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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 
 
Ν ηνκέαο ηνπ Υνλδξηθνχ θαη Ληαληθνχ Δκπνξίνπ ζηε Θχπξν απνηειεί έλα απφ ηνπο πιένλ 
ζεκαληηθνχο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηφζν απφ πιεπξάο ζπλεηζθνξάο ζην εζληθφ 
εηζφδεκα φζν θαη απφ πιεπξάο απαζρφιεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Πήκεξα ζηνλ ηνκέα 
Σνλδξηθνχ θαη Ιηαληθνχ Δκπνξίνπ απαζρνινχληαη πέξαλ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ αηφκσλ ή πνζνζηφ 
18% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο.  
 
Ζ ΑλΑΓ κε ηελ  Δγθαζίδξπζε θαη Ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ 
αλακέλεη λα ζπλεηζθέξεη ζηε αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ  θαη ζπλεπψο ζηελ βειηίσζε 
ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ. 
 
Πηελ έθδνζε απηή αλαπηχζζεηαη ην Δπαγγεικαηηθφ Πεδίν πνπ αθνξά  ηηο «Λεηηνπξγίεο 
Ληαληθψλ Πσιήζεσλ» (επίπεδα 1, 2 θαη 3) ηνπ ηνκέα ηνπ Σνλδξηθνχ θαη Ιηαληθνχ 
Δκπνξίνπ. 
 
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 
Ππγγξαθέα θαη κε ηελ εκπινθή ησλ Θνηλσληθψλ Δηαίξσλ, 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 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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3. ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 
 
3.1. Λεηηνπξγίεο Ληαληθψλ Πσιήζεσλ – Δπίπεδν 1  
 
3.1.1. Πεξηγξαθή Πξφηππνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο 

Νη Ιεηηνπξγίεο Ιηαληθψλ Ξσιήζεσλ επηπέδνπ 1 πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνδνρή ησλ πειαηψλ θαη ηελ 
παξνρή βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηα εκπνξεχκαηα, ηελ 
θαηακέηξεζε, κεηαθίλεζε θαη ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ, ηε δηαθίλεζε εγγξάθσλ θαη ηε 
ζπκκεηνρή ζε ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο πψιεζεο, ην ρεηξηζκφ ηακείνπ 
ηε δηαηήξεζε ελφο αζθαιηζκέλνπ θαη πγηνχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αηνκηθή πγηεηλή θαη 
εκθάληζε. Ξαξάιιεια πεξηιακβάλνπλ ηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηελ 
επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο, ηελ θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή εηαηξηθήο ηεξαξρίαο, 
ζηφρσλ θαη δηαδηθαζηψλ.  

 
 
3.1.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 
 
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο 

KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΙΙΞ1 
Γεληθή 
εμππεξέηεζε 
πειαηψλ 

ΙΙΞ1.1 πνδνρή ησλ πειαηψλ 18 

ΙΙΞ1.2 
Ξαξνρή βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε 
ρσξνζέηεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηα 
εκπνξεχκαηα 

20 

ΙΙΞ1.3 Ππκπεξηθνξά πνπ απνπλέεη πξφζεζε 
εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε 22 

ΙΙΞ2 Απνζέκαηα 
εκπνξεπκάησλ  

ΙΙΞ2.1 Θαηακέηξεζε ησλ εκπνξεπκάησλ 26 

ΙΙΞ2.2 Ξαξαθνινχζεζε ηνπ χςνπο ησλ 
απνζεκάησλ θαη ελεκέξσζε αξκνδίσλ 28 

ΙΙΞ3 Γηαρείξηζε 
εκπνξεπκάησλ Η 

ΙΙΞ3.1 Κεηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ 32 

ΙΙΞ3.2 Ρνπνζέηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηα ξάθηα 
θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο  34 

ΙΙΞ3.3 Ξξνψζεζε πιηθψλ πξνο αλαθχθισζε 36 

ΙΙΞ4 Ππκπιεξσκαηηθέο 
εξγαζίεο 

ΙΙΞ4.1 
Ππκκεηνρή ζε εξγαζίεο γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ηεο πψιεζεο κε ή ρσξίο 
ζρεηηθή επίβιεςε 

40 

ΙΙΞ4.2 Γηαθίλεζε εγγξάθσλ 42 

ΙΙΞ4.3 Δμσηεξηθέο εξγαζίεο ξνπηίλαο 44 

ΙΙΞ4.4 Ξξνεηνηκαζία ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο 46 

ΙΙΞ5 
Αζθάιεηα θαη 
πγεία ζηελ 
εξγαζία  

ΙΙΞ5.1 
Ππλεηζθνξά ζηε δηαηήξεζε ελφο 
αζθαιηζκέλνπ θαη πγηνχο εξγαζηαθνχ 
πεξηβάιινληνο  

50 

ΙΙΞ5.2 Γηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνλ 
εξγαζηαθφ ρψξν 52 

ΙΙΞ5.3 Αηνκηθή πγηεηλή θαη εκθάληζε 54 
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KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΙΙΞ6 
Δπαγγεικαηηθή 
Ππκπεξηθνξά   

ΙΙΞ6.1 Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο 
ζπκπεξηθνξάο   58 

ΙΙΞ6.2 
Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε 
ζπλαδέιθνπο γηα βειηίσζε ηεο νκαδηθήο 
απφδνζεο 

60 

ΙΙΞ6.3 Θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή εηαηξηθήο 
ηεξαξρίαο, ζηφρσλ θαη δηαδηθαζηψλ 62 

ΙΙΞ6.4 Ππκπεξηθνξά, εκθάληζε θαη ελδπκαζία 64 

ΙΙΞ7 Αηνκηθή 
απφδνζε  

ΙΙΞ7.1 Θαζνξηζκφο πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη 
ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηκεκαηηθνχο ζηφρνπο 68 

ΙΙΞ7.2 Απηναμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 
αηνκηθήο απφδνζεο 70 

ΙΙΞ8 Δπηθνηλσλία ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα 

ΙΙΞ8.1 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ξνπηίλαο 
πσιήζεσλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 74 

ΙΙΞ8.2 Ξαξνπζίαζε πξντφλησλ ζε πειάηεο κέζσ 
πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 76 

ΙΙΞ8.3 Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο 
κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 78 

 
Δπηιεγφκελνη Σνκείο Δξγαζίαο (Λα επηιεγνχλ ηνπιάρηζηνλ 2 απφ 4) 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΙΙΞ9 Δπηθνηλσλία ζηελ 
Αγγιηθή γιψζζα 

ΙΙΞ9.1 
Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ξνπηίλαο 
πσιήζεσλ κέζσ ηεο πξνθνξηθήο 
επηθνηλσλίαο 

82 

ΙΙΞ9.2 Ξαξνπζίαζε πξντφλησλ ζε πειάηεο κέζσ 
πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο. 84 

ΙΙΞ9.3 Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο 
κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο. 86 

ΙΙΞ10 Ρακείν  
ΙΙΞ10.1 Ρήξεζε θαη ρξήζε ηακείνπ 90 

ΙΙΞ10.2 Ππκπεξηθνξά ζε πειάηεο ζην ηακείν 92 

ΙΙΞ11 Θινπέο θαη 
απψιεηεο   

ΙΙΞ11.1 Ππλεηζθνξά ζηελ αζθάιεηα εκπνξεπκάησλ 
θαη ππνζηαηηθψλ 96 

ΙΙΞ11.2 ινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθψλ κε 
θινπέο θαη απψιεηεο 98 

ΙΙΞ12 
γηεηλή   
ηξνθίκσλ  

ΙΙΞ12.1 Γηαηήξεζε πξνζσπηθήο πγηεηλήο 102 

ΙΙΞ12.2 Ππληήξεζε θαη δηαηήξεζε ηξνθίκσλ 104 
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3.1.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απφδνζεο 

H εμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηνπ 
Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο «Ιεηηνπξγίεο Ιηαληθψλ Ξσιήζεσλ – Δπίπεδν 1» δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε 
ησλ πην θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο: 

 Παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

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

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

 
3.2. Λεηηνπξγίεο Ληαληθψλ Πσιήζεσλ – Δπίπεδν 2 
 
3.2.1. Πεξηγξαθή Πξφηππνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο 

Νη Ιεηηνπξγίεο Ιηαληθψλ Ξσιήζεσλ επηπέδνπ 2 πεξηιακβάλνπλ ηα ζηάδηα κηαο νινθιεξσκέλεο 
πψιεζεο φπσο ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη βνήζεηαο 
πξνο ηνπο πειάηεο, ην ρεηξηζκφ αληηξξήζεσλ, ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ζην θιείζηκν ηεο πψιεζεο.  
Ξαξάιιεια πεξηιακβάλνπλ ην ρεηξηζκφ παξαπφλσλ, ηελ ππνβνιή θαη πινπνίεζε εηζεγήζεσλ γηα 
βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ ζηα ξάθηα θαη αλαπιήξσζε ησλ 
ειιείςεσλ, ηελ παξαιαβή θαη ηαθηνπνίεζε εκπνξεπκάησλ, ην ρεηξηζκφ ηακείνπ θαη ηελ εθαξκνγή 
δηαδηθαζηψλ γηα απνθπγή θινπψλ θαη απσιεηψλ.  Ρέινο θαιχπηνπλ ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, 
πξνζσπηθήο πγηεηλήο, εκθάληζεο θαη ζπκπεξηθνξάο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο, 
αηνκηθήο απφδνζεο θαη ζπληήξεζε/δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ. 

 
3.2.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 

KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΙΙΞ27 
Ρερληθή ηεο 
πψιεζεο ΗΗ 

ΙΙΞ27.1 
Δπηθνηλσλία κε πειάηεο γηα αλαγλψξηζε θαη 
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε αγνξέο 
εκπνξεπκάησλ 

232 

ΙΙΞ27.2 
Ξαξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζπκβνπιψλ 
θαη βνήζεηαο ζε πειάηεο γηα ρξήζε ησλ 
πξντφλησλ 

234 

ΙΙΞ27.3 Σεηξηζκφο αληηξξήζεσλ ησλ πειαηψλ 236 

ΙΙΞ27.4 Ππκθσλία ζηνπο φξνπο θαη θιείζηκν ηεο 
πψιεζεο 238 

ΙΙΞ27.5 Σεηξηζκφο παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ 240 

ΙΙΞ5 
Αζθάιεηα θαη 
πγεία ζηελ 
εξγαζία  

ΙΙΞ5.1 
Ππλεηζθνξά ζηε δηαηήξεζε ελφο 
αζθαιηζκέλνπ θαη πγηνχο εξγαζηαθνχ 
πεξηβάιινληνο  

50 

ΙΙΞ5.2 Γηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ 
ρψξν 52 

ΙΙΞ5.3 Αηνκηθή πγηεηλή θαη εκθάληζε 54 
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KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΙΙΞ6 
Δπαγγεικαηηθή 
Ππκπεξηθνξά   

ΙΙΞ6.1 Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο 
ζπκπεξηθνξάο   58 

ΙΙΞ6.2 Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο 
γηα βειηίσζε ηεο νκαδηθήο απφδνζεο 60 

ΙΙΞ6.3 Θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή εηαηξηθήο ηεξαξρίαο, 
ζηφρσλ θαη δηαδηθαζηψλ 62 

ΙΙΞ6.4 Ππκπεξηθνξά, εκθάληζε θαη ελδπκαζία 64 

ΙΙΞ28 Δμππεξέηεζε 
πειαηψλ ΗΗ 

ΙΙΞ28.1 
Αλαγλψξηζε θαη ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα 
βειηηψζεηο ζην επίπεδν εμππεξέηεζεο 
πειαηψλ 

244 

ΙΙΞ28.2 
ινπνίεζε ησλ βειηηψζεσλ ζην επίπεδν 
εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 
ηεο επηρείξεζεο 

246 

ΙΙΞ29 
Απνζέκαηα θαη 
έθζεζε 
εκπνξεπκάησλ 

ΙΙΞ29.1 
Γηαηήξεζε θαη έιεγρνο ησλ επηπέδσλ ησλ 
απνζεκάησλ ξαθηνχ θαη αλαπιήξσζε ησλ 
ειιείςεσλ 

250 

ΙΙΞ29.2 
Ππκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία, δηαηήξεζε θαη 
αιιαγή ηεο έθζεζεο κε ή ρσξίο 
πξνθαζνξηζκέλν πιάλν 

252 

ΙΙΞ29.3 Πήκαλζε εθζεζηαθνχ ρψξνπ 254 

ΙΙΞ7 Αηνκηθή 
απφδνζε  

ΙΙΞ7.1 Θαζνξηζκφο πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη 
ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηκεκαηηθνχο ζηφρνπο 68 

ΙΙΞ7.2 Απηναμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 
αηνκηθήο απφδνζεο 70 

ΙΙΞ8 Δπηθνηλσλία ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα 

ΙΙΞ8.1 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ξνπηίλαο 
πσιήζεσλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 74 

ΙΙΞ8.2 Ξαξνπζίαζε πξντφλησλ ζε πειάηεο κέζσ 
πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 76 

ΙΙΞ8.3 Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ 
πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 78 

 
Δπηιεγφκελνη Σνκείο Δξγαζίαο (Λα επηιεγνχλ ηνπιάρηζηνλ 2 απφ 5) 

KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΙΙΞ30 Γηαρείξηζε 
εκπνξεπκάησλ ΗΗ 

ΙΙΞ30.1 Ξξνεηνηκαζία γηα παξαιαβή θαη απνζηνιή 
εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ 258 

ΙΙΞ30.2 Έιεγρνο θαη παξαιαβή εκπνξεπκάησλ θαη 
πιηθψλ 260 

ΙΙΞ30.3 Ραθηνπνίεζε εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ 262 
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KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΙΙΞ12 γηεηλή ηξνθίκσλ  
ΙΙΞ12.1 Γηαηήξεζε πξνζσπηθήο πγηεηλήο 102 

ΙΙΞ12.2 Ππληήξεζε θαη δηαηήξεζε ηξνθίκσλ 104 

ΙΙΞ10 Ρακείν  
ΙΙΞ10.1 Ρήξεζε θαη ρξήζε ηακείνπ 90 

ΙΙΞ10.2 Ππκπεξηθνξά ζε πειάηεο ζην ηακείν 92 

ΙΙΞ11 Θινπέο θαη 
απψιεηεο   

ΙΙΞ11.1 Ππλεηζθνξά ζηελ αζθάιεηα ησλ 
εκπνξεπκάησλ θαη ππνζηαηηθψλ 96 

ΙΙΞ11.2 ινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθψλ κε 
θινπέο θαη απψιεηεο 98 

ΙΙΞ9 Δπηθνηλσλία ζηελ 
Αγγιηθή γιψζζα 

ΙΙΞ9.1 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ξνπηίλαο 
πσιήζεσλ κέζσ ηεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 82 

ΙΙΞ9.2 Ξαξνπζίαζε πξντφλησλ ζε πειάηεο κέζσ 
πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο. 84 

ΙΙΞ9.3 Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ 
πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο. 86 

 
3.2.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απφδνζεο 

H εμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηνπ 
Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο «Ιεηηνπξγίεο Ιηαληθψλ Ξσιήζεσλ – Δπίπεδν 2» δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε 
ησλ πην θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο: 

 Παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 Όηαλ ε εμέηαζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θξίλεηαη δχζθνιε γίλεηαη ε 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. 

