
 Ρζεθνχξη 
 Φηπάξη 
 Βαξέιη άκκνπ 
 Βαξέιη λεξνχ 

 
ΠΔ2  Ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 
θαλνληζκνί ζε ζρέζε κε ηηο 
δηαδηθαζίεο ζε πεξίπησζε θσηηάο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ2.3     Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη πηζαλέο αηηίεο θσηηάο κέζα ζην ρψξν εξγαζίαο; 

ΑΓ2 Ξνηα πξνιεπηηθά κέηξα κπνξνχλ λα παξζνχλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ θσηηάο; 

ΑΓ3 Ξνηεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αθνινπζείο ζε πεξίπησζε θσηηάο; 

ΑΓ4 Ξνχ βξίζθνληαη νη δηαθφπηεο ηνπ ζπλαγεξκνχ θαη πψο ζα ηνπο ελεξγνπνηήζεηο; 

ΑΓ5 Γηαηί δελ πξέπεη λα πιεζηάδεηο ζηε θσηηά, εθηφο αλ απηφ θξίλεηαη αζθαιέο; 

ΑΓ6 Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία ππξαζθάιεηαο; 

ΑΓ7 Απφ πνχ κπνξείο λα πιεξνθνξεζείο γηα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο θαλφλεο 
ππξαζθάιεηαο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ2     Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ2.4     Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα είζαη πάληνηε ελήκεξνο θαη λα γλσξίδεηο απφ κλήκεο 
ηε δηαδηθαζία άκεζεο δξάζεο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ. 

ΚΑ2 Λα ζεκαίλεηο ακέζσο ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ. 

ΚΑ3 Λα απνθφπηεηο φιεο ηηο παξνρέο ελέξγεηαο, γηα λα 
απνθεπρζεί θσηηά. 

ΚΑ4 Λα ελεκεξψλεηο ακέζσο ηα θαηάιιεια άηνκα θαη 
ππεξεζίεο. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο πηζηά ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο θαη 
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν 
εξγαζίαο. 

ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο εθθέλσζεο, ρσξίο 
παληθφ θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ ζην 
ρψξν εξγαζίαο. 

ΚΑ7 Λα θηάλεηο ζηνλ ελδεδεηγκέλν ρψξν ζπγθέληξσζεο, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν 
εξγαζίαο. 

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 
θαλνληζκνί ζε ζρέζε κε ηηο 
δηαδηθαζίεο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ2.4     Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αθνινπζείο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ; 

ΑΓ2 Ξνχ βξίζθνληαη νη δηαθφπηεο ηνπ ζπλαγεξκνχ θαη πψο ηνπο ελεξγνπνηνχκε; 

ΑΓ3 Ξνηα ζεκεία είλαη θαηάιιεια γηα πξνζηαζία ζην ρψξν εξγαζίαο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ; 

ΑΓ4 Απφ πνχ κπνξείο λα πιεξνθνξεζείο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο;  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ2     Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ2.5     Γηαηήξεζε αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη λα ηνπο 
αλαθέξεηο ζην ζσζηφ άηνκν, αθνινπζψληαο ηηο ζσζηέο 
δηαδηθαζίεο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

ΚΑ2 Λα βεβαηψλεζαη πσο νη ρψξνη επζχλεο ζνπ είλαη ζσζηά 
αζθαιηζκέλνη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε. 

ΚΑ3 Λα βεβαηψλεζαη πσο νη ρψξνη απνζήθεπζεο είλαη ζσζηά 
αζθαιηζκέλνη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε. 

ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο ακέζσο ζην αξκφδην πξφζσπν ηπρφλ 
απψιεηα ή βιάβε πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ, 
εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ. 

ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ακέζσο ζην αξκφδην πξφζσπν ηελ 
παξνπζία μέλσλ πξνζψπσλ ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ 
ηπρφλ λα απνηεινχλ απεηιή. 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Κίλδπλνη  
 Ύπνπηα άηνκα 
 Ύπνπηα αληηθείκελα 
 Ξαξάηππα αλνηρηέο είζνδνη θαη 

έμνδνη 
 Σακέλα θιεηδηά 
 Ξξνβιεκαηηθφο θσηηζκφο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ2.5     Γηαηήξεζε αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα θιεηδηά, εμνπιηζκφο θαη ρψξνη εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη πάληνηε αζθαιηζκέλα; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίδεηο θαη λα θπιάζζεζαη απφ πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη 
απεηιέο; 

ΑΓ3 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζνχκε πηζηά ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί αζθάιεηαο; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε απνιεζζέληα 
αληηθείκελα; 

ΑΓ5 Απφ πνηνλ κπνξείο λα πάξεηο πιεξνθνξίεο ζε  ζρέζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ζέκαηα 
αζθάιεηαο; 

ΑΓ6 Γηαηί δελ πξέπεη λα δίλνπκε εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα; 

ΑΓ7 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνληαη ζην αξκφδην άηνκν αζπλήζηζηα πεξηζηαηηθά; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ2     Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ2.6     Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο, ελεκεξψλεζαη θαη πξνάγεηο ηε ζεκαζία 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη 
θαλνληζκνχο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ΚΑ3 Λα θάλεηο ρξήζε νηθνινγηθψλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ 
θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ην λεξφ θαη ηηο άιιεο πεγέο 
ελέξγεηαο σο πνιχηηκα αγαζά θαη λα πξνβαίλεηο ζε 
ελέξγεηεο εμνηθνλφκεζεο ηνπο. 

ΚΑ5 Λα απνζεθεχεηο, λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα απνξξίπηεηο 
θάζε πιηθφ θαη πξντφλ κε ηξφπν πνπ λα κελ επεξεάδεηαη 
ην πεξηβάιινλ. 

ΚΑ6 Λα απνξξίπηεηο ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά ζηνπο 
ελδεδεηγκέλνπο ρψξνπο/θάδνπο απφξξηςεο. 

ΚΑ7 Λα εθαξκφδεηο ηνλ νξζφ ηξφπν απφξξηςεο γηα ηα 
άρξεζηα πιηθά/πξντφληα πνπ δελ αλαθπθιψλνληαη. 

ΚΑ8 Λα κελ ιεξψλεηο ην πεξηβάιινλ κε άρξεζηα πιηθά θαηά 
ηε δηεθπεξαίσζε κηαο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καλνληζκνί πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο  
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί γηα ζέκαηα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
 Λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο 

απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

 
ΠΔ2  Πεγέο ελέξγεηαο 
 Ζιεθηξηζκφο 
 Γθάδη 
 Ξεηξέιαην 

 
ΠΔ3  Δλέξγεηεο εμνηθνλφκεζεο 
 Σξήζε αλαγθαίνπ λεξνχ ρσξίο 

ζπαηάιεο 
 Θιείζηκν κεραλεκάησλ θαη 

ζπζθεπψλ πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη 

 Θιείζηκν θψησλ θαη ζπζηεκάησλ 
θιηκαηηζκνχ ζε ρψξνπο πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη 

 
ΠΔ4  Αλαθπθιψζηκα πιηθά 
 Σαξηηά 
 Ξιαζηηθά 
 Γπαιηά 
 Κπαηαξίεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ2.6     Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε πνιηηηθή, νη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί θαη νη δηαδηθαζίεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 

ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο γηα ηηο εξγαζίεο ζνπ; 

ΑΓ3 Ξνηα απφ ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηείο ζεσξνχληαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη πνηα φρη; 

ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη κέζνδνη θαη θαιέο πξαθηηθέο εμνηθνλφκεζεο λεξνχ θαη ελέξγεηαο; 

ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία νξζήο απνζήθεπζεο , ρξήζεο θαη απφξξηςεο πιηθψλ θαη πξντφλησλ; 

ΑΓ6 Ξνηα ζεσξνχληαη αλαθπθιψζηκα πιηθά θαη πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη απφξξηςεο ηνπο; 

ΑΓ7 Ξνηα ζεσξνχληαη βιαβεξά πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθά, πξντφληα θαη απφβιεηα θαη πνηα είλαη ε 
δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη απφξξηςεο ηνπο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ3     Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ πξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ζηνπο πειάηεο, ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ αλάινγα κε 
ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε θαη ν ζσζηφο ρεηξηζκφο παξαπφλσλ γηα ηελ θαιχηεξε 
εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ3.1 Ξξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ζηνπο πειάηεο  

 

ΠΦΠ3.2 Ξξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 

 

ΠΦΠ3.3 Σεηξηζκφο παξαπφλσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ3     Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ3.1     Ξξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ζηνπο πειάηεο 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο πάληνηε άςνγε εκθάληζε θαη πγηεηλή. 

ΚΑ2 Λα είζαη πάληνηε επγεληθφο θαη θηιηθφο κε φινπο ηνπο 
πειάηεο. 

ΚΑ3 Λα ζηέθεζαη ζσζηά ζηελ παξνπζία πειαηψλ. 

ΚΑ4 Λα ραηξεηάο θαη λα πξνζθσλείο κε ην ζσζηφ ηξφπν 
ηνπο πειάηεο. 

ΚΑ5 Λα εμππεξεηείο θαη λα βνεζάο ηνπο πειάηεο κε άςνγε 
ζπκπεξηθνξά, ακέζσο θαη απνηειεζκαηηθά. 

ΚΑ6 Λα δηαηεξείο ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά πνπ είλαη 
ζηε δηάζεζε ησλ πειαηψλ ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε. 

ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ8 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.  

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δκθάληζε θαη πγηεηλή 
 Αηνκηθή πγηεηλή 
 Πηνιή 
 Καιιηά 
 Θνζκήκαηα 

 
ΠΔ2  Δμνπιηζκφο θαη πιηθά 
 Ππζθεπέο θαη εμνπιηζκφο 

απηνεμππεξέηεζεο πειαηψλ 
 Δμνπιηζκφο, πιηθά θαη επίπισζε 

ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο 
 Δμνπιηζκφο, πιηθά θαη επίπισζε 

ζηα δσκάηηα πειαηψλ 
 Δμνπιηζκφο θαη πιηθά πνπ κπνξεί 

λα δεηεζνχλ απφ ηνπο πειάηεο 
 

ΠΔ3  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
 

ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο θαη πιηθά 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε 
 Απξεπήο ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πειάηε 
 Ηδηφκνξθεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ3.1     Ξξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ζηνπο πειάηεο 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ζηνιή γηα ηελ εξγαζία ζνπ; 

ΑΓ2 Ξψο ζηέθεζαη ζσζηά ζηελ παξνπζία πειαηψλ; 

ΑΓ3 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο ραηξεηηζκνχ θαη πξνζθψλεζεο ησλ πειαηψλ; 

ΑΓ4 Ξνηνο εμνπιηζκφο θαη πιηθά πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία ζνπ είλαη ζηε δηάζεζε ησλ πειαηψλ; 

ΑΓ5 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ6 Ξψο δηαηεξνχκε ζε θαιή θαηάζηαζε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 
πειαηψλ; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνπκε ηηο απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ3     Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ3.2     Ξξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο, λα θαηαλνείο θαη λα αληαπνθξίλεζαη 
ακέζσο ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 
πειάηε. 

ΚΑ2 Λα θαηεπζχλεηο ηνλ πειάηε ζην θαηάιιειν ηκήκα ή 
ζπλάδειθφ ζνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο απαίηεζεο ή 
ηεο αλάγθεο ηνπ. 

ΚΑ3 Λα πξνζθέξεηο ην θαηάιιειν πξντφλ ή ππεξεζία, 
αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. 

ΚΑ4 Λα πξνζθέξεηο αλαβάζκηζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο 
ππεξεζίαο θαη ελαιιαθηηθέο επηινγέο. 

ΚΑ5 Λα πξνζθέξεηο ην ελεκεξσηηθφ πιηθφ πνπ αθνξά ην 
πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. 

ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα 
πιενλεθηήκαηα γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ηελ 
ππεξεζία. 

ΚΑ7 Λα πξνηξέπεηο ηνλ πειάηε λα αγνξάζεη ή λα θξαηήζεη 
ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ππεξεζία. 

ΚΑ8 Λα νινθιεξψλεηο ηελ πψιεζε.  

ΚΑ9 Λα αληηκεησπίδεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.  

ΚΑ10 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ11 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Απαηηήζεηο θαη αλάγθεο 
ηνπ πειάηε 
 πεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηελ 
επηρείξεζε δσξεάλ 

 πεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ 
πξνζθέξνληαη απφ ηελ 
επηρείξεζε έλαληη ρξέσζεο 

 Ξξνπιεξσκέλεο ππεξεζίεο θαη 
πξντφληα  

 πεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ δελ 
πξνζθέξνληαη απφ ηελ 
επηρείξεζε 

 
ΠΔ2  Δλεκεξσηηθφ πιηθφ 
 Ξιεξνθνξηαθά θαη δηαθεκηζηηθά 

θπιιάδηα θαη θαηάινγνη  
 Ξίλαθαο πιεξνθνξηψλ 
 Ζιεθηξνληθή παξνπζίαζε 

 
ΠΔ3  Πιεξνθνξίεο 
 Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

πξντφληνο 
 Ώξεο ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ 
 Ρξφπνη θξάηεζεο πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο  
 Ρηκέο θαη εηδηθέο πξνζθνξέο 

 
ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε  
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ή αλάγθεο 

ηνπ πειάηε 
 
ΠΔ5  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ3.2     Ξξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξψο αλαγλσξίδνπκε ηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηνπ πειάηε; 

ΑΓ2 Ξνηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πξνζθέξεη ε επηρείξεζε; 

ΑΓ3 Ξνηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πξνζθέξεη ην ηκήκα ζην νπνίν εξγάδεζαη; 

ΑΓ4 Ξνην ηκήκα πξνζθέξεη, ην θάζε πξντφλ θαη ππεξεζία, πνπ δελ πξνζθέξεη ην ηκήκα ζνπ; 

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο θαη αλαβαζκίζεηο γηα ην θάζε πξντφλ θαη ππεξεζία πνπ 
πξνζθέξεη ην ηκήκα ζνπ; 

ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη ζσζηέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνλ πειάηε γηα ην θάζε 
πξντφλ θαη ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη ην ηκήκα ζνπ; 

ΑΓ7 Ξνην ελεκεξσηηθφ πιηθφ κπνξείο λα πξνζθέξεηο γηα ην θάζε πξντφλ θαη ππεξεζία; 

ΑΓ8 Ξψο αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηηο απνθιίζεηο;  

ΑΓ9 Ξψο πξνηξέπεηο ζσζηά ηνλ πειάηε λα αγνξάζεη ή λα θξαηήζεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία; 

ΑΓ10 Ξψο νινθιεξψλεηο ηελ πψιεζε γηα ην θάζε πξντφλ ή ππεξεζία;  

ΑΓ11 Ξνηνη είλαη νη  θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ12 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ3     Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ3.3     Σεηξηζκφο παξαπφλσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ παξαπφλσλ. 

ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο ην παξάπνλν ηνπ 
πειάηε. 

ΚΑ3 Λα πξνζδηνξίδεηο ηελ αηηία ηνπ παξαπφλνπ. 

ΚΑ4 Λα ηζνξξνπείο ηελ αλάγθε ή απαίηεζε ηνπ πειάηε κε 
ηηο αλάγθεο ηνπ μελνδνρείνπ. 

ΚΑ5 Λα ελεξγείο ακέζσο πξνο εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε 
κέζα ζην πιαίζην ησλ επζπλψλ ζνπ. 

ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ην παξάπνλν ζηνλ πξντζηάκελφ ζνπ θαη 
λα δεηάο ηε ζπκβνιή ηνπ φπνπ ρξεηάδεηαη. 

ΚΑ7 Λα εηζεγείζαη ηδέεο θαη πξνηάζεηο πξνο απνθπγή 
παξφκνηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

ΚΑ8 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ 
εξγαζία. 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Παξάπνλν 
 Πρεηηθφ κε ρξνληθά πιαίζηα 
 Πρεηηθφ κε πνηφηεηα 
 Πρεηηθφ κε ρξέσζε 
 Πρεηηθφ κε κε πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο ή πξντφληα 
 Πρεηηθφ κε αληηπαξάζεζε κε 

άιιν πειάηε 
 Πρεηηθφ κε αληηπαξάζεζε κε 

ζπλάδειθφ ζνπ 
 
ΠΔ2  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ3.3     Σεηξηζκφο παξαπφλσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζσζηή δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ παξαπφλσλ; 

ΑΓ2 Ξψο αλαγλσξίδεηο θαη θαηαλνείο ζσζηά ην παξάπνλν ηνπ πειάηε; 

ΑΓ3 Ξψο πξνζδηνξίδεηο ζσζηά ηελ αηηία ηνπ παξαπφλνπ; 

ΑΓ4 Ξνηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζνπ επηηξέπεη ην πιαίζην ησλ επζπλψλ ζνπ; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ4     Δπηθνηλσλία κε πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο ζηα ειιεληθά 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ ζσζηή επηθνηλσλία κε πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο ζηα ειιεληθά. Ζ ζπκκεηνρή ζε 
νκαδηθέο εξγαζίεο κε ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ4.1 Πσζηή επηθνηλσλία ζηα ειιεληθά 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ4     Δπηθνηλσλία κε πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο ζηα ειιεληθά 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ4.1     Πσζηή επηθνηλσλία ζηα ειιεληθά  

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ζσζηά ην αίηεκα γηα παξνρή 
εμππεξέηεζεο, φπσο εθθξάδεηαη απφ πειάηε, ζπλεξγάηε 
ή ζπλάδειθν ζηα ειιεληθά. 

ΚΑ2 Λα πξνζθέξεηο ακέζσο εμππεξέηεζε θαη βνήζεηα πξνο 
πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο, ρξεζηκνπνηψληαο 
ηα ειιεληθά. 

ΚΑ3 Λα εθθξάδεζαη κε επγέλεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζσζηή 
πξνζθψλεζε θαη ηνλ θαηάιιειν ηφλν θαη ξπζκφ νκηιίαο. 

ΚΑ4 Λα κεηαδίδεηο κε επθξάδεηα θαη ηε ζσζηή πξνθνξά ην 
κήλπκά ζνπ, ειαρηζηνπνηψληαο ηνλ θίλδπλν 
παξεμήγεζεο. 

ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα ζπλδπάδεηο ζσζηά εχθνια 
θαηαλνεηέο εθθξάζεηο, γηα λα δεηάο θαη λα παξέρεηο 
πιεξνθνξίεο θαη λα επηιχεηο ηπρφλ απνξίεο. 

ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνπο θαηάιιεινπο ηερληθνχο φξνπο 
θαη λα εθθξάδεζαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα, 
ψζηε λα γίλεζαη θαηαλνεηφο απφ ην ζπλνκηιεηή ζνπ. 

ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο απινχο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 
επεμήγεζεο, φηαλ ν ζπλνκηιεηήο ζνπ δελ αληηιακβάλεηαη 
ζσζηά ην κήλπκα πνπ κεηαδίδεηο. 

ΚΑ8 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα δηαζέζηκα κέζα γξαπηήο 
επηθνηλσλίαο γηα λα επηβεβαηψλεηο, φπνπ απαηηείηαη, ηελ 
επηθνηλσλία ζνπ, δηαηππψλνληαο ηηο πιεξνθνξίεο κε 
απιέο, θαηαλνεηέο θαη γξακκαηηθά ζσζηέο θξάζεηο. 

ΚΑ9 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ10 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ11 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πιεξνθνξίεο 
 Γηεπθνιχλζεηο θαη 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη 
πξντφληα 

 Ρηκέο δηακνλήο, δηαηξνθήο, 
ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 

 Δηδηθέο πξνζθνξέο 
 Ώξεο ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ θαη 

θαηαζηεκάησλ 
 Ξξφγξακκα ςπραγσγίαο 
 Ρξφπνη θξάηεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

ΠΔ2  Σερληθνί φξνη 
 Σαξαθηεξηζηηθά θαη νλνκαζίεο 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 
 Νηθνλνκηθνί φξνη 

ΠΔ3  Δλαιιαθηηθνί ηξφπνη 
 Ξιεξνθνξηαθά θπιιάδηα θαη 

θαηάινγνη 
 Ξίλαθαο πιεξνθνξηψλ 
 Φσηνγξαθηθφ πιηθφ 
 Ζιεθηξνληθή παξνπζίαζε  

ΠΔ4  Μέζα γξαπηήο 
επηθνηλσλίαο 
 Ρειενκνηφηππν, ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, ηειεγξάθεκα, 
ηέιεμ  

 Ρηκνιφγην, ινγαξηαζκφο 
 Γειηίν θξάηεζεο ή δειηίν 

αληαιιαγήο ππεξεζηψλ θαη 
πξντφλησλ  

ΠΔ5  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Γηάιεθηνο ή πξνθνξά πνπ δελ 

γλσξίδνπκε 
 Απξεπήο ζπκπεξηθνξά 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ4.1     Πσζηή επηθνηλσλία ζηα ειιεληθά 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξψο πξνζθσλνχκε ζσζηά ηνπο πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο; 

ΑΓ2 Ξψο κπνξνχκε λα απνθχγνπκε ηνλ θίλδπλν παξεμήγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνκηιίαο; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη; 

ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη ηερληθνί φξνη πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πψο εμεγνχληαη ζην 
ζπλνκηιεηή καο; 

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη ηπρφλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζσζηή κεηάδνζε ησλ 
κελπκάησλ ζην ζπλνκηιεηή καο; 

ΑΓ6 Κε πνηα κέζα επηβεβαηψλνπκε γξαπηψο ηελ  επηθνηλσλία καο; 

ΑΓ7 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ5    Δπηθνηλσλία κε πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο ζηα αγγιηθά 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ ζσζηή επηθνηλσλία κε πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο ζηα αγγιηθά.  Ζ ζπκκεηνρή ζε 
νκαδηθέο εξγαζίεο κε ηε ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ5.1 Πσζηή επηθνηλσλία ζηα αγγιηθά 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ5      Δπηθνηλσλία κε πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο ζηα αγγιηθά 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ5.1      Πσζηή επηθνηλσλία ζηα αγγιηθά 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ζσζηά ην αίηεκα γηα παξνρή 
εμππεξέηεζεο, φπσο εθθξάδεηαη απφ πειάηε, 
ζπλεξγάηε ή ζπλάδειθν ζηα αγγιηθά. 

ΚΑ2 Λα πξνζθέξεηο ακέζσο εμππεξέηεζε θαη βνήζεηα πξνο 
πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηα αγγιηθά. 

ΚΑ3 Λα εθθξάδεζαη κε επγέλεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε 
ζσζηή πξνζθψλεζε θαη ηνλ θαηάιιειν ηφλν θαη 
ξπζκφ νκηιίαο. 

ΚΑ4 Λα κεηαδίδεηο κε επθξάδεηα θαη ηε ζσζηή πξνθνξά ην 
κήλπκά ζνπ, ειαρηζηνπνηψληαο ηνλ θίλδπλν 
παξεμήγεζεο. 

ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα ζπλδπάδεηο ζσζηά εχθνια 
θαηαλνεηέο εθθξάζεηο, γηα λα δεηάο θαη λα παξέρεηο 
πιεξνθνξίεο θαη λα επηιχεηο ηπρφλ απνξίεο. 

ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνπο θαηάιιεινπο ηερληθνχο φξνπο 
θαη λα εθθξάδεζαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα, 
ψζηε λα γίλεζαη θαηαλνεηφο απφ ην ζπλνκηιεηή ζνπ. 

ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο απινχο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 
επεμήγεζεο, φηαλ ν ζπλνκηιεηήο ζνπ δελ 
αληηιακβάλεηαη ζσζηά ην κήλπκα πνπ κεηαδίδεηο. 

ΚΑ8 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα δηαζέζηκα κέζα γξαπηήο 
επηθνηλσλίαο γηα λα επηβεβαηψλεηο, φπνπ απαηηείηαη, 
ηελ επηθνηλσλία ζνπ, δηαηππψλνληαο ηηο πιεξνθνξίεο 
κε απιέο, θαηαλνεηέο θαη γξακκαηηθά ζσζηέο θξάζεηο. 

ΚΑ9 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ10 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ11 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πιεξνθνξίεο 
 Γηεπθνιχλζεηο θαη πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο θαη πξντφληα 
 Ρηκέο δηακνλήο, δηαηξνθήο, 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 
 Δηδηθέο πξνζθνξέο 
 Ώξεο ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ θαη 

θαηαζηεκάησλ 
 Ξξφγξακκα ςπραγσγίαο 
 Ρξφπνη θξάηεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

ΠΔ2  Σερληθνί φξνη 
 Σαξαθηεξηζηηθά θαη νλνκαζίεο 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 
 Νηθνλνκηθνί φξνη 

ΠΔ3  Δλαιιαθηηθνί ηξφπνη 
 Ξιεξνθνξηαθά θπιιάδηα θαη 

θαηάινγνη 
 Ξίλαθαο πιεξνθνξηψλ 
 Φσηνγξαθηθφ πιηθφ 
 Ζιεθηξνληθή παξνπζίαζε  

ΠΔ4  Μέζα γξαπηήο επηθνηλσλίαο 
 Ρειενκνηφηππν, ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, ηειεγξάθεκα  
 Ρηκνιφγην, ινγαξηαζκφο 
 Γειηίν θξάηεζεο ή δειηίν 

αληαιιαγήο ππεξεζηψλ θαη 
πξντφλησλ  

ΠΔ5  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Γηάιεθηνο ή πξνθνξά πνπ δελ 

γλσξίδνπκε 
 Απξεπήο ζπκπεξηθνξά 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ5.1     Πσζηή επηθνηλσλία ζηα αγγιηθά 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξψο πξνζθσλνχκε ζσζηά ηνπο πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο; 

ΑΓ2 Ξψο κπνξνχκε λα απνθχγνπκε ηνλ θίλδπλν παξεμήγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνκηιίαο; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη; 

ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη ηερληθνί φξνη πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πψο εμεγνχληαη ζην 
ζπλνκηιεηή καο; 

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη ηπρφλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζσζηή κεηάδνζε ησλ 
κελπκάησλ ζην ζπλνκηιεηή καο; 

ΑΓ6 Κε πνηα κέζα επηβεβαηψλνπκε γξαπηψο ηελ επηθνηλσλία καο; 

ΑΓ7 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ6      Γξάζε ζε πεξίπησζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ άκεζε αληαπφθξηζε ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ε άκεζε ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ 
θαη ε παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ.  

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ6.1 Γξάζε ζε πεξίπησζε θσηηάο 

 

ΠΦΠ6.2 Γξάζε ζε πεξίπησζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 

 

ΠΦΠ6.3 Γξάζε ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ6     Γξάζε ζε πεξίπησζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ6.1     Γξάζε ζε πεξίπησζε θσηηάο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα είζαη πάληνηε ελήκεξνο θαη λα γλσξίδεηο απφ 
κλήκεο ηηο δηαδηθαζίεο άκεζεο δξάζεο ζε πεξίπησζε 
θσηηάο. 

ΚΑ2 Λα γλσξίδεηο πνπ βξίζθεηαη ν αλαγθαίνο εμνπιηζκφο 
ππξφζβεζεο. 

ΚΑ3 Λα γλσξίδεηο ην ζσζηφ ρεηξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ 
ππξφζβεζεο. 

ΚΑ4 Λα γλσξίδεηο πνπ είλαη νη έμνδνη θηλδχλνπ θαη νη ρψξνη 
ζπγθέληξσζεο. 

KA5 Λα ελεκεξψλεηο ακέζσο ηα θαηάιιεια άηνκα θαη 
ππεξεζίεο θαη λα αθνινπζείο πηζηά ηηο δηαδηθαζίεο. 

KA6 Λα θαζνδεγείο ηνπο πειάηεο, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ην 
πξνζσπηθφ ζηνπο ζσζηνχο ρψξνπο ζπγθέληξσζεο. 

ΚΑ7 Λα δίλεηο πξνηεξαηφηεηα ζηε βνήζεηα αηφκσλ κε 
εηδηθέο αλάγθεο. 

KA8 Λα ζπιιέγεηο θαη λα θπιάζζεηο κε ην ζσζηφ ηξφπν 
φια ηα αλαγθαία πιηθά, φηαλ απηφ κπνξεί λα γίλεη κε 
αζθάιεηα. 

ΚΑ9 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ10 Λα παξέρεηο φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζηηο 
ππεξεζίεο άκεζεο δξάζεο. 