 
3.3. Λεηηνπξγίεο Ληαληθψλ Πσιήζεσλ – Δπίπεδν 3 
 
3.3.1. Πεξηγξαθή Πξφηππνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο 

Νη Ιεηηνπξγίεο Ιηαληθψλ Ξσιήζεσλ επηπέδνπ 3 πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνεηνηκαζία, έξεπλα, 
ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ  γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε πειαηψλ ζηελ επηθνηλσλία 
θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ πειάηε, ηελ παξνπζίαζε εηζεγήζεσλ θαη επηινγψλ θαη ηελ παξνρή 
ζπκβνπιψλ θαη θαζνδήγεζεο πξνο ηνλ πειάηε, ην ρεηξηζκφ εμεηδηθεπκέλσλ παξαπφλσλ, ηελ έκθαζε 
ζηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε, ηελ νξγάλσζε θαη έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηνπ απνζεθεπηηθνχ 
ρψξνπ, ηε ζπκκεηνρή ζηνλ θαζνξηζκφ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ, ηε ζπκκεηνρή ζηελ επηινγή , ηελ 
ελεκέξσζε, θαζνδήγεζε, εθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε θαη παξαθίλεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,  ηε 
ζπκκεηνρή ζηνλ εηήζην θαζνξηζκφ ζηφρσλ, πξνγξακκαηηζκφ πφξσλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο, ηε 
ζχληαμε θαη επίβιεςε πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ θαη ηηο δηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο. Ξαξάιιεια 
πεξηιακβάλνληαη ε νξγάλσζε θαη επίβιεςε αζθάιεηαο θαη πγείαο, ε ηθαλφηεηα εξγαζίαο βάζεη 
ζηφρσλ θαη ππφ ζπλζήθεο πίεζεο, ε επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, ε δηαηήξεζε δηαπξνζσπηθψλ 
ζρέζεσλ, ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ξνπηίλαο θαη ε ζπλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο. 
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3.3.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΙΙΞ13 Ρερληθή ηεο 
πψιεζεο ΗΗΗ 

ΙΙΞ13.1 Ξξνεηνηκαζία γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε 
ππνζηήξημε πειαηψλ 108 

ΙΙΞ13.2 

Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ πειάηε 
γηα αλαγλψξηζε θαη ηθαλνπνίεζε 
εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ ηνπ κε βάζε ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

110 

ΙΙΞ13.3 
Έξεπλα, ζπγθέληξσζε  θαη αλάιπζε 
ζηνηρείσλ γηα ηε βέιηηζηε  ηθαλνπνίεζε ησλ 
αλαγθψλ ηνπ πειάηε 

112 

ΙΙΞ13.4 
Ξαξνπζίαζε εηζεγήζεσλ θαη επηινγψλ πξνο 
ηνλ πειάηε.  Αλάιπζε πιενλεθηεκάησλ θαη 
κεηνλεθηεκάησλ 

114 

ΙΙΞ13.5 

Ξαξνρή ζπκβνπιψλ θαη θαζνδήγεζεο ψζηε 
ν πειάηεο λα θάλεη ηελ θαιχηεξε επηινγή κε 
βάζε ηηο αλάγθεο, ηηο πξνηηκήζεηο, ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο επηινγέο ηνπ 

116 

ΙΙΞ13.6 Νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο 118 

ΙΙΞ14 
Δμππεξέηεζε 
πειαηψλ ΗΗΗ 

ΙΙΞ14.1 
Ππκκεηνρή ζηνλ θαζνξηζκφ θαλφλσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ θαη ζπληνληζκφο γηα ηε 
βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο  

122 

ΙΙΞ14.2 Σεηξηζκφο εμεηδηθεπκέλσλ παξαπφλσλ 124 

ΙΙΞ14.3 
Δμππεξέηεζε εηδηθψλ πειαηψλ, ρεηξηζκφο 
«δχζθνισλ πειαηψλ» θαη παξνρή εηδηθψλ 
εθπηψζεσλ 

126 

ΙΙΞ14.4 Έκθαζε ζηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ 
πψιεζε 128 

ΙΙΞ15 Γηαρείξηζε 
απνζεκάησλ 

ΙΙΞ15.1 
Νξγάλσζε θαη έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, παξαιαβψλ θαη 
δηαθηλήζεσλ 

132 

ΙΙΞ15.2 Δθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία απνηειεζκαηηθνχ 
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηνπ απνζέκαηνο 134 

ΙΙΞ16 
Έθζεζε θαη 
δηαρείξηζε 
εκπνξεπκάησλ  

ΙΙΞ16.1 Δπηινγή ησλ πσινπκέλσλ εκπνξεπκάησλ 138 

ΙΙΞ16.2 
Έιεγρνο ηεο πξνβνιήο θαη παξνπζίαζεο ησλ 
εκπνξεπκάησλ θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ 
ππεχζπλν δηαθφζκεζεο 

140 

ΙΙΞ16.3 Πρεδηαζκφο, ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο ησλ 
εξγαζηψλ merchandising 142 

ΙΙΞ17 
Γηαρείξηζε 
αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ 

ΙΙΞ17.1 Ππκκεηνρή ζηελ επηινγή αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ  146 

ΙΙΞ17.2 Δλεκέξσζε, θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε 149 

ΙΙΞ17.3 Αμηνιφγεζε θαη παξαθίλεζε   152 
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ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΙΙΞ18 

Νξγάλσζε, 
πξνγξακκαηη-
ζκφο θαη 
επνπηεία 
εξγαζηψλ  

ΙΙΞ18.1 Ππκκεηνρή ζηνλ εηήζην θαζνξηζκφ ζηφρσλ, 
πξνγξακκαηηζκφ πφξσλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο 156 

ΙΙΞ18.2 
Πχληαμε θαη επίβιεςε πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ 
θαη παξαθνινχζεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 
πνηφηεηαο  

158 

ΙΙΞ18.3 Δξγαζίεο ξνπηίλαο 160 

ΙΙΞ18.4 
Δπηθνηλσλία θαη ζπλαληήζεηο γηα ζέκαηα πνπ 
άπηνληαη ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο 

162 

ΙΙΞ18.5 
Γηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο θαη άζθεζε δεκνζίσλ 
ζρέζεσλ κέζσ δεκηνπξγίαο θαη θαιιηέξγεηαο 
επαθψλ κε θνξείο θαη θέληξα επηξξνήο 

164 

ΙΙΞ19 
Αζθάιεηα θαη 
πγεία ζηελ 
εξγαζία ΗΗΗ 

ΙΙΞ19.1 Ππκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε  θαη επίβιεςε 
αζθάιεηαο θαη πγείαο  168 

ΙΙΞ19.2 Δθηίκεζε θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο 173 

ΙΙΞ19.3 Θαζνξηζκφο θαη ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη 
πξφιεςεο 176 

ΙΙΞ20 Αηνκηθή 
απφδνζε ΗΗΗ 

ΙΙΞ20.1 Ξξνζσπηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 180 

ΙΙΞ20.2 Ηθαλφηεηα εξγαζίαο βάζεη ζηφρσλ θαη ππφ 
ζπλζήθεο πίεζεο 182 

ΙΙΞ21 
Δπαγγεικαηηθή 
ζπκπεξηθνξά 
ΗΗΗ 

ΙΙΞ21.1 
Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, επηθνηλσλία θαη 
ζπλεξγαζία  κε πθηζηάκελνπο, πξντζηακέλνπο 
θαη ηξίηα πξφζσπα  

186 

ΙΙΞ21.2 
Γηαρείξηζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, επίβιεςε 
επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ιήςε 
βειηησηηθψλ ή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ 

188 

ΙΙΞ8 
Δπηθνηλσλία 
ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα 

ΙΙΞ8.1 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ξνπηίλαο 
πσιήζεσλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 74 

ΙΙΞ8.2 Ξαξνπζίαζε πξντφλησλ ζε πειάηεο κέζσ 
πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 76 

ΙΙΞ8.3 Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ 
πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 78 

ΙΙΞ9 
Δπηθνηλσλία 
ζηελ Αγγιηθή 
γιψζζα  

ΙΙΞ9.1 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ξνπηίλαο 
πσιήζεσλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 82 

ΙΙΞ9.2 Ξαξνπζίαζε πξντφλησλ ζε πειάηεο κέζσ 
πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 84 

ΙΙΞ9.3 Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ 
πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 86 
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Δπηιεγφκελνη Σνκείο Δξγαζίαο (Λα επηιεγνχλ ηνπιάρηζην 2 απφ 5) 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΙΙΞ22 Θινπέο θαη 
απψιεηεο ΗΗΗ 

ΙΙΞ22.1 

Ππκκεηνρή ζηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή 
θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα 
ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 

192 

ΙΙΞ22.2 

Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαλφλσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
εκπνξεπκάησλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 

194 

ΙΙΞ23 γηεηλή 
ηξνθίκσλ ΗΗΗ 

ΙΙΞ23.1 Νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ιεηηνπξγίαο 
ηκήκαηνο ηξνθίκσλ 198 

ΙΙΞ23.2 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο 
θαλνληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ HACCP 200 

ΙΙΞ23.3 
Κέζνδνη επνπηείαο, έιεγρνπ, κέηξεζεο θαη 
ιήςεο ελεξγεηψλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη 
πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ    

202 

ΙΙΞ24 
Νηθνλνκηθή 
ιεηηνπξγία ηνπ 
θαηαζηήκαηνο 

ΙΙΞ24.1 Νξγάλσζε θαη έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ηακείνπ 206 

ΙΙΞ24.2 Γηαρείξηζε εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ θαη 
ζπλαιιαγή  κε ηξάπεδεο θαη ηξίηνπο 208 

ΙΙΞ24.3 Ππλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 211 

ΙΙΞ25 Αγνξέο αγαζψλ 
ΙΙΞ25.1 Αλαγλψξηζε θαη παξαγγειία αγαζψλ 216 

ΙΙΞ25.2 Δπηινγή θαη αμηνιφγεζε πξνκεζεπηή 219 

ΙΙΞ26 
Σξήζε 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ 

ΙΙΞ26.1 Σεηξηζκφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη 
πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ 222 

ΙΙΞ26.2 Σεηξηζκφο επεμεξγαζηή θεηκέλνπ 225 

ΙΙΞ26.3 Σεηξηζκφο δηαδηθηχνπ θαη ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ 227 
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3.3.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απφδνζεο 

H εμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 
απνλνκήο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο «Ιεηηνπξγίεο Ιηαληθψλ Ξσιήζεσλ – Δπίπεδν 3» 
δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ησλ πην θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο: 

 Παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 Όηαλ ε εμέηαζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θξίλεηαη δχζθνιε γίλεηαη ε 
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. 

 Δηνηκαζία θαη παξνπζίαζε κειέηεο πεξίπησζεο. 
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4. ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΩΝ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:   
 

ΛΛΠ1  Γεληθή εμππεξέηεζε πειαηψλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
πνδνρή θαη παξνρή ησλ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδεηαη ν πειάηεο, κε ζπκπεξηθνξά 
πνπ απνπλέεη πξφζεζε εμππεξέηεζεο.  
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ:  
 
ΛΛΠ1.1   πνδνρή ησλ πειαηψλ 
 
ΛΛΠ1.2   Ξαξνρή βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηα 

εκπνξεχκαηα 
 
ΛΛΠ1.3   Ππκπεξηθνξά πνπ απνπλέεη πξφζεζε εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:   
 

ΛΛΠ1 Γεληθή εμππεξέηεζε πειαηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ1.1 πνδνρή ησλ πειαηψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να ππνδέρεζαη κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ηνλ πειάηε – 

επηζθέπηε. 
 
ΚΑ2 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλφλεο ηνπ ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο 

ζρεηηθά κε ηελ ππνδνρή ηνπ πειάηε. 
 
ΚΑ3 Λα αθήλεηο ηνπο πειάηεο ηθαλνπνηεκέλνπο απφ ηελ ππνδνρή. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τπνδνρή ηνπ πειάηε 

Σαηξεηηζκφο 
Γιψζζα ζψκαηνο 
Σακφγειν 

 
ΠΔ2  Καλφλεο 

Γενληνινγία 
Δπαγγεικαηηζκφο 
Γιψζζα ζψκαηνο 
Σακφγειν 
Ππκπεξηθνξά 
Δπγέλεηα 

 
ΠΔ3  Ιθαλνπνίεζε πειάηε 

Φξνληίδα 
Δλδηαθέξνλ 
Αλαγλψξηζε ηνπ πειάηε 
Πεκαληηθφηεηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ1.1 πνδνρή ησλ πειαηψλ   

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε δενληνινγία ζρεηηθά κε ηελ ππνδνρή ηνπ 

πειάηε. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηη αλακέλεη ν πειάηεο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πψο κπνξείο λα ζπγθξαηείο ηα νλφκαηα θαη ηηο θπζηνγλσκίεο ηαθηηθψλ πειαηψλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηελ ζεκαληηθφηεηα θαη ξφιν ελφο πσιεηή ζηελ επηρείξεζε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ1 Γεληθή εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΛΛΠ1.2 Ξαξνρή βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ  θαηαζηήκαηνο θαη ηα εκπνξεχκαηα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. 
 
ΚΑ2 Λα δίλεηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζνπ δεηνχλ νη πειάηεο 

νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο. 
 
ΚΑ3  Λα θαηεπζχλεηο ηνλ πειάηε ζρεηηθά κε ην πνχ ζα βξεη ηνπο 

ρψξνπο, εκπνξεχκαηα θαη ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ 
αλαδεηεί, αθφκα θαη φηαλ δελ αλαθέξνληαη ζην δηθφ ζνπ πεδίν 
επζχλεο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Βαζηθέο Πιεξνθνξίεο 

Σσξνζέηεζε 
Δκπνξεχκαηα   
Ξξφζσπα 
Υξάξην 

 
ΠΔ2  Υψξνη 

Όξνθνη 
Θνηλφρξεζηνη Σψξνη 
Ρκήκαηα 
Γηάδξνκνη 
Γφλδνιεο 
Οάθηα 

 
ΠΔ3  Δκπνξεχκαηα 

Ξξντφληα δηάθνξα 
Δίδε Έλδπζεο 
Δίδε ρξήζεο 
Ππζθεπέο - κεραλήκαηα 

 
ΠΔ4  Καηεγνξίεο 
Δκπνξεπκάησλ  

Νκάδεο 
Πχλνια 

 
ΠΔ5  Πεδίν Δπζχλεο 

Όξνθνο 
Ρκήκα 
Ξάγθνο 
Ξφζην 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ1.2 Ξαξνρή βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ  θαηαζηήκαηνο θαη ηα εκπνξεχκαηα 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ρη είδνπο πιεξνθνξίεο ρξεηάδνληαη νη πειάηεο. 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ρσξνζέηεζε ηνπ ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο θαζψο θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ  εκπνξεπκάησλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζε πνην ρψξν εθηίζεληαη. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ζε πνηεο βαζηθέο θαηεγνξίεο αλήθνπλ ηα δηάθνξα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ1 Γεληθή εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ1.3 Ππκπεξηθνξά πνπ απνπλέεη πξφζεζε εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ  (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ζπζηήλεζαη θαη λα θαισζνξίδεηο ηνλ πειάηε. 
 
ΚΑ2 Λα κεηαδίδεηο ζηνλ πειάηε ζεηηθά θαη ελεξγά ηελ πξφζεζή 

ζνπ λα ηνλ εμππεξεηήζεηο ζε φηη ρξεηαζηεί. 
 
ΚΑ3 Λα δεκηνπξγείο επλντθή δηάζεζε ζηνλ πειάηε πνπ εηζέξρεηαη 

ζην ηκήκα/θαηάζηεκα, κεηά ηελ δηθή ζνπ πξψηε πξνζέγγηζε.  
 
ΚΑ4 Λα κεηαηξέπεηο κε ηελ ζπκπεξηθνξά ζνπ, ηελ ηπρφλ θαθή 

δηάζεζε ηνπ πειάηε ζε επλντθή γηα ζέλα θαη γηα ηελ 
επηρείξεζε. 

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξφζεζε εμππεξέηεζεο 

Γηάζεζε 
Άκεζε αληαπφθξηζε 
Φξνληίδα 
Δλδηαθέξνλ 
Αλαγλψξηζε ηνπ 
Πεκαληηθφηεηα 

 
ΠΔ2  Δπλντθή δηάζεζε 

Σακφγειν 
Θνίηαγκα ζηα κάηηα 
Δπγέλεηα 
Πσζηή ζηάζε ζψκαηνο 
Ακέξηζηε πξνζνρή 

 
ΠΔ3  Καθή δηάζεζε πειάηε 

Θαθή ζπκπεξηθνξά 
Ξαξάπνλα 
Έιιεηςε εμππεξέηεζεο 
Ξαξαιείςεηο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ1.3 Ππκπεξηθνξά πνπ απνπλέεη πξφζεζε εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πψο λα ζπζηήλεζαη θαη λα θαισζνξίδεηο επγεληθά ηνλ πειάηε. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρακνγειάο ζηνλ πειάηε. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρεηξίδεζαη ηελ γιψζζα ηνπ ζψκαηφο ζνπ, πξνθεηκέλνπ «λα βγάδεηο» 

πξφζεζε εμππεξέηεζεο ζηνλ πειάηε. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαζέζεηο ηνπ πειάηε παξαθνινπζψληαο/δηαβάδνληαο ηα κελχκαηα πνπ 

ζηέιλεη ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο ηνπ.  
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηελ ζεκαληηθφηεηα θαη ξφιν ελφο πσιεηή ζηελ επηρείξεζε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΛΛΠ2 Απνζέκαηα εκπνξεπκάησλ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε ηνπ απνζέκαηνο ζην θαηάζηεκα/ηκήκα, ελεκέξσζε αξκνδίσλ ζε 
πεξίπησζε ειιείςεσλ, θαηακέηξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ απνζεκάησλ, ππνινγηζκφο ησλ 
ηεκαρίσλ ζε δηάθνξεο ζπζθεπαζίεο  θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ χςνπο ησλ απνζεκάησλ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ:  
 
ΛΛΠ2.1 Θαηακέηξεζε ησλ εκπνξεπκάησλ. 
 
ΛΛΠ2.2 Ξαξαθνινχζεζε ηνπ χςνπο ησλ απνζεκάησλ θαη ελεκέξσζε αξκνδίσλ.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ2 Απνζέκαηα εκπνξεπκάησλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:   
 
ΛΛΠ2.1 Θαηακέηξεζε ησλ εκπνξεπκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα θαηακεηξείο θαη λα θαηαγξάθεηο ζε εχινγν ρξφλν θαη κε 

αθξίβεηα ηηο πνζφηεηεο εκπνξεπκάησλ πνπ ζνπ αλαζέηνπλ. 
 
ΚΑ2 Λα ππνινγίδεηο αζξνίζκαηα θαη γηλφκελα ζηηο ζπζθεπαζίεο 

ησλ εκπνξεπκάησλ κε ηε ρξήζε ππνινγηζηηθήο κεραλήο. 
 