ΚΑ11 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ12 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκφο ππξφζβεζεο 
 Ξπξνζβεζηήξεο 
 Θνπβέξηεο ππξφζβεζεο 
 Ιάζηηρν ππξφζβεζεο 
 Αληρλεπηέο θαπλνχ 

ΠΔ2  Άηνκα θαη ππεξεζίεο 
 πεξεζίεο άκεζεο δξάζεο 
 Γηεπζπληή μελνδνρείνπ ή ην 

δηεπζπληή ελ ππεξεζία 
 πεχζπλν ηκήκαηνο ζπληήξεζεο 
 Ρνπο αξρεγνχο ησλ νκάδσλ θαη ηηο 

νκάδεο ππξαζθάιεηαο θαη πξψησλ 
βνεζεηψλ ηνπ μελνδνρείνπ 

 Ρειεθσλεηή 
ΠΔ3  Τιηθά 
 Θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ 
 Ξεξηερφκελν θαη αξρείν ηνπ ηακείνπ 

ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο 
 Ξξφθιεζε παληθνχ 

ΠΔ5  Αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο 
 Ρφπνο έλαξμεο  θσηηάο  
 Ξηζαλνί ρψξνη επέθηαζεο ηεο 

θσηηάο 
 Γεηηλίαζε κε εχθιεθηα ή άιια 

επηθίλδπλα πιηθά 
 Ξηζαλνί πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη 

πξνζσπηθφ πνπ θηλδπλεχνπλ 
 Θάλαηνη ή ηξαπκαηηζκνί 
 Πεκεία ππξφζβεζεο 
 Ώξα ζήκαλζεο ηνπ ζπλαγεξκνχ 

ΠΔ6  Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 
 Ξαηδηά 
 Άηνκα ηξίηεο ειηθίαο 
 Άηνκα κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο 

ΠΔ7  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ6.1      Γξάζε ζε πεξίπησζε θσηηάο 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο άκεζεο δξάζεο ζε πεξίπησζε θσηηάο; 

ΑΓ2 Ξνηνο είλαη ν αλαγθαίνο εμνπιηζκφο ππξφζβεζεο θαη πνπ βξίζθεηαη; 

ΑΓ3 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο; 

ΑΓ4 Ξνηα άηνκα θαη ππεξεζίεο πξέπεη λα εηδνπνηνχληαη ακέζσο κφιηο εθδεισζεί θσηηά; 

ΑΓ5 Ξνηνη απνηεινχλ ηελ νκάδα άκεζεο δξάζεο θαη ηελ νκάδα πξψησλ βνεζεηψλ ηνπ 
μελνδνρείνπ; 

ΑΓ6 Ξνχ βξίζθνληαη νη έμνδνη θηλδχλνπ; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη ζπγθέληξσζεο ζε πεξίπησζε θσηηάο; 

ΑΓ8 Ξνηεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνπκε ζηηο ππεξεζίεο άκεζεο δξάζεο; 

ΑΓ9 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ10 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ11 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ6      Γξάζε ζε πεξίπησζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ6.2      Γξάζε ζε πεξίπησζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ  
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα είζαη πάληνηε ελήκεξνο θαη λα γλσξίδεηο απφ 
κλήκεο ηηο δηαδηθαζίεο άκεζεο δξάζεο ζε 
πεξίπησζε θπζηθήο θαηαζηξνθήο. 

ΚΑ2 Λα αληαπνθξίλεζαη ακέζσο θαη ςχρξαηκα ζε θάζε 
πεξίπησζε θπζηθήο θαηαζηξνθήο. 

ΚΑ3 Να εληνπίδεηο ην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο. 

ΚΑ4 Λα ελεκεξψλεηο ακέζσο ηα θαηάιιεια άηνκα 
θαη ππεξεζίεο θαη λα αθνινπζείο πηζηά ηηο 
δηαδηθαζίεο. 

ΚΑ5 Λα θαζνδεγείο ηνπο πειάηεο, ηνπο ζπλεξγάηεο 
θαη ην πξνζσπηθφ ζηνπο ζσζηνχο ρψξνπο 
ζπγθέληξσζεο. 

ΚΑ6 Λα δίλεηο πξνηεξαηφηεηα ζηε βνήζεηα αηφκσλ 
κε εηδηθέο αλάγθεο. 

ΚΑ7 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ 
απνθιίζεηο. 

ΚΑ8 Λα παξέρεηο φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο 
ζηηο ππεξεζίεο άκεζεο δξάζεο. 

ΚΑ9 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ10 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γηαδηθαζίεο 
 Πήκαλζε γεληθνχ ζπλαγεξκνχ θαη 

εθθέλσζε μελνδνρείνπ 
 Θιήζε ππεξεζηψλ άκεζεο δξάζεο 
 Αλαθνηλψζεηο ζηνπο πειάηεο, ζπλεξγάηεο 

θαη πξνζσπηθφ 
ΠΔ2  Φπζηθέο θαηαζηξνθέο 
 Πεηζκφο 
 Θπθιψλαο θαη αλεκνζηξφβηινο 
 Θαηαηγίδα θαη πιεκκχξα 
 Ξπξθαγηά 
 Θαηνιίζζεζε 

ΠΔ3  Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 
 Ξαηδηά 
 Άηνκα ηξίηεο ειηθίαο 
 Άηνκα κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο 

ΠΔ4  Αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο 
 Σψξνη πξφθιεζεο θαηαζηξνθήο θαη θηλ-

δχλσλ αζθάιεηαο θαη άιινη πηζαλνί ρψξνη 
 Γεηηλίαζε κε εχθιεθηα ή άιια επηθίλδπλα 

πιηθά 
 Ξηζαλνί πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη 

πξνζσπηθφ πνπ θηλδπλεχνπλ 
 Θάλαηνη ή ηξαπκαηηζκνί 
 Πεκεία ππξφζβεζεο 
 Κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο 
 Ώξα πξφθιεζεο ηεο θαηαζηξνθήο 

ΠΔ5  Άηνκα θαη ππεξεζίεο 
 πεξεζίεο άκεζεο δξάζεο 
 Γηεπζπληή μελνδνρείνπ ή ην δηεπζπληή 

ελ ππεξεζία 
 πεχζπλν ηκήκαηνο ζπληήξεζεο 
 Ρνπο αξρεγνχο ησλ νκάδσλ θαη ηηο 

νκάδεο άκεζεο δξάζεο θαη πξψησλ 
βνεζεηψλ ηνπ μελνδνρείνπ 

 Ρειεθσλεηή 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο εμνπιηζκφο 
 Ξξφθιεζε παληθνχ 

ΠΔ7  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 

εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ6.2      Γξάζε ζε πεξίπησζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο πνπ κπνξεί λα ηχρνπλ; 

ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο άκεζεο δξάζεο ζε πεξίπησζε θπζηθήο θαηαζηξνθήο; 

ΑΓ3 Ξψο ελεξγείο ζε θάζε πεξίπησζε αλάινγα κε ην είδνο ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο; 

ΑΓ4 Ξνηα άηνκα θαη ππεξεζίεο πξέπεη λα εηδνπνηνχληαη ακέζσο κφιηο ηχρεη κηα θπζηθή 
θαηαζηξνθή; 

ΑΓ5 Ξνηνη απνηεινχλ ηελ νκάδα άκεζεο δξάζεο θαη ηελ νκάδα πξψησλ βνεζεηψλ ηνπ 
μελνδνρείνπ; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη ζπγθέληξσζεο ζε πεξίπησζε θπζηθήο θαηαζηξνθήο; 

ΑΓ7 Ξνηα πιηθά ζπιιέγνπκε θαη θπιάζζνπκε πξηλ απφ ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο; 

ΑΓ8 Ξνηεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνπκε ζηηο ππεξεζίεο άκεζεο δξάζεο; 

ΑΓ9 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ10 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ11 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ6      Γξάζε ζε πεξίπησζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ6.3     Γξάζε ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα είζαη πάληνηε ελήκεξνο θαη λα γλσξίδεηο 
απφ κλήκεο ηηο δηαδηθαζίεο άκεζεο δξάζεο 
ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ. 

ΚΑ2 Λα αληαπνθξίλεζαη ακέζσο θαη ςχρξαηκα ζην 
πεξηζηαηηθφ αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ. 

ΚΑ3 Λα εληνπίδεηο ηελ αηηία ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

ΚΑ4 Λα παξαηεξείο θαη λα αθνχο πξνζεθηηθά θαη λα 
ζπιιέγεηο πιεξνθνξίεο πνπ πηζαλφλ λα 
βνεζήζνπλ ζηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηνπ 
πεξηζηαηηθνχ. 

ΚΑ5 Λα ελεκεξψλεηο ακέζσο ηα θαηάιιεια  άηνκα 
θαη ππεξεζίεο θαη λα αθνινπζείο πηζηά ηηο 
νδεγίεο ηνπο γηα ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο. 

ΚΑ6 Λα γλσξίδεηο πνπ βξίζθεηαη ην θνπηί Ξξψησλ 
Βνεζεηψλ. 

ΚΑ7 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ 
απνθιίζεηο. 

ΚΑ8 Λα παξέρεηο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
ζηα θαηάιιεια άηνκα θαη ππεξεζίεο. 

ΚΑ9 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 
εξγαζίαο. 

ΚΑ10 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γηαδηθαζίεο 
 Θιήζε ηαηξνχ 
 Θιήζε ππεξεζηψλ άκεζεο δξάζεο θαη 

πξψησλ βνεζεηψλ 
 Θιήζε νκάδσλ άκεζεο δξάζεο θαη πξψησλ 

βνεζεηψλ ηνπ μελνδνρείνπ 
 Κεηαθνξά αζζελνχο ζε λνζνθνκείν ή 

θιηληθή 
 Δλεκέξσζε ζπγγελψλ ή θίισλ 
 Δλεκέξσζε αξρεγνχ νκάδαο, ηνπξηζηηθνχ 

πξάθηνξα  
ΠΔ2  Δληνπηζκφο 
 Ξξνζσπηθφο 
 Ρειεθσληθφο 
 Κε ξαδηνεπηθνηλσλία 

ΠΔ3  Αηηία ηνπ πεξηζηαηηθνχ 
 Αηχρεκα 
 Θαθφβνπιε ελέξγεηα 
 Μαθληθή αζζέλεηα 
 Σξφληα πάζεζε 
 Άγλσζηε αηηία 

ΠΔ4  Πιεξνθνξίεο 
 Αξηζκφο αζζελψλ ή ηξαπκαηηψλ 
 Ππκπηψκαηα αζζέλεηαο 
 Δίδνο θαη κέγεζνο ηξαπκαηηζκνχ 
 Φχιν, ειηθία θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αζζελψλ ή ηξαπκαηηψλ 
 Αηηία αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ 
 Ώξα εθδήισζεο αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ 
 Θίλδπλνη γηα πεξαηηέξσ αζζελείο ή 

ηξαπκαηίεο 
ΠΔ5  Άηνκα θαη ππεξεζίεο  
 Γηεπζπληή μελνδνρείνπ ή δηεπζπληή ελ 

ππεξεζία 
 Ηαηξφ μελνδνρείνπ ή/θαη ηαηξφ πξαθηνξείνπ 
 Νκάδα πξψησλ βνεζεηψλ θαη νκάδα άκεζεο 

δξάζεο ηνπ μελνδνρείνπ 
 πεξεζίεο άκεζεο δξάζεο 
 Ρειεθσλεηή 

ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο εμνπιηζκφο 
 Ξξφθιεζε παληθνχ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ6      Γξάζε ζε πεξίπησζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ6.3     Γξάζε ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ  

 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 

εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ6.3      Γξάζε ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο άκεζεο δξάζεο ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα αίηηα θαη είδε αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ; 

ΑΓ3 Κε πνηνπο ηξφπνπο εληνπίδνπκε ηελ αηηία ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη πψο ζπιιέγνπκε ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο; 

ΑΓ4 Ξνηα άηνκα θαη ππεξεζίεο πξέπεη λα εηδνπνηνχληαη  ακέζσο; 

ΑΓ5 Ξνηνη απνηεινχλ ηελ νκάδα άκεζεο δξάζεο θαη ηελ νκάδα πξψησλ βνεζεηψλ ηνπ 
μελνδνρείνπ; 

ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνπκε ζηηο ππεξεζίεο άκεζεο δξάζεο; 

ΑΓ7 Ξνχ βξίζθεηαη ην θνπηί Ξξψησλ Βνεζεηψλ; 

ΑΓ8 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ7      Ξαξάζεζε κεξίδαο θαγεηνχ ζε πηάην 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ ζσζηή κεηαθνξά, παξνπζίαζε θαη παξάζεζε κεξίδαο θαγεηνχ ζε πηάην θαη ε παξάζεζε 
ζπλνδεπηηθψλ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ7.1 Κεηαθνξά, παξνπζίαζε θαη παξάζεζε θαγεηνχ 

 

ΠΦΠ7.2 Ξαξάζεζε ζπλνδεπηηθψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ7 Ξαξάζεζε κεξίδαο θαγεηνχ ζε πηάην 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ7.1 Κεηαθνξά, παξνπζίαζε θαη παξάζεζε θαγεηνχ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα κεηαθέξεηο ηε ζσζηή κεξίδα θαγεηνχ ζε 
πηάην απφ ην ρψξν εηνηκαζίαο ζην ζσζηφ πειάηε. 

ΚΑ2 Λα παξνπζηάδεηο ηε κεξίδα θαγεηνχ ζε πηάην 
ζηνλ πειάηε θαη λα ηελ ηνπνζεηείο ζην ηξαπέδη. 

ΚΑ3 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ4 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μεξίδα θαγεηνχ ζε πηάην  
 Νξεθηηθφ 
 Πνχπα ή δσκφο 
 Θπξίσο πηάην 
 Δπηδφξπην 
 Διαθξχ θαγεηφ 

 
ΠΔ2  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ3  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο 
 Ιάζνο κεξίδα ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαγγειία 
 Ιαλζαζκέλε παξνπζίαζε ζην 

πηάην 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ7.1     Κεηαθνξά, παξνπζίαζε θαη παξάζεζε θαγεηνχ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξψο εξκελεχεηαη ζσζηά ην δειηίν παξαγγειίαο; 

ΑΓ2 Ξνηα ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ηεο ζσζηήο κεξίδαο θαγεηνχ ζε πηάην ζην 
ζσζηφ πειάηε; 

ΑΓ3 Ξνηα είλαη ε ζσζηή παξνπζίαζε θαγεηνχ ζε πηάην; 

ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ζσζηφο ηξφπνο κεηαθνξάο κεξίδαο θαγεηνχ ζε πηάην; 

ΑΓ5 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο παξνπζίαζεο θαη ηνπνζέηεζεο κεξίδαο θαγεηνχ ζε πηάην γηα 
ηνλ πειάηε; 

ΑΓ6 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ7      Ξαξάζεζε κεξίδαο θαγεηνχ ζε πηάην 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ7.2     Ξαξάζεζε ζπλνδεπηηθψλ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα πξνεηνηκάδεηο θαη λα δηαηεξείο ηα ζσζηά είδε 
ζπλνδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ην εδεζκαηνιφγην. 

ΚΑ2 Λα κεηαθέξεηο ηα ζσζηά ζπλνδεπηηθά ζε ζρέζε κε 
ην θαγεηφ ζην ηξαπέδη. 

ΚΑ3 Λα παξνπζηάδεηο θαη λα παξαζέηεηο ηα ζπλνδεπηηθά. 

ΚΑ4 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ5 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δίδε ζπλνδεπηηθψλ 
 Κπαραξηθά 
 Δπψλπκεο ζάιηζεο, ιάδη, μχδη, 

ιεκφλη, ζπλνδεπηηθά 
παξαζθεπάζκαηα θαη κνπζηάξδεο 

 Βνχηπξν θαη καξγαξίλε 
 Τσκί 

 
ΠΔ2  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ3  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο 
 Ιάζνο ζπλνδεπηηθά ζε ζρέζε κε 

ην θαγεηφ 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ7.2     Ξαξάζεζε ζπλνδεπηηθψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα είδε ζπλνδεπηηθψλ; 

ΑΓ2 Ξνηα ζπλνδεπηηθά πξνζθέξνληαη κε ην θάζε θαγεηφ; 

ΑΓ3 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο κεηαθνξάο γηα ην θάζε ζπλνδεπηηθφ; 

ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο παξνπζίαζεο θαη παξάζεζεο γηα ην θάζε ζπλνδεπηηθφ; 

ΑΓ5 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ8      Ξαξάζεζε θαγεηνχ απφ κπνπθέ 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ δηαξξχζκηζε, ε παξνπζίαζε θαη ε δηαηήξεζε ηνπ κπνπθέ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ8.1 Γηαξξχζκηζε, παξνπζίαζε θαη δηαηήξεζε κπνπθέ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ8      Ξαξάζεζε θαγεηνχ απφ κπνπθέ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ8.1      Γηαξξχζκηζε, παξνπζίαζε θαη δηαηήξεζε κπνπθέ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαξξπζκίδεηο ην κπνπθέ, αλάινγα κε ην είδνο 
γεχκαηνο, ηνλ ηχπν κπνπθέ θαη ηε κέζνδν 
εμππεξέηεζεο. 

ΚΑ2 Λα ηνπνζεηείο ζην κπνπθέ ηνλ θαηάιιειν 
εμνπιηζκφ θαη πιηθά. 

ΚΑ3 Λα παξνπζηάδεηο ην κπνπθέ ζηνλ θαηάιιειν 
ρξφλν έηνηκν γηα εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 

ΚΑ4 Λα δηαηεξείο ην κπνπθέ, ζχκθσλα κε ηε κέζνδν 
εμππεξέηεζεο. 

ΚΑ5 Λα αλαπιεξψλεηο ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά, 
φπνπ ρξεηάδεηαη. 

ΚΑ6 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο  αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ7 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δίδνο γεχκαηνο 
 Ξξφγεπκα 
 Κεζεκεξηαλφ 
 Βξαδηλφ 
 Γεμίσζε 
 Δλδηάκεζα γεχκαηα/ξνθήκαηα 

ΠΔ2  Σχπνο κπνπθέ 
 Κε καγείξεκα 
 Θξχν θαη δεζηφ 
 Θξχν 
 Δπηδφξπην 
 Ξνηά θαη ξνθήκαηα 

ΠΔ3  Μέζνδνο εμππεξέηεζεο 
 Απηνεμππεξέηεζε 
 Κεξηθή εμππεξέηεζε απφ ην 

πξνζσπηθφ 
 Δμππεξέηεζε απφ ην πξνζσπηθφ 

ΠΔ4  Δμνπιηζκφο 
 Ιηλά κπνπθέ 
 Ππζθεπέο δηαηήξεζεο δεζηψλ 

θαγεηψλ  
 Ιαβίδεο θαη ζπάηνπιεο 
 Γνρεία δεζηψλ θαη θξχσλ ξνθεκάησλ 
 Ππζθεπέο πνηψλ 
 Καραηξνπήξνπλα 
 Γίζθνη, πηάηα, πνηήξηα θαη θιπηδάληα 
 Γηαθφζκεζε 

ΠΔ5  Τιηθά 
 Κπαραξηθά, δάραξε, επψλπκεο 

ζάιηζεο θαη ζπλνδεπηηθά 
παξαζθεπάζκαηα 

 Εεζηά θαη θξχα πνηά 
 Βνχηπξν θαη καξγαξίλε 
 Κέιη θαη καξκειάδα 
 Τσκί 

ΠΔ6  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 

εξγαζία 
ΠΔ7  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο εμνπιηζκφο  
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά πιηθά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ8.1     Γηαξξχζκηζε, παξνπζίαζε θαη δηαηήξεζε κπνπθέ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα είδε γεχκαηνο, νη ηχπνη κπνπθέ θαη νη κέζνδνη εμππεξέηεζεο; 

ΑΓ2 Ξψο δηαξξπζκίδεηαη ην κπνπθέ; 

ΑΓ3 Ξνηνο εμνπιηζκφο θαη πνηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην θάζε κπνπθέ; 

ΑΓ4 Ξψο παξνπζηάδεηαη ην θάζε κπνπθέ; 

ΑΓ5 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ6 Γηαηί πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ9      Ξξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε θξαζηνχ 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ πξνεηνηκαζία γηα παξάζεζε θξαζηνχ. Ζ ζσζηή κεηαθνξά, παξνπζίαζε θαη παξάζεζε 
θξαζηνχ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ9.1 Ξξνεηνηκαζία γηα παξάζεζε θξαζηνχ  

 

ΠΦΠ9.2 Κεηαθνξά, παξνπζίαζε θαη παξάζεζε θξαζηνχ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ9      Ξξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε θξαζηνχ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ9.1      Ξξνεηνηκαζία γηα παξάζεζε θξαζηνχ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο ηνλ εμνπιηζκφ θαζαξφ θαη ζσζηά 
ηνπνζεηεκέλν έηνηκν γηα ρξήζε. 

ΚΑ2 Λα δηαηεξείο ηα θξαζηά ζσζηά ηνπνζεηεκέλα θαη 
ζηηο θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο έηνηκα γηα ρξήζε, 
αθνχ παξαιεθζνχλ. 

ΚΑ3 Λα δηαηεξείο ηα ζσζηά απνζέκαηα εμνπιηζκνχ.  

ΚΑ4 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκφο 
 Θάξηα θξαζηψλ 
 Τπγεία 
 Οάθηα 
 Θαξάθεο 
 Ξνηήξηα 
 Ξαγνδνρεία θαη νη βάζεηο ηνπο 
 Θαιαζάθηα 
 Αλνηρηήξηα 
 Ξεηζέηεο παξάζεζεο θαη γπαιίζκαηνο 
 Γίζθνη 

 
ΠΔ2  Κξαζί 
 Άζπξν 
 Θφθθηλν 
 Ονδέ 
 Αθξψδεο 

 
ΠΔ3  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 

εξγαζία 
 
ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο εμνπιηζκφο  
 Διιείςεηο θξαζηψλ ή πξνβιεκαηηθά 

θξαζηά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ9.1      Ξξνεηνηκαζία γηα παξάζεζε θξαζηνχ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηνο είλαη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο θαη πνηα ε ζσζηή ρξήζε ηνπ; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα είδε ησλ θξαζηψλ; 

ΑΓ3 Ξνχ, πψο θαη ζε πνηα ζεξκνθξαζία δηαηεξείηαη ην θάζε θξαζί; 

ΑΓ4 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ζσζηά ην εκθηαισκέλν θξαζί; 

ΑΓ5 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ζσζηά ην κε εκθηαισκέλν θξαζί; 

ΑΓ6 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα εμνπιηζκνχ θαη θξαζηψλ; 

ΑΓ7 Γηαηί πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ9      Ξξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε θξαζηνχ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ9.2     Κεηαθνξά, παξνπζίαζε θαη παξάζεζε θξαζηνχ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα κεηαθέξεηο  κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ην ζσζηφ 
θξαζί απφ ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο ζην ζσζηφ 
πειάηε. 

ΚΑ2 Λα παξνπζηάδεηο ζσζηά ην θξαζί ζηνλ πειάηε. 

ΚΑ3 Λα αλνίγεηο ην θξαζί κε ην ζσζηφ ηξφπν, αλάινγα 
κε ην είδνο θξαζηνχ. 

KA4 Λα παξαζέηεηο ην θξαζί κε ην ζσζηφ ηξφπν ζην 
θαηάιιειν πνηήξη. 

ΚΑ5 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ6 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Κξαζί 
 Άζπξν 
 Θφθθηλν 
 Ονδέ 
 Αθξψδεο 

 
ΠΔ2  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί πνπ 

αθνξνχλ ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ3  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο 
 Διιείςεηο θξαζηψλ ή πξνβιεκαηηθά 

θξαζηά 
 Ιάζνο θξαζί ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαγγειία 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ9.2     Κεηαθνξά, παξνπζίαζε θαη παξάζεζε θξαζηνχ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξψο κεηαθέξεηαη ζσζηά ην θάζε είδνο θξαζηνχ; 

ΑΓ2 Ξψο θαη ζε πνηνλ παξνπζηάδεηαη ην θξαζί; 

ΑΓ3 Ξψο αλνίγεηαη ζσζηά ην θάζε θξαζί; 

ΑΓ4 Ξνηα πνηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην θάζε θξαζί; 

ΑΓ5 Ξψο παξαζέηνπκε ζσζηά ην θάζε θξαζί; 

ΑΓ6 Γηαηί πξέπεη λα κεηαθέξνπκε, λα αλνίγνπκε, λα παξαζέηνπκε θαη λα ηνπνζεηνχκε ζσζηά ηα 
θξαζηά; 

ΑΓ7 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ  εξγαζία; 

ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ10     Ξξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε πνηψλ 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ πξνεηνηκαζία γηα παξάζεζε πνηψλ.  Ζ ζσζηή κεηαθνξά, παξνπζίαζε θαη παξάζεζή ηνπο. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ10.1 Ξξνεηνηκαζία γηα παξάζεζε πνηψλ 

 

ΠΦΠ10.2 Κεηαθνξά, παξνπζίαζε θαη παξάζεζε πνηψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ10      Ξξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε πνηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ10.1 Ξξνεηνηκαζία γηα παξάζεζε πνηψλ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο 
ζπζθεπέο θαζαξά θαη έηνηκα γηα ρξήζε 
γηα ηελ παξάζεζε πνηψλ. 

ΚΑ2 Λα δηαηεξείο ηα πιηθά θαζαξά θαη έηνηκα 
γηα ρξήζε. 

ΚΑ3 Λα δηαηεξείο ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα 
εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ. 

ΚΑ4 Λα ζέηεηο ζε ιεηηνπξγία ηηο ζπζθεπέο 
ζηελ θαζνξηζκέλε ψξα φπνπ ρξεηάδεηαη. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκφο 
 Θάξηα πνηψλ 
 Ξνηήξηα 
 Φιπληδάληα θαη πηαηάθηα 
 Γνρεία παξάζεζεο δεζηψλ ξνθεκάησλ 
 Δπηηξαπέδηεο παγνζήθεο 
 Ιαβίδεο θαη ζέζνπιεο πάγνπ 
 Θνπηαιάθηα 
 Γίζθνη θαη θαξνηζάθηα 
 Θαιακάθηα 
 Ρξαπεδνκάληεια, επηηξαπεδνκάληεια θαη 

θνπξφ 
 Ξεηζέηεο παξάζεζεο, γπαιίζκαηνο θαη δίζθσλ 
 Πνπβέξ   
 Αλνηρηήξηα 
 Αξηζκνί, ζηαρηνδνρεία, αλζνδνρεία θαη 

δηαθφζκεζε ηξαπεδηψλ 
 
ΠΔ2  πζθεπέο 
 Θεξκνληνπιάπηα 
 Τπγεία 
 Ξαγνζξαχζηεο 
 Βξαζηήξεο 
 Ξξέζεο ρπκψλ θαη εθρπκσηέο 
 Ππζθεπή γηα ηελ κπίξα ζε βαξέιη 
 Γηαλεκεηήο αεξηνχρσλ πνηψλ 
 Ζιεθηξηθφο αλαδεπηήξαο θαη 

νκνηνγελνπνηεηήο 
 Ππζθεπέο δεζηψλ ξνθεκάησλ 
 Φξπγαληέξα 
 Ξιπληήξηα ζθεπψλ 

 
ΠΔ3  Πνηά 
 Νηλνπλεπκαηψδε 
 Κε νηλνπλεπκαηψδε 
 Ονθήκαηα 
 Αθεςήκαηα 

 
ΠΔ4  Τιηθά 
 Ξνηά 
 Ππλνδεπηηθά πνηψλ 
 Γηαθφζκεζε πνηψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ10      Ξξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε πνηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ10.1 Ξξνεηνηκαζία γηα παξάζεζε πνηψλ 

 
 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ 

εξγαζία 
 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο εμνπιηζκφο ή 

ζπζθεπέο 
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά πιηθά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ10.1 Ξξνεηνηκαζία γηα παξάζεζε πνηψλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηνο εμνπιηζκφο θαη ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε πνηφ; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζθεπψλ; 

ΑΓ3 Ξνηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε πνηφ; 

ΑΓ4 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ; 

ΑΓ5 Γηαηί πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπζθεπέο; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ10     Ξξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε πνηψλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ10.2     Κεηαθνξά, παξνπζίαζε θαη παξάζεζε πνηψλ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα κεηαθέξεηο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ην ζσζηφ 
πνηφ απφ ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο ζην ζσζηφ 
πειάηε. 

ΚΑ2 Λα παξνπζηάδεηο θαη λα παξαζέηεηο ζσζηά ην 
πνηφ ζηνλ πειάηε. 

ΚΑ3 Λα παξαζέηεηο ηα ζσζηά ζπλνδεπηηθά κε ην θάζε 
πνηφ. 