ΚΑ3  Λα ρξεζηκνπνηείο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν δηάθνξεο 

ζπζθεπέο θαηακέηξεζεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καηακέηξεζε 

Απνγξαθή 
Κέηξεζε πνζφηεηαο 
Δπαιήζεπζε κέηξεζεο 

 
ΠΔ2  Πνζφηεηεο 

Ρεκάρηα φπσο κνλάδεο, 
δσδεθάδεο ζεη θιπ 
Βάξνο 

 
ΠΔ3  πζθεπαζίεο 

Θηβψηηα 
Σαξηφθνπηα 
Ξαιέηεο 
Ληάλεο 
Σχδελ 

 
ΠΔ4  πζθεπέο 
θαηακέηξεζεο 

Scanners 
Επγηζηηθέο κεραλέο 
Ξιάζηηγγεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ2.1 Θαηακέηξεζε ησλ εκπνξεπκάησλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πψο ιεηηνπξγεί ε ππνινγηζηηθή κεραλή θαη πψο λα πξαγκαηνπνηείο απιέο 

καζεκαηηθέο πξάμεηο κε ηελ ρξήζε ππνινγηζηηθήο κεραλήο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηνο είλαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπψλ θαηακέηξεζεο ηεο εηαηξείαο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πψο λα εληνπίδεηο θαη λα μερσξίδεηο ηνπο θσδηθνχο εκπνξεπκάησλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο  πψο λα δηαπηζηψλεηο ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ εκπνξεπκάησλ, γηα λα δηελεξγείο 

ζσζηή θαη γξήγνξε θαηακέηξεζε. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πψο λα εληνπίδεηο ηπρφλ ειαηησκαηηθά εκπνξεχκαηα θαη πψο λα ηα αλαθέξεηο 

ζηνπο αξκνδίνπο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ2 Απνζέκαηα εκπνξεπκάησλ  
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ2.2 Ξαξαθνινχζεζε ηνπ χςνπο ησλ απνζεκάησλ θαη ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ειέγρεηο  ην χςνο ησλ απνζεκάησλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαη ηεο απνζήθεο, εθηειψληαο ζπγθεθξηκέλεο 
εληνιέο. 

 
ΚΑ2 Λα παξαθνινπζείο ηηο απμνκεηψζεηο ησλ απνζεκάησλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη λα ελεκεξψλεηο ηνπο αξκνδίνπο γηα 
ηπρφλ θελά ή πιενλάζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίδνληαη νη 
παξαγγειίεο αλάινγα. 

 
ΚΑ3 Λα θαηαγξάθεηο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ 

απνζεκάησλ, κε ηξφπν θαηαλνεηφ γηα ηνπο αξκνδίνπο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Απνζέκαηα 

Γξαπηή θαηαγξαθή 
Δκπνξεχκαηα 
Ξξντφληα 

 
ΠΔ2  Υψξνη θαηαζηήκαηνο 
θαη απνζήθεο 

Απνζήθε 
Οάθηα 
Γηάδξνκνη 
Γφλδνιεο 
Ξάγθνη 
Τπγεία 

 
ΠΔ3  Αξκφδηνη 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνη 

 
ΠΔ4  Κελά - Πιενλάζκαηα 

Διιείςεηο 
Ξιενλάδνληα εκπνξεχκαηα 
Ιηκλάδνληα εκπνξεχκαηα 

 
ΠΔ5  Παξαγγειίεο 

Διάρηζην απφζεκα 
Αγνξέο  
Ξσιήζεηο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ2.2 Ξαξαθνινχζεζε ηνπ χςνπο ησλ απνζεκάησλ θαη ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνην είλαη ην θχθισκα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγγειηψλ εκπνξεπκάησλ. 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ χςνπο ησλ απνζεκάησλ. 
 
ΑΓ3 Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηα ζέκαηα ρεηξηζκνχ απνζεκάησλ. 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα ζσζηά επίπεδα απνζεκάησλ ζην ρψξν επζχλεο ζνπ. 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 

ΛΛΠ3 Γηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ Η 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Κεηαθίλεζε θαη ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζην θαηάζηεκα. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΛΠ3.1 Κεηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ 
 
ΛΛΠ3.2 Ρνπνζέηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηα ξάθηα θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο  
 
ΛΛΠ3.3 Ξξνψζεζε πιηθψλ πξνο αλαθχθισζε 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ3 Γηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ Η 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ3.1 Κεηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο θαη λα κεηαθηλείο εκπνξεχκαηα εληφο θαη εθηφο 

ηνπ ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηα 
θαηάιιεια κέζα κεηαθνξάο ή ρεηξνλαθηηθά. 

 
ΚΑ2 Λα ηνπνζεηείο θαη λα κεηαθηλείο εκπνξεχκαηα κε αζθάιεηα.  
 
ΚΑ3 Λα κεηαθηλείο ηα εκπνξεχκαηα ρσξίο θζνξέο θαη κε ζεβαζκφ 

ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία ηνπ ρψξνπ.  
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σκήκα/θαηάζηεκα 

Δζσηεξηθνί ρψξνη 
Δμσηεξηθνί ρψξνη 
Απνζήθε 
Θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

 
ΠΔ2  Μέζα κεηαθνξάο 

Ξιαηθφξκεο 
Θαξφηζηα 
Σεηξνθίλεηα θιαξθ 
Θαιαζνχλεο 

 
ΠΔ3  Αζθάιεηα 

Νξζή ηνπνζέηεζε ζην κέζν 
κεηαθνξάο 
Ξξνζεθηηθή κεηαθνξά 
Νξζφο ρεηξηζκφο 
ρεηξνλαθηηθψλ θνξηίσλ 
Δλεκέξσζε θαη 
πξνεηδνπνίεζε 
Απνθπγή πξφθιεζεο 
αηπρήκαηνο ζε 
ζπλαδέιθνπο, πειάηεο, άιια 
άηνκα 
Απνθπγή πξφθιεζεο πιηθψλ 
δεκηψλ 

 
ΠΔ4  Φζνξέο εκπνξεπκάησλ 

Θηππήκαηα 
Εεκηέο 
Θαηαζηξνθέο 
Θαζπζηέξεζε ζηε κεηαθνξά 
Ρήξεζε νξζψλ 
ζεξκνθξαζηψλ 

 
ΠΔ5  Δπηαμία 

Θαζαξηφηεηα 
Ππκκεηξία 
Ραθηνπνίεζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ3.1 Κεηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξψο ιεηηνπξγνχλ ηα κέζα κεηαθνξάο. 
 
ΑΓ2 Ξψο ρεηξίδνκαη ρεηξνλαθηηθά θνξηία. 
 
ΑΓ3 Ξνηνο είλαη ν ηξφπνο αζθαινχο κεηαθίλεζεο. 
 
ΑΓ4 Ξνηνο ν θαηάιιεινο ρξφλνο πνπ πξέπεη λα γίλεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ. 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο κεηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ3 Γηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ Η 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:    
 
ΛΛΠ3.2 Ρνπνζέηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηα ξάθηα θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα  απνδέρεζαη ηηο εληνιέο ησλ έκπεηξσλ 

ζπλαδέιθσλ ζνπ θαη λ’ αθνινπζείο κε ζπλέπεηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή ηνπνζέηεζε - παξνπζίαζε ησλ 
εκπνξεπκάησλ κε βάζε ην ζρέδην ηνπνζέηεζεο 
θαη ην δηαζέζηκν εμνπιηζκφ. 

 
ΚΑ2  Λα πξαγκαηνπνηείο ηελ εξγαζία απηή, κέζα ζηνλ 

επηζπκεηφ ρξφλν, θξνληίδνληαο ηαπηφρξνλα γηα ηελ 
αζθάιεηα πειαηψλ θαη ζπλαδέιθσλ. 

 
ΚΑ3  Λα επαλαθέξεηο ηα εκπνξεχκαηα ζηε ζέζε ηνπο κεηά 

απφ ηελ αθαηαζηαζία  πνπ επέθεξαλ νη πειάηεο 
πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ. 

 
ΚΑ4  Λα θάλεηο ηελ ηνπνζέηεζε κέρξη λα επηηχρεηο ην 

θαιχηεξν αηζζεηηθφ θαη πξαθηηθφ απνηέιεζκα 
αθνινπζνχζαο ηηο ηερληθέο ηνπ merchandising. 

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σνπνζέηεζε – Παξνπζίαζε 

Ρφπνο – ρψξνο 
Ρχπνο πξντφλησλ 
Φχζε ηεο παξνπζίαζεο  
Αζθάιεηα αηφκσλ θαη πξντφλησλ 
Θαηάιιεινο ρξφλνο 

 
ΠΔ2  ρέδην ηνπνζέηεζεο 

Ξξνθαζνξηζκέλν 
Σσξίο ζρέδην, αιιά βάζεη ησλ 
νδεγηψλ ησλ αλσηέξσλ ζνπ 

 
ΠΔ3  Δμνπιηζκφο 

Πηνηρεία φπσο γφλδνιεο, πάγθνη, 
βηηξίλεο 
Οάθηα 
Βνεζεηηθά πιηθά φπσο θνπηηά θαη 
stands 

 
ΠΔ4  Μέηξα αζθάιεηαο 

Ξξφιεςε θηλδχλσλ 
Ρήξεζε κέηξσλ αζθαιείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:   
 
ΛΛΠ3.2 Ρνπνζέηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηα ξάθηα θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο  

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνο είλαη ν άκεζνο πξντζηάκελνο ζνπ θαη απφ πνηνλ ζπλάδειθν κπνξείο λα πάξεηο ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηηο νδεγίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο. 
 
ΑΓ2 Ξψο ζπκβνπιεχεζαη θαη πψο ρξεζηκνπνηείο ην πιάλν έθζεζεο εκπνξεπκάησλ. 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο ηνπνζέηεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. 
 
ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο ηερληθέο ηνπ merchandising.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ3 Γηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ Η 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ3.3 Ξξνψζεζε πιηθψλ πξνο αλαθχθισζε  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κεηαθέξεηο ηα πιηθά πξνο αλαθχθισζε κε πξνζνρή θαη 

αζθάιεηα ζηνπο θάδνπο θαη ρψξνπο αλαθχθισζεο. 
 
ΚΑ2 Λα κελ δεκηνπξγείο θζνξέο θαη δεκηέο θαζψο θαη ξχπαλζε 

θαηά ηε κεηαθνξά. 
 
ΚΑ3 Λα δεκηνπξγείηαη ε κηθξφηεξε δπλαηή φριεζε πειαηψλ θαη 

πξνζσπηθνχ θαηά ηε κεηαθίλεζε. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά πξνο 
αλαθχθισζε 

Ξιαζηηθφ 
Κέηαιιν 
Σαξηνθηβψηηα θαη ραξηί 
Μπιεία  
Γπαιί 

 
ΠΔ2  Κάδνη θαη ρψξνη 
αλαθχθισζεο 

Θάδνη ζθνππηδηψλ 
Θάδνη αλαθχθισζεο 
Απνζήθεο εηδψλ πξνο 
αλαθχθισζε 
Πεκεία αλαθχθισζεο 

 
ΠΔ3  Φζνξέο θαη δεκηέο 

Θηππήκαηα, δεκηέο θαη 
θαηαζηξνθέο εκπνξεπκάησλ 
Εεκηέο ζε ξάθηα, γφλδνιεο, 
ςπγεία 
Εεκηέο ζην θηίξην 

 
ΠΔ4  Ρχπαλζε 

Πθνππίδηα 
Ζρνξχπαλζε 
Νζκέο 
γξέο δηαξξνέο 

 
ΠΔ5  Όριεζε 

Θφξπβνη 
Απφζπαζε πξνζνρήο 
Ξαξεκπφδηζε πειαηψλ 
Έιιεηςε θαζαξηφηεηαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ3.3 Ξξνψζεζε πιηθψλ πξνο αλαθχθισζε 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα ε ζεκαζία ηεο απνθνκηδήο θαη αλαθχθισζεο ησλ αρξήζησλ πιηθψλ. 
 
ΑΓ2 Ξψο δηαρσξίδνληαη ηα πιηθά πξνο αλαθχθισζε. 
 
ΑΓ3 Ξψο, πνχ θαη πφηε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε δηαδηθαζία απνθνκηδήο ησλ  πιηθψλ πξνο 

αλαθχθισζε. 
 
ΑΓ4 Ξψο πξαγκαηνπνηείο ηελ εξγαζία κε αζθάιεηα γηα φινπο, ρσξίο λα παξελνριείο ηνπο πειάηεο 

θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 

ΛΛΠ4 Ππκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Βνεζεηηθέο εξγαζίεο ηεο πψιεζεο θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, δηαθίλεζε εγγξάθσλ, 
εμσηεξηθέο εξγαζίεο ξνπηίλαο, θαζαξηφηεηα ζηνηρείσλ θαη εκπνξεπκάησλ θιπ.  

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΛΠ4.1 Ππκκεηνρή ζε εξγαζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο πψιεζεο, κε ή ρσξίο ζρεηηθή   

επίβιεςε 
 
ΛΛΠ4.2 Γηαθίλεζε εγγξάθσλ 
 
ΛΛΠ4.3 Δμσηεξηθέο εξγαζίεο ξνπηίλαο 
 
ΛΛΠ4.4 Ξξνεηνηκαζία ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο 
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Ι. 
 

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ4 Ππκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο 

ΙΙ. 
 

ΔΡΓΑΙΑ 
 

ΛΛΠ4.1  Ππκκεηνρή ζε εξγαζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο πψιεζεο, κε ή ρσξίο ζρεηηθή επίβιεςε 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ζπκβάιιεηο ζηελ πψιεζε βνεζψληαο ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ζνπ ζηελ εξγαζία ηνπο.     
 
ΚΑ2 Λα δηεθπεξαηψλεηο εξγαζίεο πψιεζεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ή 

ζπκπιεξψλνπλ ηελ πψιεζε.  
 
ΚΑ3 Λα παξαθνινπζείο άιινπο ζπλαδέιθνπο ζνπ πξνθεηκέλνπ, αλ 

ρξεηαζηεί, λα είζαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεηο βνήζεηα. 
 
ΚΑ4 Λα βνεζάο ηνπο πειάηεο κε πξφζεζε θαη ελδηαθέξνλ θάλνληαο 

κηθξέο εμππεξεηήζεηο.  
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πκβνιή ζηελ πψιεζε 

Ξξνζθφκηζε εκπνξεπκάησλ 
Βνήζεηα ζπλαδέιθσλ 
Αξρηθή παξνπζίαζε 
εκπνξεπκάησλ 
Δπαγγεικαηηθή νπδεηεξφηεηα 

 
ΠΔ2  Γηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ 
πψιεζεο 

Ξξνεηνηκαζία εκπνξεπκάησλ 
Ππζθεπαζία εκπνξεπκάησλ 
Δπαλαθνξά επηζηξεθνκέλσλ 

 
ΠE3  Μηθξέο εμππεξεηήζεηο 

Αξρηθή ελεκέξσζε 
Βνήζεηα ζηελ κεηαθνξά 
Θειήκαηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ4.1 Ππκκεηνρή ζε εξγαζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο πψιεζεο, κε ή ρσξίο ζρεηηθή επίβιεςε 

   
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
AΓ1 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη ηνπ ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο. 
 
ΑΓ2 Ξσο εθηεινχληαη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο ηεο πψιεζεο. 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο ηερληθέο νξνινγίεο. 
 
ΑΓ4  Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο πσιεζηαθέο ηερληθέο θαη ζπκπεξηθνξέο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ4 Ππκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ4.2 Γηαθίλεζε εγγξάθσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κεηαθέξεηο έγγξαθα κε πξνζνρή ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο. 
 
ΚΑ2 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή κε ηαρχηεηα θαη ερεκχζεηα. 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Έγγξαθα 

Ξαξαζηαηηθά 
Ρηκνιφγηα 
Γειηία  
Δγθχθιηνη 

 
ΠΔ2  Δρεκχζεηα 

Δκπηζηεπηηθφηεηα 
Απνπζία ζρνιηαζκψλ 
Απνπζία θνπηζνκπνιηνχ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ4.2 Γηαθίλεζε εγγξάθσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο φηη πξέπεη λα δηαθπιάηηεηο επηρεηξεζηαθέο πιεξνθνξίεο πνπ ππνπίπηνπλ ζηελ  

αληίιεςή ζνπ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο φηη ην «επείγνλ» πξέπεη λα ηεξείηαη απαξάβαηα, αθνινπζψληαο ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ην δηαζθαιίδνπλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα άηνκα - απνδέθηεο ησλ εγγξάθσλ πνπ δηαθηλείο.  

 
 
  



44

Ι. 
 

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ4 Ππκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο 

ΙΙ. 
 

ΔΡΓΑΙΑ 
 

ΛΛΠ4.3 Δμσηεξηθέο εξγαζίεο ξνπηίλαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθηειείο εμσηεξηθέο εξγαζίεο κε απνηειεζκαηηθφηεηα. 
 
ΚΑ2 Λα ελεξγείο ππεχζπλα γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζνπ αλαζέηνπλ, 

φζν απιέο θαη «αζήκαληεο» θαη αλ ζεσξνχληαη.  
 
ΚΑ3 Λα εθαξκφδεηο δηάθνξα  κέζα επηθνηλσλίαο κε ηξίηνπο 

ψζηε λα εθηεινχληαη νη εμσηεξηθέο εξγαζίεο κε 
απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 
ΚΑ4 Λα ζπκπεξηθέξεζαη σο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο έλαληη 

ηξίησλ γηα θάζε εμσηεξηθή εξγαζία. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμσηεξηθέο Δξγαζίεο 
ξνπηίλαο 

Δμσηεξηθέο πιεξσκέο 
Θαηαζέζεηο 
Θειήκαηα 

 
ΠΔ2  Απνηειεζκαηηθφηεηα 

Ξξνζπκία 
Ραρχηεηα 
Αθξίβεηα 
Ππλέπεηα 
Σσξίο ιάζε 

 
ΠΔ3  Μέζα επηθνηλσλίαο 

Ξξνθνξηθή  
Πσκαηηθή 

 
ΠΔ4  Σξίηνη 

Ξειάηεο 
Ξξνκεζεπηέο 
Ρξάπεδεο 
Ππλεξγάηεο 
Νξγαληζκνί θνηλήο σθειείαο 
Θπβεξλεηηθά ηκήκαηα 
Φνξείο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο 

 
ΠΔ5  Δθπξφζσπνο 
Δπηρείξεζεο 

Αληηπξφζσπνο 
Γηαθεκηζηήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ4.3 Δμσηεξηθέο εξγαζίεο ξνπηίλαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη βαζηθνί θαλφλεο επηθνηλσλίαο. 
 
ΑΓ2 Ξφζν ζεκαληηθφ είλαη λα δηεθπεξαηψλεηο έγθαηξα ηηο εμσηεξηθέο εξγαζίεο.   
 
ΑΓ3 Ξψο λα γίλεζαη ζπκπαζήο θαη έκπηζηνο ζηνπο ηξίηνπο. 
 

 
 
  



46

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ4 Ππκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ4.4 Ξξνεηνηκαζία ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ζπκκεηέρεηο ζηελ έγθαηξε πξνεηνηκαζία ηνπ θαηαζηήκαηνο 

ψζηε απηφ λα είλαη πιήξσο έηνηκν γηα ιεηηνπξγία πξηλ ην 
άλνηγκα ηνπ. 

 
ΚΑ2 Λα βνεζάο ψζηε νη ρψξνη, ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαη  

ηα εκπνξεχκαηα λα είλαη θαη λα δείρλνπλ θαζαξά. 
 
ΚΑ3 Λα βνεζάο ψζηε ηα πξντφληα πνπ επηβάιιεηαη λα πξνζειθχνπλ 

ηνλ πειάηε κε ηελ εκθάληζε ηνπο λα πξνθαινχλ κε ηελ 
θαζαξηφηεηα, θξεζθάδα θαη ηελ γπαιάδα ηνπο. 

 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Υψξνη 

Αίζνπζεο 
Απνζήθεο 
Ρακεία 
Γνθηκαζηήξηα 

 
ΠΔ2  ηνηρεία 

Γφλδνιεο 
Ξάγθνη 
Οάθηα 
Βηηξίλεο 
Θξεκάζηξεο 
Τπγεία 

 
ΠΔ3  Καζαξηφηεηα 

Οχπνη 
Πθφλε 
Θακπάδα 

 
ΠΔ4  Πξφθιεζε 

Ξξνζνρή 
Δλδηαθέξνλ 
Δξέζηζκα 
Αγνξά 
Ππλαίζζεκα 
Ινγηθή 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ4.4 Ξξνεηνηκαζία ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη ελέξγεηεο πξνεηνηκαζίαο ελφο ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο. 
 
ΑΓ2 Ξφηε πξέπεη λα εθηεινχληαη νη ελέξγεηεο πξνεηνηκαζίαο θαη γηαηί πξέπεη λα απνθεχγνληαη 

ζε ρξφλν εξγαζίαο. 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα ζηνηρεία θαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ είλαη ζηελ ππεπζπλφηεηα ζνπ γηα 

θαζαξηφηεηα. 
 
ΑΓ4 Ρη βνεζεηηθά κέζα θαη πιηθά ρξεηάδεζαη γηα ηελ εξγαζία ζνπ. 
 
ΑΓ5 Ξφηε θαη πψο γίλεηαη ε απνηειεζκαηηθή θαζαξηφηεηα. 
 
ΑΓ6 Ρη πξνζέρεη ν πειάηεο ζρεηηθά κε ηελ θαζαξηφηεηα. 
 

 



48

  



49

 
Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

 

ΛΛΠ5 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Ππλεηζθνξά ζηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 
πγεία, θαζψο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΛΠ5.1 Ππλεηζθνξά ζηε δηαηήξεζε ελφο αζθαιηζκέλνπ θαη πγηνχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο 
 
ΛΛΠ5.2 Γηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 
 
ΛΛΠ5.3 Αηνκηθή πγηεηλή θαη εκθάληζε 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ5 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 

ΛΛΠ5.1 Ππλεηζθνξά ζηε δηαηήξεζε ελφο αζθαιηζκέλνπ θαη πγηνχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη 
εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ελεξγείο θαη λα ειέγρεηο ψζηε νη θίλδπλνη αλαθνξηθά 
 κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία γηα αλζξψπνπο λα 
 αλαγλσξίδνληαη θαη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηελ πνιηηηθή 
 αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο κέηξα γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ 
 θηλδχλσλ. 
 
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ αζθαιείαο. 
 
ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο πηζαλνχο θηλδχλνπο ζηελ αξκφδηα πεγή. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Κίλδπλνη 

Ππκπεξηθνξά αηφκσλ 
Πηαζεξφο θαη 
κεηαθηλνχκελνο εμνπιηζκφο 
Δκπνξεχκαηα θαη πιηθά  
Δξγαζηαθφο ρψξνο  
Φπζηθνί θίλδπλνη/Φσηηά/ 
Ξιεκκχξεο/Πεηζκνί 
Αηπρήκαηα 
Δπείγνληα πεξηζηαηηθά 

 
ΠΔ2  Μέηξα 

Ξξφιεςε θηλδχλσλ 
Απνκάθξπλζε θηλδχλσλ 
Δθθέλσζε ρψξσλ/Έμνδνη 
θηλδχλνπ 
Ξξνζηαζία αλζξψπσλ 
Ξαξνρή πξψησλ βνεζεηψλ 
Δλεκέξσζε 
Αζθαιήο κεηαθίλεζε 
πξντφλησλ θαη εμνπιηζκνχ 

 
ΠΔ3  Δμνπιηζκφο 

Ξπξνζβεζηήξεο  
Θηβψηην πξψησλ βνεζεηψλ 

 
ΠΔ4  εκάδηα 
πξνεηδνπνίεζεο 

Ξηλαθίδεο 
Αθίζεο 
Δλεκεξσηηθά έληππα 

 
ΠΔ5  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 
Αζηπλνκία 
Ξπξνζβεζηηθή 
Λνζνθνκείν 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ5.1 Ππλεηζθνξά ζηε δηαηήξεζε ελφο αζθαιηζκέλνπ θαη πγηνχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 
θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξψο αλαγλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο. 
 
ΑΓ2 Ξνηα νπηηθά θαη ερεηηθά ζεκάδηα πξνεηδνπνίεζεο ππάξρνπλ. 
 
ΑΓ3 Ξνηνη θαλνληζκνί, πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο αλαθνξψλ ηεο επηρείξεζεο γηα αζθάιεηα θαη πγεία 

πξέπεη λα αθνινπζνχληαη. 
 
ΑΓ4 Ξψο επηθνηλσλνχκε κε ηηο ηνπηθέο αξκφδηεο αξρέο ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ. 
 
ΑΓ5  Ξνηνο είλαη αξκφδηνο γηα ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο, αηπρεκάησλ θαη  
  έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ. 
 
ΑΓ6 Ρη πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο αζθάιεηαο ππάξρεη θαη πψο ρξεζηκνπνηείηαη. 
 
ΑΓ7 Ρη έιεγρνη γηα αζθάιεηα θαη πγεία γίλνληαη. 
 
ΑΓ8 Ξψο ρξεζηκνπνηείο ππξνζβεζηήξεο. 
 
ΑΓ9 Ξνχ είλαη νη έμνδνη θηλδχλνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ5 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ5.2 Γηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ζπλεηζθέξεηο ψζηε φινη νη εξγαζηαθνί ρψξνη θαη 
 επηθάλεηεο λα είλαη θαζαξνί θαη ζπγπξηζκέλνη. 
  
ΚΑ2 Λα θξνληίδεηο ψζηε ν πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο λα 
 ζπληεξείηαη θαη λα ηαθηνπνηείηαη ζσζηά κεηά ηε ρξήζε 
 ηνπ. 
 
ΚΑ3 Λα θξνληίδεηο ψζηε ηα ζθνππίδηα θαη άιιεο αθαζαξζίεο 

λα ζπζθεπάδνληαη ζσζηά θαη λα απνκαθξχλνληαη 
έγθαηξα απφ ηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο. 

 
ΚΑ4 Λα ζπλεηζθέξεηο ψζηε νη δηαδηθαζίεο θαζαξηφηεηαο λα 
 γίλνληαη κε αζθάιεηα θαη κε ηελ ειάρηζηε ελφριεζε γηα 
 ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 
 
ΚΑ5 Λα βεβαηψλεζαη φηη ηα ζεκάδηα πξνεηδνπνίεζεο γηα 
 πηζαλνχο θηλδχλνπο είλαη ζε εκθαλή ζεκεία. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υψξνη/Δπηθάλεηεο 

Δζσηεξηθνί 
Δμσηεξηθνί 

 
ΠΔ2  Δμνπιηζκφο 

Θηβψηην πξψησλ βνεζεηψλ 
Ξπξνζβεζηήξεο  

 
ΠΔ3  Γηαδηθαζίεο 

Θαλνληθέο εξγαζηαθέο 
ξνπηίλεο 
Δηδηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθέο 
κε πγεία 

 
ΠΔ4  εκάδηα 
πξνεηδνπνίεζεο 

Ξηλαθίδεο 
Αθίζεο 
Δλεκεξσηηθά έληππα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ5.2 Γηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.  
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα επίπεδα θαζαξηφηεηαο πνπ αλακέλνληαη λα ηεξεζνχλ.  
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπζθεπαζία, ηελ απνκάθξπλζε θαη ηελ αλαθχθιεζε ησλ 

ζθνππηδηψλ. 
 
ΑΓ4 Ξνηα πιηθά θαζαξηφηεηαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κε πνηφ ηξφπν θαη απφ πνχ λα 

παξαιακβάλνληαη θαη πνχ λα απνζεθεχνληαη. 
 
ΑΓ5 Ξνηα κέηξα πξνζηαζίαο ιακβάλνληαη ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ θαζαξηζηεί. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ5 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ5.3 Αηνκηθή πγηεηλή θαη εκθάληζε 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθαξκφδεηο ηηο βαζηθέο νδεγίεο γηα αηνκηθή πγηεηλή.  
 
ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο ηηο βαζηθέο νδεγίεο γηα αηνκηθή 

θαζαξηφηεηα.  
 
ΚΑ3 Λα εθαξκφδεηο ηηο βαζηθέο νδεγίεο θαη ηελ πνιηηηθή γηα 

αηνκηθή εκθάληζε.  
 
ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηελ αηνκηθή 
 θξνληίδα θαη πεξηπνίεζε πεξηζηαηηθψλ πγηεηλήο θαη 
 εκθάληζεο. 
 
ΚΑ5 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πεγή 
 πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αηνκηθή πγηεηλή θαη 
 εκθάληζε. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αηνκηθή πγηεηλή 

Αζζέλεηεο 
Ρξαχκαηα 

 
ΠΔ2  Αηνκηθή θαζαξηφηεηα 

Ξξφζσπν 
Καιιηά 
Νζκή ζψκαηνο 
Σέξηα/Λχρηα 
Ονχρα/Πηνιή 

 
ΠΔ3  Αηνκηθή εκθάληζε 

Ονπρηζκφο/Πηνιή 
Θηέληζκα 

 
ΠΔ4  Δμνπιηζκφο 

Θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ 
Αληηθείκελα πξνζσπηθήο 
θξνληίδαο 

 
ΠΔ5  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 

 

 
  



55

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ5.3 Αηνκηθή πγηεηλή θαη εκθάληζε 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Ξνηνη θαλνληζκνί, αλαθνξέο, νδεγίεο, πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο γηα πγηεηλή, 

 θαζαξηφηεηα θαη εκθάληζε πξέπεη λα αθνινπζνχληαη. 
 
ΑΓ2 Ξψο ελεκεξψλνπκε ηελ αξκφδηα πεγή γηα πεξηζηαηηθά αηνκηθήο πγηεηλήο. 
 
ΑΓ3 Ξψο επηθνηλσλνχκε κε ηηο ηνπηθέο αξρέο γηα πεξηζηαηηθά αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ. 
 
ΑΓ4 Ξψο αληηκεησπίδεηο αηνκηθά πεξηζηαηηθά αζζέλεηαο. 
 
ΑΓ5 Ξψο αληηκεησπίδεηο αηνκηθά πεξηζηαηηθά ηξαπκαηηζκνχ. 
 
ΑΓ6 Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο ζε ζέκαηα πγηεηλήο, θαζαξηφηεηαο θαη εκθάληζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΛΛΠ6 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Αηνκηθή ζπκπεξηθνξά, ζχκθσλα κε ηε δενληνινγία θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο επηρείξεζεο,  πνπ 
δεκηνπξγεί ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο κε ζπλαδέιθνπο, ζπλεξγάηεο θαη πειάηεο  
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΛΠ6.1  Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο  
 
ΛΛΠ6.2 Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο γηα  βειηίσζε ηεο νκαδηθήο απφδνζεο 
 
ΛΛΠ6.3 Θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο ηεξαξρίαο, ζηφρσλ θαη δηαδηθαζηψλ 
 
ΛΛΠ6.4 Ππκπεξηθνξά, εκθάληζε θαη ελδπκαζία 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ6 Δπαγγεικαηηθή Ππκπεξηθνξά Η 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ6.1 Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα πξνζέρεηο ψζηε ε αηνκηθή ζνπ ζπκπεξηθνξά πξνο ην 

αλζξψπηλν πεξηβάιινλ ζηελ εξγαζία ζνπ λα είλαη ε 
πξέπνπζα. 

 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα ιάζε θαη ηηο αζηνρίεο ζνπ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ζνπ θαη λα καζαίλεηο απφ απηά. 
 
ΚΑ3 Λα παξαθνινπζείο θαζεκεξηλά ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ πην 

έκπεηξσλ ζπλαδέιθσλ ζνπ θαη λα αθνκνηψλεηο απηέο πνπ είλαη 
νη πην επηηπρεκέλεο. 

 
ΚΑ4 Λα αληηιακβάλεζαη έγθαηξα, απφ ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 

ζπλνκηιεηή ζνπ, αλ ζα πξέπεη λα δηαηεξήζεηο ή λ’ αιιάμεηο 
θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο ζνπ.  

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλζξψπηλν πεξηβάιινλ 

Ππλάδειθνη 
Ξξντζηάκελνο 
Ξξνκεζεπηέο 
Ππλεξγάηεο 
Ξειάηεο 

 
ΠΔ2  Πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά  

Δπγέλεηα 
Πεβαζκφο πξνζσπηθφηεηαο 
Ξξφζεζε – Θαιή Γηάζεζε 
Ξξνζπκία 
Νκαδηθφ πλεχκα 
Δπαγγεικαηηζκφο  

 
ΠΔ3  Λάζε–Αζηνρίεο 

Θαθή δηάζεζε 
Αδηαθνξία 
Ξξνπέηεηα 
Θαθή ζπλελλφεζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ6.1 Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη νη βαζηθνί θαλφλεο ηεο επηθνηλσλίαο. 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε νξζή ζπκπεξηθνξά θαη πψο ε ζπκπεξηθνξά ζνπ είλαη εθείλε πνπ αλαπαξάγεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλνκηιεηή απέλαληη ζνπ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζηνλ ηξφπν πνπ ζθέπηεηαη, ελεξγεί θαη ζπκπεξηθέξεηαη ν 

θαζέλαο. 
 
ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν θαηάιιεινο  θαηά πεξίπησζε ηξφπνο γηα λα επηθνηλσλήζεηο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο λα δηδάζθεζαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ6 Δπαγγεικαηηθή Ππκπεξηθνξά  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ6.2 Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα βειηίσζε ηεο νκαδηθήο απφδνζεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα απνδέρεζαη φηη ε αηνκηθή επζχλε γηα επίηεπμε ηνπ 

νξάκαηνο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ θνηλψλ ζηφρσλ είλαη 
επαθξηβψο ζπκθσλεκέλε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο 
πξντζηακέλνπο. 

 
ΚΑ2 Λα ζπκθσλείο φηη ε πξνζθεξφκελε βνήζεηα ζε 

ζπλαδέιθνπο είλαη ζρεηηθή κε ηηο δηθέο ηνπο θαη δηθέο ζνπ 
πξνηεξαηφηεηεο θαη είλαη επίζεο ζπλεπήο κε ηελ επζχλε γηα 
παξαγσγηθφηεηα θαη πνηφηεηα. 

 
ΚΑ3 Λα ζπλεηζθέξεηο ζηνλ θαζνξηζκφ ξφισλ ζηελ νκάδα. 
 
ΚΑ4 Λα ζπλεηζθέξεηο ψζηε νη παξεμεγήζεηο θαη νη 

ζπγθξνχζεηο ιφγσ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ λα 
αλαγλσξίδνληαη επαθξηβψο θαη λα εηζεγείζαη ιχζεηο. 

 
ΚΑ5 Λα ζπλεηζθέξεηο ζε δηαδηθαζίεο πνπ ζα θαζνξίδνπλ θαζαξά 

θαη επνηθνδνκεηηθά ηα αηηήκαηα γηα πιεξνθφξεζε θαη 
βνήζεηα απφ ζπλαδέιθνπο. 

 
ΚΑ6  Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πεγή 

πεξηπηψζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζσζηή νκαδηθή πξνζπάζεηα. 
 
ΚΑ7 Λα απνζαξξχλεηο ζρφιηα/πξάμεηο πνπ απνδπλακψλνπλ 

ηελ νκάδα. 
 