ΚΑ4 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ5 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πνηά 
 Νηλνπλεπκαηψδε 
 Κε νηλνπλεπκαηψδε 
 Ονθήκαηα 
 Αθεςήκαηα 

 
ΠΔ2  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί πνπ 

αθνξνχλ ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ3  Απνθιίζεηο 
 Ιάζνο πνηφ ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαγγειία 
 Ιαλζαζκέλε παξνπζίαζε ηνπ πνηνχ 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ10.2 Κεηαθνξά, παξνπζίαζε θαη παξάζεζε πνηψλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξψο εξκελεχεηαη ζσζηά ην δειηίν παξαγγειίαο; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ζσζηή παξνπζίαζε ηνπ θάζε πνηνχ ζην πνηήξη ή θιπληδάλη; 

ΑΓ3 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο κεηαθνξάο πνηνχ ζηνλ πειάηε; 

ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο παξνπζίαζεο θαη παξάζεζεο πνηνχ ζηνλ πειάηε; 

ΑΓ5 Ξνηα ζπλνδεπηηθά πξνζθέξνληαη κε ην θάζε πνηφ; 

ΑΓ6 Ξψο κεηαθέξεηαη θαη ηνπνζεηείηαη ην θάζε ζπλνδεπηηθφ; 

ΑΓ7 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ11     Πηξψζηκν ηξαπεδηψλ θαη απνθφκηζε επηηξαπέδησλ ζθεπψλ 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ρν ζηξψζηκν θαη ε παξνπζίαζε ησλ ηξαπεδηψλ.  Ζ απνθφκηζε ησλ επηηξαπέδησλ ζθεπψλ θαη ην 
επαλαζηξψζηκν ησλ ηξαπεδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη ζην ηέινο ηνπ γεχκαηνο. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ11.1 Πηξψζηκν θαη παξνπζίαζε ησλ ηξαπεδηψλ 

 

ΠΦΠ11.2 Απνθφκηζε ησλ επηηξαπέδησλ ζθεπψλ θαη επαλαζηξψζηκν ησλ ηξαπεδηψλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο 

 

ΠΦΠ11.3 Απνθφκηζε ησλ επηηξαπέδησλ ζθεπψλ θαη επαλαζηξψζηκν ησλ ηξαπεδηψλ ζην 
ηέινο ηνπ γεχκαηνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ11     Πηξψζηκν ηξαπεδηψλ θαη απνθφκηζε επηηξαπέδησλ ζθεπψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ11.1 Πηξψζηκν θαη παξνπζίαζε ησλ ηξαπεδηψλ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ηαθηνπνηείο ηελ επίπισζε, αλάινγα κε ην είδνο 
γεχκαηνο θαη ηνλ ηχπν εδεζκαηνινγίνπ. 

ΚΑ2 Λα ηνπνζεηείο ηα επηηξαπέδηα ζθεχε, εμνπιηζκφ 
θαη πιηθά ζηα ηξαπέδηα, αλάινγα κε ην είδνο 
γεχκαηνο θαη ηνλ ηχπν εδεζκαηνινγίνπ. 

ΚΑ3 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δίδνο γεχκαηνο 
 Ξξφγεπκα 
 Κεζεκεξηαλφ 
 Βξαδηλφ 
 Γεμίσζε 
 Δλδηάκεζα γεχκαηα/ξνθήκαηα 

ΠΔ2  Σχπνο εδεζκαηνινγίνπ 
 Διεχζεξεο επηινγήο 
 Ξεξηνξηζκέλεο επηινγήο 
 Κπνπθέ 
 Ξαξνρήο πνηψλ 

ΠΔ3  Δπηηξαπέδηα ζθεχε, εμνπιηζκφο 
θαη πιηθά 
 Καραηξνπήξνπλα 
 Ξηάηα, πνηήξηα θαη θιπληδάληα 
 Ρξαπεδνκάληεια, 

επηηξαπεδνκάληεια, πεηζέηεο 
πειαηψλ θαη θνπξφ 

 Δδεζκαηνιφγην θαη θάξηεο πνηψλ 
 Αξηζκνί, ζηαρηνδνρεία, 

νδνληνγιπθίδεο θαη δηαθνζκεηηθά 
 Κπαραξηθά 
 Ππλνδεπηηθά παξαζθεπάζκαηα 
 Κνπζηάξδεο θαη επψλπκεο ζάιηζεο 
 Κέιη θαη καξκειάδα 
 Βνχηπξν θαη καξγαξίλε 
 Εάραξε 

ΠΔ4  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
ΠΔ5  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθή επίπισζε 
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά επηηξαπέδηα 

ζθεχε, εμνπιηζκφο θαη πιηθά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 

 

 
 



83 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ11.1     Πηξψζηκν θαη παξνπζίαζε ησλ ηξαπεδηψλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα είδε γεχκαηνο θαη νη ηχπνη εδεζκαηνινγίνπ; 

ΑΓ2 Ξψο ηαθηνπνηνχκε ηελ επίπισζε γηα θάζε είδνο γεχκαηνο θαη ηχπν εδεζκαηνινγίνπ; 

ΑΓ3 Ξνηα επηηξαπέδηα ζθεχε, εμνπιηζκφ θαη πιηθά ηνπνζεηνχκε ζην ηξαπέδη γηα θάζε είδνο 
γεχκαηνο θαη ηχπν εδεζκαηνινγίνπ; 

ΑΓ4 Ξψο ηνπνζεηνχκε ζσζηά ηα επηηξαπέδηα ζθεχε, εμνπιηζκφ θαη πιηθά ζην ηξαπέδη; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ6 Ξνηνη  είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ  εξγαζία; 

ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ11     Πηξψζηκν ηξαπεδηψλ θαη απνθφκηζε επηηξαπέδησλ ζθεπψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ11.2 Απνθφκηζε ησλ επηηξαπέδησλ ζθεπψλ θαη επαλαζηξψζηκν ησλ ηξαπεδηψλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα απνθνκίδεηο απφ ηα ηξαπέδηα ηα  ρξεζηκνπνηεκέλα 
επηηξαπέδηα ζθεχε, εμνπιηζκφ θαη πιηθά ζηνλ 
θαηάιιειν ρξφλν, αλάινγα κε ην είδνο γεχκαηνο 
θαη ηνλ ηχπν εδεζκαηνινγίνπ. 

ΚΑ2 Λα κεηαθέξεηο ηα ρξεζηκνπνηεκέλα επηηξαπέδηα 
ζθεχε, εμνπιηζκφ θαη πιηθά ζηε ζθεπνζήθε ή ζην 
ρψξν πιπζίκαηνο. 

ΚΑ3 Λα θαζαξίδεηο ην ηξαπέδη, λα ηαθηνπνηείο ηα 
επηηξαπέδηα ζθεχε, εμνπιηζκφ θαη πιηθά πνπ 
παξακέλνπλ θαη λα ηνπνζεηείο ηα λέα επηηξαπέδηα 
ζθεχε, εμνπιηζκφ θαη πιηθά φπνπ ρξεηάδεηαη, 
ζχκθσλα κε ηελ παξαγγειία. 

ΚΑ4 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δπηηξαπέδηα ζθεχε,  
εμνπιηζκφο θαη πιηθά 
 Καραηξνπήξνπλα 
 Ξηάηα, πνηήξηα θαη θιπληδάληα 
 Ρξαπεδνκάληεια, 

επηηξαπεδνκάληεια, πεηζέηεο 
πειαηψλ θαη θνπξφ 

 Δδεζκαηνιφγην θαη θάξηεο 
πνηψλ 

 Αξηζκνί, ζηαρηνδνρεία, 
νδνληνγιπθίδεο θαη 
δηαθνζκεηηθά 

 Κπαραξηθά 
 Ππλνδεπηηθά παξαζθεπάζκαηα 
 Κνπζηάξδεο θαη επψλπκεο 

ζάιηζεο 
 Κέιη θαη καξκειάδα 
 Βνχηπξν θαη καξγαξίλε 
 Εάραξε 

ΠΔ2  Δίδνο γεχκαηνο 
 Ξξφγεπκα 
 Κεζεκεξηαλφ 
 Βξαδηλφ 
 Γεμίσζε 
 Δλδηάκεζα γεχκαηα/ξνθήκαηα 

ΠΔ3  Σχπνο εδεζκαηνινγίνπ 
 Διεχζεξεο επηινγήο 
 Ξεξηνξηζκέλεο επηινγήο 
 Κπνπθέ 
 Ξαξνρήο πνηψλ 

ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά 

επηηξαπέδηα ζθεχε, εμνπιηζκφο 
θαη πιηθά 

 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
πειάηε 

 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
ΠΔ5  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ11.2 Απνθφκηζε ησλ επηηξαπέδησλ ζθεπψλ θαη επαλαζηξψζηκν ησλ ηξαπεδηψλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξφηε θαη πψο απνθνκίδνληαη ηα ρξεζηκνπνηεκέλα επηηξαπέδηα ζθεχε, ν εμνπιηζκφο θαη ηα 
πιηθά απφ ην ηξαπέδη; 

ΑΓ2 Ξψο θαη πνχ κεηαθέξεηο ηα ρξεζηκνπνηεκέλα επηηξαπέδηα ζθεχε, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά; 

ΑΓ3 Ξψο θαζαξίδεηαη ην ηξαπέδη; 

ΑΓ4 Ξψο ηαθηνπνηνχληαη ηα επηηξαπέδηα ζθεχε, ν εμνπιηζκφο θαη πιηθά πνπ παξακέλνπλ ζην 
ηξαπέδη; 

ΑΓ5 Ξνηα επηηξαπέδηα ζθεχε, εμνπιηζκφο θαη πιηθά ηνπνζεηνχληαη ζην ηξαπέδη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ γεχκαηνο θαη κε πνηνλ ηξφπν; 

ΑΓ6 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Ξνηνη  είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ  εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ11     Πηξψζηκν ηξαπεδηψλ θαη απνθφκηζε επηηξαπέδησλ ζθεπψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ11.3 Απνθφκηζε ησλ επηηξαπέδησλ ζθεπψλ θαη επαλαζηξψζηκν ησλ ηξαπεδηψλ ζην ηέινο 
ηνπ γεχκαηνο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα απνθνκίδεηο απφ ηα ηξαπέδηα φια ηα 
επηηξαπέδηα ζθεχε, εμνπιηζκφ θαη πιηθά. 

ΚΑ2 Λα θαζαξίδεηο ηα ηξαπέδηα θαη λα ηνπνζεηείο ηα 
επηηξαπέδηα ζθεχε, εμνπιηζκφ θαη πιηθά, 
αλάινγα κε ην είδνο γεχκαηνο θαη ηνλ ηχπν 
εδεζκαηνινγίνπ έηνηκα γηα ηνλ επφκελν πειάηε. 

ΚΑ3 Λα κεηαθέξεηο ηα ρξεζηκνπνηεκέλα επηηξαπέδηα 
ζθεχε, εμνπιηζκφ θαη πιηθά θαη ηα 
ππνιείκκαηα ζηνπο ρψξνπο πιπζίκαηνο 
ζθεπψλ θαη απνξξηκκάησλ. 

ΚΑ4 Λα θαζαξίδεηο θαη λα κεηαθέξεηο ηα επηηξαπέδηα 
ζθεχε, εμνπιηζκφ θαη πιηθά πνπ ζα 
μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ζσζηφ ρψξν θχιαμεο. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δπηηξαπέδηα ζθεχε, εμνπιηζκφο 
θαη πιηθά 
 Καραηξνπήξνπλα 
 Ξηάηα, πνηήξηα θαη θιπληδάληα 
 Ρξαπεδνκάληεια, 

επηηξαπεδνκάληεια, πεηζέηεο 
πειαηψλ θαη θνπξφ 

 Δδεζκαηνιφγηα θαη θάξηεο πνηψλ 
 Αξηζκνί, ζηαρηνδνρεία, 

νδνληνγιπθίδεο θαη δηαθνζκεηηθά 
 Κπαραξηθά 
 Ππλνδεπηηθά παξαζθεπάζκαηα 
 Κνπζηάξδεο θαη επψλπκεο ζάιηζεο 
 Κέιη θαη καξκειάδα 
 Βνχηπξν θαη καξγαξίλε 
 Εάραξε 

ΠΔ2  Δίδνο γεχκαηνο 
 Ξξφγεπκα 
 Κεζεκεξηαλφ 
 Βξαδηλφ 
 Γεμίσζε 
 Δλδηάκεζα γεχκαηα/ξνθήκαηα 

ΠΔ3  Σχπνο εδεζκαηνινγίνπ 
 Διεχζεξεο επηινγήο 
 Ξεξηνξηζκέλεο επηινγήο 
 Κπνπθέ 
 Ξαξνρήο πνηψλ 

ΠΔ4  Υψξνη πιπζίκαηνο ζθεπψλ θαη 
απνξξηκκάησλ 
 Ιάληδα 
 Θάιαζνη απνξξηκκάησλ 
 Θάιαζνη ιηλψλ 
 Θάιαζνη γηα άδεηα κπνπθάιηα 
 Θάιαζνη γηα αλαθπθιψζηκα είδε 

ΠΔ5  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά επηηξαπέδηα 

ζθεχε, εμνπιηζκφο θαη πιηθά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ11.3 Απνθφκηζε ησλ επηηξαπέδησλ ζθεπψλ θαη επαλαζηξψζηκν ησλ ηξαπεδηψλ ζην ηέινο 
ηνπ γεχκαηνο 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξψο απνθνκίδνληαη ηα επηηξαπέδηα ζθεχε, ν εμνπιηζκφο, ηα πιηθά θαη ηα ππνιείκκαηα απφ ην 
ηξαπέδη; 

ΑΓ2 Ξνηα επηηξαπέδηα ζθεχε, εμνπιηζκφ θαη πιηθά ηνπνζεηνχκε ζηα ηξαπέδηα γηα ηνλ επφκελν 
πειάηε γηα θάζε είδνο γεχκαηνο θαη ηχπν εδεζκαηνινγίνπ θαη πψο; 

ΑΓ3 Ξνχ θαη πψο κεηαθέξνληαη ηα ρξεζηκνπνηεκέλα επηηξαπέδηα ζθεχε, ν εμνπιηζκφο, ηα πιηθά 
θαη ηα ππνιείκκαηα; 

ΑΓ4 Ξνηνη θαη πνχ είλαη νη ρψξνη πιπζίκαηνο , ζθεπψλ θαη απνξξηκκάησλ; 

ΑΓ5 Ξνχ θαη πψο κεηαθέξνληαη ηα ρξεζηκνπνηεκέλα επηηξαπέδηα ζθεχε, ν εμνπιηζκφο θαη ηα 
πιηθά πνπ ζα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ12     Δηνηκαζία γηα  παξάζεζε (mise en place) 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ εμνπιηζκνχ, ζπζθεπψλ θαη ρψξσλ εζηίαζεο ησλ πειαηψλ γηα παξάζεζε 
(mise en place).  Ζ ζσζηή πξνεηνηκαζία θαη δηαηήξεζε ησλ πιηθψλ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ12.1 Ξξνεηνηκαζία εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ 

 

ΠΦΠ12.2 Ξξνεηνηκαζία ρψξσλ 

 

ΠΦΠ12.3 Ξξνεηνηκαζία θαη δηαηήξεζε πιηθψλ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ12      Δηνηκαζία γηα  παξάζεζε (mise en place) 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ12.1 Ξξνεηνηκαζία εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα πξνεηνηκάδεηο θαη λα κεηαθέξεηο ηνλ 
θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη ζπζθεπέο αλάινγα 
κε ην είδνο γεχκαηνο θαη ηνλ ηχπν ηνπ 
εδεζκαηνινγίνπ. 

ΚΑ2 Λα δηαηεξείο ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπζθεπέο 
θαζαξέο θαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλεο, έηνηκεο γηα 
ρξήζε. 

ΚΑ3 Λα ζέηεηο ζε ιεηηνπξγία ηηο ζπζθεπέο ζηελ 
θαζνξηζκέλε ψξα. 

ΚΑ4 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκφο 
 Δπίπισζε 
 Καραηξνπήξνπλα θαη ιαβίδεο 
 Ξηάηα, πνηήξηα θαη θιπηδάληα 
 Θαξάθεο θαη αλνηρηήξηα θξαζηψλ 
 Ξηαηέιεο ζεξβηξίζκαηνο θαη δνρεία 

ζαιηζψλ 
 Θαιχκκαηα πηάησλ  
 Παλίδηα θαη καραίξηα θνπήο 
 Θεξκνδνρεία ξνθεκάησλ 
 Γίζθνη θαη θαξνηζάθηα 
 Θαιαζάθηα ςσκηνχ θαη θξνχησλ 
 Ξαγνδνρεία θαη θαιαζάθηα θξαζηνχ 
 Δδεζκαηνιφγην θαη θάξηα πνηψλ  
 Ιηλά εζηηαηνξίνπ 
 Αξηζκνί, ζηαρηνδνρεία θαη αλζνδνρεία 
 Γηαθφζκεζε 
 Κχινο πηπεξηνχ 

ΠΔ2  πζθεπέο 
 Ππζθεπέο δηαηήξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 
 Θεξκνληνπιάπηα 
 Τπγεία 
 Ξαγνζξαχζηεο 
 Βξαζηήξεο 
 Ξξέζεο ρπκψλ θαη εθρπκσηέο 
 Κεραλή ρπκνχ 
 Κεραλή θαθέ 
 Ππζθεπή γηα ηελ κπίξα ζε βαξέιη 
 Γηαλεκεηήο αεξηνχρσλ πνηψλ 
 Ζιεθηξηθφο αλαδεπηήξαο θαη 

νκνηνγελνπνηεηήο  
 Ππζθεπέο δεζηψλ ξνθεκάησλ 
 Φξπγαληέξα 
 Ξιπληήξηα ζθεπψλ 

ΠΔ3  Δίδνο γεχκαηνο 
 Ξξφγεπκα 
 Κεζεκεξηαλφ 
 Βξαδηλφ 
 Γεμίσζε 
 Δλδηάκεζα γεχκαηα/ξνθήκαηα 

ΠΔ4  Σχπνο εδεζκαηνινγίνπ 
 Διεχζεξεο επηινγήο 
 Ξεξηνξηζκέλεο επηινγήο 
 Κπνπθέ 
 Ξαξνρήο Ξνηψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ12      Δηνηκαζία γηα  παξάζεζε (mise en place) 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ12.1 Ξξνεηνηκαζία εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ 
 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Καλφλεο Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 

εξγαζία 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 

 Διιηπήο εμνπιηζκφο ή/θαη ζπζθεπέο 
 Ξξνβιεκαηηθφο εμνπιηζκφο ή/θαη ζπζθεπέο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ12.1     Ξξνεηνηκαζία εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα είδε γεχκαηνο; 

ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη ηχπνη εδεζκαηνινγίνπ; 

ΑΓ3 Ξνηνο εμνπιηζκφο θαη ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε είδνο γεχκαηνο θαη ηχπν 
εδεζκαηνινγίνπ; 

ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ; 

ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ; 

ΑΓ6 Γηαηί πξέπεη λα κεηαρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπζθεπέο; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ12      Δηνηκαζία γηα  παξάζεζε (mise en place) 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ12.2     Ξξνεηνηκαζία ρψξσλ  

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 

KA1 Λα θάλεηο ηελ αλάινγε δηάηαμε ηνπ ρψξνπ 
αλάινγα κε ην είδνο γεχκαηνο θαη ηνλ ηχπν 
εδεζκαηνινγίνπ. 

KA2 Λα ζηήλεηο θαη λα ζηξψλεηο ηα ηξαπέδηα 
αλάινγα κε ην είδνο γεχκαηνο. 

KA3 Λα ηνπνζεηείο ηνλ επηηξαπέδην εμνπιηζκφ 
ζηα ηξαπέδηα, αλάινγα κε ηνλ είδνο γεχκαηνο 
θαη ηνλ ηχπν εδεζκαηνινγίνπ. 

ΚΑ4 Λα δηαηεξείο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 
θαζαξνχο. 

ΚΑ5 Λα δηαηεξείο ηνπο ρψξνπο απνξξηκκάησλ 
έηνηκνπο θαη θαζαξνχο. 

KA6 Λα εθνδηάδεηο ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο (work 
stations) κε ηα ρξεηψδε αλάινγα κε ην είδνο 
γεχκαηνο. 

KA7 Λα ηνπνζεηείο ηελ αλάινγε δηαθφζκεζε.  

KA8 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ 
εξγαζία. 

KA9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δίδνο γεχκαηνο 
 Ξξφγεπκα 
 Κεζεκεξηαλφ 
 Βξαδηλφ 
 Γεμίσζε 
 Δλδηάκεζα γεχκαηα/ξνθήκαηα 

ΠΔ2  Σχπνο εδεζκαηνινγίνπ 
 Διεχζεξεο επηινγήο 
 Ξεξηνξηζκέλεο επηινγήο 
 Κπνπθέ 
 Ξαξνρήο Ξνηψλ 

ΠΔ3  Υξεηψδε 
 Σαξηνπεηζέηεο 
 Ξεηζέηεο 
 Νδνληνγιπθίδεο 
 Ππίξηα 
 Πνπβέξ 
 Αιάηη, πηπέξη, ιάδη, μχδη 
 Καραηξνπήξνπλα 

ΠΔ4  Δπηηξαπέδηνο εμνπιηζκφο 
 Καραηξνπήξνπλα 
 Ξηάηα θαη πνηήξηα 
 Κπαραξηθά θαη ζπλνδεπηηθά 
 Ρξαπεδνκάληεια, επηηξαπεδνκάληεια, 

πεηζέηεο, θνπξφ 
 Αξηζκνί, ζηαρηνδνρεία, αλζνδνρεία θαη 

δηαθφζκεζε 
ΠΔ5  Υψξνη εξγαζίαο 
 Σψξνη εζηίαζεο πειαηψλ 
 Σψξνη θνπδίλαο, πνπ δηαθηλείηαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ εζηηαηνξίνπ 
 Βνεζεηηθνί ρψξνη θαη δηάδξνκνη 

ΠΔ6  Υψξνη απνξξηκκάησλ 
 Θάιαζνη απνξξηκκάησλ 
 Θάιαζνη ιηλψλ 
 Θάιαζνη γηα άδεηα κπνπθάιηα 
 Θάιαζνη γηα αλαθπθιψζηκα είδε 

ΠΔ7  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 

εξγαζία 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ12      Δηνηκαζία γηα  παξάζεζε (mise en place) 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ12.2     Ξξνεηνηκαζία ρψξσλ  

 
 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ8  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο εμνπιηζκφο, 

δηαθφζκεζε 
 Εεκηά, αθαηαζηαζία θαη αθαζαξζίεο, πνπ 

δελ κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ άκεζα 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ12.2 Ξξνεηνηκαζία ρψξσλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα είδε γεχκαηνο; 

ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη ηχπνη εδεζκαηνινγίνπ; 

ΑΓ3 Ξνηα είλαη ε ζσζηή δηάηαμε ησλ ρψξσλ αλάινγα κε ην είδνο γεχκαηνο θαη ηνλ ηχπν 
εδεζκαηνινγίνπ; 

ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη εξγαζίαο; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη απνξξηκκάησλ; 

ΑΓ6 Ξνηα δηαθφζκεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε είδνο γεχκαηνο θαη ηχπν εδεζκαηνινγίνπ; 

ΑΓ7 Ξνηα είλαη ηα ρξεηψδε κε ηα νπνία εθνδηάδνληαη νη ζηαζκνί εξγαζίαο (work stations); 

ΑΓ8 Ξψο ηνπνζεηείηαη ν επηηξαπέδηνο εμνπιηζκφο ζηα ηξαπέδηα γηα ην θάζε είδνο γεχκαηνο ή 
ηχπν εδεζκαηνινγίνπ; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ10 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο; 

ΑΓ11 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο απνξξηκκάησλ; 

ΑΓ12 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ13 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ12     Δηνηκαζία γηα  παξάζεζε (mise en place) 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ12.3      Ξξνεηνηκαζία θαη δηαηήξεζε πιηθψλ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 

KA1 Λα ειέγρεηο ηα απνζέκαηα πιηθψλ θαη λα 
αλαπιεξψλεηο φπνπ ρξεηάδεηαη αλάινγα κε ην είδνο 
γεχκαηνο θαη ηνλ ηχπν εδεζκαηνινγίνπ. 

ΚΑ2 Λα παξαιακβάλεηο ηα πιηθά απφ ηελ απνζήθε 
ζχκθσλα κε ην εζσηεξηθφ δηαηαθηηθφ παξαγγειηψλ 
θαη λα ηα απνζεθεχεηο ζηνπο ελδεδεηγκέλνπο 
ρψξνπο. 

KA3 Λα θάλεηο ηε ζρεηηθή πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη λα 
δηαηεξείο ηα πιηθά αλάινγα κε ην είδνο γεχκαηνο 
θαη ηνλ ηχπν εδεζκαηνινγίνπ.  

KA4 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

KA5 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά 
 Κπαραξηθά  
 Νηλνπλεπκαηψδε θαη κε 

νηλνπλεπκαηψδε πνηά  
 Σπκνί θξνχησλ 
 Κνπζηάξδεο θαη επψλπκεο 

ζάιηζεο 
 Φξνχηα θαη θνκπφζηα 
 Ιάδη, βνχηπξν, θξέκα 
 Εάραξε  
 Μεξνί θαξπνί, παηαηάθηα 
 Ιαραληθά 

 
ΠΔ2  Δίδνο γεχκαηνο 
 Ξξφγεπκα 
 Κεζεκεξηαλφ 
 Βξαδηλφ 
 Γεμίσζε 
 Δλδηάκεζα γεχκαηα/ξνθήκαηα 

 
ΠΔ3  Σχπνο εδεζκαηνινγίνπ 
 Διεχζεξεο επηινγήο 
 Ξεξηνξηζκέλεο επηινγήο 
 Κπνπθέ 
 Ξαξνρήο Ξνηψλ 

 
ΠΔ4  Πξνεηνηκαζία Τιηθψλ 
 Θφςηκν θξνχησλ, ιαραληθψλ θαη 

θνκπνζηψλ 
 Αλαπιήξσζε πιηθψλ π.ρ. αιάηη, 

πηπέξη, ιάδη, μχδη, ζάιηζεο 
 
ΠΔ5  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο 
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά πιηθά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ12.3 Ξξνεηνηκαζία θαη δηαηήξεζε πιηθψλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα είδε γεχκαηνο; 

ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη ηχπνη εδεζκαηνινγίνπ; 

ΑΓ3 Ξνηα ε δηαδηθαζία παξαγγειίαο θαη παξαιαβήο πιηθψλ απφ ηελ απνζήθε; 

ΑΓ4 Ξνηα πιηθά πξνεηνηκάδνληαη αλάινγα κε ην είδνο γεχκαηνο θαη ηνλ ηχπν εδεζκαηνινγίνπ; 

ΑΓ5 Ξσο δηαηεξνχληαη ηα πιηθά ζε πγηεηλέο ζπλζήθεο; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ13 Δπηθνηλσλία κε πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο ζε δεχηεξε μέλε γιψζζα 
εθηφο ηεο κεηξηθήο 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ ζσζηή επηθνηλσλία κε πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο ζε δεχηεξε μέλε γιψζζα εθηφο 
ηεο κεηξηθήο.  Ζ ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο εξγαζίεο θαη ζπλεδξηάζεηο κε ηε ρξήζε δεχηεξεο 
μέλεο γιψζζαο. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ13.1 Πσζηή επηθνηλσλία ζε δεχηεξε μέλε γιψζζα εθηφο ηεο κεηξηθήο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ13 Δπηθνηλσλία κε πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο ζε δεχηεξε μέλε γιψζζα εθηφο ηεο 
κεηξηθήο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ13.1     Πσζηή επηθνηλσλία ζε δεχηεξε μέλε γιψζζα εθηφο ηεο κεηξηθήο 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ζσζηά ην αίηεκα γηα παξνρή 
εμππεξέηεζεο φπσο εθθξάδεηαη απφ πειάηε, 
ζπλεξγάηε ή ζπλάδειθν ζε δεχηεξε μέλε γιψζζα 
εθηφο ηεο κεηξηθήο. 

ΚΑ2 Λα πξνζθέξεηο ακέζσο εμππεξέηεζε θαη βνήζεηα πξνο 
πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο, ρξεζηκν-
πνηψληαο δεχηεξε μέλε γιψζζα εθηφο ηεο κεηξηθήο. 

ΚΑ3 Λα εθθξάδεζαη κε επγέλεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζσζηή 
πξνζθψλεζε θαη ηνλ θαηάιιειν ηφλν θαη ξπζκφ 
νκηιίαο. 

ΚΑ4 Λα κεηαδίδεηο κε επθξάδεηα θαη ηε ζσζηή πξνθνξά ην 
κήλπκά ζνπ, ειαρηζηνπνηψληαο ηνλ θίλδπλν 
παξεμήγεζεο. 

ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα ζπλδπάδεηο ζσζηά εχθνια 
θαηαλνεηέο εθθξάζεηο, γηα λα δεηάο θαη λα παξέρεηο 
πιεξνθνξίεο θαη λα επηιχεηο ηπρφλ απνξίεο. 

ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνπο θαηάιιεινπο ηερληθνχο φξνπο 
θαη λα εθθξάδεζαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα, 
ψζηε λα γίλεζαη θαηαλνεηφο απφ ην ζπλνκηιεηή ζνπ. 

ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο απινχο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 
επεμήγεζεο, φηαλ ν ζπλνκηιεηήο ζνπ δελ 
αληηιακβάλεηαη ζσζηά ην κήλπκα πνπ κεηαδίδεηο. 

ΚΑ8 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα δηαζέζηκα κέζα γξαπηήο 
επηθνηλσλίαο γηα λα επηβεβαηψλεηο, φπνπ απαηηείηαη, 
ηελ επηθνηλσλία ζνπ, δηαηππψλνληαο ηηο πιεξνθνξίεο 
κε απιέο, θαηαλνεηέο θαη γξακκαηηθά ζσζηέο θξάζεηο. 