ΚΑ8 Λα επηθνηλσλείο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κε ζπλαίζζεζε. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξνζθεξφκελε βνήζεηα 

Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ 
Ξαξνρή ζπκβνπιήο 
Αλάιεςε εξγαζηψλ 
Δθπαίδεπζε/Θαηάξηηζε 

 
ΠΔ2  Παξεμεγήζεηο/ 
ζπγθξνχζεηο 

Θαθή επηθνηλσλία 
Ξξνζσπηθέο δηαθνξέο 
Γηαθνξέο επζπλψλ 
Γηαθνξέο ζηηο κεζφδνπο 
εξγαζίαο 
Γηαθξίζεηο θαη παξελνριήζεηο 

 
ΠΔ3  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 

 
ΠΔ4  ρφιηα/Πξάμεηο 

Άζθνπα/εο 
Θαθφβνπια/εο 
ζηεξφβνπια/εο 
Δπηθνηλσλία ζε γιψζζα κε  
θαηαλνεηή απφ φινπο 

 
ΠΔ5  Δπηθνηλσλία κε 
ζπλάδειθνπο 

Θαηαλνείο ηε ζηάζε ηνπο 
Θαηαλνείο ηπρφλ ελζηάζεηο ηνπο 
ζε έλα ζέκα 
Σξεζηκνπνηείο επηρεηξήκαηα γηα 
ηελ ππνζηήξημε ζέζεσλ 
Σξήζε κε επάξθεηα θαη 
ζαθήλεηα γξαπηνχ αιιά θαη 
πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ6.2 Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα βειηίσζε ηεο νκαδηθήο απφδνζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξψο νξίδεηαη ε νκάδα θαη πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο. 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη  ε ζεκαζία ηνπ θαζνξηζκνχ μεθάζαξσλ ξφισλ θαη επζπλψλ ζην θάζε κέινο ηεο 

νκάδαο. 
 
ΑΓ3 Ξνην είλαη ην φξακα ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα απαηηνχκελα επίπεδα απφδνζεο θαη ζηφρνη γηα ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο θαη πνηνο 

ηα θαζνξίδεη. 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ηα απαηηνχκελα πνηνηηθά επίπεδα ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο. 
 
ΑΓ6 Ξνηα ε ζεκαζία ηεο θαηαλφεζεο ησλ άιισλ θαη ηεο πξφζπκεο αθξφαζεο, έζησ θαη αλ δελ 

ζπκθσλείο κε ηε γλψκε ηνπο. 
 
ΑΓ7 Ξνηνη θαλφλεο ηεο θαιήο επηθνηλσλίαο εθπέκπνπλ ζαθή, ζχληνκα θαη μεθάζαξα κελχκαηα, γξαπηά 

θαη πξνθνξηθά. 
 
ΑΓ8. Λα γλσξίδεηο ηελ ζεκαληηθφηεηα θαη ξφιν ελφο πσιεηή ζηελ επηρείξεζε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ6 Δπαγγεικαηηθή Ππκπεξηθνξά  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ6.3 Θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο ηεξαξρίαο, ζηφρσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ηεξείο ηελ ηεξαξρία φηαλ αλαθέξεζαη πξνο ηνπο 

αλσηέξνπο ζνπ. 
 
ΚΑ2 Λα αθνινπζείο πηζηά ην φξακα θαη  δηαδηθαζίεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη φπνπ ρξεηάδεζαη δηεπθξηλίζεηο, λ’ απεπζχλεζαη 
ζηνπο αξκνδίνπο.  

 
ΚΑ3 Λα αθνινπζείο ηελ νκάδα θαη λα ζπλεηζθέξεηο ζηελ επίηεπμε 

ηνπ νξάκαηνο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ησλ  ζηφρσλ ηεο 
νκάδαο. 

 
ΚΑ4 Λα εθαξκφδεηο ηηο έλλνηεο «εηαηξηθή ηεξαξρία», «ζηφρνη», 

«δηαδηθαζίεο». 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Ιεξαξρία 

Γηεπζπληήο 
Άκεζνο πξντζηάκελνο 
Έκπεηξνη ζπλάδειθνη 

 
ΠΔ2  Αλαθνξέο 

Αηηήκαηα 
Ξαξαηεξήζεηο 
Ξξνηάζεηο/Δηζεγήζεηο 
Ξαξάπνλα 
Πρφιηα 

 
ΠΔ3  Γηαδηθαζίεο 

Ρξφπνη ελέξγεηαο 
Ξνξεία 
Γηεμαγσγή ελέξγεηαο 

 
ΠΔ4  Αξκφδηνη 

Ηεξαξρηθά αλψηεξνη 
Ππλεξγάηεο 
Θεληξηθή πεξεζία 

 
ΠΔ5  ηφρνη 

Ξνζνηηθνί 
Ξνηνηηθνί 
Θαηαλνεηνί 
Ππκθσλεκέλνη 
Ξξνθαζνξηζκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα 
Θαηαλνκή ππεπζπλνηήησλ 
Γέζκεπζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ6.3 Θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο ηεξαξρίαο, ζηφρσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνχ αλήθεη νξγαληθά ην ηκήκα/θαηάζηεκά ζνπ. 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ηεξαξρία ζην ηκήκα/θαηάζηεκα. 
 
ΑΓ3 Ξνην είλαη ην φξακα ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο.  
 
ΑΓ5 Ξψο λ’ αθνινπζείο ηηο νδεγίεο θαη ηηο εληνιέο ησλ ηεξαξρηθά αλσηέξσλ ζνπ. 
 
ΑΓ6 Ξνχ ή ζε πνηνλ ζα πξέπεη λ’ αλαηξέρεηο ζρεηηθά κε ζηφρνπο ή δηαδηθαζίεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ6 Δπαγγεικαηηθή Ππκπεξηθνξά  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ6.4 Ππκπεξηθνξά, εκθάληζε θαη ελδπκαζία  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ζπκπεξηθέξεζαη ζχκθσλα κε ηε επαγγεικαηηθή 

δενληνινγία θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΚΑ2 Λα θξνληίδεηο ψζηε ε θαζεκεξηλή ζνπ εκθάληζε, ελδπκαζία 

λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εηαηξείαο. 
 
ΚΑ3 Λα αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πεγή αδπλακίεο θαη επθαηξίεο 

βειηίσζεο ζρεηηθέο κε ηε ζπκπεξηθνξά, εκθάληζε θαη 
ελδπκαζία. 

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δπαγγεικαηηθή 
δενληνινγία 

Γηεμαγσγή έξγνπ 
Δμάζθεζε επαγγέικαηνο 
Λφκνη 
Ζζηθνί θαλφλεο 
Δζηκηθφ δίθαην 
Αμίεο 

 
ΠΔ2  Καλνληζκνί 

Ξνιηηηθή 
Ππλζήθεο εξγαζίαο 
Θαζήθνληα 
Δξγαζηαθή αζθάιεηα θαη 
πγεία 
Ππκπεξηθνξέο ππαιιήισλ 
Αζθάιεηα θαη πνηφηεηα 
πξντφλησλ 

 
ΠΔ3  Δκθάληζε 

Ξξφζσπν 
Καιιηά 
Σέξηα/λχρηα 
Πσκαηηθή θαζαξηφηεηα/νζκή 
Ονχρα/ζηνιή 

 
ΠΔ4  Δλδπκαζία 

Ονπρηζκφο 
Πηνιή 
Κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Κέζα αηνκηθήο πγηεηλήο 

 
ΠΔ5  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ6.4 Ππκπεξηθνξά, εκθάληζε θαη ελδπκαζία  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνην είλαη ην πεξηερφκελν ησλ θαλνληζκψλ ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε επαγγεικαηηθή δενληνινγία ηνπ  ππάιιεινπ.  
 
ΑΓ3 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί γηα ηελ εκθάληζε θαη ελδπκαζία. 
 
ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο, εκθάληζεο θαη ελδπκαζίαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΛΛΠ7 Αηνκηθή απφδνζε  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Δθηίκεζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο θαη θαζνξηζκφο ησλ αηνκηθψλ ζηφρσλ ζε ζπζρεηηζκφ κε ηνπο 
ηκεκαηηθνχο ζηφρνπο. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΛΠ7.1 Θαζνξηζκφο πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηνπο ηκεκαηηθνχο ζηφρνπο 
 
ΛΛΠ7.2 Απηναμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ7 Αηνκηθή απφδνζε  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ7.1 Θαζνξηζκφο πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηνπο ηκεκαηηθνχο ζηφρνπο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
KA1 Λα ζέηεηο θαηάιιεινπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο 

δεκηνπξγψληαο θηινδνμίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 
 
ΚΑ2 Λα βεβαηψλεζαη φηη νη πξνζσπηθνί ζνπ ζηφρνη είλαη 

ζπλδεδεκέλνη κε ην φξακα ηεο επηρείξεζεο  θαη ηνπο ζηφρνπο 
ηνπ ηκήκαηνο φπνπ αλήθεηο. 

 
ΚΑ3 Λα επηδηψθεηο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο, ρσξίο λα 

πξνηάζζεηο κε πξφθιεζε ηνπο αηνκηθνχο ζνπ ζηφρνπο.  
 
ΚΑ4 Λα επηδηψθεηο ζπλεξγαζία κε ηνπο πξντζηακέλνπο ζνπ, λα 

πξνηείλεηο, αιιά θαη λα πηνζεηείο ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καηάιιεινη ζηφρνη 

Παθείο 
Δθηθηνί 
Σξνληθά πξνζδηνξηζκέλνη 
Ξνζνηηθνί 
Ξνηνηηθνί 
Δπζπγξακκηζκέλνη κε ηνπο 
ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο 

 
ΠΔ2  πλδεδεκέλνη ζηφρνη 

Ππλδπαζκέλνη 
Δλαξκνληζκέλνη 
Ξξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

 
ΠΔ3  Πξφθιεζε 

Αδηαθνξία γηα ηνπο 
εηαηξηθνχο 
Ξιήξεο αληηπαξάζεζε 
Δκθαληηθή αληίζεζε 

 
ΠΔ4  πλεξγαζία κε ηνπο 
πξντζηάκελνπο 

Ραθηηθή επηθνηλσλία 
Αληαιιαγή απφςεσλ 
Αλαζθφπεζε απνηειεζκάησλ 
Αλαζεψξεζε ζηφρσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ7.1 Θαζνξηζκφο πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηνπο ηκεκαηηθνχο ζηφρνπο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά  ηεο ζηνρνζεζίαο.  
 
ΑΓ2 Ξψο βνεζνχλ νη πξνζσπηθνί θαη ηκεκαηηθνί ζηφρνη ζηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ. 
 
ΑΓ3 Ρη είλαη νη πξνζσπηθνί ζηφρνη θαη πνηνη είλαη νη ζηφρνη ζνπ. 
 
ΑΓ4 Ξνην είλαη ην φξακα ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη ηνπ ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο ζνπ. 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη ηξφπνη θαη νη πξνυπνζέζεηο, γηα λα ζέηεηο ηνπο πξνζσπηθνχο ζνπ ζηφρνπο. 
 
ΑΓ7 Ξνηα ηα θξηηήξηα επίηεπμεο ζηφρσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ7 Αηνκηθή απφδνζε  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ7.2 Απηναμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αμηνινγείο ηνλ εαπηφ ζνπ κε ηε κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα. Λα 

θξίλεηο απφ κφλνο ζνπ ζε πνην επίπεδν απφδνζεο βξίζθεζαη 
απφ απφςεσο αηνκηθήο απφδνζεο ζηελ εξγαζία ζνπ. 

 
ΚΑ2 Λα ζπκκεηέρεηο ζεηηθά θαη επνηθνδνκεηηθά ζηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζήο ζνπ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο. 
 
ΚΑ3 Λα δεηάο αλαπιεξνθφξεζε απφ ηνπο αξκφδηνπο. 
 
ΚΑ4 Λα αμηνπνηείο ηελ αλαπιεξνθφξεζε πνπ ζνπ δίλνπλ γηα λα 

βειηηψλεηο ζπλερψο ην επίπεδν ηεο αηνκηθήο απφδνζήο ζνπ.  
 
ΚΑ5 Λα επηηπγράλεηο «απηνξξχζκηζε» κε βάζε ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ζνπ. 
 
  
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δπίπεδν απφδνζεο 

Αμηνιφγεζε 
Ππλεηζθνξά 
Πχλνιν 
Δμέιημε 
 

ΠΔ2  Αηνκηθή απφδνζε 
Ξνζνηηθή 
Ξνηνηηθή 
Νξγαλσηηθή 

 
ΠΔ3  Αλαπιεξνθφξεζε 

Δλεκέξσζε 
Ξιεξνθφξεζε 
Αλαγλψξηζε 
Δπηβξάβεπζε 
Δπίπιεμε 

 
ΠΔ4  Αξκφδηνη 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνη 

 
ΠΔ5  Αμηνπνίεζε 

Πχγθξηζε 
Απηνπαξαθίλεζε 
Γηφξζσζε 
Βειηίσζε 

 
ΠΔ6  Απηνξξχζκηζε 

Σεηξαγψγεζε παξνξκεηηθψλ 
ηάζεσλ 
Βειηίσζε αδπλακηψλ 
Θαηνρχξσζε πξνζφλησλ, 
φπσο πξσηνβνπιία, 
δεκηνπξγηθφηεηα, αμηνπηζηία, 
δέζκεπζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ7.2 Απηναμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνο είλαη ν ηξφπνο ηεο απηναμηνιφγεζεο. 
 
ΑΓ2 Ξνηνο είλαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο γηα λα δεηήζεηο αλαπιεξνθφξεζε απφ ηνπο αξκφδηνπο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο απφ πνηνλ ρξεηάδεηαη λα δεηάο αλαπιεξνθφξεζε. 
 
ΑΓ4 Ρη είλαη απηνγλσζία, δειαδή γλψζε ησλ ηζρπξψλ ζηνηρείσλ ηνπ εαπηνχ ζνπ, παξάιιεια φκσο 

ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ νξίσλ ζνπ. 
 
ΑΓ5 Ρη είλαη ε απηνξξχζκηζε. 
 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο ηελ ζεκαληηθφηεηα θαη ξφιν ελφο πσιεηή ζηελ επηρείξεζε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ8 Δπηθνηλσλία ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Σξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο θαη πειάηεο ζε 
ζέκαηα ξνπηίλαο πσιήζεσλ θαη θαζεκεξηλψλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλαληήζεσλ. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΛΠ8.1 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ξνπηίλαο πσιήζεσλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 
 
ΛΛΠ8.2 Ξαξνπζίαζε πξντφλησλ ζε πειάηεο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 
 
ΛΛΠ8.3 Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ8 Δπηθνηλσλία ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ8.1 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ξνπηίλαο πσιήζεσλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα ζπλδπάδεηο ζσζηά ζπλήζεηο 
 εθθξάζεηο ξνπηίλαο, γηα λα δεηάο θαη λα παξέρεηο 
 πιεξνθνξίεο θαη λα θεξδίδεηο ηελ πξνζνρή ησλ  
 πειαηψλ. 
 
ΚΑ2 Λα ηξνπνπνηείο ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ νκηιία ζνπ κε 
 ηξφπν πνπ λα ηαηξηάδεη ζην πεξηερφκελν θαη ζηελ 
 επηθνηλσλία ζνπ κε πειάηεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
 δηαθνπή ηεο ζπδήηεζεο κε παξέκβαζε απφ ηξίηνπο. 
 
ΚΑ3 Λα αλαθέξεηο θαη λα δεηάο βνήζεηα απφ ηελ αξκφδηα 

πεγή γηα πεξηπηψζεηο πνπ ε επηθνηλσλία δελ έγηλε 
θαηνξζσηή.  

 
ΚΑ4 Λα βεβαηψλεζαη φηη ζπγθεθξηκέλνη ηερληθνί φξνη 
 κεηαδίδνληαη ζσζηά ζηνπο πειάηεο. 
 
ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο άιια κε πξνθνξηθά κέζα 

επηθνηλσλίαο, φηαλ ηα κελχκαηα δελ κεηαδίδνληαη 
ζσζηά κέζσ ηεο πξνθνξηθήο ζπδήηεζεο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πιεξνθνξίεο 

Γηα πξντφληα 
Γηα ηηκέο 
Γηα δηαδηθαζίεο ηεο 
επηρείξεζεο 

 
ΠΔ2  Δπηθνηλσλία 

Ιεθηηθή 
Φσλεηηθή 
Πσκαηηθή 

 
ΠΔ3  Πεγή 

Ππλάδειθνο 
Ξξντζηάκελνο 

 
ΠΔ4  Σερληθνί φξνη 

Σαξαθηεξηζηηθά θαη νθέιε 
πξντφλησλ 
Νηθνλνκηθνί νξηζκνί 

 
ΠΔ5  Με πξνθνξηθά κέζα 

Θαηάινγνη - δηαθεκηζηηθά-
πηλαθίδεο 
Ζιεθηξνληθά κέζα 
Έληππα – εγρεηξίδηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ8.1 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ξνπηίλαο πσιήζεσλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο ζηα ειιεληθά. 
 
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο εθθξάζεηο θαη ηερληθνί φξνη ζηηο πσιήζεηο θαη πψο 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη πην ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη. 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε αξκφδηα πεγή γηα ζέκαηα γισζζηθήο επηθνηλσλίαο κε πειάηεο. 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο βνήζεηαο απφ ηελ αξκφδηα πεγή. 
 
ΑΓ6 Ξνηα είλαη ηα κε πξνθνξηθά κέζα θαη πψο ηα ρξεζηκνπνηνχκε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ8 Δπηθνηλσλία ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ8.2 Ξαξνπζίαζε πξντφλησλ ζε πειάηεο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα επηθνηλσλείο ζσζηά κε φινπο ηνπ πειάηεο ζ’ φια ηα 
 «βήκαηα ηεο πψιεζεο» ζηνπο πειάηεο. 
 
ΚΑ2 Λα επηιχεηο ηπρφλ απνξίεο ησλ πειαηψλ γηα πξντφληα ή 
 ππεξεζίεο. 
 
ΚΑ3 Λα θαηεπζχλεηο ηνπο πειάηεο ζηελ θαηάιιειε πεγή, 

φηαλ ε επηθνηλσλία γηα πιεξνθφξεζε θαη ζπκβνπιή δελ 
είλαη νινθιεξσκέλε. 

 
ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο θαη λα δεηάο βνήζεηα απφ ηελ αξκφδηα 

πεγή γηα πεξηπηψζεηο πνπ ε επηθνηλσλία δελ έγηλε 
θαηνξζσηή. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Βήκαηα ηεο πψιεζεο 

Γεκηνπξγία θηιηθνχ θιίκαηνο 
Δληνπηζκφο αλαγθψλ πειάηε 
Ξαξνπζίαζε 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη νθειψλ 
ησλ πξντφλησλ 
Σεηξηζκφο αληηξξήζεσλ/ 
απνξηψλ 
Αλαγλψξηζε ζεηηθψλ 
ζεκαδηψλ αγνξαζηηθήο 
δηάζεζεο 
Θιείζηκν ηεο πψιεζεο 
Ρερληθή ηεο ζησπήο 
Δπηβξάβεπζε/Δπραξηζηία 

 
ΠΔ2  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ8.2 Ξαξνπζίαζε πξντφλησλ ζε πειάηεο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ παξνπζίαζε ζε πειάηεο. 
 
ΑΓ2  Ξνηεο είλαη νη ηερληθέο παξνπζίαζεο θαη πνηα ηα θχξηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα ηνληζηνχλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο.  
 
ΑΓ3 Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηε γισζζηθή επηθνηλσλία. 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία φηαλ ε επηθνηλσλία δελ  γίλεηαη θαηνξζσηή ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν. 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ηα «βήκαηα ηεο πψιεζεο» θαη πψο ηα εθαξκφδνπκε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ8 Δπηθνηλσλία ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ8.3 Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα βεβαηψλεζαη ψζηε νη ηερληθνί φξνη θαη εθθξάζεηο 
 ππεξεζηαθψλ ζεκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά γηα λα 
 κπνξείο λα ζπλεηζθέξεηο απνηειεζκαηηθά ζε εξγαζηαθέο 
 ζπλαληήζεηο. 
 
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο άιια κε πξνθνξηθά κέζα 

επηθνηλσλίαο φηαλ ηα κελχκαηα δε κεηαδίδνληαη ζσζηά 
κέζσ ηεο πξνθνξηθήο ζπδήηεζεο. 

 
ΚΑ3 Λα αλαθέξεηο θαη λα δεηάο βνήζεηα απφ ηελ αξκφδηα 

πεγή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε επηθνηλσλία δελ έγηλε 
θαηνξζσηή.  

 
ΚΑ4 Λα ζπλεηζθέξεηο κε νπζηαζηηθέο απφςεηο ζηηο 

ζπλαληήζεηο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σερληθνί φξνη 

Θαζήθνληα-επζχλεο 
Πηφρνη - απνηειέζκαηα 
Κηζζνινγηθά ζέκαηα 
Ππλδηθαιηζηηθά ζέκαηα 
Ζκεξήζηεο δηαηάμεηο 
Νξγαλσηηθά ζέκαηα δνκήο - 
ηεξαξρίαο 
Θαλνληζκνί - δηαδηθαζίεο – 
πνιηηηθή 

 
ΠΔ2  Με πξνθνξηθά κέζα 

Θαηάινγνη - δηαθεκηζηηθά - 
πηλαθίδεο 
Ζιεθηξνληθά κέζα 
Έληππα – εγρεηξίδηα 

 
ΠΔ3  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 

 
ΠΔ4  Απφςεηο 

Δπαγγεικαηηθέο 
Θνηλσληθέο 
Ξξνζσπηθέο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ8.3 Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο ζπλεηζθνξάο ζε ππεξεζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ 

πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο. 
 
ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη ηερληθνί φξνη θαη εθθξάζεηο θαη πψο ρξεζηκνπνηνχληαη. 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα κε πξνθνξηθά κέζα θαη πψο ηα ρξεζηκνπνηνχκε. 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε αξκφδηα πεγή γηα ζέκαηα γισζζηθήο επηθνηλσλίαο ζε ζπλαληήζεηο ππεξεζηαθψλ 

ζεκάησλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΛΛΠ9 Δπηθνηλσλία  ζηελ Αγγιηθή γιψζζα  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Σξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο γηα πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο θαη πειάηεο ζε ζέκαηα 
ξνπηίλαο πσιήζεσλ θαη θαζεκεξηλψλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλαληήζεσλ. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΛΠ9.1 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ξνπηίλαο πσιήζεσλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 
 
ΛΛΠ9.2 Ξαξνπζίαζε πξντφλησλ ζε πειάηεο κέζσ πξνθνξηθήο  επηθνηλσλίαο 
 
ΛΛΠ9.3 Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ9 Δπηθνηλσλία  ζηελ Αγγιηθή γιψζζα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ9.1 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ξνπηίλαο πσιήζεσλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

   
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα ζπλδπάδεηο ζσζηά ζπλήζεηο 

εθθξάζεηο ξνπηίλαο, γηα λα δεηάο θαη λα παξέρεηο 
πιεξνθνξίεο θαη λα θεξδίδεηο ηελ πξνζνρή ησλ   
πειαηψλ. 

 
ΚΑ2 Λα ηξνπνπνηείο ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ νκηιία ζνπ κε 

ηξφπν πνπ λα ηαηξηάδεη ζην πεξηερφκελν θαη ζηελ 
επηθνηλσλία ζνπ κε πειάηεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
δηαθνπή ηεο ζπδήηεζεο κε παξέκβαζε απφ ηξίηνπο. 

 
ΚΑ3 Λα αλαθέξεηο θαη λα δεηάο βνήζεηα απφ ηελ αξκφδηα 

πεγή γηα πεξηπηψζεηο πνπ ε επηθνηλσλία δελ έγηλε 
θαηνξζσηή. 

 
ΚΑ4 Λα βεβαηψλεζαη φηη ζπγθεθξηκέλνη ηερληθνί φξνη 

κεηαδίδνληαη ζσζηά ζηνπο πειάηεο. 
 
ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο άιια κε πξνθνξηθά κέζα 

επηθνηλσλίαο, φηαλ ηα κελχκαηα δελ κεηαδίδνληαη ζσζηά 
κέζσ ηεο πξνθνξηθήο ζπδήηεζεο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πιεξνθνξίεο 

Γηα πξντφληα 
Γηα ηηκέο 
Γηα δηαδηθαζίεο ηεο 
επηρείξεζεο 

 
ΠΔ2  Δπηθνηλσλία 

Ιεθηηθή 
Φσλεηηθή 
Πσκαηηθή 

 
ΠΔ3  Πεγή 

Ππλάδειθνο 
Ξξντζηάκελνο 

 
ΠΔ4  Σερληθνί φξνη 

Σαξαθηεξηζηηθά θαη νθέιε 
πξντφλησλ 
Νηθνλνκηθνί νξηζκνί 

 
ΠΔ5  Με πξνθνξηθά κέζα 

Θαηάινγνη - δηαθεκηζηηθά - 
πηλαθίδεο 
Ζιεθηξνληθά κέζα 
Έληππα – βηβιία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ9.1 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ξνπηίλαο πσιήζεσλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο ζηα Αγγιηθά. 
 
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο εθθξάζεηο θαη ηερληθνί φξνη ζηηο πσιήζεηο θαη πψο 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη πην ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη. 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε αξκφδηα πεγή γηα ζέκαηα γισζζηθήο επηθνηλσλίαο κε πειάηεο. 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο βνήζεηαο απφ ηελ αξκφδηα πεγή. 
 
ΑΓ6 Ξνηα είλαη ηα κε πξνθνξηθά κέζα θαη πψο ηα ρξεζηκνπνηνχκε. 
 
 

 
  



84

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ9 Δπηθνηλσλία  ζηελ Αγγιηθή γιψζζα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ9.2 Ξαξνπζίαζε πξντφλησλ ζε πειάηεο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα επηθνηλσλείο ζσζηά κε φινπο ηνπ πειάηεο ζε φια ηα 
 «βήκαηα ηεο πψιεζεο» ζηνπο πειάηεο. 
 
ΚΑ2 Λα επηιχεηο ηπρφλ απνξίεο ησλ πειαηψλ γηα πξντφληα ή 
 ππεξεζίεο. 
 
ΚΑ3 Λα θαηεπζχλεηο ηνπο πειάηεο ζηελ θαηάιιειε πεγή, 

φηαλ ε επηθνηλσλία γηα πιεξνθφξεζε θαη ζπκβνπιή δελ 
είλαη νινθιεξσκέλε. 

 
ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο θαη λα δεηάο βνήζεηα απφ ηελ αξκφδηα 

πεγή γηα πεξηπηψζεηο πνπ ε επηθνηλσλία δελ έγηλε 
θαηνξζσηή. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
  
ΠΔ1  «Βήκαηα ηεο πψιεζεο» 

Γεκηνπξγία θηιηθνχ θιίκαηνο 
Δληνπηζκφο αλαγθψλ πειάηε 
 Ξαξνπζίαζε ραξαθηεξηζηηθψλ 
θαη νθειψλ ησλ πξντφλησλ 
Σεηξηζκφο αληηξξήζεσλ/ 
απνξηψλ 
Αλαγλψξηζε ζεηηθψλ ζεκαδηψλ 
αγνξαζηηθήο δηάζεζεο 
Θιείζηκν ηεο πψιεζεο 
Ρερληθή ηεο ζησπήο 
Δπηβξάβεπζε/Δπραξηζηία 

 
ΠΔ2  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 

 

 
  



85

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ9.2 Ξαξνπζίαζε πξντφλησλ ζε πειάηεο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ παξνπζίαζε ζε πειάηεο. 
 
ΑΓ2  Ξνηεο είλαη νη ηερληθέο παξνπζίαζεο θαη πνηα ηα θχξηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα ηνληζηνχλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο. 
 
ΑΓ3 Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηε γισζζηθή επηθνηλσλία. 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία, φηαλ ε επηθνηλσλία δελ γίλεηαη θαηνξζσηή ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν. 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ηα «βήκαηα ηεο πψιεζεο» θαη πψο ηα εθαξκφδνπκε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ9 Δπηθνηλσλία  ζηελ Αγγιηθή γιψζζα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ9.3 Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα βεβαηψλεζαη φηη νη ηερληθνί φξνη θαη εθθξάζεηο 
 ππεξεζηαθψλ ζεκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά, γηα λα 
 κπνξείο λα ζπλεηζθέξεηο απνηειεζκαηηθά ζε εξγαζηαθέο 
 ζπλαληήζεηο. 
 
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο άιια κε πξνθνξηθά κέζα 

επηθνηλσλίαο, φηαλ ηα κελχκαηα δελ κεηαδίδνληαη ζσζηά 
κέζσ ηεο πξνθνξηθήο ζπδήηεζεο. 

 
ΚΑ3 Λα αλαθέξεηο θαη λα δεηάο βνήζεηα απφ ηελ αξκφδηα 

πεγή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε επηθνηλσλία δελ έγηλε 
θαηνξζσηή. 

 
ΚΑ4 Λα ζπλεηζθέξεηο κε νπζηαζηηθέο απφςεηο ζηηο 

ζπλαληήζεηο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σερληθνί φξνη 

Θαζήθνληα - επζχλεο 
Πηφρνη - απνηειέζκαηα 
Κηζζνινγηθά ζέκαηα 
Ππλδηθαιηζηηθά ζέκαηα 
Ζκεξήζηεο δηαηάμεηο 
Νξγαλσηηθά ζέκαηα δνκήο - 
ηεξαξρίαο 
Θαλνληζκνί - δηαδηθαζίεο - 
πνιηηηθή 
Λνκηθά ζέκαηα 

 
ΠΔ2  Με πξνθνξηθά κέζα 

Θαηάινγνη - δηαθεκηζηηθά - 
πηλαθίδεο 
Ζιεθηξνληθά κέζα 
Έληππα – βηβιία 

 
ΠΔ3  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 

 
ΠΔ4  Απφςεηο 

Δπαγγεικαηηθέο 
Θνηλσληθέο 
Ξξνζσπηθέο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ9.3 Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο ζπλεηζθνξάο ζε ππεξεζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ 

πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο. 
 
ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη ηερληθνί φξνη θαη εθθξάζεηο θαη πψο ρξεζηκνπνηνχληαη. 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα κε πξνθνξηθά κέζα θαη πψο ηα ρξεζηκνπνηνχκε. 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε αξκφδηα πεγή γηα ζέκαηα γισζζηθήο επηθνηλσλίαο ζε ζπλαληήζεηο ππεξεζηαθψλ 

ζεκάησλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΛΛΠ10 Ρακείν  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Ρήξεζε θαη ρξήζε ηνπ ηακείνπ θαζψο θαη ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο πειάηεο ζην ηακείν. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΛΠ10.1 Ρήξεζε θαη ρξήζε ηακείνπ 
 
ΛΛΠ10.2 Ππκπεξηθνξά ζε πειάηεο ζην ηακείν 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ10 Ρακείν  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ10.1 Ρήξεζε θαη ρξήζε ηακείνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ρεηξίδεζαη ηακεηαθέο κεραλέο. 
 
ΚΑ2 Λα δέρεζαη ρξήκαηα απφ ηνπο πειάηεο θαη λα εθδίδεηο 

απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο. 
 
ΚΑ3 Λα εθδίδεηο ηα παξαζηαηηθά ρεηξφγξαθα ή θαη 

κεραλνγξαθεκέλα. 
 
ΚΑ4 Λα πιεθηξνινγείο νξζά ηα πνζά πνπ εηζπξάηηεηο. 
 
ΚΑ5 Λα βεβαηψλεζαη γηα ηε γλεζηφηεηα ησλ ραξηνλνκηζκάησλ. 
 
ΚΑ6 Λα δίλεηο ξέζηα φπνπ απαηηείηαη. 
 
ΚΑ7 Λα βεβαηψλεζαη φηη έρεη επαξθή «ςηιά» ζην ηακείν ζνπ. 
 
ΚΑ8 Λα εθηειείο ζπλαιιαγέο πηζησηηθψλ θαξηψλ. 
 
ΚΑ9 Λα ζπκθσλείο ην ππφινηπν ηνπ ηακείνπ ζνπ θαηά ηε 

δηαδηθαζία θιεηζίκαηνο. 
 
ΚΑ10 Λα δηαρεηξίδεζαη ην έιιεηκκα ή ην πιεφλαζκα πνπ πξνθχπηεη. 
 
ΚΑ11 Λα παξαδίδεηο ην ηακείν κεηά ην θιείζηκν ηνπ. 
 
ΚΑ12 Λα ζπκπιεξψλεηο ηα έγγξαθα. 
 
ΚΑ13 Λα αλαθέξεηο ηα απνηειέζκαηα. 
 
ΚΑ14 Λα ηνπνζεηείο ζην ηακείν πξντφληα απζφξκεηεο αγνξάο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σακεηαθέο κεραλέο 

Απηφκαηεο ηακεηαθέο  
κεραλέο 
Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 
 

ΠΔ2  Παξαζηαηηθά 
Απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο 
Ρηκνιφγηα 
Ξηζησηηθά 
Γειηία επηζηξνθήο 
 

ΠΔ3  πλαιιαγέο 
πηζησηηθψλ θαξηψλ 

Έιεγρνο εγθπξφηεηαο 
Θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ 
Έθδνζε παξαζηαηηθνχ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ10.1 Ρήξεζε θαη ρξήζε ηακείνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα ε δηαδηθαζία ζπλαιιαγήο ηνηο κεηξεηνίο. 
 
ΑΓ2 Ξψο γίλεηαη ν ρεηξηζκφο ηακεηαθήο κεραλήο.  
 
ΑΓ3 Ξψο επηιχνληαη κηθξνπξνβιήκαηα ηακεηαθήο κεραλήο. 
 
ΑΓ4 Ξψο λα ειέγρεηο ηελ γλεζηφηεηα ησλ ραξηνλνκηζκάησλ. 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία ζπλαιιαγήο κε πηζησηηθέο θάξηεο. 
 
ΑΓ6 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία θιεηζίκαηνο θαη παξάδνζεο ηνπ ηακείνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ10 Ρακείν  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ10.2 Ππκπεξηθνξά ζε πειάηεο ζην ηακείν 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θάλεηο ηνλ πειάηε λα θεχγεη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην 

ηκήκα/θαηάζηεκα. 
 
ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

θαηά ηελ αλακνλή θαη εμππεξέηεζε ελφο πειάηε ζε ηακείν. 
 
ΚΑ3 Λα εθηειείο ηνλ ηειηθφ έιεγρν πξηλ ηελ ζπζθεπαζία ησλ 

εκπνξεπκάησλ. 
 