ΚΑ9 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ10 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ11 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γεχηεξε μέλε γιψζζα 
 Γεξκαληθά 
 Γαιιηθά  
 Οσζηθά 

ΠΔ2  Πιεξνθνξίεο 
 Γηεπθνιχλζεηο θαη πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο θαη πξντφληα 
 Ρηκέο δηακνλήο, δηαηξνθήο, 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 
 Δηδηθέο πξνζθνξέο 
 Ώξεο ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ θαη 

θαηαζηεκάησλ 
 Ξξφγξακκα ςπραγσγίαο 
 Ρξφπνη θξάηεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

ΠΔ3  Σερληθνί φξνη 
 Σαξαθηεξηζηηθά θαη νλνκαζίεο 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 
 Νηθνλνκηθνί φξνη 

ΠΔ4  Δλαιιαθηηθνί ηξφπνη 
 Ξιεξνθνξηαθά θπιιάδηα θαη 

θαηάινγνη 
 Ξίλαθαο πιεξνθνξηψλ 
 Φσηνγξαθηθφ πιηθφ 
 Ζιεθηξνληθή παξνπζίαζε  

ΠΔ5  Μέζα γξαπηήο επηθνηλσλίαο 
 Ρειενκνηφηππν, ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, ηειεγξάθεκα, ηέιεμ  
 Ρηκνιφγην, ινγαξηαζκφο 
 Γειηίν θξάηεζεο ή δειηίν 

αληαιιαγήο ππεξεζηψλ θαη 
πξντφλησλ  

ΠΔ6  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
ΠΔ7  Απνθιίζεηο 
 Γηάιεθηνο ή πξνθνξά πνπ δελ 

γλσξίδνπκε 
 Απξεπήο ζπκπεξηθνξά 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ13.1     Πσζηή επηθνηλσλία ζε δεχηεξε μέλε γιψζζα εθηφο ηεο κεηξηθήο 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξψο πξνζθσλνχκε ζσζηά ηνπο πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο; 

ΑΓ2 Ξψο κπνξνχκε λα απνθχγνπκε ηνλ θίλδπλν παξεμήγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνκηιίαο; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη; 

ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη ηερληθνί φξνη πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πψο εμεγνχληαη ζην ζπλνκηιεηή 
καο; 

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη ηπρφλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζσζηή κεηάδνζε ησλ 
κελπκάησλ ζην ζπλνκηιεηή καο; 

ΑΓ6 Κε πνηα κέζα επηβεβαηψλνπκε γξαπηψο ηελ επηθνηλσλία καο; 

ΑΓ7 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ14     πεξεζία δσκαηίσλ 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ ζσζηή πξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ πιηθψλ θαη ησλ δίζθσλ ή 
θαξνηζηψλ.  Ζ κεηαθνξά ησλ δίζθσλ ή θαξνηζηψλ ζηα δσκάηηα θαη ε παξάζεζε. Ζ απνθφκηζε 
ησλ δίζθσλ ή θαξνηζηψλ απφ ηα δσκάηηα. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ14.1 Ξξνεηνηκαζία ηνπ εμνπιηζκνχ 

 

ΠΦΠ14.2 Ξξνεηνηκαζία θαη δηαηήξεζε ησλ πιηθψλ 

 

ΠΦΠ14.3 Ξξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε δίζθνπ ή/θαη θαξνηζηνχ 

 

ΠΦΠ14.4 Κεηαθνξά ζηα δσκάηηα θαη παξάζεζε 

 

ΠΦΠ14.5 Απνθφκηζε απφ ηα δσκάηηα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ14     πεξεζία δσκαηίσλ  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ14.1     Ξξνεηνηκαζία ηνπ εμνπιηζκνχ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπζθεπέο 
θαζαξά θαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλα γηα ρξήζε. 

ΚΑ2 Λα ζέηεηο ζε ιεηηνπξγία ηηο ζπζθεπέο ζηελ 
θαζνξηζκέλε ψξα φπνπ ρξεηάδεηαη. 

ΚΑ3 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκφο 
 Γίζθνη θαη θαξνηζάθηα 
 Καραηξνπήξνπλα 
 Ξηάηα, πνηήξηα θαη θιπηδάληα 
 Θαιχκκαηα πηάησλ 
 Κπαραξηθά θαη ζπλνδεπηηθά 
 Θαιαζάθηα ςσκηνχ θαη θξνχησλ 
 Θεξκνδνρεία ξνθεκάησλ 
 Ξαγνδνρεία θαη θαιαζάθηα θξαζηνχ 
 Ρξαπεδνκάληεια, επηηξαπεδνκάληια 

θαη πεηζέηεο  
 Ξεηζέηεο παξάζεζεο 
 Γηαθφζκεζε 

 
ΠΔ2  πζθεπέο 
 Ππζθεπέο δηαηήξεζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο 
 Θεξκνληνπιάπηα 
 Τπγεία 
 Βξαζηήξεο 
 Ππζθεπέο δεζηψλ ξνθεκάησλ 
 Φξπγαληέξα 
 Ξξέζα ρπκψλ θαη εθρπκσηήο 
 Ζιεθηξηθφο αλαδεπηήξαο θαη 

νκνηνγελνπνηεηήο 
 
ΠΔ3  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο 
 Διιηπείο ή πξνβιεκαηηθέο ζπζθεπέο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ14.1 Ξξνεηνηκαζία ηνπ εμνπιηζκνχ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηνο εμνπιηζκφο θαη ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππεξεζία δσκαηίσλ; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ; 

ΑΓ3 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ; 

ΑΓ4 Γηαηί πξέπεη λα κεηαρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπζθεπέο; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ14     πεξεζία δσκαηίσλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ14.2     Ξξνεηνηκαζία θαη δηαηήξεζε πιηθψλ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο ηα πιηθά ζε πγηεηλέο ζπλζήθεο θαη 
έηνηκα γηα ρξήζε. 

ΚΑ2 Λα δηαηεξείο ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα πιηθψλ. 

ΚΑ3 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά 
 Κπαραξηθά 
 Δπψλπκεο ζάιηζεο θαη ζπλνδεπηηθά 

παξαζθεπάζκαηα 
 Βνχηπξν θαη καξγαξίλε 
 Κέιη θαη καξκειάδα 
 Εάραξε 
 Τσκί 
 Θξαζηά θαη άιια πνηά 

 
ΠΔ2  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ3  Απνθιίζεηο 
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά πιηθά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ14.2     Ξξνεηνηκαζία θαη δηαηήξεζε πιηθψλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε παξαγγειία; 

ΑΓ2 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα πιηθψλ; 

ΑΓ3 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε ηα πιηθά ζε πγηεηλέο ζπλζήθεο; 

ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ6 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ14     πεξεζία δσκαηίσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ14.3     Ξξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε δίζθνπ ή/θαη θαξνηζηνχ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο ηνπο δίζθνπο θαη ηα θαξνηζάθηα 
θαζαξά θαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλα γηα ρξήζε. 

ΚΑ2 Λα πξνεηνηκάδεηο ηνπο δίζθνπο θαη ηα θαξνηζάθηα 
κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη πιηθά, αλάινγα 
κε ηελ παξαγγειία ππεξεζίαο δσκαηίνπ. 

ΚΑ3 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκφο 
 Γίζθνη θαη θαξνηζάθηα 
 Καραηξνπήξνπλα 
 Ξηάηα, πνηήξηα θαη θιπληδάληα 
 Θαιχκκαηα πηάησλ 
 Κπαραξηθά θαη ζπλνδεπηηθά 
 Θαιαζάθηα ςσκηνχ θαη θξνχησλ 
 Θεξκνδνρεία ξνθεκάησλ 
 Ξαγνδνρεία θαη θαιαζάθηα θξαζηνχ 
 Ρξαπεδνκάληεια, 

επηηξαπεδνκάληεια θαη πεηζέηεο  
 Ξεηζέηεο παξάζεζεο 
 Γηαθφζκεζε 

ΠΔ2  Τιηθά 
 Κπαραξηθά 
 Δπψλπκεο ζάιηζεο θαη ζπλνδεπηηθά 

παξαζθεπάζκαηα 
 Βνχηπξν θαη καξγαξίλε 
 Κέιη θαη καξκειάδα 
 Εάραξε 
 Τσκί 
 Θξαζηά 
 Ξνηά 

ΠΔ3  Παξαγγειία ππεξεζίαο 
δσκαηίνπ 
 Ξξφγεπκα 
 Κεζεκεξηαλφ 
 Βξαδηλφ 
 Διαθξχ θαγεηφ 
 Φξνχηα, γιπθά θαη άιια επηδφξπηα 
 Θξαζηά 
 Ξνηά 

ΠΔ4  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
ΠΔ5  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο 
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά πιηθά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ14.3 Ξξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε δίζθνπ ή/θαη θαξνηζηνχ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηνη δίζθνη θαη θαξνηζάθηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε παξαγγειία ππεξεζίαο δσκαηίνπ; 

ΑΓ2 Ξνηνο εμνπιηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε  παξαγγειία ππεξεζίαο δσκαηίνπ; 

ΑΓ3 Ξνηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε παξαγγειία ππεξεζίαο δσκαηίνπ; 

ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ6 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ14     πεξεζία δσκαηίσλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ14.4     Κεηαθνξά ζηα δσκάηηα θαη παξάζεζε 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα εηνηκάδεηο ην δίζθν ή/θαη ην θαξνηζάθη  κε ηηο 
ζσζηέο παξαζθεπέο, αλάινγα κε ηελ παξαγγειία. 

ΚΑ2 Λα κεηαθέξεηο κε ην ζσζηφ ηξφπν ην δίζθν ή/θαη 
ην θαξνηζάθη ζην ζσζηφ δσκάηην. 

ΚΑ3 Λα ηνπνζεηείο ζσζηά ην δίζθν ή/θαη ην θαξνηζάθη 
ζηνλ θαηάιιειν ρψξν ζην δσκάηην ηνπ πειάηε. 

ΚΑ4 Λα παξαζέηεηο κε ην ζσζηφ ηξφπν γηα ηνλ 
πειάηε. 

ΚΑ5 Λα ρεηξίδεζαη ζσζηά ηελ πιεξσκή. 

ΚΑ6 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ7 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Παξάζεζε 
 Κεξίδα ζην πηάην 
 Κε ιαβίδα 
 Κε θαξνηζάθη 
 Κπνπθέ απφ ην θαξνηζάθη 
 Θξαζηνχ 
 Ξνηψλ 

   
ΠΔ2  Πιεξσκή 
 Σξέσζε ινγαξηαζκνχ 
 Κεηξεηά θαη επηηαγή 
 Ξηζησηηθή θάξηα 

 
ΠΔ3  Απνθιίζεηο 
 Ιάζνο κεξίδα ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαγγειία 
 Ιαλζαζκέλε παξνπζίαζε 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο εμνπιηζκφο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 

 
ΠΔ4  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ 

ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ14.4 Κεηαθνξά ζηα δσκάηηα θαη παξάζεζε 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξψο εξκελεχεηαη ζσζηά ην δειηίν παξαγγειίαο; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ζσζηή παξνπζίαζε ζην δίζθν ή/θαη ην θαξνηζάθη γηα ηελ θάζε παξαγγειία; 

ΑΓ3 Ξνηα είλαη ε δηαξξχζκηζε ησλ νξφθσλ θαη ησλ δσκαηίσλ; 

ΑΓ4 Ξψο κεηαθέξεηαη ζσζηά ν δίζθνο θαη ην θαξνηζάθη ζηα δσκάηηα; 

ΑΓ5 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο εηζφδνπ ζην θαη εμφδνπ απφ ην δσκάηην πειαηψλ; 

ΑΓ6 Ξνχ ηνπνζεηείηαη ν δίζθνο ή/θαη ην θαξνηζάθη ζην δσκάηην; 

ΑΓ7 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο παξάζεζεο γηα θάζε παξαγγειία; 

ΑΓ8 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο ρεηξηζκνχ ηεο  πιεξσκήο; 

ΑΓ9 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ10 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ11 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ12 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ14     πεξεζία δσκαηίσλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ14.5     Απνθφκηζε απφ ηα δσκάηηα 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα απνθνκίδεηο ην δίζθν ή ην θαξνηζάθη ηηο 
θαηάιιειεο ψξεο απφ ην ζσζηφ ρψξν 
απνθφκηζεο. 

ΚΑ2 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ3 Λα κεηαθέξεηο κε ην ζσζηφ ηξφπν ην δίζθν ή ην 
θαξνηζάθη ζηνπο ρψξνπο πιπζίκαηνο θαη 
απνξξηκκάησλ. 

ΚΑ4 Λα ηνπνζεηείο ηα ζπζθεπαζκέλα πιηθά πνπ 
επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζσζηή ζέζε. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο  αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υψξνη απνθφκηζεο 
 Γσκάηηα πειαηψλ 
 Γηάδξνκνη δσκαηίσλ 
 Γσκάηηα ππεξεζίαο νξφθσλ 

 
ΠΔ2  Απνθιίζεηο 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο εμνπιηζκφο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 

 
ΠΔ3  Υψξνη πιπζίκαηνο θαη 
απνξξηκκάησλ 
 Ιάληδα 
 Θάιαζνη απνξξηκκάησλ 
 Θάιαζνη ιηλψλ 
 Θάιαζνη γηα άδεηα κπνπθάιηα 
 Θάιαζνη γηα αλαθπθιψζηκα είδε 

 
ΠΔ4  Τιηθά πνπ 
επαλαρξεζηκνπνηνχληαη 
 Κπαραξηθά 
 Ππλνδεπηηθά παξαζθεπάζκαηα  
 Κνπζηάξδεο θαη επψλπκεο ζάιηζεο 
 Κέιη θαη καξκειάδα 
 Εάραξε 

 
ΠΔ5  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 

εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ14.5     Απνθφκηζε απφ ηα δσκάηηα 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε δηαξξχζκηζε ησλ νξφθσλ θαη ησλ δσκαηίσλ; 

ΑΓ2 Ξνηεο ψξεο απνθνκίδνπκε ηνπο δίζθνπο θαη ηα θαξνηζάθηα; 

ΑΓ3 Απφ πνχ απνθνκίδνπκε ηνπο δίζθνπο θαη ηα θαξνηζάθηα; 

ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο εηζφδνπ ζηα δσκάηηα πειαηψλ; 

ΑΓ5 Ξψο κεηαθέξεηαη ζσζηά ν δίζθνο θαη ην θαξνηζάθη; 

ΑΓ6 Ξνχ κεηαθέξνπκε ην δίζθν ή ην θαξνηζάθη κεηά ηε ρξήζε ηνπ; 

ΑΓ7 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηα πιηθά πνπ επαλαρξεζηκνπνηνχληαη; 

ΑΓ8 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ10 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ11 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ15     Ξξνεηνηκαζία θαη ζσζηή δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ εζηίαζεο πειαηψλ θαη ησλ ρψξσλ εξγαζίαο.  Ζ ζσζηή πξνεηνηκαζία 
θαη δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ15.1 Ξξνεηνηκαζία θαη ζσζηή δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

 

ΠΦΠ15.2 Ξξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ εξγαζίαο  

 

ΠΦΠ15.3 Ξξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ εζηίαζεο πειαηψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ15 Ξξνεηνηκαζία θαη ζσζηή δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ15.1 Ξξνεηνηκαζία θαη ζσζηή δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα πξνεηνηκάδεηο ηνλ θαηάιιειν 
εμνπιηζκφ θαη ζπζθεπέο, αλάινγα κε 
ην είδνο γεχκαηνο θαη ηνλ ηχπν ηνπ 
εδεζκαηνινγίνπ. 

ΚΑ2 Λα δηαηεξείο ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο 
ζπζθεπέο θαζαξά θαη ζσζηά 
ηνπνζεηεκέλα γηα ρξήζε. 

ΚΑ3 Λα ζέηεηο ζε ιεηηνπξγία ηηο ζπζθεπέο 
ζηελ θαζνξηζκέλε ψξα, φπνπ ρξεηάδεηαη. 

ΚΑ4 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ 
ηελ εξγαζία. 

ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκφο 
 Δπίπισζε 
 Καραηξνπήξνπλα θαη ιαβίδεο 
 Ξηάηα, πνηήξηα θαη θιπληδάληα 
 Θαξάθεο θαη αλνηρηήξηα θξαζηψλ 
 Ξηαηέιεο ζεξβηξίζκαηνο θαη δνρεία ζαιηζψλ 
 Θαιχκκαηα πηάησλ  
 Παλίδηα θαη καραίξηα θνπήο 
 Θεξκνδνρεία ξνθεκάησλ 
 Γίζθνη θαη θαξνηζάθηα 
 Θαιαζάθηα ςσκηνχ θαη θξνχησλ 
 Ξαγνδνρεία θαη θαιαζάθηα θξαζηνχ 
 Δδεζκαηνιφγην θαη θάξηα πνηψλ  
 Ιηλά εζηηαηνξίνπ 
 Αξηζκνί, ζηαρηνδνρεία θαη αλζνδνρεία 
 Γηαθφζκεζε 

ΠΔ2  πζθεπέο 
 Θαξνηζάθηα θαη ζπζθεπέο ςεζίκαηνο 
 Ππζθεπέο δηαηήξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 
 Θεξκνληνπιάπηα 
 Τπγεία 
 Ξαγνζξαχζηεο 
 Βξαζηήξεο 
 Ξξέζεο ρπκψλ θαη εθρπκσηέο 
 Ππζθεπή γηα ηελ κπίξα ζε βαξέιη 
 Γηαλεκεηήο αεξηνχρσλ πνηψλ 
 Ζιεθηξηθφο αλαδεπηήξαο θαη νκνηνγελνπνηεηήο  
 Ππζθεπέο δεζηψλ ξνθεκάησλ 
 Φξπγαληέξα 
 Ξιπληήξηα ζθεπψλ 

ΠΔ3  Δίδνο γεχκαηνο 
 Ξξφγεπκα 
 Κεζεκεξηαλφ 
 Βξαδηλφ 
 Γεμίσζε 
 Δλδηάκεζα γεχκαηα/ξνθήκαηα 

ΠΔ4  Σχπνο εδεζκαηνινγίνπ 
 Διεχζεξεο επηινγήο 
 Ξεξηνξηζκέλεο επηινγήο 
 Κπνπθέ 
 Ξαξνρήο πνηψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ15 Ξξνεηνηκαζία θαη ζσζηή δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ15.1 Ξξνεηνηκαζία θαη ζσζηή δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

 
 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 

ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο εμνπιηζκφο 
 Ξξνβιεκαηηθφο εμνπιηζκφο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ15.1     Ξξνεηνηκαζία θαη ζσζηή δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα είδε γεχκαηνο; 

ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη ηχπνη εδεζκαηνινγίνπ; 

ΑΓ3 Ξνηνο εμνπιηζκφο θαη ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε είδνο γεχκαηνο θαη ηχπν 
εδεζκαηνινγίνπ; 

ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ; 

ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ; 

ΑΓ6 Γηαηί πξέπεη λα κεηαρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπζθεπέο; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ15    Ξξνεηνηκαζία θαη ζσζηή δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ15.2     Ξξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ εξγαζίαο 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο έηνηκνπο θαη 
θαζαξνχο. 

ΚΑ2 Λα δηαηεξείο ηνπο ρψξνπο απνξξηκκάησλ 
έηνηκνπο θαη θαζαξνχο. 

ΚΑ3 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υψξνη εξγαζίαο 
 Σψξνη εζηίαζεο πειαηψλ 
 Σψξνη θνπδίλαο, πνπ δηαθηλείηαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ εζηηαηνξίνπ 
 Βνεζεηηθνί ρψξνη θαη δηάδξνκνη 

 
ΠΔ2  Υψξνη απνξξηκκάησλ 
 Θάιαζνη απνξξηκκάησλ 
 Θάιαζνη ιηλψλ 
 Θάιαζνη γηα άδεηα κπνπθάιηα 
 Θάιαζνη γηα αλαθπθιψζηκα είδε 

 
ΠΔ3  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο εμνπιηζκφο 
 Αθαηαζηαζία θαη αθαζαξζίεο, πνπ δελ 

κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ άκεζα 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ15.2     Ξξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ εξγαζίαο 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξάζεζε θαγεηψλ θαη 
πνηψλ; 

ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη απνξξηκκάησλ; 

ΑΓ3 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο; 

ΑΓ4 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο απνξξηκκάησλ; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ15     Ξξνεηνηκαζία θαη ζσζηή δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ15.3     Ξξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ εζηίαζεο πειαηψλ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο ηνπο ρψξνπο εζηίαζεο πειαηψλ 
θαζαξνχο θαη έηνηκνπο γηα εμππεξέηεζε. 

ΚΑ2 Λα δηαξξπζκίδεηο ηελ επίπισζε, αλάινγα κε ην 
είδνο γεχκαηνο θαη ηνλ ηχπν 
εδεζκαηνινγίνπ. 

ΚΑ3 Λα ηνπνζεηείο ηνλ επηηξαπέδην εμνπιηζκφ ζηα 
ηξαπέδηα, αλάινγα κε ην είδνο γεχκαηνο θαη ηνλ 
ηχπν εδεζκαηνινγίνπ. 

ΚΑ4 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υψξνη εζηίαζεο πειαηψλ 
 Ρξαπεδαξία 
 Κπαξ 
 Ραβέξλα 
 Θαθεηέξηα 
 Αίζνπζεο δεμηψζεσλ θαη ζπλεδξηάζεσλ 
 Παιφλη εηζφδνπ 

ΠΔ2  Δπηηξαπέδηνο εμνπιηζκφο 
 Καραηξνπήξνπλα 
 Ξηάηα θαη πνηήξηα 
 Κπαραξηθά θαη ζπλνδεπηηθά 
 Ρξαπεδνκάληεια, επηηξαπεδνκάληεια, 

πεηζέηεο, θνπξφ 
 Αξηζκνί, ζηαρηνδνρεία, αλζνδνρεία θαη 

δηαθφζκεζε 
ΠΔ3  Δίδνο γεχκαηνο 
 Ξξφγεπκα 
 Κεζεκεξηαλφ 
 Βξαδηλφ 
 Γεμίσζε 
 Δλδηάκεζα γεχκαηα/ξνθήκαηα 

ΠΔ4  Σχπνο εδεζκαηνινγίνπ 
 Διεχζεξεο επηινγήο 
 Ξεξηνξηζκέλεο επηινγήο 
 Κπνπθέ 
 Ξαξνρήο πνηψλ 

ΠΔ5  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 

εξγαζία 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο εμνπιηζκφο 
 Εεκηά, αθαηαζηαζία θαη αθαζαξζίεο, 

πνπ δελ κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ 
άκεζα 

 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ15.3     Ξξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ εζηίαζεο πειαηψλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη εζηίαζεο πειαηψλ; 

ΑΓ2 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε ηνπο ρψξνπο εζηίαζεο θαζαξνχο θαη έηνηκνπο; 

ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα είδε γεχκαηνο; 

ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη ηχπνη εδεζκαηνινγίνπ; 

ΑΓ5 Ξψο ηνπνζεηείηαη ν επηηξαπέδηνο εμνπιηζκφο ζηα ηξαπέδηα γηα ην θάζε είδνο γεχκαηνο ή 
ηχπν εδεζκαηνινγίνπ; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ16     Ιήςε παξαγγειηψλ 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν νξζφο ηξφπνο ιήςεο παξαγγειηψλ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ16.1 Ιήςε παξαγγειηψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ16     Ιήςε παξαγγειηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ16.1     Ιήςε παξαγγειηψλ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα γλσξίδεηο ηα είδε γεχκαηνο θαη ηε κέζνδν 
εμππεξέηεζεο. 

ΚΑ2 Λα παξνπζηάδεηο ηελ παξαγγειία ζηνπο 
θαηάιιεινπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

ΚΑ3 Λα ρεηξίδεζαη ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ ιήςεο 
παξαγγειηψλ. 

ΚΑ4 Λα δηαηεξείο πάληνηε άςνγε εκθάληζε θαη 
πγηεηλή. 

ΚΑ5 Λα πξνβάιεηο πάληνηε ηε ζσζηή εηθφλα 
ζπκπεξηθνξάο ζηνλ πειάηε. 

ΚΑ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο παξαζθεπήο θαη 
παξνπζίαζεο ησλ θαγεηψλ, πνηψλ θαη 
ξνθεκάησλ. 

ΚΑ7 Λα αθνινπζείο  φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ8 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δίδνο γεχκαηνο 
 Ξξφγεπκα 
 Κεζεκεξηαλφ 
 Βξαδηλφ 
 Γεμίσζε 
 Δλδηάκεζα γεχκαηα/ξνθήκαηα 

 
ΠΔ2  Μέζνδνο εμππεξέηεζεο 
 Απηνεμππεξέηεζε 
 Κεξηθή εμππεξέηεζε απφ ην 

πξνζσπηθφ 
 Δμππεξέηεζε απφ ην πξνζσπηθφ 

 
ΠΔ3  Δμνπιηζκφο 
 Κπινθάθηα παξαγγειηψλ (captain 

order) 
 Ζιεθηξνληθά κέζα ιήςεο 

παξαγγειηψλ 
 
ΠΔ4  Υψξνη εξγαζίαο 
 Θνπδίλα 
 Θάβα 
 Ρακείν 

 
ΠΔ5  Δκθάληζε θαη πγηεηλή 
 Αηνκηθή πγηεηλή 
 Πηνιή 
 Καιιηά 
 Θνζκήκαηα  

 
ΠΔ6  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ7  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο  
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά πιηθά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ16.1     Ιήςε παξαγγειηψλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα είδε γεχκαηνο θαη νη κέζνδνη εμππεξέηεζεο; 

ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη εξγαζίαο; 

ΑΓ3 Ξνηνο εμνπιηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιήςε παξαγγειίαο; 

ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε ζσζηή εηθφλα ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνλ πειάηε; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη ηξφπνη παξαζθεπήο θαη παξνπζίαζεο θαγεηψλ θαη πνηψλ; 

ΑΓ6 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ7 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξείο άςνγε εκθάληζε; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ17     Πσζηφο ρεηξηζκφο πιεξσκήο 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν ζσζηφο, απνηειεζκαηηθφο θαη δηαθξηηηθφο ρεηξηζκφο δηεπζέηεζεο ινγαξηαζκνχ θαη ε 
αληηκεηψπηζε ηεο πεξίπησζεο ιάζνπο.  Ν ρεηξηζκφο ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ πιεξσκήο θαη ε 
απνδνρή ηεο πιεξσκήο.  Ζ επίδνζε απφδεημεο. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ17.1 Έιεγρνο θαη παξνπζίαζε ινγαξηαζκνχ γηα πιεξσκή 

 

ΠΦΠ17.2 Απνδνρή πιεξσκήο θαη επίδνζε απφδεημεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ17     Πσζηφο ρεηξηζκφο πιεξσκήο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ17.1     Έιεγρνο θαη παξνπζίαζε ινγαξηαζκνχ γηα πιεξσκή 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα αληαπνθξίλεζαη άκεζα ζε φιεο ηηο αηηήζεηο 
παξνπζίαζεο ή/θαη πιεξσκήο ινγαξηαζκνχ. 

ΚΑ2 Λα παξαιακβάλεηο απφ ην ηακείν ην δειηίν 
ινγαξηαζκνχ θαη λα ην ειέγρεηο. 

ΚΑ3 Λα κεηαθέξεηο ην δειηίν ινγαξηαζκνχ, λα ην 
παξνπζηάδεηο θαη λα ην επηδίδεηο κε ην ζσζηφ 
ηξφπν ζην ζσζηφ πειάηε. 

ΚΑ4 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Έιεγρνο 
 Αξηζκφο ηξαπεδηνχ 
 Γειηίν παξαγγειίαο 
 Αξηζκφο δσκαηίνπ 
 Όξνη δηαηξνθήο 

  
ΠΔ2  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε 
 Ιάζνο ινγαξηαζκφο ζε ζρέζε κε ην 

ηξαπέδη 
 Ιαλζαζκέλε ρξέσζε ινγαξηαζκνχ 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε 
 Κε απνδνρή ηνπ ινγαξηαζκνχ απφ 

ηνλ πειάηε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ17.1     Έιεγρνο θαη παξνπζίαζε ινγαξηαζκνχ γηα πιεξσκή 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε αξίζκεζε ησλ ηξαπεδηψλ; 

ΑΓ2 Ξψο εξκελεχεηαη ζσζηά ην δειηίν ινγαξηαζκνχ; 

ΑΓ3 Γηαηί πξέπεη λα ειέγρεηαη ην δειηίν ινγαξηαζκνχ πξηλ απφ ηελ παξνπζίαζή ηνπ; 

ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο ειέγρνπ ηνπ δειηίνπ ινγαξηαζκνχ;  

ΑΓ5 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ δειηίνπ ινγαξηαζκνχ θαη ζε πνηνλ ην 
επηδίδνπκε; 

ΑΓ6 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ17     Πσζηφο ρεηξηζκφο πιεξσκήο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ17.2     Απνδνρή πιεξσκήο θαη επίδνζε απφδεημεο 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ρεηξίδεζαη άκεζα ηελ είζπξαμε ηνπ ινγαξηαζκνχ 
απφ ηνλ πειάηε, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πιεξσκήο. 