ΚΑ4 Λα ζπζθεπάδεηο ηα εκπνξεχκαηα ηνπ πειάηε ζχκθσλα κε 

ηε δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΚΑ5 Λα πξνζθέξεηο βνήζεηα ζηελ κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ζην 

φρεκα ηνπ πειάηε εάλ ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο. 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Ιθαλνπνίεζε ηνπ 
πειάηε 

Δμππεξέηεζε 
Αλζξψπηλνο παξάγσλ 
Ραρχηεηα εμππεξέηεζεο 
Νξζφηεηα ζπλαιιαγήο 

 
ΠΔ2  Υαξαθηεξηζηηθά 
ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

Σακφγειν 
Νπηηθή επαθή 
Φηιηθή ζπλνκηιία 
Πεβαζκφο 
Ραρχηεηα 
Νξζφηεηα 

 
ΠΔ3  Σειηθφο έιεγρνο 

Ξνζφηεηα 
Άξηζηε ζπζθεπαζία 
Ξνηφηεηα 

 
ΠΔ4  πζθεπαζία 
εκπνξεπκάησλ 

Ρχιηγκα γηα αζθαιή 
κεηαθνξά 
Ρνπνζέηεζε ζε 
ραξηνθηβψηηα θαη θιείζηκν 
ηνπο 
Ρνπνζέηεζε ζε ηζάληεο 
Ξεξηηχιημε δψξνπ 
Γηαθφζκεζε ζπζθεπαζίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ10.2 Ππκπεξηθνξά ζε πειάηεο ζην ηακείν 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα ε πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ζε πειάηεο ζην ηακείν. 
 
ΑΓ2 Ξψο εμππεξεηείο θαη ζπκπεξηθέξεζαη ζηνλ πειάηε. 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία εξγαζίαο γηα ηε ζπζθεπαζία θαη έιεγρν θαη πσο ηελ εθηειείο κε 

ηαρχηεηα θαη ρσξίο ζθάικαηα. 
 
ΑΓ4 Ρη είλαη απηφ πνπ ηθαλνπνηεί ηνλ πειάηε θαηά ηε δηάξθεηα πνπ βξίζθεηαη ζην ηακείν θαη πψο 

ην πξνζθέξεηο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ11 Θινπέο θαη απψιεηεο  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Γηαδηθαζίεο γηα πξφιεςε θαη κείσζε ησλ θινπψλ θαη ησλ απσιεηψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη 
θίλδπλνη ζηελ αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ, ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ ππνζηαηηθψλ θαζψο θαη 
ηνπο δείθηεο θινπψλ θαη απσιεηψλ.  

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΛΠ11.1 Ππλεηζθνξά ζηελ αζθάιεηα εκπνξεπκάησλ θαη ππνζηαηηθψλ  
 
ΛΛΠ11.2 ινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθψλ κε θινπέο θαη απψιεηεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ11 Θινπέο θαη απψιεηεο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ11.1 Ππλεηζθνξά ζηελ αζθάιεηα εκπνξεπκάησλ θαη ππνζηαηηθψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο απφ θινπέο, απψιεηεο 

ή/θαη θαθφβνπιεο δεκηέο εκπνξεπκάησλ. 
 
ΚΑ2 Λα ηηο αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πεγή. 
 
ΚΑ3 Λα εθαξκφδεηο κέηξα γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ 

θηλδχλσλ ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Κινπέο 

Δκπνξεπκάησλ ζε ρψξνπο 
έθζεζεο ή ζε απνζήθεο 
Κεηξεηψλ απφ ηα ηακεία 

 
ΠΔ2  Απψιεηεο 

Απεξηζθεςίεο  
Έιιεηςε κέηξσλ αζθάιεηαο 

 
ΠΔ3  Καθφβνπιεο δεκηέο 
εκπνξεπκάησλ 

Πε ρψξνπο έθζεζεο  
Πε απνζήθεο 
Πε ππνζηαηηθά  
Δμνπιηζκφο 

 
ΠΔ4  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο  
Αζηπλνκία 
Δηαηξείεο αζθάιεηαο 
 

ΠΔ5  Μέηξα 
Ξξφιεςε θηλδχλσλ 
Απνκάθξπλζε θηλδχλσλ 
Ξξνζηαζία εκπνξεπκάησλ, 
ππνζηαηηθψλ θαη εμνπιηζκνχ 
Σξήζε ζπζηεκάησλ 
πξφιεςεο θινπψλ 
Δλεκέξσζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ11.1 Ππλεηζθνξά ζηελ αζθάιεηα εκπνξεπκάησλ θαη ππνζηαηηθψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο πξφιεςεο θινπψλ, απσιεηψλ θαη δεκηψλ θαη πνηα ηα κέηξα πνπ 

 ιακβάλνληαη. 
 
ΑΓ2 Ξψο αλαγλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο ζρεηηθά κε θινπέο, απψιεηεο θαη δεκηέο. 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ε πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο γηα ην ρεηξηζκφ θινπψλ, απσιεηψλ θαη δεκηψλ θαη πψο 

 εθαξκφδεηαη. 
 
ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ην ρεηξηζκφ πεξηπηψζεσλ θινπψλ, απσιεηψλ θαη δεκηψλ.  
 
ΑΓ5 Ξψο επηθνηλσλνχκε κε ηελ αζηπλνκία ζε πεξηπηψζεηο θινπψλ, απσιεηψλ θαη θαθφβνπισλ 
 δεκηψλ. 
 
ΑΓ6  Ξψο εθαξκφδνληαη ηα κέηξα πξφιεςεο ή αληηκεηψπηζεο πεξηπηψζεσλ θινπψλ, απσιεηψλ 

θαη δεκηψλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ11 Θινπέο θαη απψιεηεο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ11.2 ινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθψλ κε θινπέο θαη απψιεηεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ρεηξίδεζαη έγθαηξα θαη ζσζηά πεξηπηψζεηο θινπψλ, 
 απσιεηψλ θαη δεκηψλ επηδεηθλχνληαο ςπρξαηκία γηα 
 απνθπγή ηεο αλαζηάησζεο ζηνπο πειάηεο. 
 
ΚΑ2 Λα παίξλεηο κέηξα πξνζηαζίαο ψζηε νη επεξεαδφκελνη 

απφ θινπέο, απψιεηεο θαη δεκηέο λα εκπνδίδνληαη ή λα 
απνκαθξχλνληαη. 

 
ΚΑ3 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πεγή 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θινπψλ, απσιεηψλ θαη δεκηψλ. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δπεξεαδφκελνη 

Δζχ 
Ξειάηεο 
Ππλάδειθνη 

 
ΠΔ2  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 
Αζηπλνκία 
Δηαηξείεο αζθάιεηαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ11.2 ινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθψλ κε θινπέο θαη απψιεηεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο κείσζεο ησλ θηλδχλσλ απφ θινπέο, απψιεηεο θαη δεκηέο θαη πψο 
 εθαξκφδνληαη. 
 
ΑΓ2 Ξψο δηαηεξείο ηελ απηνζπγθξάηεζε θαη ηελ ςπρξαηκία ζνπ ζε πεξηπηψζεηο θινπψλ, 

απσιεηψλ θαη δεκηψλ. 
 
ΑΓ3 Ξψο ρεηξίδεζαη ηνπο πειάηεο ζε πεξηπηψζεηο θινπψλ, απσιεηψλ θαη δεκηψλ, ψζηε λα 

πξνζηαηεπηεί ην θχξνο ηεο επηρείξεζεο.  
 
ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο θαη ελεκέξσζεο ηεο αξκφδηαο πεγήο. 
 
ΑΓ5 Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ην ρεηξηζκφ πεξηπηψζεσλ θινπψλ, απσιεηψλ θαη δεκηψλ.  
 
ΑΓ6 Ξψο επηθνηλσλείο κε ηελ αζηπλνκία ζε πεξηπηψζεηο θινπψλ, απσιεηψλ θαη δεκηψλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ12 γηεηλή ηξνθίκσλ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Γηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ, απνθπγήο κφιπλζεο θαη απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ.  

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΛΠ12.1 Γηαηήξεζε πξνζσπηθήο πγηεηλήο 
 
ΛΛΠ12.2 Ππληήξεζε θαη δηαηήξεζε ηξνθίκσλ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ12 γηεηλή ηξνθίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ12.1 Γηαηήξεζε πξνζσπηθήο πγηεηλήο 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θξνληίδεηο ψζηε ηα καιιηά, ην δέξκα, ηα λχρηα θαη ηα 
 ξνχρα δηαηεξνχληαη θαζαξά. 
 
ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο ηερληθέο θαζαξηζκνχ, ψζηε λα 
 επηηπγράλνληαη ηα ζσζηά επίπεδα θαζαξηφηεηαο. 
 
ΚΑ3 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πεγή 
 πεξηπηψζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζσζηψλ 
 επηπέδσλ θαζαξηφηεηαο. 
 
ΚΑ4 Λα θνξάο ζσζηά ηνλ ελδεδεηγκέλν ξνπρηζκφ θαη λα ηνλ 
 δηαηεξείο θαζαξφ. 
 
ΚΑ5 Λα βεβαηψλεζαη φηη νη ρψξνη εξγαζίαο δηαηεξνχληαη ζε 
 ζσζηή πγηεηλή θαη αζθαιή θαηάζηαζε 
 
ΚΑ6 Λα βεβαηψλεζαη ψζηε ε πξνζσπηθή ζνπ ζπκπεξηθνξά 

λα ζπκθσλεί κε ηνπο θαλνληζκνχο πγηεηλήο ησλ 
ηξνθίκσλ φπσο νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σερληθέο θαζαξηζκνχ 

Γηα ηελ αθαίξεζε 
ζπλεζηζκέλσλ αθαζαξζηψλ 
Γηα ηελ αθαίξεζε 
αζπλήζηζησλ αθαζαξζηψλ 
θαη εζηηψλ κφιπλζεο 

 
ΠΔ2  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ12.1 Γηαηήξεζε πξνζσπηθήο πγηεηλήο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο θαζαξηφηεηαο γηα δηαηήξεζε ηεο πγηεηλήο ηξνθίκσλ. 
 
ΑΓ2  Ξνηα είλαη ηα απαηηνχκελα επίπεδα πγηεηλήο ηξνθίκσλ φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη ηερληθέο θαζαξηζκνχ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. 
 
ΑΓ4  Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηερληθψλ 

θαζαξηζκνχ θαη ησλ επηπέδσλ πγηεηλήο θαη πνηα ε δηαδηθαζία ελεκέξσζήο ηνπ. 
 
ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θίλδπλνη κφιπλζεο απφ ηξφθηκα. 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θίλδπλνη κφιπλζεο γηα ηα ηξφθηκα. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ12 γηεηλή ηξνθίκσλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ12.2 Ππληήξεζε θαη δηαηήξεζε ηξνθίκσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θάλεηο ειέγρνπο ψζηε ηα ηξφθηκα λα δηαηεξνχληαη ζε 
 ζσζηφ θαη ειεγρφκελν πεξηβάιινλ πγηεηλήο.  
 
ΚΑ2 Λα βεβαηψλεζαη φηη ηα απνζέκαηα ησλ ηξνθίκσλ 

δηαηεξνχληαη ζηηο ζσζηέο πνζφηεηεο, ζε πγηεηλφ 
πεξηβάιινλ θαη ε ελαιιαγή ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
αξρή First in first out. 

 
ΚΑ3 Λα ειέγρεηο ψζηε νη εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ ηξνθίκσλ λα 

είλαη κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλα πιαίζηα. 
 
ΚΑ4 Λα βεβαηψλεζαη φηη νη ρψξνη έθζεζεο  θαη 

απνζήθεπζεο ησλ ηξνθίκσλ δηαηεξνχληαη κέζα ζηα 
ζσζηά πιαίζηα ειεγρφκελσλ ζεξκνθξαζηψλ. 

 
ΚΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο ηα πξνβιεκαηηθά πξντφληα θαη λα 

παίξλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα. 
 
ΚΑ6 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πεγή 

πεξηπηψζεηο πξνβιεκαηηθψλ ηξνθίκσλ. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υψξνη έθζεζεο θαη  
απνζήθεπζεο 

Σψξνη ειεγρφκελεο 
ζεξκνθξαζίαο  
Σψξνη κε ειεγρφκελεο 
ζεξκνθξαζίαο 

 
ΠΔ2  Καηάιιεια κέηξα 

Απνκάθξπλζε ηξνθίκσλ 
Αιιαγή ηξνθίκσλ 
Δλεκέξσζε αξκνδίσλ 

 
ΠΔ3  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ12.2 Ππληήξεζε θαη δηαηήξεζε ηξνθίκσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη ζσζηνί έιεγρνη γηα ηε δηαηήξεζε ελφο ζσζηνχ πεξηβάιινληνο πγηεηλήο 

ηξνθίκσλ. 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο πγηεηλήο ηξνθίκσλ ζηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ. 
 
ΑΓ3 Ξψο επηζεκαίλνληαη ηα πξνβιεκαηηθά ηξφθηκα. 
 
ΑΓ4 Ξψο δηαηεξείο ζσζηά απνζέκαηα ηξνθίκσλ θαη πψο γίλεηαη ε ζσζηή ελαιιαγή ησλ 

ηξνθίκσλ. 
 
ΑΓ5 Ξψο δηαηεξείο ηνπο ρψξνπο ειεγρφκελεο ζεξκνθξαζίαο. 
 
ΑΓ6 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ή αιιαγήο πξνβιεκαηηθψλ ηξνθίκσλ. 
 
ΑΓ7 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη ελεκέξσζεο ηνπ αξκφδηνπ γηα πξνβιεκαηηθά 

ηξφθηκα. 
 
ΑΓ8 Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηελ πγηεηλή ηξνθίκσλ. 
 
ΑΓ9 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ηξνθίκσλ απφ πειάηεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΛΛΠ13 Ρερληθή ηεο πψιεζεο ΗΗΗ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Πηάδηα ηεο ιηαληθήο πψιεζεο θαη ηερληθέο πψιεζεο γηα εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο πειαηψλ. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΛΠ13.1 Ξξνεηνηκαζία γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε πειαηψλ 
 
ΛΛΠ13.2 Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ πειάηε γηα αλαγλψξηζε θαη ηθαλνπνίεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ ηνπ κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

 
ΛΛΠ13.3 Έξεπλα, ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ, γηα ηε βέιηηζηε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ πειάηε 
  
ΛΛΠ13.4 Ξαξνπζίαζε εηζεγήζεσλ θαη επηινγψλ πξνο ηνλ πειάηε.  Αλάιπζε 

πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ 
 
ΛΛΠ13.5 Ξαξνρή ζπκβνπιψλ θαη θαζνδήγεζεο, ψζηε ν πειάηεο λα θάλεη ηελ θαιχηεξε 

επηινγή, κε βάζε ηηο αλάγθεο, ηηο πξνηηκήζεηο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο 
επηινγέο ηνπ 

 
ΛΛΠ13.6 Νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ13 Ρερληθή ηεο πψιεζεο ΗΗΗ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ13.1 Ξξνεηνηκαζία γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε πειαηψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηέρεηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξία  θαη λα 

εμππεξεηείο κε εμεηδηθεπκέλν ηξφπν ηνπο πειάηεο. 
 
ΚΑ2 Λα παξεκβαίλεηο φπνηε ζνπ δεηείηαη, ή φηαλ εζχ ην θξίλεηο 

απαξαίηεην γηα λα ππνζηεξίδεηο πειάηεο θαηά ηηο αγνξέο ηνπο 
ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα. 

 
ΚΑ3 Λα εθπαηδεχεηο ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ ζηελ εμεηδηθεπκέλε 

εμππεξέηεζε πειαηψλ  
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πιεξνθνξίεο 

Δλεκέξσζε 
Γλψζε 
Δκπνξεπκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο 

 
ΠΔ2  Δκπεηξία 

Ξείξα 
Έκπλεπζε εκπηζηνζχλεο 
Απηνπεπνίζεζε 

 
ΠΔ3  Δμεηδίθεπζε 

Βαζχηεξε γλψζε πξντφλησλ 
Δπηθνηλσλία ιεθηηθή 
Δπηθνηλσλία κε ιεθηηθή 
Γηαδηθαζίεο 
Ιχζεηο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ13.1 Ξξνεηνηκαζία γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε πειαηψλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα έρεηο ην ππφβαζξν, γλσζηηθφ ή εκπεηξηθφ πνπ ζα ζνπ εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε ησλ πειαηψλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο απφ πνηα πεγή κπνξείο λα αληιείο πιεξνθνξίεο πνπ ζνπ επηηξέπνπλ λα 

εμππεξεηείο κε εμεηδηθεπκέλν ηξφπν ηνπο πειάηεο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο άξηζηα ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο ζνπ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο άξηζηα ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηελ ζεκαληηθφηεηα θαη ξφιν ελφο πσιεηή ζηελ επηρείξεζε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ13 Ρερληθή ηεο πψιεζεο ΗΗΗ 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ13.2 Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ πειάηε γηα αλαγλψξηζε θαη ηθαλνπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ 
αλαγθψλ ηνπ κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα επηθνηλσλείο απνηειεζκαηηθά κε ηνλ πειάηε. 
 
ΚΑ2 Λα αθνπγθξάδεζαη θαη λα αλαγλσξίδεηο ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

αλάγθεο ηνπ πειάηε. 
 
ΚΑ3 Λα θάλεηο απνηειεζκαηηθή δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ, 

ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ θαη ηνπ πνζνχ πνπ ζα επηζπκνχζε λα 
δηαζέζεη ζηηο αγνξέο ηνπ. 

 
ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο κε απνδνηηθφ ηξφπν εξσηήζεηο γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ ηνπ. 
 