ΚΑ2 Λα παξαδίδεηο ηελ είζπξαμε θαη ηα ζσζηά έληππα 
ρξέσζεο ζην ηακείν, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν 
πιεξσκήο. 

ΚΑ3 Λα παξαδίδεηο κε ην ζσζηφ ηξφπν ζηνλ πειάηε ηα 
ξέζηα, ηελ απφδεημε πιεξσκήο θαη ηα ζσζηά έληππα 
ρξέσζεο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πιεξσκήο. 

ΚΑ4 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ6 Λα γλσξίδεηο ηε ζσζηή δηεπζέηεζε πιεξσκήο αλάινγα 
κε ηνπο φξνπο δηακνλήο. 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σξφπνο πιεξσκήο 
 Κεηξεηά 
 Ξηζησηηθή θάξηα 
 Ξξνζσπηθή επηηαγή 
 Ρξαπεδηθή ή ηαμηδησηηθή επηηαγή 
 Σξέσζε ινγαξηαζκνχ 
 Δγγπεηηθφ θνππφλη 
 Ζιεθηξνληθή πιεξσκή 

 
ΠΔ2  Έληππα ρξέσζεο 
 Έληππν ρξέσζεο ινγαξηαζκνχ 
 Έληππν ρξέσζεο πηζησηηθήο 

θάξηαο 
 
ΠΔ3  Απνθιίζεηο 
 Αδπλακία ηνπ πειάηε ζηελ 

εμφθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 
 Ιάζνο ξέζηα 
 Ιαλζαζκέλε ρξέσζε 

ινγαξηαζκνχ 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 

πειάηε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ17.2     Απνδνρή πιεξσκήο θαη επίδνζε απφδεημεο 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε αξίζκεζε ησλ ηξαπεδηψλ; 

ΑΓ2 Ξψο εξκελεχεηαη ζσζηά ην δειηίν ινγαξηαζκνχ; 

ΑΓ3 Ξνηνη είλαη νη δηάθνξνη ηξφπνη πιεξσκήο; 

ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο ρεηξηζκνχ γηα θάζε ηξφπν πιεξσκήο; 

ΑΓ5 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ18     Θιείζηκν ησλ ρψξσλ εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ ζπληήξεζε θαη ηαθηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Ρν θιείζηκν ησλ ρψξσλ 
εξγαζίαο κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ18.1 Ππληήξεζε θαη ηαθηνπνίεζε απνζεκάησλ 

 

ΠΦΠ18.2 Ππληήξεζε θαη ηαθηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζθεπψλ 

 

ΠΦΠ18.3 Θιείζηκν ησλ ρψξσλ εξγαζίαο κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ18     Θιείζηκν ησλ ρψξσλ εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ18.1     Ππληήξεζε θαη ηαθηνπνίεζε απνζεκάησλ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα θαζαξίδεηο θαη λα ζπληεξείο φια ηα 
απνζέκαηα πιηθψλ, αλάινγα κε ην είδνο 
ηνπο. 

ΚΑ2 Λα ηαθηνπνηείο φια ηα απνζέκαηα ζηνπο 
ζσζηνχο ρψξνπο απνζήθεπζεο κε ην 
ζσζηφ ηξφπν ελαιιαγήο απνζεκάησλ. 

ΚΑ3 Λα δηαηεξείο εχθνιε πξφζβαζε πξνο ηα 
απνζέκαηα. 

ΚΑ4 Λα δηαηεξείο ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο 
θαζαξνχο θαη ζπγπξηζκέλνπο.  

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ 
εξγαζία. 

ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Απνζέκαηα 
 Θξαζηά 
 Ξνηά 
 Δπψλπκεο ζάιηζεο, ζπλνδεπηηθά 

παξαζθεπάζκαηα θαη κνπζηάξδεο 
 Κπαραξηθά 
 Φξνχηα θαη θνκπφζηα 
 Κέιη θαη καξκειάδα 
 Βνχηπξν θαη καξγαξίλε 
 Τσκί 
 ιηθά θαζαξηζκνχ 

 
ΠΔ2  Υψξνη απνζήθεπζεο 
 Θνπδίλα 
 Απνζήθεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ηξαπεδαξίαο 
 Απνζήθεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ κπαξ 
 Θάβα θξαζηψλ 
 Τπγεία 
 Πθεπνζήθε 
 Απνζήθε εηδψλ θαζαξηζκνχ 

 
ΠΔ3  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ 

εξγαζία 
 
ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 Ξξνβιεκαηηθά ή ειιηπή απνζέκαηα 
 Ξξνβιεκαηηθνί ή ειιηπείο ρψξνη 

απνζήθεπζεο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ18.1     Ππληήξεζε θαη ηαθηνπνίεζε απνζεκάησλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα απνζέκαηα πιηθψλ πνπ πξέπεη λα ζπληεξνχληαη θαη λα ηαθηνπνηνχληαη; 

ΑΓ2 Ξνχ θαη πψο απνζεθεχνληαη ζσζηά ηα απνζέκαηα; 

ΑΓ3 Ξνηνη είλαη θαη πνχ είλαη νη ρψξνη απνζήθεπζεο; 

ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο αλαθχθισζεο ησλ απνζεκάησλ;  

ΑΓ5 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε εχθνιε πξφζβαζε ζηα απνζέκαηα; 

ΑΓ6 Ξψο ζπληεξνχληαη ζσζηά ηα πιηθά; 

ΑΓ7 Γηαηί νη ρψξνη απνζήθεπζεο πξέπεη λα είλαη θαζαξνί θαη ζπγπξηζκέλνη; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ18 Θιείζηκν ησλ ρψξσλ εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ18.2 Ππληήξεζε θαη ηαθηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζθεπψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ηαθηνπνηείο φιν ηνλ εμνπιηζκφ ζηνπο 
ζσζηνχο ρψξνπο απνζήθεπζεο. 

ΚΑ2 Λα δηαηεξείο ηηο ζπζθεπέο θαζαξέο, ζηε 
ζσζηή ζέζε θαη έηνηκεο γηα ρξήζε. 

ΚΑ3 Λα δηαηεξείο εχθνιε πξφζβαζε ζηνλ 
εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπζθεπέο. 

ΚΑ4 Λα ζέηεηο ηηο ζπζθεπέο εθηφο ιεηηνπξγίαο ηε 
ζσζηή ψξα φπνπ ρξεηάδεηαη. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ 
εξγαζία. 

ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκφο 
 Δπίπισζε 
 Καραηξνπήξνπλα θαη ιαβίδεο 
 Ξηάηα, πνηήξηα θαη θιπηδάληα 
 Θαξάθεο θαη αλνηρηήξηα θξαζηψλ 
 Ξηαηέιεο ζεξβηξίζκαηνο θαη δνρεία ζαιηζψλ 
 Θαιχκκαηα πηάησλ  
 Παλίδηα θαη καραίξηα θνπήο 
 Θεξκνδνρεία ξνθεκάησλ 
 Γίζθνη θαη θαξνηζάθηα 
 Θαιαζάθηα ςσκηνχ θαη θξνχησλ 
 Ξαγνδνρεία θαη θαιαζάθηα θξαζηνχ 
 Δδεζκαηνιφγην θαη θάξηα πνηψλ  
 Ιηλά εζηηαηνξίνπ 
 Αξηζκνί, ζηαρηνδνρεία θαη αλζνδνρεία 
 Γηαθφζκεζε 

ΠΔ2  Υψξνη απνζήθεπζεο 
 Θνπδίλα 
 Πθεπνζήθεο 
 Απνζήθεο εμνπιηζκνχ εζηηαηνξίνπ 
 Απνζήθεο εμνπιηζκνχ κπαξ 

ΠΔ3  πζθεπέο 
 Θαξνηζάθηα θαη ζπζθεπέο ςεζίκαηνο 
 Ππζθεπέο δηαηήξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 
 Θεξκνληνπιάπηα 
 Τπγεία 
 Ξαγνζξαχζηεο 
 Βξαζηήξεο 
 Ξξέζεο ρπκψλ θαη εθρπκσηέο 
 Ππζθεπή γηα ηελ κπίξα ζε βαξέιη 
 Γηαλεκεηήο αεξηνχρσλ πνηψλ 
 Ζιεθηξηθφο αλαδεπηήξαο θαη 

νκνηνγελνπνηεηήο 
 Ππζθεπέο δεζηψλ ξνθεκάησλ 
 Φξπγαληέξα 
 Ξιπληήξηα ζθεπψλ 

ΠΔ4  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 

εξγαζία 
ΠΔ5  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο εμνπιηζκφο 
 Διιηπείο ή πξνβιεκαηηθέο ζπζθεπέο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ18.2 Ππληήξεζε θαη ηαθηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζθεπψλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηνο είλαη ν εμνπιηζκφο πνπ πξέπεη λα ηαθηνπνηείηαη; 

ΑΓ2 Ξνχ θαη πψο ηαθηνπνηείηαη ν εμνπιηζκφο; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη ζπζθεπέο πνπ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο θαη έηνηκεο γηα ρξήζε; 

ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο θαζαξηζκνχ θαη δηαηήξεζεο ησλ ζπζθεπψλ; 

ΑΓ5 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε εχθνιε πξφζβαζε ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπζθεπέο; 

ΑΓ6 Γηαηί πξέπεη λα ζέηνπκε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηηο ζπζθεπέο ζηε ζσζηή ψξα; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ18     Θιείζηκν ησλ ρψξσλ εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ18.3     Θιείζηκν ησλ ρψξσλ εξγαζίαο κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο θαζαξνχο θαη ζπγπξηζκέλνπο 
φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

ΚΑ2 Λα ηαθηνπνηείο ηα απνζέκαηα, εμνπιηζκφ, 
ζπζθεπέο θαη επίπισζε, ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλνληζκνχο. 

ΚΑ3 Λα θιείλεηο ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα φπνπ 
ρξεηάδεηαη. 

ΚΑ4 Λα δηαηεξείο θαζαξνχο θαη ζπγπξηζκέλνπο 
ηνπο ρψξνπο απνξξηκκάησλ. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ 
εξγαζία. 

ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υψξνη εξγαζίαο 
 Σψξνη εζηίαζεο πειαηψλ 
 Σψξνη θνπδίλαο πνπ δηαθηλείηαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ εζηηαηνξίνπ 
 Βνεζεηηθνί ρψξνη θαη δηάδξνκνη 

 
ΠΔ2  Υψξνη απνξξηκκάησλ 
 Θάιαζνη απνξξηκκάησλ 
 Θάιαζνη ιηλψλ 
 Θάιαζνη γηα άδεηα κπνπθάιηα 
 Θάιαζνη γηα αλαθπθιψζηκα είδε 

 
ΠΔ3  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 

εξγαζία 
 
ΠΔ4  Απνθιίζεηο  
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο εμνπιηζκφο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ18.3     Θιείζηκν ησλ ρψξσλ εξγαζίαο κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ παξάζεζεο θαγεηψλ θαη πνηψλ; 

ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη εζηίαζεο πειαηψλ; 

ΑΓ3 Ξψο ηαθηνπνηείηαη ζσζηά ε επίπισζε κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ; 

ΑΓ4 Ξνηεο πφξηεο θαη παξάζπξα πξέπεη λα θιείλνπκε ζε θάζε ρψξν εξγαζίαο κε ηε ζπκπιήξσζε 
ησλ εξγαζηψλ;  

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη θαη πνχ βξίζθνληαη νη ρψξνη απνξξηκκάησλ; 

ΑΓ6 Ξψο ηαθηνπνηνχληαη ζσζηά νη ρψξνη ησλ απνξξηκκάησλ κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ; 

ΑΓ7 Γηαηί πξέπεη λα θιείλνπκε ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα ηε ζσζηή ψξα; 

ΑΓ8 Γηαηί πξέπεη λα ηαθηνπνηνχκε ηελ επίπισζε κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ10 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ11 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ19     Ξαξάζεζε θαγεηνχ ζην ηξαπέδη κε ιαβίδα 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν ζσζηφο θαη επηδέμηνο ρεηξηζκφο ηεο ιαβίδαο, ε παξάζεζε θαγεηνχ θαη ζπλνδεπηηθψλ κε 
ιαβίδα, ε ζσζηή παξνπζίαζε θαγεηνχ ζην πηάην. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ19.1 Ξαξάζεζε κε ιαβίδα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ19     Ξαξάζεζε  θαγεηνχ ζην ηξαπέδη κε ιαβίδα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ19.1     Ξαξάζεζε κε ιαβίδα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα εηνηκάδεηο θαη λα δηαηεξείο θαζαξέο ιαβίδεο έηνηκεο 
γηα παξάζεζε. 

ΚΑ2 Λα ρεηξίδεζαη ηε ιαβίδα κε δεμηφηεηα γηα λα παξαζέηεηο 
ηα δηάθνξα είδε θαγεηψλ. 

ΚΑ3 Λα κεηαθέξεηο ηε ζσζηή πηαηέια κε θαγεηφ απφ ην 
ρψξν πξνεηνηκαζίαο ζην ζσζηφ πειάηε. 

ΚΑ4 Λα παξνπζηάδεηο θαη λα παξαζέηεηο κε ην ζσζηφ ηξφπν 
ην θαγεηφ κε ηε ιαβίδα ζην πηάην ηνπ πειάηε. 

ΚΑ5 Λα παξνπζηάδεηο θαη λα παξαζέηεηο ηα ζπλνδεπηηθά. 

ΚΑ6 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ7 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Λαβίδεο 
 Ξηξνχλη θαη θνπηάιη 
 Ιαβίδα ςαξηνχ 
 Θνπηάια ζνχπαο 
 Ππάηνπια 

ΠΔ2  Δίδε θαγεηψλ 
 Πνχπα θαη δσκφο 
 Επκαξηθά 
 Τάξηα θαη νζηξαθνεηδή 
 Θξέαηα, πνπιεξηθά θαη θπλήγηα 
 Πάιηζεο θαη ζπλνδεπηηθά 

παξαζθεπάζκαηα γηα ην θπξίσο 
πηάην  

 Ξαηάηεο 
 Οχδη 
 Σφξηα θαη ζαιάηα 
 Ρπξί θαη άιια επηδφξπηα 

ΠΔ3  πλνδεπηηθά 
 Κπαραξηθά 
 Θξχεο θαη δεζηέο ζάιηζεο 
 Δπψλπκεο ζάιηζεο, ιάδη, μχδη, 

ιεκφλη, ζπλνδεπηηθά 
παξαζθεπάζκαηα θαη κνπζηάξδεο 

 Βνχηπξν θαη καξγαξίλε 
 Τσκί 

ΠΔ4  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
ΠΔ5  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο 
 Ιάζνο θαγεηφ ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαγγειία 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ19.1     Ξαξάζεζε κε ιαβίδα 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα είδε ιαβίδσλ;  

ΑΓ2 Ξνην είδνο ιαβίδαο ρξεζηκνπνηείηαη κε θάζε είδνο θαγεηνχ; 

ΑΓ3 Ξνηα ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζσζηνχ θαγεηνχ ζην ζσζηφ πειάηε; 

ΑΓ4 Απφ πνηα κεξηά παξαζέηνπκε ην θαγεηφ κε ιαβίδα ζηνλ πειάηε; 

ΑΓ5 Ξψο παξαζέηνπκε ην θαγεηφ ζην πηάην ηνπ πειάηε; 

ΑΓ6 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ20     Ξαξάζεζε θαγεηνχ ζην ηξαπέδη κε επηκειεκέλν ηξφπν 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ ζσζηή πξνεηνηκαζία γηα παξάζεζε θαγεηνχ κε επηκειεκέλν ηξφπν (Gueridon Service).  Ζ 
παξνπζίαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ πιηθψλ θαη ησλ θαξνηζηψλ.  Ζ κεηαθνξά ηνπ θαξνηζηνχ 
ζηνπο ρψξνπο εζηίαζεο θαη ε παξνρή βνήζεηαο ζηελ παξάζεζε. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ20.1 Ξξνεηνηκαζία ηνπ εμνπιηζκνχ 

 

ΠΦΠ20.2 Ξξνεηνηκαζία θαη δηαηήξεζε ησλ πιηθψλ 

 

ΠΦΠ20.3 Κεηαθνξά θαη παξνπζίαζε 

 

ΠΦΠ20.4 Ξαξνρή βνήζεηαο ζηελ παξάζεζε 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ20     Ξαξάζεζε θαγεηνχ ζην ηξαπέδη κε επηκειεκέλν ηξφπν  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ20.1     Ξξνεηνηκαζία ηνπ εμνπιηζκνχ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο ηα θαξνηζάθηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ 
θαζαξά θαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλα γηα ρξήζε. 

ΚΑ2 Λα ζέηεηο ζε ιεηηνπξγία ηνλ εμνπιηζκφ ζηελ 
θαζνξηζκέλε ψξα φπνπ ρξεηάδεηαη. 

ΚΑ3 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καξνηζάθηα 
 Φιακπέ θαη καγεηξέκαηνο 
 Ταξηψλ θαη νζηξαθνεηδψλ 
 Νξεθηηθψλ θαη ζπλνδεπηηθψλ 
 Φξνχησλ, ηπξηψλ θαη γιπθψλ 
 Ρεκαρηζκνχ 

 
ΠΔ2  Δμνπιηζκφο 
 Θαξνηζάθηα 
 Ππζθεπέο ςεζίκαηνο θαη 

δηαηήξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 
 Ξηάηα 
 Ρεγάληα  
 Καραίξηα, εηδηθά εξγαιεία θαη 

ζαλίδηα ηεκαρηζκνχ 
 Ιαβίδεο 
 Ξηαηέιεο  
 Γνρεία ζαιηζψλ 
 Κχινο πηπεξηνχ 
 Ξεηζέηεο παξάζεζεο 
 Γνρείν απνξξηκκάησλ 

 
ΠΔ3  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο εμνπιηζκφο 
 Ξξνβιεκαηηθφο εμνπιηζκφο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ20.1     Ξξνεηνηκαζία ηνπ εμνπιηζκνχ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Γηα πνηεο παξαζθεπέο θαγεηνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θαξνηζάθηα; 

ΑΓ2 Ξνην θαξνηζάθη ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε παξαζθεπή; 

ΑΓ3 Ξνηνο εμνπιηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη κε ην θαξνηζάθη γηα θάζε παξαζθεπή; 

ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ20     Ξαξάζεζε θαγεηνχ ζην ηξαπέδη κε επηκειεκέλν ηξφπν  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ20.2     Ξξνεηνηκαζία θαη δηαηήξεζε ησλ πιηθψλ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα πξνεηνηκάδεηο ηα απαξαίηεηα πιηθά ζε ζρέζε κε ην 
εδεζκαηνιφγην. 

ΚΑ2 Λα δηαηεξείο ηα πιηθά ζε πγηεηλέο ζπλζήθεο θαη έηνηκα 
γηα ρξήζε. 

ΚΑ3 Λα δηαηεξείο ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα πιηθψλ. 

ΚΑ4 Λα παξαζέηεηο ηα πιηθά ζην θαξνηζάθη, αλάινγα κε 
ηνλ ηχπν εδεζκαηνινγίνπ θαη ηελ παξαγγειία 
παξαζθεπήο. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά 
 Κπαραξηθά  
 Πάιηζεο θαη δσκνί 
 Νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαη ρπκνί 

θξνχησλ 
 Κνπζηάξδεο θαη επψλπκεο 

ζάιηζεο 
 Φξνχηα θαη θνκπφζηα 
 Ιάδη, βνχηπξν, θξέκα 
 Εάραξε  
 Αιεχξη  
 Μεξνί θαξπνί 
 Ιαραληθά 
 Ππλνδεπηηθά θπξίσο παξαζθεπήο 

 
ΠΔ2  Παξαζθεπέο 
 Νξεθηηθά θαη ζαιάηεο 
 Επκαξηθά 
 Τάξηα θαη νζηξαθνεηδή 
 Θξέαο, πνπιεξηθά θαη θπλήγηα 
 Ρπξηά 
 Δπηδφξπηα 

 
ΠΔ3  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο 
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά πιηθά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ20.2     Ξξνεηνηκαζία θαη δηαηήξεζε ησλ πιηθψλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε παξαζθεπή; 

ΑΓ2 Ξψο δηαηεξνχληαη ηα πιηθά ζε πγηεηλέο ζπλζήθεο; 

ΑΓ3 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ5 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ20     Ξαξάζεζε θαγεηνχ ζην ηξαπέδη κε επηκειεκέλν ηξφπν  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ20.3     Κεηαθνξά θαη παξνπζίαζε 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα κεηαθέξεηο ην θαξνηζάθη κε ην ζσζηφ ηξφπν ζην 
ρψξν εζηίαζεο. 

ΚΑ2 Λα ηνπνζεηείο θαη λα παξνπζηάδεηο ζσζηά ην 
θαξνηζάθη ζην ρψξν εζηίαζεο έηνηκν γηα παξάζεζε 
ή καγείξεκα. 

ΚΑ3 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ4 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καξνηζάθη 
 Φιακπέ θαη καγεηξέκαηνο 
 Ταξηψλ θαη νζηξαθνεηδψλ 
 Νξεθηηθψλ θαη ζπλνδεπηηθψλ 
 Φξνχησλ, ηπξηψλ θαη γιπθψλ 
 Ρεκαρηζκνχ 

 
ΠΔ2  Υψξνο εζηίαζεο 
 Ρξαπεδαξία 
 Κπαξ 
 Ραβέξλα 
 Θαθεηέξηα 
 Αίζνπζεο δεμηψζεσλ θαη 

ζπλεδξηάζεσλ 
 Παιφλη εηζφδνπ 
 Γσκάηηα πειαηψλ 

 
ΠΔ3  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο 
 Δκπφδηα ζηε κεηαθνξά ηνπ 

θαξνηζηνχ 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ20.3     Κεηαθνξά θαη παξνπζίαζε 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξψο κεηαθέξεηαη ζσζηά ην θαξνηζάθη; 

ΑΓ2 Ξψο παξνπζηάδεηαη ην θαξνηζάθη ζηνπο πειάηεο θαη πνχ ηνπνζεηείηαη; 

ΑΓ3 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ4 Γηαηί πξέπεη λα κεηαθέξνπκε ζσζηά ην θαξνηζάθη; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ20     Ξαξάζεζε θαγεηνχ ζην ηξαπέδη κε επηκειεκέλν ηξφπν  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ20.4     Ξαξνρή βνήζεηαο ζηελ παξάζεζε 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα αθνινπζείο πηζηά ηηο νδεγίεο ηνπ 
πξντζηακέλνπ. 

ΚΑ2 Λα κεηαθέξεηο θαη λα ηνπνζεηείο ηα 
θαηάιιεια πηάηα, φηαλ θαη φπνπ ρξεηάδεηαη. 

ΚΑ3 Λα παξαζέηεηο ηα ζπλνδεπηηθά κε ιαβίδα. 

ΚΑ4 Λα αλαπιεξψλεηο φπνπ ρξεηάδεηαη ηνλ 
εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά. 

ΚΑ5 Λα επηζηξέθεηο ην θαξνηζάθη, ηνλ 
εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά ζηνπο θαηάιιεινπο 
ρψξνπο γηα πιχζηκν ή απνζήθεπζε. 

ΚΑ6 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ 
εξγαζία. 

ΚΑ7 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πηάηα 
 Νξεθηηθψλ 
 Πνχπαο 
 Ταξηνχ 
 Θπξίσο θαγεηψλ 
 Θξχσλ θαγεηψλ 
 Δπηδνξπίνπ 

ΠΔ2  Δμνπιηζκφο 
 Θαξνηζάθη 
 Ππζθεπέο ςεζίκαηνο θαη δηαηήξεζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο 
 Ξηάηα 
 Ρεγάληα  
 Καραίξηα, εηδηθά εξγαιεία θαη ζαλίδηα 

ηεκαρηζκνχ 
 Ιαβίδεο 
 Ξηαηέιεο 
 Κχινο πηπεξηνχ 
 Γνρεία ζαιηζψλ 
 Ξεηζέηεο παξάζεζεο 
 Γνρείν απνξξηκκάησλ 

ΠΔ3  Τιηθά 
 Κπαραξηθά  
 Πάιηζεο θαη δσκνί 
 Νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαη ρπκνί θξνχησλ 
 Κνπζηάξδεο θαη επψλπκεο ζάιηζεο 
 Φξνχηα θαη θνκπφζηα 
 Ιάδη, βνχηπξν, θξέκα 
 Εάραξε  
 Αιεχξη  
 Μεξνί θαξπνί 
 Ιαραληθά 
 Ππλνδεπηηθά θπξίσο παξαζθεπήο 

ΠΔ4  Καξνηζάθη 
 Φιακπέ θαη καγεηξέκαηνο 
 Ταξηψλ θαη νζηξαθνεηδψλ 
 Νξεθηηθψλ θαη ζπλνδεπηηθψλ 
 Φξνχησλ, ηπξηψλ θαη γιπθψλ 
 Ρεκαρηζκνχ 

ΠΔ5  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 

εξγαζία 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ20     Ξαξάζεζε θαγεηνχ ζην ηξαπέδη κε επηκειεκέλν ηξφπν  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ20.4     Ξαξνρή βνήζεηαο ζηελ παξάζεζε 

 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Ιάζνο θαγεηά ζε ζρέζε κε ηελ παξαγγειία 
 Θαζπζηέξεζε απφ ηελ θνπδίλα 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο εμνπιηζκφο 
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά πιηθά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ20.4     Ξαξνρή βνήζεηαο ζηελ παξάζεζε 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηνο εμνπιηζκφο ρξεηάδεηαη αλαπιήξσζε θαη πψο αλαπιεξψλεηαη; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη  αλαπιήξσζε θαη πψο αλαπιεξψλνληαη; 

ΑΓ3 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη επηζηξνθήο ησλ θαξνηζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ; 

ΑΓ4 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ5 Γηαηί πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ; 

ΑΓ6 Γηαηί πξέπεη λα ζέηνπκε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνλ εμνπιηζκφ κεηά απφ θάζε ρξήζε; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ21     Έιεγρνο  θαη δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν έιεγρνο ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζθεπψλ θαη ν έιεγρνο 
ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη ησλ ρψξσλ εζηίαζεο ησλ πειαηψλ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ21.1 Έιεγρνο πξνεηνηκαζίαο θαη δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

 

ΠΦΠ21.2 Έιεγρνο πξνεηνηκαζίαο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο 

 

ΠΦΠ21.3 Έιεγρνο πξνεηνηκαζίαο ησλ ρψξσλ εζηίαζεο πειαηψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ21     Έιεγρνο  θαη δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
ΠΦΠ21.1     Έιεγρνο πξνεηνηκαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα εμαζθαιίδεηο φηη ν εμνπιηζκφο θαη νη 
ζπζθεπέο δηαηεξνχληαη θαζαξέο θαη 
έηνηκεο γηα ρξήζε. 

ΚΑ2 Λα ειέγρεηο φηη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο 
θαη ζπζθεπέο έρνπλ πξνεηνηκαζηεί 
θαηάιιεια θαη έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζσζηά 
ζηνλ ρψξν εξγαζίαο αλάινγα κε ην 
είδνο γεχκαηνο θαη ηνλ ηχπν 
εδεζκαηνινγίνπ 

ΚΑ3 Λα ζηγνπξεχεζαη φηη νη ζπζθεπέο έρνπλ 
ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζηελ θαζνξηζκέλε 
ψξα, φπνπ ρξεηάδεηαη. 

ΚΑ4 Λα ειέγρεηο φηη αθνινπζνχληαη νη θαλφλεο 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ 
ηελ εξγαζία. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ 
ηελ εξγαζία. 

ΚΑ6 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ 
απνθιίζεηο. 

ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκφο 
 Δπίπισζε 
 Καραηξνπήξνπλα θαη ιαβίδεο 
 Ξηάηα, πνηήξηα θαη θιπηδάληα 
 Θαξάθεο θαη αλνηρηήξηα θξαζηψλ 
 Ξηαηέιεο ζεξβηξίζκαηνο θαη δνρεία ζαιηζψλ 
 Θαιχκκαηα πηάησλ  
 Παλίδηα θαη καραίξηα θνπήο 
 Θεξκνδνρεία ξνθεκάησλ 
 Γίζθνη θαη θαξνηζάθηα 
 Θαιαζάθηα ςσκηνχ θαη θξνχησλ 
 Ξαγνδνρεία θαη θαιαζάθηα θξαζηνχ 
 Δδεζκαηνιφγην θαη θάξηα πνηψλ  
 Ιηλά εζηηαηνξίνπ 
 Αξηζκνί, ζηαρηνδνρεία θαη αλζνδνρεία 
 Γηαθφζκεζε 
 Κχινο πηπεξηνχ 
 ΠΔ2  πζθεπέο 
 Ππζθεπέο δηαηήξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 
 Θεξκνληνπιάπηα 
 Τπγεία 
 Ξαγνζξαχζηεο 
 Βξαζηήξεο 
 Ξξέζεο ρπκψλ θαη εθρπκσηέο 
 Κεραλή ρπκνχ 
 Κεραλή θαθέ 
 Ππζθεπή γηα ηελ κπίξα ζε βαξέιη 
 Γηαλεκεηήο αεξηνχρσλ πνηψλ 
 Ζιεθηξηθφο αλαδεπηήξαο θαη νκνηνγελνπνηεηήο  
 Ππζθεπέο δεζηψλ ξνθεκάησλ 
 Φξπγαληέξα 
 Ξιπληήξηα ζθεπψλ 

ΠΔ3  Υψξνη Δξγαζίαο 
 Σψξνη εζηίαζεο πειαηψλ 
 Σψξνη θνπδίλαο, πνπ δηαθηλείηαη ην πξνζσπηθφ 

ηνπ εζηηαηνξίνπ 
 Βνεζεηηθνί ρψξνη θαη δηάδξνκνη 

ΠΔ4  Δίδνο γεχκαηνο 
 Ξξφγεπκα 
 Κεζεκεξηαλφ 
 Βξαδηλφ 
 Γεμίσζε 
 Δλδηάκεζα γεχκαηα/ξνθήκαηα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ21     Έιεγρνο  θαη δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
ΠΦΠ21.1     Έιεγρνο πξνεηνηκαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 
 

 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Σχπνο εδεζκαηνινγίνπ 
 Διεχζεξεο επηινγήο 
 Ξεξηνξηζκέλεο επηινγήο 
 Κπνπθέ 
 Ξαξνρήο Ξνηψλ 

ΠΔ6  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε  ηελ 

εξγαζία 
ΠΔ7  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο εμνπιηζκφο θαη ζπζθεπέο 
 Ξξνβιεκαηηθφο εμνπιηζκφο θαη ζπζθεπέο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ21.1     Έιεγρνο πξνεηνηκαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα είδε γεχκαηνο; 

ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη ηχπνη εδεζκαηνινγίνπ; 

ΑΓ3 Ξνηνο εμνπιηζκφο θαη ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε είδνο γεχκαηνο θαη ηχπν 
εδεζκαηνινγίνπ; 

ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ; 

ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ; 

ΑΓ6 Γηαηί πξέπεη λα κεηαρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπζθεπέο; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ21     Έιεγρνο  θαη δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ21.2     Έιεγρνο πξνεηνηκαζίαο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα εμαζθαιίδεηο φηη νη ρψξνη εξγαζίαο δηαηεξνχληαη 
έηνηκνη θαη θαζαξνί. 

ΚΑ2 Λα ειέγρεηο φηη νη ρψξνη απνξξηκκάησλ δηαηεξνχληαη 
έηνηκνη θαη θαζαξνί.   

ΚΑ3 Λα ειέγρεηο φηη νη πθηζηάκελνη ζνπ αθνινπζνχλ ηνπο 
θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ 
εξγαζία ηνπο. 

ΚΑ4 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ5 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υψξνη εξγαζίαο 
 Σψξνη εζηίαζεο πειαηψλ 
 Σψξνη θνπδίλαο, πνπ 

δηαθηλείηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
εζηηαηνξίνπ 

 Βνεζεηηθνί ρψξνη θαη 
δηάδξνκνη 

 
ΠΔ2  Υψξνη απνξξηκκάησλ 
 Θάιαζνη απνξξηκκάησλ 
 Θάιαζνη ιηλψλ 
 Θάιαζνη γηα άδεηα κπνπθάιηα 
 Θάιαζνη γηα αλαθπθιψζηκα 

είδε 
 
ΠΔ3  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο 
 Αθαηαζηαζία θαη αθαζαξζίεο, 

πνπ δελ κπνξνχλ λα 
δηνξζσζνχλ άκεζα 

 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ21.2     Έιεγρνο πξνεηνηκαζίαο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξάζεζε θαγεηψλ θαη 
πνηψλ; 

ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη απνξξηκκάησλ; 

ΑΓ3 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο; 

ΑΓ4 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο απνξξηκκάησλ; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ21     Έιεγρνο  θαη δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ21.3     Έιεγρνο πξνεηνηκαζίαο ησλ ρψξσλ εζηίαζεο πειαηψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ειέγρεηο φηη νη ρψξνη εζηίαζεο πειαηψλ 
δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη έηνηκνη γηα 
εμππεξέηεζε. 

ΚΑ2 Λα ειέγρεηο φηη ε επίπισζε έρεη δηαξξπζκηζηεί 
αλάινγα κε ην είδνο γεχκαηνο θαη ηνλ ηχπν 
εδεζκαηνινγίνπ.  

ΚΑ3 Λα ειέγρεηο φηη ν επηηξαπέδηνο εμνπιηζκφο έρεη 
ηνπνζεηεζεί ζηα ηξαπέδηα, αλάινγα κε ην είδνο 
γεχκαηνο θαη ηνλ ηχπν εδεζκαηνινγίνπ.  

ΚΑ4 Λα ειέγρεηο φηη νη πθηζηάκελνη ζνπ αθνινπζνχλ 
ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ 
αθνξνχλ ηελ εξγαζία ηνπο. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ6 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υψξνη εζηίαζεο πειαηψλ 
 Ρξαπεδαξία 
 Κπαξ 
 Ραβέξλα 
 Θαθεηέξηα 
 Αίζνπζεο δεμηψζεσλ θαη 

ζπλεδξηάζεσλ 
 Παιφλη εηζφδνπ 

ΠΔ2  Δίδνο γεχκαηνο 
 Ξξφγεπκα 
 Κεζεκεξηαλφ 
 Βξαδηλφ 
 Γεμίσζε 
 Δλδηάκεζα γεχκαηα/ξνθήκαηα 

ΠΔ3  Σχπνο εδεζκαηνινγίνπ 
 Διεχζεξεο επηινγήο 
 Ξεξηνξηζκέλεο επηινγήο 
 Κπνπθέ 
 Ξαξνρήο πνηψλ 

ΠΔ4  Δπηηξαπέδηνο εμνπιηζκφο 
 Καραηξνπήξνπλα 
 Ξηάηα θαη πνηήξηα 
 Κπαραξηθά θαη ζπλνδεπηηθά 
 Ρξαπεδνκάληεια, 

επηηξαπεδνκάληεια, πεηζέηεο, 
θνπξφ 

 Αξηζκνί, ζηαρηνδνρεία, αλζνδνρεία 
θαη δηαθφζκεζε 

ΠΔ5  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

επηηξαπέδηνο εμνπιηζκφο 
 Εεκηά, αθαηαζηαζία θαη 

αθαζαξζίεο, πνπ δελ κπνξνχλ λα 
δηνξζσζνχλ άκεζα 

 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ21.3     Έιεγρνο πξνεηνηκαζίαο ησλ ρψξσλ εζηίαζεο πειαηψλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη εζηίαζεο ησλ πειαηψλ; 

ΑΓ2 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε ηνπο ρψξνπο εζηίαζεο θαζαξνχο θαη έηνηκνπο; 

ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα είδε γεχκαηνο; 

ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη ηχπνη εδεζκαηνινγίνπ; 

ΑΓ5 Ξψο ηνπνζεηείηαη ν επηηξαπέδηνο εμνπιηζκφο ζηα ηξαπέδηα γηα ην θάζε είδνο γεχκαηνο ή ηχπν 
εδεζκαηνινγίνπ; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ22    Δθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ πσιήζεσλ θαη πξνψζεζε πσιήζεσλ 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Νη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πσιήζεσλ γηα ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηνπ 
νξγαληζκνχ θαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο.  Δπίζεο ε απνηειεζκαηηθή πξνβνιή ησλ 
πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ν νξγαληζκφο θαη ε πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ22.1 Δθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ πσιήζεσλ 

 

ΠΦΠ22.2 Ξξνβνιή πξντφλησλ/ππεξεζηψλ θαη πξνψζεζε πσιήζεσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ22     Δθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ πσιήζεσλ θαη πξνψζεζε πσιήζεσλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ22.1     Δθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ πσιήζεσλ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ζπκβάιεηο ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ 
πσιήζεσλ γηα πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ/ 
ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ν νξγαληζκφο ζηε 
παξάζεζε θαγεηψλ θαη πνηψλ. 

ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο θαη λα ζπκβάιεηο ζηελ νξγάλσζε 
ησλ ζπκθσλεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 
πσιήζεσλ.  

ΚΑ4 Λα ειέγρεηο φηη νη πθηζηάκελνη ζνπ εθαξκφδνπλ ηηο 
ζπκθσλεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πσιήζεσλ. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο.  

ΚΑ6 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γξαζηεξηφηεηεο πσιήζεσλ 
 Ξξνζθνξέο 
 Ξαθέηα 
 Γηαθήκηζε 
 Ξιάλα κάξθεηηλγθ  
 Ξξνζσπηθή πψιεζε 

 
ΠΔ2  Πξντφληα/ππεξεζίεο 
 Βαζηθέο ππεξεζίεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 
 Δηδηθέο ζεκαηηθέο εθδειψζεηο 
 Δηδηθέο βξαδηέο 
 Ηδηαίηεξα πξντφληα 
 Ξξντφληα πξνο πψιεζε εληφο θαη εθηφο 

ησλ ρψξσλ εζηίαζεο 
 
ΠΔ3  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 

εξγαζία 
 
ΠΔ4  Απνθιίζεηο 

 Κε ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ πσιήζεσλ 

 Αλεπαξθείο πφξνη γηα ηελ αλάπηπμε 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ πσιήζεσλ  

 Αλαπνηειεζκαηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ πσιήζεσλ 

 Άπεηξν θαη κε πξνζνληνχρν 
πξνζσπηθφ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ22.1     Δθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ πσιήζεσλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη ζπκθσλεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πσιήζεσλ ηνπ μελνδνρείνπ; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην μελνδνρείν; 

ΑΓ3 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ5 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ22     Δθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ πσιήζεσλ θαη πξνψζεζε πσιήζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ22.2     Ξξνβνιή πξντφλησλ/ππεξεζηψλ θαη πξνψζεζε πσιήζεσλ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα γλσξίδεηο φια ηα πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ 
πξνζθέξεη ην μελνδνρείν.  

ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνπο ηξφπνπο πξνβνιήο 
ησλ πξντφλησλ. 

ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα κέζα πξνψζεζεο 
πσιήζεσλ . 

ΚΑ4 Λα αληαπνθξίλεζαη άκεζα ζηηο εξσηήζεηο 
πειαηψλ αλαθνξηθά κε ηα πξνζθεξφκελα 
πξντφληα/ππεξεζίεο. 

ΚΑ5 Λα ελεκεξψλεηο ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ γηα ηα 
ππάξρνληα πξντφληα/ππεξεζίεο θαη ηπρφλ 
αιιαγέο ζηα κέζα πξνψζεζεο ηνπο. 

ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο  ηεο 
εξγαζίαο.  

ΚΑ7 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξντφληα/ππεξεζίεο 
 Βαζηθέο ππεξεζίεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 
 Δηδηθέο ζεκαηηθέο εθδειψζεηο 
 Δηδηθέο βξαδηέο 
 Ηδηαίηεξα πξντφληα 
 Ξξντφληα πξνο πψιεζε εληφο θαη εθηφο 

ησλ ρψξσλ εζηίαζε 
ΠΔ2  Σξφπνη πξνβνιήο πξντφλησλ 
 Έληππνη  
 Ζιεθηξνληθνί 
 Νπηηθναθνπζηηθνί 
 Ξξνζσπηθή επαθή 

ΠΔ3  Μέζα πξνψζεζεο πσιήζεσλ 
 Γηαθεκηζηηθφ πιηθφ 
 Θαηάινγνη εδεζκάησλ θαη πνηψλ 
 Δπηζηνιέο/newsletter  
 Γηαδίθηπν 
 Κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο   
 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν  
 Βηβιηάξηα 
 Ξαξνπζηάζεηο 
 Δπίδεημε (Tasting) 
 Ξξνζθνξέο/εθπηψζεηο/Happy Hour 

ΠΔ4  Δξσηήζεηο πειαηψλ  
 Σαξαθηεξηζηηθά πξντφληνο/ππεξεζίαο 
 Ώξεο ιεηηνπξγίαο ρψξσλ εζηίαζεο 
 Ρηκέο θαη πξνζθνξέο 
 Απαγνξεχζεηο, φξνη θαη θαλνληζκνί 
 Ξεξίνδνο ηζρχνο ηνπ πξντφληνο/ 

ππεξεζίαο 
ΠΔ5  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 

εξγαζία 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφ πξντφλ/ 

ππεξεζία 
 Αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηξφπσλ 

πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ 
 Αλαπνηειεζκαηηθφηεηα κέζσλ 

πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ22.2     Ξξνβνιή πξντφλησλ/ππεξεζηψλ θαη πξνψζεζε πσιήζεσλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην μελνδνρείν; 

ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη ηξφπνη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ; 

ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα κέζα πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ; 

ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη πηζαλέο εξσηήζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη πειάηεο ζρεηηθά κε ηα 
πξνζθεξφκελα πξντφληα/ππεξεζίεο; 

ΑΓ5 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ23     Έιεγρνο παξαιαβήο, απνζήθεπζεο θαη έθδνζε πξνκεζεηψλ 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Νη αλαγθαίεο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο γηα ηηο παξαγγειίεο πιηθψλ/πξντφλησλ απφ ηελ θεληξηθή 
απνζήθε, ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ/πξντφλησλ θαη γηα ηελ 
νξζνινγηζηηθή απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ/πξντφλησλ ζε ειεγρφκελνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ23.1 Ξαξαγγειία αλαγθαίσλ πιηθψλ/πξντφλησλ απφ ηελ απνζήθε 

 

ΠΦΠ23.2 Έιεγρνο παξαιαβήο πξνκεζεηψλ 

 

ΠΦΠ23.3 Έιεγρνο απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ23     Έιεγρνο παξαιαβήο, απνζήθεπζεο θαη έθδνζε πξνκεζεηψλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ23.1     Ξαξαγγειία αλαγθαίσλ πιηθψλ/πξντφλησλ απφ ηελ απνζήθε 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο 
ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζνπ. 

ΚΑ2 Λα εληνπίδεηο ηηο ειιείςεηο γηα πξνκήζεηα πιηθψλ/ 
πξντφλησλ απφ ηελ απνζήθε ιακβάλνληαο ππφςε 
ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο.  

ΚΑ3 Λα εθδίδεηο ην δηαηαθηηθφ παξαγγειηψλ πξνο ηελ 
απνζήθε ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία. 

ΚΑ4 Λα γλσξίδεηο ηα εγθεθξηκέλα απφ ηνλ νξγαληζκφ 
πιηθά/πξντφληα. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ6 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Απνζεθεπηηθνί ρψξνη 
 Απνζήθε μεξήο ηξνθήο 
 Απνζήθε ηξνθίκσλ 
 Απνζήθε πνηψλ 
 Απνζήθε αλαιψζηκσλ πιηθψλ 
 Τπγεία 
 Θαηαςχθηεο  

 
ΠΔ2  Υψξνη εξγαζίαο 
 Σψξνη εζηίαζεο πειαηψλ 
 Σψξνη θνπδίλαο, πνπ δηαθηλείηαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ εζηηαηνξίνπ 
 Βνεζεηηθνί ρψξνη θαη δηάδξνκνη 

 
ΠΔ3  Αλάγθεο ηκήκαηνο 
 θηζηάκελα απνζέκαηα 
 Ξιεξφηεηα 
 Ππκθσλεκέλεο εθδειψζεηο  
 Ξειάηεο 

 
ΠΔ4  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο  
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ5  Απνθιίζεηο 
 Αλεπαξθήο ππνινγηζκφο αλαγθαίσλ 

πιηθψλ θαη πξντφλησλ γηα παξαγγειία 
 Κε ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα ζηελ 

θεληξηθή απνζήθε 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ23.1     Ξαξαγγειία αλαγθαίσλ πιηθψλ/πξντφλησλ απφ ηελ απνζήθε  

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη εξγαζίαο; 

ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη; 

ΑΓ3 Ξνηεο νη αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα έθδνζε παξαγγειηψλ; 

ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε ζσζηή δηαδηθαζία γηα παξαγγειία πξνκεζεηψλ απφ ηελ απνζήθε; 

ΑΓ5 Ξσο εξκελεχεηαη ην δηαηαθηηθφ παξαγγειίαο; 

ΑΓ6 Ξνηα είλαη ηα εγθεθξηκέλα πιηθά/ πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ; 

ΑΓ7 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 

 

 

 



172 
 

 

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ23     Έιεγρνο παξαιαβήο, απνζήθεπζεο θαη έθδνζε πξνκεζεηψλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ23.2     Έιεγρνο παξαιαβήο πξνκεζεηψλ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα πξνβαίλεηο ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο 
παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ. 

ΚΑ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο 
παξαιαβήο ηεο θάζε θαηεγνξίαο πξντφλησλ.  

ΚΑ3 Λα γλσξίδεηο ηα εγθεθξηκέλα απφ ηνλ νξγαληζκφ 
πιηθά/πξντφληα. 

ΚΑ4 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ5 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Έιεγρνο παξαιαβήο 
 Ξνζφηεηα 
 Ξνηφηεηα/ζπζθεπαζία  
 Ζκεξνκελία ιήμεο (φπνπ ρξεηάδεηαη) 
 Θεξκνθξαζία παξαιαβήο (φπνπ 

ρξεηάδεηαη) 
 
ΠΔ2  Καηεγνξίεο πξντφλησλ 
 Ξνηά 
 Αλαιψζηκα πιηθά 
 Μεξή ηξνθή 
 Φξνχηα θαη ιαραληθά  
 Δίδε θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο 
 Ππλνδεπηηθά πιηθά (κπαραξηθά, δάραξε, 

επψλπκεο ζάιηζεο , ζπλνδεπηηθά 
παξαζθεπάζκαηα, βνχηπξν θαη 
καξγαξίλε, κέιη θαη καξκειάδα, ςσκί) 

 
ΠΔ3  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο  
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 

εξγαζία 
 
ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 Κε ζπκκνξθνχκελα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πξντφληα/πιηθά  
 Ιάζνο πνζφηεηεο πξνκεζεηψλ 
 Ξξντφληα/πιηθά απφ κε εγθεθξηκέλν 

πξνκεζεπηή 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ23.2     Έιεγρνο παξαιαβήο πξνκεζεηψλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη θαηεγνξίεο πξντφλησλ; 

ΑΓ2 Ξνηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζηελ παξαιαβή γηα θάζε θαηεγνξία πξντφλησλ; 

ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα εγθεθξηκέλα απφ ηνλ νξγαληζκφ πξνκεζεπφκελα πιηθά/ πξντφληα; 

ΑΓ4 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ23     Έιεγρνο παξαιαβήο, απνζήθεπζεο θαη έθδνζε πξνκεζεηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ23.3     Έιεγρνο απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ειέγρεηο ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο 
ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 
κεηαθνξάο πξντφλησλ.  

ΚΑ3 Λα ειέγρεηο ηηο απαηηνχκελεο ζπλζήθεο 
απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ. 

ΚΑ4 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ5 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Απνζεθεπηηθνί ρψξνη 
 Απνζήθε μεξήο ηξνθήο 
 Απνζήθε ηξνθίκσλ 
 Απνζήθε πνηψλ 
 Απνζήθε αλαιψζηκσλ πιηθψλ 
 Τπγεία 
 Θαηαςχθηεο  

ΠΔ2  Υψξνη εξγαζίαο 
 Σψξνη εζηίαζεο πειαηψλ 
 Σψξνη θνπδίλαο, πνπ δηαθηλείηαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ εζηηαηνξίνπ 
 Βνεζεηηθνί ρψξνη θαη δηάδξνκνη 

ΠΔ3  Έιεγρνο απνζεθεπηηθψλ 
ρψξσλ 
 Δπηαμία θαη θαζαξηφηεηα 
 Θηηξηαθή ππνδνκή 
 Οάθηα, παιέηα, πάγθνη 

ΠΔ4  Δμνπιηζκφο κεηαθνξάο 
πξντφλησλ 
 Ρξφιετ 
 Hand lifts 
 Αλειθπζηήξεο πξντφλησλ 
 Ξεξνλνθφξα αλπςσηηθά  

ΠΔ5  πλζήθεο απνζήθεπζεο 
 Θεξκνθξαζία 
 γξαζία 
 Δμαεξηζκφο 
 Γηαρσξηζκέλνη ρψξνη απνζήθεπζεο  
 Ρνπνζεζία (ξάθηα, ςπγεία θιπ) 

ΠΔ6  Καλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο  
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
ΠΔ7  Απνθιίζεηο 
 Κε ζπκκνξθνχκελα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πξντφληα/πιηθά  
 Ιάζνο πνζφηεηεο πξνκεζεηψλ 
 Ξξντφληα/πιηθά απφ κε εγθεθξηκέλν 

πξνκεζεπηή 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ23.3     Έιεγρνο απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη; 

ΑΓ2 Ξνηνο είλαη ν ρψξνο εξγαζίαο ζνπ; 

ΑΓ3 Ρη πξέπεη λα ειέγρεηο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ; 

ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν εμνπιηζκφο κεηαθνξάο πξντφλησλ; 

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη απαηηνχκελεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ; 

ΑΓ6 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ24 Έιεγρνο  θαη δηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο γηα εξγαδφκελνπο, 
πειάηεο θαη άιινπο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Ν έιεγρνο φηη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ δηαηεξείηαη αζθαιέο θαη πγηεηλφ γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο, 
ζπλεξγάηεο θαη ηνπο πειάηεο, θαη ε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 
θαη εζηίαζεο.  Ζ αλαγλψξηζε πηζαλψλ θηλδχλσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ε εθαξκνγή δηαθφξσλ 
κέηξσλ γηα απνθπγή ηνπο. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ24.1 Έιεγρνο θαη δηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο  

 

ΠΦΠ24.2 Ιήςε κέηξσλ γηα ειαρηζηνπνίεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ24 Έιεγρνο  θαη δηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο γηα εξγαδφκελνπο, πειάηεο 
θαη άιινπο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ24.1     Έιεγρνο θαη δηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα γλσξίδεηο θαη λα δηαζθαιίδεηο ηελ εθαξκνγή  ηεο 
πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ. 

ΚΑ2 Λα εμαζθαιίδεηο φηη νη πθηζηάκελνη ζνπ γλσξίδνπλ θαη 
εθαξκφδνπλ ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ. 

ΚΑ3 Λα γλσξίδεηο θαη λα ειέγρεηο φηη εθαξκφδνληαη 
απνηειεζκαηηθά νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη θαλνληζκνί 
γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 

ΚΑ4 Να είζαη ελήκεξνο γηα ηπρφλ αλαζεσξήζεηο ηεο πνιηηηθήο, 
ησλ θαλνληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

ΚΑ5 Λα γλσξίδεηο θαη ειέγρεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ρεηξηζκνχ έθηαθησλ αλαγθψλ 
ηνπ νξγαληζκνχ. 

ΚΑ6 Λα ελεκεξψλεηο ηνπο πθηζηάκελνπο ζνπ ζε ζέκαηα 
αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

ΚΑ7 Λα πξαγκαηνπνηείο ζπρλνχο ειέγρνπο αζθάιεηαο, πγείαο 
θαη πγηεηλήο ζηα κεραλήκαηα, ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη 
ζηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη θαη λα αλαγλσξίδεηο 
ηνπο θηλδχλνπο θαη εθηηκάο ηελ επηθηλδπλφηεηα 
ιακβάλνληαο ππφςε ηα πθηζηάκελα κέηξα ειέγρνπ.  

ΚΑ8 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο πιεξνθνξίεο πνπ 
αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζνπ. 

ΚΑ9 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ10 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ11 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καλνληζκνί 
 Ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 

θαλνληζκνί ζε ζρέζε κε ηελ 
αζθάιεηα θαη πγεία θαη 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
ζην ρψξν εξγαζίαο 

 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 
ζρεηηθνί κε  ηελ αζθάιεηα θαη 
πγεία θαη πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο ζην ρψξν 
εξγαζίαο 

 
ΠΔ2  Έθηαθηεο αλάγθεο 
 Ξπξθαγηά 
 Πεηζκφο 
 Αηχρεκα/αζζέλεηα 

 
ΠΔ3  Απνθιίζεηο 
 Διιηπείο γλψζεηο 
 Κε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο, 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη κέηξσλ 
γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία 

 Κε ηθαλνπνηεηηθνί ή 
αλεπαξθείο έιεγρνη γηα ηελ 
δηαηήξεζε αζθαινχο θαη 
πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο 

 Αλεπάξθεηα ησλ πθηζηάκελσλ 
κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο  

 Κε αλαθνξά επηθίλδπλσλ 
θαηαζηάζεσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ24.1 Έιεγρνο θαη δηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 
νξγαληζκνχ; 

ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη θαλνληζκνί ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο; 

ΑΓ3 Απφ πνχ κπνξείο λα πιεξνθνξεζείο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο ή/θαη 
γηα ηπρφλ αλαζεσξήζεηο ηνπο; 

ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο εθηάθησλ αλαγθψλ ηνπ νξγαληζκνχ;  

ΑΓ5 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζείο ηνπο θαλφλεο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί 
αζθάιεηαο θαη πγείαο; 

ΑΓ6 Ρη πξέπεη λα παξαηεξείο ζηνπο ειέγρνπο αζθάιεηαο, πγείαο θαη πγηεηλήο;  

ΑΓ7 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηελεξγνχληαη έιεγρνη αζθάιεηαο, πγείαο θαη πγηεηλήο; 

ΑΓ8 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 

 

 

 



180 
 

 

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ24 Έιεγρνο θαη δηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο γηα εξγαδφκελνπο, πειάηεο θαη 
άιινπο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ24.2     Ιήςε κέηξσλ γηα ειαρηζηνπνίεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ιακβάλεηο θαη δηαζθαιίδεηο φηη εθαξκφδνληαη ηα 
απαηηνχκελα κέηξα ειέγρνπ γηα κείσζε ηεο 
επηθηλδπλφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πξντζηακέλνπ ζνπ. 

ΚΑ2 Λα κπνξείο λα αλαγλσξίδεηο, αμηνινγείο ηνπο πηζαλνχο 
θίλδπλνπο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη 
απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη εηζεγείζαη ηελ ιήςε 
επηπξφζζεησλ κέηξσλ γηα ειαρηζηνπνίεζε ηεο 
επηθηλδπλφηεηαο. 

ΚΑ3 Λα κπνξείο λα αλαγλσξίδεηο, λα αλαθέξεηο ή λα ρεηξίδεζαη 
ηηο βιάβεο ησλ κεραλεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο 
ρψξνπο εξγαζίαο θαη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο.  

ΚΑ4 Λα παξαθνινπζείο ηνλ ρψξν γηα ηνλ νπνίν είζαη 
ππεχζπλνο γηα λα ζηγνπξεχεζαη φηη δηαηεξείηαη ε 
αζθάιεηα θαη πγεία ησλ πθηζηακέλσλ ζνπ θαη ησλ 
πειαηψλ. 

ΚΑ5 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο ηπρφλ αηπρήκαηα ή θαη 
επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο θαη ιακβάλεηο άκεζα 
επηπξφζζεηα κέηξα γηα λα κελ επαλαιεθζεί ην αηχρεκα ή 
λα αξζεί ε επηθίλδπλε θαηάζηαζε. 

ΚΑ6 Λα ρεηξίδεζαη ή λα αλαθέξεηο ακέζσο ζην αξκφδην 
πξφζσπν ηελ παξνπζία μέλσλ πξνζψπσλ ζην ρψξν 
εξγαζίαο ζνπ πνπ ηπρφλ λα απνηεινχλ απεηιή. 

ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ 
ρψξνπ εξγαζίαο φπσο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί 
αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

ΚΑ8 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Κίλδπλνη 
 Φπζηθνί (π.ρ. αλεπαξθήο 

θσηηζκφο, ςειή/ρακειή 
ζεξκνθξαζία, ζφξπβνο, 
γιηζηεξφ πάησκα) 

 Σεκηθνί (π.ρ. κε νξζή ρξήζε 
απνξξππαληηθψλ θαη 
απνιπκαληηθψλ πιηθψλ) 

 Βηνινγηθνί (κνιχλζεηο απφ ηνχο, 
κηθξννξγαληζκνχο) 

 Ζιεθηξηθνί 
 Κεραληθνί 
 Δξγνλνκηθνί  

ΠΔ2  Υψξνη εξγαζίαο 
 Σψξνη εζηίαζεο πειαηψλ 
 Σψξνη θνπδίλαο, πνπ δηαθηλείηαη 

ην πξνζσπηθφ ηνπ εζηηαηνξίνπ 
 Βνεζεηηθνί ρψξνη θαη δηάδξνκνη 

ΠΔ3  πνζεθεπηηθνί ρψξνη  
 Απνζήθε μεξήο ηξνθήο 
 Απνζήθε ηξνθίκσλ 
 Απνζήθε πνηψλ 
 Απνζήθε αλαιψζηκσλ πιηθψλ 
 Τπγεία 
 Θαηαςχθηεο  

ΠΔ4  Καλνληζκνί 
 Ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 

θαλνληζκνί ζε ζρέζε κε ηελ 
αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρψξν 
εξγαζίαο 

 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 
κε  ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζην 
ρψξν εξγαζίαο 

ΠΔ5  Απνθιίζεηο 
 Διιηπείο γλψζεηο 
 Κε αλαγλσξίζηκνη ππαξθηνί 

θίλδπλνη 
 Κε νξζή εθηίκεζε ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο 
 Αλεπαξθή ιήςε κέηξσλ 

αζθάιεηαο θαη πγείαο  
 Κε αλαθνξά αηπρεκάησλ θαη 

επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ24.2 Ιήςε κέηξσλ γηα ειαρηζηνπνίεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη εξγαζίαο; 

ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη; 

ΑΓ3 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζνπ; 

ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα φξηα ηεο αξκνδηφηεηαο ζνπ φηαλ ρεηξίδεζαη άκεζα θηλδχλνπο;  

ΑΓ5 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίδεηο θαη λα θπιάζζεζαη απφ πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη 
απεηιέο; 

ΑΓ6 Ξνηα κέηξα αζθαιείαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα λα ειαρηζηνπνηείηαη ε επηθηλδπλφηεηα; 

ΑΓ7 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζνχκε πηζηά ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο; 

ΑΓ10 Απφ πνηνλ κπνξείο λα πάξεηο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ζέκαηα 
αζθάιεηαο θαη πγείαο; 

ΑΓ11 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ25     Ππλεηζθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ πθηζηακέλσλ 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηεο εξγαζίαο ησλ πθηζηακέλσλ θαη ν εληνπηζκφο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο, ε ηθαλφηεηα θαζνδήγεζεο θαη παξνρήο θαηάξηηζεο ζηνπο 
πθηζηακέλνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ηνπο θαη ε ππνθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ25.1 Αμηνιφγεζε θαη εληνπηζκφο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πθηζηακέλσλ 

 

ΠΦΠ25.2 Θαζνδήγεζε θαη παξνρή θαηάξηηζεο πθηζηακέλσλ 

 

ΠΦΠ25.3 Ξαξαθίλεζε πξνζσπηθνχ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ25     Ππλεηζθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ πθηζηακέλσλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ25.1     Αμηνιφγεζε θαη εληνπηζκφο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πθηζηακέλσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα αμηνινγείο ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ ζχκθσλα κε ηνπο 
πξνζσπηθνχο θαη ηκεκαηηθνχο ζηφρνπο.  

ΚΑ2 Λα ειέγρεηο ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
εξγαζίαο ηνπο. 

ΚΑ3 Λα κπνξείο λα αλαγλσξίδεηο ηηο δπλαηφηεηεο θαη 
αδπλακίεο ησλ πθηζηακέλσλ ζνπ. 

ΚΑ4 Λα εληνπίδεηο ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 
πθηζηακέλσλ ζνπ. 

ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο κεζφδνπο εληνπηζκνχ 
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. 

ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ7 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ηφρνη 
 Κεηξήζηκνη 
 Ξνζνηηθνί  
 Ξνηνηηθνί  

ΠΔ2  Γπλαηφηεηεο/Αδπλακίεο 
 Ξξνζσπηθφηεηα 
 Δπαγγεικαηηζκφο 
 Γλψζεηο/ηθαλφηεηα εξγαζίαο 
 Νκαδηθφηεηα 
 Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 
 Νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο 
 Ξξσηνβνπιία 

ΠΔ3  Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 
 Αξρηθή θαηάξηηζε 
 Θαηάξηηζε ελ ψξα εξγαζίαο 
 Ππλερηδφκελε θαηάξηηζε 
 Θαηάξηηζε γηα λέεο 

ηερλνινγίεο 
 Θαηάξηηζε γηα λέεο κεζφδνπο  

εξγαζίαο 
ΠΔ4  Μέζνδνη εληνπηζκνχ 
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ  
 Έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε 

εξγαζίαο 
 Ξξνζσπηθή ζπλέληεπμε 

αμηνιφγεζε 
 Δξσηεκαηνιφγηα 

ΠΔ5  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε  ηελ εξγαζία 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Κε ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε 

πθηζηακέλσλ 
 Διιηπήο δηάγλσζε εληνπηζκνχ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ25.1     Αμηνιφγεζε θαη εληνπηζκφο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πθηζηακέλσλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνην είλαη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεη ν νξγαληζκφο; 

ΑΓ2 Ξψο αλαγλσξίδνληαη θαη θαζνξίδνληαη νη πξνζσπηθνί ζηφρνη ησλ πθηζηακέλσλ; 

ΑΓ3 Ξνηνη είλαη νη ηκεκαηηθνί ζηφρνη; 

ΑΓ4 Ξψο αλαγλσξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ πθηζηακέλσλ; 

ΑΓ5 Ξψο πξνσζνχληαη ηα επξήκαηα γηα θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ25     Ππλεηζθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ πθηζηακέλσλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ25.2     Θαζνδήγεζε θαη παξνρή θαηάξηηζεο πθηζηακέλσλ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα παξέρεηο θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα ζηνπο πθηζηακέλνπο 
ζνπ φηαλ ηελ ρξεηάδνληαη. 

ΚΑ2 Λα πξνγξακκαηίδεηο θαη λα νξγαλψλεηο εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα ή/θαη δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ηηο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ πθηζηακέλσλ ζνπ. 

ΚΑ3 Λα ζπλεηζθέξεηο απνηειεζκαηηθά ζηηο εθπαηδεπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο. 

ΚΑ4  Λα είζαη ζε ζέζε λα αλαηξνθνδνηείο ηνπο πθηζηακέλνπο 
ζνπ ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηνπο . 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ6 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 
 Αξρηθή θαηάξηηζε 
 Θαηάξηηζε ελ ψξα εξγαζίαο 
 Ππλερηδφκελε θαηάξηηζε 
 Θαηάξηηζε γηα λέεο ηερλνινγίεο 
 Θαηάξηηζε γηα λέεο κεζφδνπο  

εξγαζίαο 
ΠΔ2  Δθπαηδεπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο 
 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 
 Θαηάξηηζε ελ ψξα εξγαζίαο  
 Ξξαθηηθή εμάζθεζε 
 Αλαηξνθνδφηεζε 

ΠΔ3  Αλαηξνθνδφηεζε 
 Ξξνθνξηθή 
 Γξαπηή 
 Δλ ψξα εξγαζίαο 
 Ξξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε – 

αμηνιφγεζε απφδνζεο εξγαζίαο  
ΠΔ4  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε  ηελ εξγαζία 
ΠΔ5  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
 Διιηπήο νξγάλσζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 
 Αξλεηηθή αληηκεηψπηζε 

πθηζηακέλσλ γηα εθπαηδεπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ή/θαη γηα ηελ 
αλαηξνθνδφηεζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ25.2     Θαζνδήγεζε θαη παξνρή θαηάξηηζεο πθηζηακέλσλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη ζσζηνί ηξφπνη θαζνδήγεζεο ησλ πθηζηακέλσλ ζνπ; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίδεηο ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ πθηζηακέλσλ ζνπ; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζε πθηζηακέλνπο; 

ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη ηξφπνη αλαηξνθνδφηεζεο ηεο απφδνζεο ησλ πθηζηακέλσλ; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ6 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ25     Ππλεηζθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ πθηζηακέλσλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ25.3     Ξαξαθίλεζε πξνζσπηθνχ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο αξκνληθέο ζρέζεηο κε ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ. 

ΚΑ2 Λα εμαζθαιίδεηο επράξηζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο.  

ΚΑ3 Λα δείρλεηο θαηαλφεζε ζηα νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα ησλ 
πθηζηακέλσλ ζνπ. 

ΚΑ4 Λα επηθξνηείο ηηο ηθαλφηεηεο ησλ πθηζηακέλσλ ζνπ. 

ΚΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο αλάγθεο ησλ πθηζηακέλσλ ζνπ φπνπ ε 
εθπιήξσζε ηνπο ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ππνθίλεζε.  

ΚΑ6 Λα ηθαλνπνηείο ηα θίλεηξα ησλ πθηζηακέλσλ ζνπ ζχκθσλα  
πάληνηε κε ηελ πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ.  

ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ8 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξνβιήκαηα 
 Νηθνγελεηαθά 
 γείαο  
 Δξγαζίαο 
 Νηθνλνκηθά  

ΠΔ2  Ιθαλφηεηεο 
 Ξξνζσπηθφηεηα 
 Δπαγγεικαηηζκφο 
 Γλψζεηο/ηθαλφηεηα εξγαζίαο 
 Νκαδηθφηεηα 
 Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 
 Νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο 
 Ξξσηνβνπιία 

ΠΔ3  Αλάγθεο 
 Σξεκαηηθέο 
 Τπρνινγηθή ππνζηήξημε 
 Απηνπεπνίζεζε 
 Δθπαίδεπζε/επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε 
ΠΔ4  Κίλεηξα 
 Σξεκαηηθά, επηπξφζζεηα 

επηδφκαηα 
 Δπέιηθην σξάξην εξγαζίαο 
 Γψξα 
 Δθδξνκέο 
 Αλαγλψξηζε ηθαλνηήησλ, 

εζηθή επηβξάβεπζε 
 Γσξεάλ ζπλερήο 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε  
ΠΔ5  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε  ηελ εξγαζία 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Αξλεηηθή ζηάζε πθηζηακέλσλ 
 Αδπλακία εθπιήξσζεο 

αλαγθψλ πθηζηακέλσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ25.3     Ξαξαθίλεζε πξνζσπηθνχ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ νη πθηζηάκελνη ζνπ; 

ΑΓ2 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πθηζηακέλσλ ζνπ; 

ΑΓ3 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα επηθξνηείο ηηο ηθαλφηεηεο ησλ πθηζηακέλσλ ζνπ; 

ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη αλάγθεο ησλ πθηζηακέλσλ ζνπ; 

ΑΓ5 Ρη κπνξεί λα ζεσξνχλ θίλεηξν νη πθηζηάκελνη ζνπ; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ26     Αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ αλάπηπμε ζεηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο θαη ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 
ηξφπσλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ πειαηψλ.  

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ26.1 Αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ 

 

ΠΦΠ26.2 Αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο κε πειάηεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ26     Αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ26.1     Αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ελεκεξψλεηο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ γηα ηπρφλ ζέκαηα 
πνπ ηνπο αθνξνχλ ή/θαη επεξεάδνπλ. 

ΚΑ2 Λα δηαηεξείο θαιέο ζρέζεηο εξγαζίαο κε ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ζνπ. 

ΚΑ3 Λα ζπκβνπιεχεζαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ φπνπ πηζηεχεηο 
φηη κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά. 

ΚΑ4 Λα ππνζηεξίδεηο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ζε ζέκαηα 
εξγαζίαο θαη λα παξέρεηο βνήζεηα εάλ ηελ ρξεηάδνληαη.  

ΚΑ5 Λα κεηαρεηξίδεζαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ κε ζεβαζκφ. 

ΚΑ6 Λα απνθεχγεηο θαη λα απνηξέπεηο πάληνηε ηε δηαξξνή 
εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 

ΚΑ7 Λα κεηαθέξεηο ακέζσο θαη απνηειεζκαηηθά φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζηνπο 
ζπλαδέιθνπο ζνπ. 

ΚΑ8 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν ηξφπν επηθνηλσλίαο 
αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε ζπλαδέιθνπ ζνπ.  

ΚΑ9 Λα εθηειείο ηα θαζήθνληά ζνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο θαη λα ελεκεξψλεηο ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ζνπ γηα ηπρφλ αιιαγέο. 

ΚΑ10 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ11 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πλάδειθνη 
 Γηεπζπληέο θαη πξντζηάκελνη 
 Δξγαδφκελνη ζην ηκήκα ζνπ 
 Δξγαδφκελνη ζηα άιια 

ηκήκαηα 
 
ΠΔ2  Καιέο ζρέζεηο εξγαζίαο 
 Ππλεξγάζηκνο 
 Φηιηθφο  
 Δπγεληθφο 
 Δρέκπζνο  
 Θαηαλνεηηθφο  

 
ΠΔ3  Απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο 
 Γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο 

νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο απφ 
δηεπζπληέο θαη πξντζηακέλνπο 

 Γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο 
νδεγίεο, πιεξνθνξίεο θαη 
κελχκαηα απφ πειάηεο, 
ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο  

 
ΠΔ4  Καλνληζκνί 

 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 
κε ηελ εξγαζία 

 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 
ζρεηηθνί κε  ηελ εξγαζία 

 
ΠΔ5  Απνθιίζεηο 
 Αξλεηηθή ζηάζε ζπλαδέιθσλ 
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε 
 Γηαξξνή εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ26.1     Αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξσο ρεηξηδφκαζηε δηαθσλίεο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα ελεκεξψλεηο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ γηα ηπρφλ αιιαγέο ή γηα 
ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ ή/ θαη επεξεάδνπλ; 

ΑΓ3 Ξψο κεηαθέξνληαη ζσζηά νη νδεγίεο θαη νη πιεξνθνξίεο; 

ΑΓ4 Ξνηεο απφ ηηο πιεξνθνξίεο ζηε δηάζεζή ζνπ είλαη εκπηζηεπηηθέο; 

ΑΓ5 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ26 Αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ26.2 Αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο κε πειάηεο 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα παξνπζηάδεηο πάληνηε ζεηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ζνπ θαη 
ηνπ νξγαληζκνχ ζηνπο πειάηεο.  

ΚΑ2 Λα είζαη πάληνηε επγεληθφο θαη θηιηθφο κε φινπο ηνπο 
πειάηεο. 

ΚΑ3 Λα επηθνηλσλείο  κε ηνπο πειάηεο κε ηέηνην ηξφπν έηζη 
ψζηε πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπο. 

ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη λα 
θαηαβάιεηο πξνζπάζεηα λα ηηο ηθαλνπνηήζεηο.  

ΚΑ5 Λα είζαη ζε ζέζε λα εμεγείο ζηνπο πειάηεο ηνπο ιφγνπο γηα 
ηνπο νπνίνπο δελ κπνξείο λα ηθαλνπνηήζεηο ηηο αλάγθεο 
ηνπο θαη λα κπνξείο λα πξνζθέξεηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.  

ΚΑ6 Λα ελεκεξψλεηο ηνπο πειάηεο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο 
αθνξνχλ. 

ΚΑ7 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα λα 
αλαπηχμεηο ηηο επαγγεικαηηθέο ζνπ ζρέζεηο κε ηνπο 
πειάηεο. 

ΚΑ8 Λα πξνζπαζείο λα ππεξβείο ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ γηα 
ηελ κέγηζηε ηθαλνπνίεζε ηνπο. 

ΚΑ9 Λα απνθεχγεηο θαη λα απνηξέπεηο πάληνηε ηε δηαξξνή 
εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα 
άηνκα. 

ΚΑ10 Λα κπνξείο λα ρεηξίδεζαη παξάπνλα ησλ πειαηψλ 
απνηειεζκαηηθά.  

ΚΑ11 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο ζε 
πεξηπηψζεηο πξνβιεκάησλ θαη παξαπφλσλ. 

ΚΑ12 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ13 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλάγθεο πειαηψλ 
 Ξνηφηεηα 
 Άκεζε εμππεξέηεζε 
 Πεβαζκφο θαη εθηίκεζε 
 Αμία ρξεκάησλ 
 πεπζπλφηεηα 
 Αηνκηθή κεηαρείξηζε 

 
ΠΔ2  Παξάπνλν πειάηε 
 Πρεηηθφ κε ρξνληθά πιαίζηα 
 Πρεηηθφ κε πνηφηεηα 
 Πρεηηθφ κε ρξέσζε 
 Πρεηηθφ κε κε πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο ή πξντφληα 
 Πρεηηθφ κε αληηπαξάζεζε κε 

άιιν πειάηε 
 Πρεηηθφ κε αληηπαξάζεζε κε 

ζπλάδειθφ ζνπ 
 
ΠΔ3  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε  ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 

πειάηε 
 Απξεπήο ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πειάηε, επηζεηηθφηεηα 
 Ηδηφκνξθεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγείαο  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ26.2     Αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο κε πειάηεο 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε πνιηηηθή εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηνπ νξγαληζκνχ; 

ΑΓ2 Κε πνην ηξφπν παξνπζηάδεηο ηελ ζεηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ζνπ θαη ηνπ νξγαληζκνχ; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο αλάγθεο ηνπ πειάηε; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πειαηψλ;  

ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηπρφλ πξνβιεκάησλ ή παξαπφλσλ 
πειαηψλ; 

ΑΓ6 Ξνηεο απφ ηηο πιεξνθνξίεο ζηε δηάζεζή ζνπ είλαη εκπηζηεπηηθέο; 

ΑΓ7 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ27     Σεηξηζκφο παξαπφλσλ πειαηψλ 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ ιήςε, θαηαγξαθή θαη δηεξεχλεζε ησλ παξαπφλσλ πειαηψλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αηηίαο 
ησλ παξαπφλσλ.  Ζ ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαπφλσλ, ε 
επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ παξζεί θαη ε εηζήγεζε κέηξσλ γηα 
απνθπγή παξφκνησλ παξαπφλσλ θαη πεξηζηαηηθψλ ζην κέιινλ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ27.1 Ιήςε, θαηαγξαθή θαη δηεξεχλεζε παξαπφλσλ 

 

ΠΦΠ27.2 Γηνξζσηηθέο/πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ27     Σεηξηζκφο παξαπφλσλ πειαηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ27.1     Ιήςε, θαηαγξαθή θαη δηεξεχλεζε παξαπφλσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα εθαξκφδεηο ηηο δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ παξαπφλσλ 
πειαηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

ΚΑ2 Λα αθνχζεηο πξνζεθηηθά ην παξάπνλν ηνπ πειάηε θαη 
λα ηνλ αληηκεησπίδεηο κε επγέλεηα.  

ΚΑ3 Λα θαηαλνείο ην παξάπνλν ηνπ πειάηε θαη λα ην 
θαηαγξάθεηο. 

ΚΑ4 Λα πξνζδηνξίδεηο θαη λα δηεξεπλάο ηηο αηηίεο ηνπ 
παξαπφλνπ. 

ΚΑ5 Λα ελεξγείο ακέζσο, φπνπ είλαη εθηθηφ, πξνο 
εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε κέζα ζην πιαίζην ησλ 
επζπλψλ ζνπ. 

ΚΑ6 Λα ηνλίδεηο ζηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ ηελ 
ζεκαληηθφηεηα θαηαγξαθήο ησλ παξαπφλσλ θαη ηελ 
απνηξνπή επαλάιεςεο ηνπο. 

ΚΑ7 Λα ειέγρεηο θαηά πφζν νη ιχζεηο πνπ έρεηο πξνηείλεη 
έρνπλ ηξνρνδξνκεζεί. 

ΚΑ8 Λα ειέγρεηο θαηά πφζν νη πειάηεο πνπ παξαπνλέζεθαλ 
έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο.  

ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο ζηνπο πθηζηακέλνπο  θαη πξντζηακέλνπο 
ζνπ ηα θαηαγεγξακκέλα παξάπνλα θαη ηηο 
πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο επίιπζεο ηνπο. 

ΚΑ10 Λα εηνηκάδεηο αλαθνξέο κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο ηνπ παξαπφλνπ θαη λα ην πξνσζείο 
ζηα άκεζα ελδηαθεξφκελα ηκήκαηα θαη ζηελ 
δηεχζπλζε. 

ΚΑ11 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ12 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ13 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Παξάπνλν πειάηε 
 Πρεηηθφ κε ρξνληθά πιαίζηα 
 Πρεηηθφ κε πνηφηεηα 
 Πρεηηθφ κε ρξέσζε 
 Πρεηηθφ κε κε πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο ή πξντφληα 
 Πρεηηθφ κε αληηπαξάζεζε κε άιιν 

πειάηε 
 Πρεηηθφ κε αληηπαξάζεζε κε 

ζπλάδειθφ ζνπ 
 
ΠΔ2  Πειάηεο 
 Δπαλαιακβαλφκελνο  
 Ξεξηζηαζηαθφο 
 Κε εηδηθέο αλάγθεο 
 Ζιηθησκέλνο 
 Ξαηδηά  

 
ΠΔ3  Απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
παξαπφλνπ 
 Πηνηρεία πειάηε 
 Φχζε ηνπ παξαπφλνπ 
 Άκεζε ελέξγεηα (φπνπ είλαη 

εθηθηφ) 
 Δπηθνηλσλία κε πειάηε 
 Γηνξζσηηθέο/ Ξξνιεπηηθέο 

ελέξγεηεο γηα επίιπζε παξαπφλνπ 
 Ξξνηεηλφκελε ελέξγεηα γηα 

απνθπγή επαλάιεςεο παξαπφλνπ 
 
ΠΔ4  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε  

ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ5  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε 
 Διιηπήο θαηαλφεζε παξαπφλνπ 
 Διιηπήο θαηαγξαθή παξαπφλνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ27.1 Ιήςε, θαηαγξαθή θαη δηεξεχλεζε παξαπφλσλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ παξαπφλσλ πειαηψλ; 

ΑΓ2 Ξψο πξνζδηνξίδεηο ζσζηά ηελ αηηία ηνπ παξαπφλνπ; 

ΑΓ3 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαγξάθνληαη ηα παξάπνλα πειαηψλ; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα ελεκεξψλνληαη ηα άκεζα ελδηαθεξφκελα ηκήκαηα θαη ε δηεχζπλζε 
γηα ηα παξάπνλα πειαηψλ; 

ΑΓ5 Ξνηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζνπ επηηξέπεη ην πιαίζην ησλ επζπλψλ ζνπ; 

ΑΓ6 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ27     Σεηξηζκφο παξαπφλσλ πειαηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ27.2 Γηνξζσηηθέο/πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ζπλεξγάδεζαη κε ηνπο πθηζηακέλνπο θαη 
ζπλαδέιθνπο ζνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαπφλσλ. 

ΚΑ2 Λα αλαθέξεηο ην παξάπνλν ηνπ πειάηε ζηνλ 
πξντζηάκελφ ζνπ θαη λα δεηάο ηε ζπκβνιή ηνπ φπνπ 
ρξεηάδεηαη. 

ΚΑ3 Λα ελεκεξψλεηο ηνπο πθηζηακέλνπο, ζπλαδέιθνπο θαη 
ηα άκεζα ελδηαθεξφκελα κέξε γηα ηελ ελέξγεηα 
επίιπζεο παξαπφλνπ. 

ΚΑ4 Λα επηιέγεηο κηα ιχζε φπνπ ζα επσθειείηαη ν πειάηεο 
αιιά θαη ν νξγαληζκφο γηα ηνλ νπνίν εξγάδεζαη. 

ΚΑ5 Λα ειέγρεηο, φπνπ είλαη εθηθηφ, φηη ν πειάηεο είλαη 
επραξηζηεκέλνο κε ηελ ελέξγεηα επίιπζεο ηνπ 
παξαπφλνπ ηνπ. 

ΚΑ6 Λα εηζεγείζαη ηδέεο θαη πξνηάζεηο πξνο απνθπγή 
παξφκνηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ην παξάπνλν ηνπ πειάηε ζην άκεζα 
ελδηαθεξφκελν ηκήκα γηα απνηξνπή επαλάιεςεο ηνπ 
παξαπφλνπ. 

ΚΑ8 Λα εηνηκάδεηο αλαθνξέο κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο ηνπ παξαπφλνπ θαη λα ην πξνσζείο 
ζηα άκεζα ελδηαθεξφκελα ηκήκαηα θαη ζηελ 
δηεχζπλζε. 

ΚΑ9 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ10 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ11 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Παξάπνλν πειάηε 
 Πρεηηθφ κε ρξνληθά πιαίζηα 
 Πρεηηθφ κε πνηφηεηα 
 Πρεηηθφ κε ρξέσζε 
 Πρεηηθφ κε κε πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο ή πξντφληα 
 Πρεηηθφ κε αληηπαξάζεζε κε άιιν 

πειάηε 
 Πρεηηθφ κε αληηπαξάζεζε κε 

ζπλάδειθφ ζνπ 
 
ΠΔ2  Πειάηεο 
 Δπαλαιακβαλφκελνο  
 Ξεξηζηαζηαθφο 
 Κε εηδηθέο αλάγθεο 
 Ζιηθησκέλνο 
 Ξαηδηά 

 
ΠΔ3  Απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
παξαπφλνπ 
 Πηνηρεία πειάηε 
 Φχζε ηνπ παξαπφλνπ 
 Άκεζε ελέξγεηα (φπνπ είλαη 

εθηθηφ) 
 Δπηθνηλσλία κε πειάηε 
 Γηνξζσηηθέο/ Ξξνιεπηηθέο 

ελέξγεηεο γηα επίιπζε παξαπφλνπ 
 Ξξνηεηλφκελε ελέξγεηα γηα 

απνθπγή επαλάιεςεο παξαπφλνπ 
 
ΠΔ4  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ5  Απνθιίζεηο 
 Διιηπείο πφξνη 
 Αδπλακία επίιπζεο παξαπφλνπ 
 Γπζαξεζηεκέλνο πειάηεο κε ηελ 

ελέξγεηα επίιπζεο παξαπφλνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ27.2     Γηνξζσηηθέο/πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα ελεκεξψλνληαη ηα άκεζα ελδηαθεξφκελα ηκήκαηα θαη ε δηεχζπλζε γηα 
ηα παξάπνλα πειαηψλ; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα ελεκεξψλεηο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ γηα ηελ ελέξγεηα επίιπζεο ησλ 
παξαπφλσλ; 

ΑΓ3 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα επηθνηλσλείο κε ηνλ πειάηε γηα ηελ ελέξγεηα επίιπζεο ηνπ παξαπφλνπ 
ηνπ; 

ΑΓ4 Ξνηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζνπ επηηξέπεη ην πιαίζην ησλ επζπλψλ ζνπ; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ6 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ28     Νξγάλσζε εηδηθψλ δεμηψζεσλ/βξαδηψλ ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν πξνγξακκαηηζκφο, ε νξζή νξγάλσζε θαη ε ιεπηνκεξήο ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 
εξγαζηψλ ηνπο ζε πεξηζηάζεηο εηδηθψλ δεμηψζεσλ/βξαδηψλ. Ζ ζσζηή νξγάλσζε θαη 
πξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη εζηίαζεο, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ θαη ε επνπηεία 
ησλ εηδηθψλ δεμηψζεσλ/βξαδηψλ γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπο θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε 
ηνπ πειάηε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ28.1 Ξξνγξακκαηηζκφο θαη νξγάλσζε πξνζσπηθνχ 

 

ΠΦΠ28.2 Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ, εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ 

 

ΠΦΠ28.3 Έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε νκαιήο δηεμαγσγήο ησλ δεμηψζεσλ/βξαδηψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ28     Νξγάλσζε εηδηθψλ δεμηψζεσλ/βξαδηψλ ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ28.1     Ξξνγξακκαηηζκφο θαη νξγάλσζε πξνζσπηθνχ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ελεκεξψλεζαη γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο θάζε 
εηδηθήο δεμίσζεο/βξαδηάο. 

ΚΑ2 Λα ελεκεξψλεηο ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ γηα ηηο 
ππεπζπλφηεηεο ηνπο θαη γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο 
εηδηθήο δεμίσζεο/βξαδηάο. 

ΚΑ3 Λα θαηαξηίδεηο πιάλν εξγαζηψλ γηα ηελ νκαιή 
δηεμαγσγή ησλ εηδηθψλ δεμηψζεσλ/βξαδηψλ. 

ΚΑ4 Λα πξνγξακκαηίδεηο θαη λα αλαζέηεηο εξγαζίεο ζηνπο 
πθηζηακέλνπο ζνπ κε βάζε ρξνλνδηαγξάκκαηα. 

ΚΑ5 Λα θαηαξηίδεηο πιάλν βάξδηαο έηζη ψζηε λα ππάξρεη 
ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο ππαιιήισλ ηελ ψξα ησλ 
εηδηθψλ δεμηψζεσλ/βξαδηψλ. 

ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ7 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Λεπηνκέξεηεο δεμηψζεσλ/ 
βξαδηψλ 
 Πηνηρεία πειάηε 
 Ώξα έλαξμεο/ιήμεο δεμίσζεο/ 

βξαδηάο 
 Αξηζκφο αηφκσλ 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο πειαηψλ 
 Δίδνο θαγεηνχ 
 Ξξνηηκήζεηο πνηνχ 
 Γηαθφζκεζε 
 Ξιάλν – Γηάηαμε ρψξνπ 
 Δμνπιηζκφο ρψξνπ εζηίαζεο 
 Δμνπιηζκφο ρψξσλ/ 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα 
 
ΠΔ2  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε  

ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ3  Απνθιίζεηο 
 Απνπζίεο ππαιιήισλ 
 Κε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο 

εξγαζηψλ 
 Διιηπή ζηνηρεία δεμηψζεσλ/ 

βξαδηψλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ28.1 Ξξνγξακκαηηζκφο θαη νξγάλσζε πξνζσπηθνχ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη ιεπηνκέξεηεο πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηο θαη λα ελεκεξψλεηο ηνπο πθηζηακέλνπο 
ζνπ ζρεηηθά κε ηηο εηδηθέο δεμηψζεηο/βξαδηέο; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή 
ησλ εηδηθψλ δεμηψζεσλ/βξαδηψλ; 

ΑΓ3 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ5 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ28     Νξγάλσζε εηδηθψλ δεμηψζεσλ/βξαδηψλ ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ28.2     Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ, εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ειέγρεηο φηη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο θαη 
ζπζθεπέο έρεη κεηαθεξζεί ζηνλ ρψξν δηεμαγσγήο 
ηεο δεμίσζεο/βξαδηάο. 

ΚΑ2 Λα ειέγρεηο φηη ν εμνπιηζκφο θαη νη ζπζθεπέο 
έρνπλ ζηεζεί ζηνλ θαηάιιειν ρψξν.  

ΚΑ3 Λα ειέγρεηο φηη ν εμνπιηζκφο θαη νη ζπζθεπέο 
είλαη θαζαξά θαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλα έηνηκα γηα 
ρξήζε. 

ΚΑ4 Λα θάλεηο ηελ αλάινγε δηάηαμε ηνπ ρψξνπ 
αλάινγα κε ην είδνο ηεο δεμίσζεο/βξαδηάο θαη κε 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

ΚΑ5 Λα ηνπνζεηείο ηελ αλάινγε δηαθφζκεζε. 

ΚΑ6 Λα ειέγρεηο φηη νη ρψξνη εξγαζίαο θαη ν 
εμνπιηζκφο είλαη θαη δηαηεξνχληαη θαζαξνί. 

ΚΑ7 Λα ειέγρεηο φηη νη ρψξνη απνξξηκκάησλ είλαη 
έηνηκνη θαη θαζαξνί. 

ΚΑ8 Λα ειέγρεηο ηα απνζέκαηα πιηθψλ ζηνπο ρψξνπο 
εξγαζίαο θαη λα αλαπιεξψλεηο φπνπ ρξεηάδεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δεμίσζεο/ 
βξαδηάο. 

ΚΑ9 Λα ειέγρεηο φηη νη ζπζθεπαζίεο ησλ πιηθψλ είλαη 
θαζαξέο. 

ΚΑ10 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ11 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ12 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ13 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκφο 
 Δπίπισζε 
 Καραηξνπήξνπλα θαη ιαβίδεο 
 Ξηάηα, πνηήξηα θαη θιπληδάληα 
 Θαξάθεο θαη αλνηρηήξηα θξαζηψλ 
 Ξηαηέιεο ζεξβηξίζκαηνο θαη δνρεία 

ζαιηζψλ 
 Θαιχκκαηα πηάησλ  
 Παλίδηα θαη καραίξηα θνπήο 
 Θεξκνδνρεία ξνθεκάησλ 
 Γίζθνη θαη θαξνηζάθηα 
 Θαιαζάθηα ςσκηνχ θαη θξνχησλ 
 Ξαγνδνρεία θαη θαιαζάθηα θξαζηνχ 
 Δδεζκαηνιφγην θαη θάξηα πνηψλ  
 Ιηλά εζηηαηνξίνπ 
 Αξηζκνί, ζηαρηνδνρεία θαη αλζνδνρεία 
 Γηαθφζκεζε 
 Κχινο πηπεξηνχ 

ΠΔ2  πζθεπέο 
 Ππζθεπέο δηαηήξεζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο 
 Θεξκνληνπιάπηα 
 Τπγεία 
 Ξαγνζξαχζηεο 
 Βξαζηήξεο 
 Ξξέζεο ρπκψλ θαη εθρπκσηέο 
 Κεραλή ρπκνχ 
 Κεραλή θαθέ 
 Ππζθεπή γηα ηελ κπίξα ζε βαξέιη 
 Γηαλεκεηήο αεξηνχρσλ πνηψλ 
 Ζιεθηξηθφο αλαδεπηήξαο θαη 

νκνηνγελνπνηεηήο  
 Ππζθεπέο δεζηψλ ξνθεκάησλ 
 Φξπγαληέξα 
 Ξιπληήξηα ζθεπψλ 

ΠΔ3  Υψξνη εξγαζίαο 
 Σψξνη εζηίαζεο πειαηψλ 
 Σψξνη θνπδίλαο, πνπ δηαθηλείηαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ εζηηαηνξίνπ 
 Βνεζεηηθνί ρψξνη θαη δηάδξνκνη 

ΠΔ4  Υψξνη απνξξηκκάησλ 
 Θάιαζνη απνξξηκκάησλ 
 Θάιαζνη ιηλψλ 
 Θάιαζνη γηα άδεηα κπνπθάιηα 
 Θάιαζνη γηα αλαθπθιψζηκα είδε 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ28     Νξγάλσζε εηδηθψλ δεμηψζεσλ/βξαδηψλ ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ28.2     Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ, εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ  

 
 

 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Τιηθά 
 Κπαραξηθά  
 Νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαη ρπκνί 

θξνχησλ 
 Κνπζηάξδεο θαη επψλπκεο ζάιηζεο 
 Φξνχηα θαη θνκπφζηα 
 Ιάδη, βνχηπξν, θξέκα 
 Εάραξε  
 Μεξνί θαξπνί 
 Ιαραληθά 

ΠΔ6  Λεπηνκέξεηεο δεμηψζεσλ/ 
βξαδηψλ 
 Πηνηρεία πειάηε 
 Ώξα έλαξμεο/ιήμεο δεμίσζεο/βξαδηάο 
 Αξηζκφο αηφκσλ 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο πειαηψλ 
 Δίδνο θαγεηνχ 
 Ξξνηηκήζεηο πνηνχ 
 Γηαθφζκεζε 
 Ξιάλν – Γηάηαμε ρψξνπ 
 Δμνπιηζκφο ρψξνπ εζηίαζεο 
 Δμνπιηζκφο ρψξσλ/νπηηθναθνπζηηθά 

κέζα 
ΠΔ7  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε  

ηελ εξγαζία 
ΠΔ8  Απνθιίζεηο 
 Διιηπή ζηνηρεία δεμηψζεσλ/βξαδηψλ 
 Διιηπήο ή/θαη πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο ή/θαη ζπζθεπέο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
 Εεκηά, αθαηαζηαζία θαη αθαζαξζίεο, 

πνπ δελ κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ 
άκεζα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ28.2     Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ, εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ; 

ΑΓ3 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη εξγαζίαο; 

ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη απνξξηκκάησλ; 

ΑΓ5 Ξνηα είλαη ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη λα πξνεηνηκαζζνχλ; 

ΑΓ6 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ7 Γηαηί πξέπεη λα κεηαρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ, ηηο ζπζθεπέο θαη ηε δηαθφζκεζε; 

ΑΓ8 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο; 

ΑΓ9 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο απνξξηκκάησλ; 

ΑΓ10 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ11 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ12 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ28     Νξγάλσζε εηδηθψλ δεμηψζεσλ/βξαδηψλ ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ28.3     Έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε νκαιήο δηεμαγσγήο ησλ δεμηψζεσλ/βξαδηψλ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ειέγρεηο φηη ηεξνχληαη ηα πιάλα εξγαζηψλ θαη 
βάξδηαο. 

ΚΑ2 Λα επηβιέπεηο ηε δηεμαγσγή ησλ δεμηψζεσλ/βξαδηψλ θαη 
λα ζηγνπξεχεζαη φηη φια θπινχλ νκαιά. 

ΚΑ3 Λα επηθνηλσλείο κε ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ θαηά ηελ 
δηεμαγσγήο ηεο εηδηθήο δεμίσζεο/βξαδηάο γηα λα 
ζηγνπξεπηείο φηη νη ξπζκίζεηο θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο 
ησλ πειαηψλ. 

ΚΑ4 Λα επηθνηλσλείο κε ηνπο πειάηεο. 

ΚΑ5 Λα ειέγρεηο φηη νη ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ 
εηδηθή δεμίσζε/βξαδηά ζπκκνξθψλνληαη κε ηε 
λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ νξγαληζκνχ. 

ΚΑ6 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ7 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε  ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ2  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή/θαη πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο ή/θαη ζπζθεπέο 
 Ξξνβιήκαηα απνζεκάησλ 
 Γηαθνπή ξεχκαηνο 
 Ξξνβιήκαηα πξνζσπηθνχ 
 Ξαξάπνλα πειαηψλ 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ28.3     Έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε νκαιήο δηεμαγσγήο ησλ δεμηψζεσλ/βξαδηψλ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζνχληαη ηα πιάλα εξγαζηψλ θαη βάξδηαο; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα ειέγρνπκε κε ηνπο πθηζηάκελνπο καο θαηά πφζν νη ξπζκίζεηο ηηο 
εηδηθήο δεμίσζεο/βξαδηάο ζπκβαδίδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ; 

ΑΓ3 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα επηθνηλσλνχκε κε ηνπο πειάηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εηδηθήο 
δεμίσζεο/βξαδηάο; 

ΑΓ4 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ29     Νξγάλσζε θαη επνπηεία πξνζσπηθνχ 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ νξγάλσζε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 
ηνπ ηκήκαηνο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, σο επίζεο ε επνπηεία θαη ε απνηειεζκαηηθή θαζνδήγεζε 
ησλ πθηζηακέλσλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο.  Ζ παξνρή θαηεπζπληήξησλ 
γξακκψλ γηα ηνλ νξζφ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ.  

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΦΠ29.1 Νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο πξνζσπηθνχ  

 

ΠΦΠ29.2 Δπνπηεία θαη θαζνδήγεζε πξνζσπηθνχ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ29     Νξγάλσζε θαη επνπηεία πξνζσπηθνχ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ29.1     Νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο πξνζσπηθνχ 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα νξγαλψλεηο θαη λα εηνηκάδεηο ην πξφγξακκα 
πξνζσπηθνχ ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα 
πξνγξακκαηηζκνχ.  

ΚΑ2 Λα θαηαξηίδεηο ζρέδην δξάζεο γηα επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 
ηνπ ηκήκαηνο ζνπ. 

ΚΑ3 Λα πξνγξακκαηίδεηο θαη λα αλαζέηεηο εξγαζίεο ζηνπο 
πθηζηακέλνπο ζνπ.  

ΚΑ4 Λα θαηαλέκεηο νξζνινγηζηηθά ηνπο δηαζέζηκνπο 
πφξνπο πνπ ζνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ. 

ΚΑ5 Λα αλαηξνθνδνηείο/ελεκεξψλεηο ηνπο πθηζηακέλνπο 
ζνπ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο. 

ΚΑ6 Λα ιακβάλεηο έγθαηξα απνηειεζκαηηθά δηνξζσηηθά κέηξα 
γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ελ ψξα 
εξγαζίαο. 

ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ8 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γεδνκέλα πξνγξακκαηηζκνχ  
 Θξαηήζεηο, δεμηψζεηο, εθδειψζεηο  
 Γεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, γλψζεηο 

πξνζσπηθνχ 
 Ξξνυπνινγηζκφο πξνζσπηθνχ 
 Άδεηεο πξνζσπηθνχ 
 Ηδηαηηεξφηεηεο πειαηψλ  

 
ΠΔ2  Γηαζέζηκνη πφξνη 
 θηζηάκελνη  
 Δμνπιηζκφο θαη κεραλήκαηα 
 ιηθά 
 Γηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο εξγαζίαο 

 
ΠΔ3  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε  

ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 Απνπζίεο πθηζηακέλσλ 
 Ηδηφκνξθεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγείαο  
 Διιηπείο ή/θαη πξνβιεκαηηθνί πφξνη 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ29.1     Νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο πξνζσπηθνχ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ εηνηκαζία ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ; 

ΑΓ3 Ξνην είλαη ην ζρέδην δξάζεο επίηεπμεο ζηφρσλ ηνπ ηκήκαηνο ζνπ; 

ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη δηαζέζηκνη πφξνη πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ; 

ΑΓ5 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αλαηξνθνδνηείο/ελεκεξψλεηο ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ ζρεηηθά κε 
ηελ εξγαζία ηνπο; 

ΑΓ6 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ29     Νξγάλσζε θαη επνπηεία πξνζσπηθνχ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ29.2     Δπνπηεία θαη θαζνδήγεζε πξνζσπηθνχ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα παξαθνινπζείο θαη λα επηβιέπεηο  ηνπο 
πθηζηακέλνπο ζνπ θαηά ηελ ψξα εξγαζίαο ηνπο.  

ΚΑ2 Λα ειέγρεηο φηη νη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο 
πθηζηακέλνπο ζνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
εξγαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

ΚΑ3 Λα παξέρεηο ζηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ ηελ ππνζηήξημε 
πνπ ρξεηάδνληαη ελ ψξα εξγαζίαο. 

ΚΑ4 Λα ελεκεξψλεηο ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ γηα ηπρφλ 
αιιαγέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

ΚΑ5 Λα θαζνδεγείο ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ 
απνηειεζκαηηθά.  

ΚΑ6 Λα ππνδεηθλχεηο ιάζε θαη λα θάλεηο δηνξζψζεηο ζηνλ 
ηξφπν πνπ εθηειείηαη κηα εξγαζία κε ηξφπν πνπ λα κελ 
πξνζβάιεη ηνλ δέθηε. 

ΚΑ7 Λα αλαηξνθνδνηείο ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ κε 
ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα δηαηεξνχλ θαη λα 
βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε ηνπο. 

ΚΑ8 Λα δίλεηο μεθάζαξεο θαη αληηθεηκεληθέο νδεγίεο. 

ΚΑ9 Λα θάλεηο επνηθνδνκεηηθέο θαη ελζαξξπληηθέο 
εηζεγήζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ 
λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ηνπο. 

ΚΑ10 Λα κεηαθέξεηο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν επηθνηλσλίαο 
ζηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο 
θαη πιεξνθνξίεο. 

ΚΑ11 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ12 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ13 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξνδηαγξαθέο εξγαζηψλ  
 Ρη εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνληαη 
 Κέρξη πφηε πξέπεη λα έρνπλ γίλεη 
 Ππγθεθξηκέλνη ζηφρνη πνπ πξέπεη 

λα επηηεπρζνχλ 
 Ξξφηππα πνηφηεηαο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη 
 Θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ 

πξέπεη λα ηεξνχληαη 
 
ΠΔ2  Αιιαγέο 
 Ξνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζία ηνπο 
 Ξνπ αθνξνχλ ηα σξάξηα ηνπο 
 Γηα ζέκαηα θηηξηαθήο ππνδνκήο 

ή/θαη αλαθαηλίζεσλ 
 Πηνλ εμνπιηζκφ θαη κεραλήκαηα 

ηνπ ηκήκαηνο 
 Πηηο δηαδηθαζίεο θαη θαλνληζκνχο 

ηνπ νξγαληζκνχ 
 Πε ζέκαηα πγηεηλήο, αζθάιεηαο θαη 

πγείαο 
 
ΠΔ3  Αλαηξνθνδφηεζε 
 Ξξνθνξηθή 
 Γξαπηή 
 Δλ ψξα εξγαζίαο 
 Ξξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε – 

αμηνιφγεζε απφδνζεο εξγαζίαο 
 
ΠΔ4  Απαξαίηεηεο νδεγίεο θαη 
πιεξνθνξίεο 
 Γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο νδεγίεο 

θαη πιεξνθνξίεο απφ δηεπζπληέο 
θαη πξντζηακέλνπο 

 Γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο νδεγίεο, 
πιεξνθνξίεο θαη κελχκαηα απφ 
πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη 
ζπλαδέιθνπο  

 
ΠΔ5  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε  

ηελ εξγαζία 



215 
 

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΦΠ29     Νξγάλσζε θαη επνπηεία πξνζσπηθνχ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ29.2     Δπνπηεία θαη θαζνδήγεζε πξνζσπηθνχ 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο ή/θαη πιηθά  
 Ηδηαηηεξφηεηεο πθηζηακέλσλ  
 Ηδηφκνξθεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγείαο  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΦΠ29.2     Δπνπηεία θαη θαζνδήγεζε πξνζσπηθνχ 

 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Γίλεηαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο εξγαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ; 

ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη αιιαγέο πνπ πηζαλφ λα πξνθχςνπλ ζηελ εξγαζία;  

ΑΓ3 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα ελεκεξψλνληαη νη πθηζηάκελνη γηα ηπρφλ αιιαγέο πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζέρεηο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππνδεηθλχεηο έλα ιάζνο ή 
πξνηείλεηο κηα δηνξζσηηθή ελέξγεηα ζηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη ηξφπνη αλαηξνθνδφηεζεο; 

ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη νδεγίεο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα κεηαθέξεηο ζηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ; 

ΑΓ7 Ξψο κεηαθέξνληαη ζσζηά νη νδεγίεο θαη νη πιεξνθνξίεο; 

ΑΓ8 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΓΛΩΑΡΙΟ
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ΓΛΩΑΡΙΟ 
 
Νη αθφινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
πξφηππν: 
 
Αλαδεπηήξαο Κίμεξ (drinks mixer). 

Αλαηξνθνδφηεζε 
Ζ πξνζθνξά πιεξνθνξηψλ θαηά ή κεηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο έρνπλ πάληνηε επηβεβαησηηθφ 
ή/θαη δηνξζσηηθφ ξφιν. 

Απφζεκα Πηνθ (stock). 

Απφθιηζε Ξεξίπησζε, θαηάζηαζε θαη ζπκπεξηθνξά εθηφο ηνπ 
ζπλεζηζκέλνπ θαη αλακελφκελνπ. 

Απνθφκηζε 
Κάδεκα θαη θαζαξηζκφο απφ ηνπο ρψξνπο εζηίαζεο θαη 
ηα δσκάηηα πειαηψλ (γηα θαγεηά, πνηά, δίζθνπο, 
θαξνηζάθηα, πιηθά θαη ζθεχε). 

Απνξξίκκαηα Πθνππίδηα, άρξεζηα. 

Αξσκαηηθφ ξφθεκα Αξσκαηηθφ ηζάη θαη ξφθεκα απφ βφηαλα (tisanes). 

Αηνκηθή ζπζθεπαζία Sachet, portion. 

Αθέςεκα Εεζηφ ξφθεκα απφ θπηηθέο νπζίεο. 

Αθξψδεο θξαζί Αεξηνχρν θξαζί, ζακπάληα (champagne). 

Βξαζηήξαο Ρζαγηέξα θαη ζπζθεπή γηα βξάζηκν λεξνχ (boiler). 

Γηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο 
εξγαζίαο 

Νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο εξγαζίαο ηνπ 
νξγαληζκνχ, πνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη ζηελ 
δηάζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κε βάζε ηηο νπνίεο 
εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηνπ. 

Γειηίν ινγαξηαζκνχ Ινγαξηαζκφο (bill, ticket). 

Γειηίν παξαγγειίαο Captain order. 

Γηαλεκεηήο αεξηνχρσλ πνηψλ Ππζθεπή πνζη-κημ (post-mix). 

Γνρείν ζαιηζψλ Πνζηέξα (sauce boat). 

Γνρείν ζεξβηξίζκαηνο δεζηψλ 
ξνθεκάησλ 

Ρζαγηέξα, θαθεηηέξα, γαιαηηέξα θαη δνρείν γηα λεξφ 
(pot). 

Γσκάηην ππεξεζίαο νξφθσλ Όθηο νξφθνπ (office d´etage). 

Δδεζκαηνιφγην Θάξηα θαη ηηκνθαηάινγνο θαγεηψλ, κελνχ (menu). 

Δδεζκαηνιφγην ειεχζεξεο 
επηινγήο Α ια θαξη (a la carte menu). 

Δδεζκαηνιφγην πεξηνξηζκέλεο 
επηινγήο Πεη κελνχ (table d´hôte menu, set menu). 

Δθρπκσηήο Δμαγσγέαο ρπκνχ (juice extractor). 

Διαθξχ θαγεηφ Πλαθ (snack). 

Δπίδεημε (tasting) Γνθηκή ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ. 

Δπηκειεκέλνο ηξφπνο παξάζεζεο Ξαξάζεζε κε θαξνηζάθη, παξάζεζε γθεξηηφλ, 
(guéridon service). 

Δπηηξαπεδνκάληηιν Λαπεξφλ (naperon). 
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Δπψλπκεο ζάιηζεο HP, Worcester sauce, Tabasco θ.ά. 

Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί Νη θαλνληζκνί ηεο επηρείξεζεο πνπ πξέπεη απαξαίηεηα 
λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

Happy Hour Δηδηθέο εθπησηηθέο ηηκέο πνπ πξνζθέξνληαη ζε πνηά 
ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Hand lift Σεηξνθίλεην αλπςσηηθφ κεράλεκα. 

Θεκαηηθέο εθδειψζεηο Δηδηθέο εθδειψζεηο κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα/ραξαθηήξα. 

Θεξκνδνρείν ξνθεκάησλ Θέξκνο (thermos flask). 

Θεξκνληνπιάπη Θεξκνηξάπεδα (hot-plate). 

Κάιπκκα πηάηνπ Θακπάλα, θινο (cloche). 

Καξνηζάθη 
Ρξφιετ θαγεηψλ θαη πνηψλ γηα παξάζεζε, έθζεζε, 
θιακπέ, καγείξεκα, ηεκαρηζκφ, απνθφκηζε θαη 
κεηαθνξά. 

Κάξηα θξαζηψλ Ρηκνθαηάινγνο θξαζηψλ (wine list). 

Κάξηα πνηψλ Ρηκνθαηάινγνο πνηψλ. 

Ληλά εζηηαηνξίνπ Ρξαπεδνκάληεια, επηηξαπεδνκάληεια, πεηζέηεο 
πειαηψλ θαη θνπξφ. 

Ληλά κπνπθέ  Ρξαπεδνκάληεια, επηηξαπεδνκάληεια θαη θνπξφ. 

Μαραηξνπήξνπλα Καραίξηα, πηξνχληα, θνπηάιηα φισλ ησλ εηδψλ θαη 
κεγεζψλ (cutlery). 

Μπαραξηθά Θαξπθεχκαηα. 

Newsletter Δλεκεξσηηθή εγθχθιηνο – θπιιάδην. 

Ννκηθέο απαηηήζεηο 
Νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, πνπ 
πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ 
εξγαδνκέλνπ. 

Οκνηνγελνπνηεηήο Κπιέληεξ (blender). 

Οπηηθναθνπζηηθά κέζα Ρα κέζα πνπ ζρεηίδνληαη ηαπηνρξφλσλ κε ηελ εηθφλα 
θαη ηνλ ήρν. 

Όξνη δηαηξνθήο Terms of stay (B/O, B&B, H/B, F/B, A/I). 

Παγνδνρείν θξαζηνχ Πακπαληέξα. 

Παιέηα πφζεκα απνζήθεπζεο. 

Παξάζεζε Πεξβίξηζκα (service) πειαηψλ. 

Παξάζεζε κε ιαβίδα Ξαξάζεζε απφ πηαηέια (silver service). 

Παξάζεζε κεξίδαο θαγεηνχ ζε 
πηάην Plate service. 

Πεξνλνθφξν αλπςσηηθφ Ρξνρνθφξν αλπςσηηθφ κεράλεκα. 

Πιάλν ρψξνπ Πρέδην δηάηαμεο δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ ζε έλα ρψξν. 

Πξέζα ρπκψλ Juice press. 

Πξνεηνηκαζία  Mis-en-place. 

Πξνζνκνίσζε Αλαπαξάζηαζε (role-play). 
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Πξνυπνινγηζκφο  
O ππνινγηζκφο ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ πνπ 
πξνβιέπεηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε έλα 
νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

αιφλη εηζφδνπ Ιφκπη (lobby). 

αλίδη ηεκαρηζκνχ Cutting board. 

θεπνζήθε Βνεζεηηθή ηξάπεδα (side-board, waiter station). 

νπβέξ Βάζε πνηεξηψλ θαη δνρείσλ ξνθεκάησλ (mats θαη 
doilies). 

πλνδεπηηθά παξαζθεπάζκαηα Ληξέζηλγθ (dressing). 

πζθεπή γηα ηελ κπίξα ζε βαξέιη Ππζθεπή κπίξαο ληξαθη (draught beer). 

πζθεπή δηαηήξεζεο ηεο 
ζεξκνθξαζίαο Οεζηφ (rechaud) θαη Κπελ Καξί (bain marie). 

πζθεπή δεζηψλ ξνθεκάησλ 
Ππζθεπή γηα παξαζθεπή θαθέ, βξάζηκν γάιαθηνο θαη 
λεξνχ, παξαγσγήο αηκνχ θαη δηαηήξεζεο ηεο 
ζεξκνθξαζίαο. 

πζθεπή ςεζίκαηνο Δζηία θαη θαχζηκε χιε γηα ςήζηκν ζηνπο ρψξνπο 
εζηίαζεο. 

Σξαπεδνθφκνο Πεξβηηφξνο, γθαξζφλη. 

Σξφιετ  Θαξνηζάθη. 

Τπεξεζία δσκαηίσλ Room service. 

Τπνθαηάζηαηα θαθέ Θαθέο ρσξίο θαθεΐλε (ληεθαθετλέ) θαη ξνθήκαηα απφ 
άιια θπηά. 

Φξπγαληέξα Θαπεξηέξα (bread toaster). 

Υψξνο εζηίαζεο 
Δζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ρψξνη, φπνπ παξαζέηνληαη 
θαγεηά θαη πνηά. Ρξαπεδαξία, κπαξ, θαθεηέξηα, 
ηαβέξλα, ζαιφλη εηζφδνπ θιπ. 

 
 
Αθξσλχκηα 
 
ΠΔΠ Ξξφηππα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα 
ΠΦΠ Ξαξάζεζε Φαγεηψλ θαη Ξνηψλ 
ΚΑ Θξηηήξην Απφδνζεο 
ΠΔ Ξεδίν Δθαξκνγήο 
ΑΓ Απαξαίηεηεο Γλψζεηο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΩΝ 
     ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 
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Ρα  Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ην επίπεδν ησλ απαηηνχκελσλ 
γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ επζχλεο, δηαβαζκίδνληαη ζε 
πέληε επίπεδα. Νη πεξηγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ απνηεινχλ έλα πιαίζην γηα ην θάζε επίπεδν 
μερσξηζηά θαζψο θαη ηελ πξφνδν απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν αιιά θαη ηε ζρέζε πνπ 
ππάξρεη κεηαμχ ηνπο: 

 

ΔΠΙΠΔΓΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Δπίπεδν 1 

 
Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ βαζηθνχ 
επηπέδνπ ζηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ, νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ 
επαλαιακβαλφκελεο θαη πξνβιεπηέο. 
 

Δπίπεδν 2 

 
Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ζεκαληηθνχ θάζκαηνο δηαθφξσλ εξγαζηψλ, 
ζε δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο. Νξηζκέλεο απφ ηηο εξγαζίεο  είλαη πεξίπινθεο 
ή κε επαλαιακβαλφκελεο θαη απαηηείηαη θάπνηνο βαζκφο ππεπζπλφηεηαο θαη 
απηνλνκίαο. Ππρλά απαηηείηαη ζπλεξγαζία κε άιινπο, ίζσο κέζσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο εξγαζίαο. 
 

Δπίπεδν 3 

 
Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε κεγάινπ θάζκαηνο δηαθφξσλ εξγαζηψλ ζε 
δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο, πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη πεξίπινθεο θαη 
κε επαλαιακβαλφκελεο. Απαηηείηαη κεγάινο βαζκφο ππεπζπλφηεηαο θαη 
απηνλνκίαο θαη ζπρλά επίβιεςε ή θαζνδήγεζε άιισλ. 
 

Δπίπεδν 4 

 
Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλψζεσλ ζε έλα κεγάιν θάζκα 
δηαθφξσλ πεξίπινθσλ ηερληθψλ ή επαγγεικαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ 
εθηεινχληαη ζε δηαθνξά πεδία εθαξκνγήο θαη κε ζεκαληηθφ βαζκφ 
πξνζσπηθήο επζχλεο θαη απηνλνκίαο. Ππρλά αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα 
ηελ εξγαζία άιισλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. 
 

Δπίπεδν 5 

 
Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ελφο θάζκαηνο βαζηθψλ αξρψλ κέζα 
ζε δηαθνξεηηθά θαη ζπρλά  απξφβιεπηα πιαίζηα. Απαηηείηαη πνιχ ζεκαληηθή 
πξνζσπηθή απηνλνκία θαη ζπρλά πνιχ κεγάινο βαζκφο επζχλεο γηα ηελ 
εξγαζία άιισλ θαη γηα ηελ θαηαλνκή νπζηαζηηθνχ κέξνπο ησλ πφξσλ θαζψο 
επίζεο ππεπζπλφηεηα γηα αλάιπζε, δηάγλσζε, ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ, 
εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε. 
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