ΚΑ5 Λα θάλεηο «επαγγεικαηηθή» αθξφαζε.   
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δπηθνηλσλία 

Ιεθηηθή 
Κε ιεθηηθή 

 
ΠΔ2  Δμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο 

Βηνινγηθέο 
Τπρνινγηθέο 
Αζθάιεηαο 
Θνηλσληθήο θαηαμίσζεο 

 
ΠΔ3  Γηεξεχλεζε 

Δξσηήζεηο 
Αθξφαζε 

 
ΠΔ4  Δξσηήζεηο 

Αλνηθηέο 
Θιεηζηέο 

 
ΠΔ5  «Δπαγγεικαηηθή»  

αθξφαζε 
Ξαζεηηθή 
Δλεξγεηηθή 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ13.2 Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ πειάηε γηα αλαγλψξηζε θαη ηθαλνπνίεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ ηνπ κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο  ηξφπνπο ιεθηηθήο/κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο κε ζηφρν ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε 

ησλ πειαηψλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο αλαγλψξηζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πψο λα πξνζαξκφδεηο ηηο δηθέο ζνπ ζπκπεξηθνξέο αλάινγα κε ην θνηλσληθφ 

ζηπι ηνπ πειάηε. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο φζνλ ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηελ ςπρνινγία ηνπ πειάηε θαη λα ηελ αμηνπνηείο 

απηή ηε γλψζε θαηά ηελ πψιεζε. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο γηα εμππεξέηεζε πειαηψλ. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή Pareto. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ13 Ρερληθή ηεο πψιεζεο ΗΗΗ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ13.3 Έξεπλα, ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ, γηα ηε βέιηηζηε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 
πειάηε 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
KA1 Λα ζπγθεληξψλεηο θαη λα αλαιχεηο ζηνηρεία πνπ βνεζνχλ ζηελ 

βειηηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε. 
 
ΚΑ2 Λα αλαδεηάο πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ 

ζρεηηθά κε ην πψο κπνξεί λα βειηησζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ 
αλαγθψλ ηνπ πειάηε. 

 
ΚΑ3 Λα ζηνρεχεηο ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

πειάηε. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ηνηρεία 

Ξιεξνθνξίεο 
Γλψκεο 
Ξαξάπνλα 
Πρφιηα 
Έξεπλεο αγνξάο 

 
ΠΔ2  Ιθαλνπνίεζε ηνπ 
πειάηε 

Ξξντφληα 
Ρηκέο 
Δμππεξέηεζε 

 
ΠΔ3  Πεγέο 

Ξειάηεο 
Βηβιία 
Πηαηηζηηθά 
Ξξνκεζεπηέο 
Φπιιάδηα – Δηδηθά έληππα 
Γηαδίθηπν 
Ππλάδειθνη 
Αληαγσληζκφο 
CRM ζπζηήκαηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ13.3 Έξεπλα, ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ, γηα ηε βέιηηζηε ηθαλνπνίεζε ησλ 
αλαγθψλ ηνπ πειάηε 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν λα ξσηάο ηνλ πειάηε αλ, πφζν θαη γηαηί έκεηλε ή φρη ηθαλνπνηεκέλνο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο λ’ αθνχο ηηο απφςεηο ηεο αγνξάο ζπγθξαηψληαο ηα βαζηθά ζηνηρεία. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο λα νξγαλψλεηο ζχζηεκα, κεζφδνπο  θαη θίιηξα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο λα ζπληεξείο κε ρακειφ θφζηνο ην ππάξρνλ ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε θαη λα ην βειηηψλεηο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ13 Ρερληθή ηεο πψιεζεο ΗΗΗ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ13.4 Ξαξνπζίαζε εηζεγήζεσλ θαη επηινγψλ πξνο ηνλ πειάηε. Αλάιπζε πιενλεθηεκάησλ θαη 
κεηνλεθηεκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα παξνπζηάδεηο ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο ζηνλ πειάηε, κε 

ηξφπν πεηζηηθφ θαη ρξεζηκνπνηψληαο επηρεηξήκαηα. 
 
ΚΑ2 Λα παξνπζηάδεηο ηα νθέιε θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

πξντφληνο θαη φρη κφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 
 
ΚΑ3 Λα πείζεηο ηνλ πειάηε ρξεζηκνπνηψληαο επηρεηξήκαηα.  
 
ΚΑ4 Λα παξνπζηάδεηο ιχζεηο θαη επηινγέο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 

αλάγθεο ηνπ πειάηε.  
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξντφληα 

Γηαξθή  
Θνηλά 
Δηδηθά 

 
ΠΔ2  Οθέιε-Πιενλεθηήκαηα 

Θέξδνο 
Σξφλνο – Γηάξθεηα 
Κφδα 
Prestige 
Αζθάιεηα 
Σξεζηηθφηεηα 

 
ΠΔ3  Υαξαθηεξηζηηθά 

Ηδηφηεηεο 
Γλσξίζκαηα 
Ππκπεξηθνξά 

 
ΠΔ4  Δπηρεηξήκαηα 

Πθέςε 
Ππκπέξαζκα 
Απφδεημε 

 
ΠΔ5  Λχζεηο-Δπηινγέο 

Ππλδπαζκνί 
Δλαιιαθηηθέο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ13.4 Ξαξνπζίαζε εηζεγήζεσλ θαη επηινγψλ πξνο ηνλ πειάηε.  Αλάιπζε πιενλεθηεκάησλ θαη 
κεηνλεθηεκάησλ. 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ πξντφλησλ ηνπ 

ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο. 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα νθέιε πνπ πξνζδίδνπλ ζηνλ πειάηε νη ηδηφηεηεο ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξντφλησλ ηνπ ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο φηη ν πειάηεο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ αιιά γηα 

ηα νθέιε θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηνπ πξνζθνκίδνπλ. 
 
ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη ηερληθέο πψιεζεο θαη πψο λα ηηο εθαξκφδεηο θαηά πεξίπησζε. 
 
ΑΓ5 Ξψο λα ρεηξίδεζαη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ πειάηε θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια 

επηρεηξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ηνλ πείζεηο. 
 
ΑΓ6 Ξψο λα ζπκπεξηθέξεζαη κε ηνλ αλάινγν ηξφπν γηα θάζε ραξαθηήξα πειάηε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ13 Ρερληθή ηεο πψιεζεο ΗΗΗ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ13.5 Ξαξνρή ζπκβνπιψλ θαη θαζνδήγεζεο, ψζηε ν πειάηεο λα θάλεη ηελ θαιχηεξε επηινγή, κε 
βάζε ηηο αλάγθεο, ηηο πξνηηκήζεηο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο επηινγέο ηνπ   

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)  
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
KA1 Λα ζπκβνπιεχεηο ηνπο πειάηεο γηα ηηο αγνξέο ηνπο. 
 
ΚΑ2 Λα παξέρεηο επεμήγεζε  θαη παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ 

θαη ηα νθέιε γηα ηνπο πειάηεο. 
 
ΚΑ3 Λα θεξδίζεηο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ θαη λα ζνπ 

εθκπζηεξεχνληαη ηηο ζθέςεηο, ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο 
ακθηβνιίεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πψιεζεο. 

 
ΚΑ4 Λα ζπλδπάδεηο ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ζνπ, κε ηηο πξνηηκήζεηο 

θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο. 
 
ΚΑ5 Λα ζπκβνπιεχεηο ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ ζηελ θαζνδήγεζε ησλ 

πειαηψλ ηνπο.  
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πκβνπιή 

Ηδέα 
Ιχζε 
Δπηινγή  
Γλψκε 

 
ΠΔ2  Δπεμήγεζε θαη 
Παξνπζίαζε 

Ιεθηηθή 
Κε ιεθηηθή 
Γξαπηή-δηαθεκηζηηθφ 
Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 
Δπίδεημε πξντφλησλ 

 
ΠΔ3 Αλεζπρίεο-Ακθηβνιίεο 

Φφβνο 
Δπηθχιαμε 
Άγρνο 
Γηζηαγκφο 

 
ΠΔ4  Πξνυπνινγηζκφο 

Νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο 
Γηαζέζηκν πνζφ 
πέξβαζε  
Ξξνζαξκνγή 

 
ΠΔ5  πλεξγάηεο 

θηζηάκελνη 
Ξξντζηάκελνη 
Ππλάδειθνη άιισλ ηκεκάησλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ13.5 Ξαξνρή ζπκβνπιψλ θαη θαζνδήγεζεο, ψζηε ν πειάηεο λα θάλεη ηελ θαιχηεξε επηινγή,  
κε βάζε ηηο αλάγθεο, ηηο πξνηηκήζεηο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο επηινγέο ηνπ   

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη ηερληθέο παξνπζίαζεο, ζπκβνπιήο θαη θαζνδήγεζεο πειαηψλ. 
 
ΑΓ2 Ξψο λα ππνινγίδεηο κε αθξίβεηα θαη ηαρχηεηα ην θφζηνο γηα ηνλ πειάηε. 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ε ζχλζεζε, ζχζηαζε, ραξαθηεξηζηηθά, νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη νη ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ.   
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα νθέιε ησλ πξντφλησλ γηα ηνπο πειάηεο. 
 
ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη ηπρφλ απψιεηεο θαη θζνξέο πιηθνχ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο ηνπ 

πειάηε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ13 Ρερληθέο ηεο πψιεζεο III 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ13.6 Νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εμππεξεηείο πειάηεο κε εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο νη νπνίνη 

ζα θεχγνπλ απφ ην ηκήκα/θαηάζηεκα ηθαλνπνηεκέλνη απφ 
ηελ εμππεξέηεζε θαη κε ηε δηάζεζε λα επηζηξέςνπλ γηα λέεο 
αγνξέο. 

 
ΚΑ2 Λα θαιχπηεηο ηα ελδερφκελα ιάζε ή παξαιείςεηο ησλ 

ζπλεξγαηψλ ζνπ θαη λα αιιάδεηο ηε δηάζεζε ηνπ πειάηε πξνο 
ην θαιχηεξν. 

 
ΚΑ3 Λα επηηπγράλεηο ηελ νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο κε παξάιιειε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο 

Απμεκέλεο απαηηήζεηο 
Δηδηθέο απαηηήζεηο 
Ξειάηεο εηδηθνχ βάξνπο 

 
ΠΔ2 Ιθαλνπνηεκέλνο 
πειάηεο 

Δπραξίζηεζε 
Δμππεξέηεζε 
Γηαθεκηζηήο 
Ξηζηφο 

 
ΠΔ3  Λάζε - παξαιείςεηο 

Αζηνρίεο 
Διιηπήο δηεξεχλεζε αλαγθψλ 
Ιάζνο ζπκπεξηθνξά 
Αδηαθνξία 
Κε πξφζεζε 
Ξξφηαζε αθαηάιιεινπ 
πξντφληνο 

 
ΠΔ4  πλεξγάηεο 

θηζηάκελνη 
Ππλάδειθνη 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ13.6 Νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη άκεζνη θαη έκκεζνη κέζνδνη θιεηζίκαηνο ηεο πψιεζεο. 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε πνιηηηθή θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηνπο φξνπο πψιεζεο.  
 
ΑΓ3 Ξψο λα θιείλεηο ηελ πψιεζε ζην ζσζηφ ρξφλν, ηθαλνπνηψληαο ηνλ πειάηε ζνπ. 
 
ΑΓ4 Ξφηε ρξεηάδεηαη λα παξέκβεηο γηα λα ζψζεηο ηελ πψιεζε θάπνηνπ ζπλεξγάηε. 
 
ΑΓ5 Ξψο νινθιεξψλεηο ηελ πψιεζε πξνζαξκνδφκελνο ζην θνηλσληθφ ζηπι ηνπ πειάηε.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 

ΛΛΠ14 Δμππεξέηεζε πειαηψλ III 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Ππκκεηνρή ζηελ εηνηκαζία θαλφλσλ, ζπληνληζκφο γηα ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ζε εηδηθνχο-
δχζθνινπο πειάηεο, ρεηξηζκφο εμεηδηθεπκέλσλ παξαπφλσλ θαη ηελ κεηά ηελ πψιεζε εμππεξέηεζε. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΛΠ14.1 Ππκκεηνρή ζηνλ θαζνξηζκφ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ζπληνληζκφο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο  
 
ΛΛΠ14.2 Σεηξηζκφο εμεηδηθεπκέλσλ παξαπφλσλ 
 
ΛΛΠ14.3 Δμππεξέηεζε εηδηθψλ πειαηψλ, ρεηξηζκφο «δχζθνισλ πειαηψλ»  θαη παξνρή 

εηδηθψλ εθπηψζεσλ 
 
ΛΛΠ14.4 Έκθαζε ζηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ14 Δμππεξέηεζε ηνπ πειάηε III 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ14.1 Ππκκεηνρή ζηνλ θαζνξηζκφ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ζπληνληζκφο γηα ηε βειηίσζε ηεο  
εμππεξέηεζεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ζπκκεηέρεηο ζηε δεκηνπξγία θαη ηήξεζή ελφο ζπζηήκαηνο 

εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 
εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε.  

 
ΚΑ2 Λα παξαθνινπζείο κε πξνζνρή ηε δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο ησλ 

πειαηψλ θαη λα θξνληίδεηο γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο 
εμππεξέηεζεο. 

 
ΚΑ3 Λα κεηαθέξεηο ζηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ ην φξακα ηεο επηρείξεζεο 

ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
πειαηψλ. 

 
ΚΑ4 Λα θαιιηεξγείο ζηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ ηελ θνπιηνχξα, φηη 

ζθνπφο ηνπ ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο, είλαη ε εμππεξέηεζε ηνπ 
πειάηε.  

 
ΚΑ5 Λα ιακβάλεηο θαη εθαξκφδεηο ηδέεο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ 

ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε. 
 
ΚΑ6 Λα παξαθνινπζείο ηηο ελέξγεηεο ηεο αγνξάο ζρεηηθά κε ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη λα αληιείο πιεξνθνξίεο θαη 
επθαηξίεο εθαξκνγήο θαη ζην δηθφ ζνπ ηκήκα / θαηάζηεκα. 

 
ΚΑ7 Λα επηζεκαίλεηο αλάγθεο θαη λα αμηνπνηείο επθαηξίεο θαηάξηηζεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  χζηεκα εμππεξέηεζεο 
πειάηε 

Ξνιηηηθή εμππεξέηεζεο 
Ρξφπνη ζπκπεξηθνξάο ζε 
πειάηεο 
Θαλφλεο εμππεξέηεζεο 
Γηαδηθαζίεο εμππεξέηεζεο 

 
ΠΔ2  Βειηίσζε 
εμππεξέηεζεο 

Θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά 
Θαιχηεξα πξντφληα 
Θαιχηεξεο δηαδηθαζίεο 
Αχμεζε πειαηψλ 
Κείσζε ιαζψλ 
Κείσζε παξαπφλσλ 
Αχμεζε θεξδψλ 

 
ΠΔ3  Κνπιηνχξα 

Θιίκα 
Λννηξνπία 
Ξηζηεχσ 
Όξακα 

 
ΠΔ4  Αγνξά 

Ξειάηεο – Θαηαλαισηέο 
Αληαγσληζκφο 
Νκάδεο αγνξαζηηθνχ 
ελδηαθέξνληνο 
Ξξνκεζεπηέο 

 
ΠΔ5  Καηάξηηζε 

Ξξαθηηθή εμάζθεζε ζην 
ρψξν εξγαζίαο 
Αηνκηθή ή νκαδηθή 
θαζνδήγεζε 
Πεκηλάξηα/Ππλέδξηα 
Δλεκεξψζεηο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ14.1 Ππκκεηνρή ζηνλ θαζνξηζκφ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ζπληνληζκφο γηα ηε 
βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο βειηηψλνπλ ηελ εμππεξέηεζε. 
 
ΑΓ2 Ξψο κπνξείο λα ζπληνλίδεηο ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο. 
 
ΑΓ3 Ξψο λα εθπαηδεχεηο ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ, πξνθεηκέλνπ ε εμππεξέηεζε πνπ παξέρνπλ λα έρεη 

ζπλερή βειηίσζε. 
 
ΑΓ4 Ξψο λα δεκηνπξγείο θαη λα εκπλέεηο πειαηνθεληξηθή θνπιηνχξα ζην ηκήκα / θαηάζηεκα ζνπ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηελ ζεκαληηθφηεηα θαη ξφιν ελφο πσιεηή ζηελ επηρείξεζε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ14 Δμππεξέηεζε ηνπ πειάηε ΗII 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ14.2 Σεηξηζκφο εμεηδηθεπκέλσλ παξαπφλσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθηειείο απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκφ γηα εμεηδηθεπκέλα 

παξαπφλα.  
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα ζπγθεθξηκελνπνηείο ηηο  αληηξξήζεηο 

ησλ πειαηψλ.  
 
ΚΑ3  Λα παξνπζηάδεηο ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε φια ηα ζηάδηα 

ρεηξηζκνχ ελφο παξαπφλνπ. 
 
ΚΑ4 Λα ηθαλνπνηείο θαη λ’ αληηζηξέθεηο ηε δηάζεζε ζε πειάηεο πνπ 

εθδήισζαλ εμεηδηθεπκέλα παξάπνλα. 
 
ΚΑ5 Λα ειαρηζηνπνηείο ηνλ αξηζκφ ησλ παξαπνλνχκελσλ πειαηψλ κε 

ηε βνήζεηα ησλ ζπλεξγαηψλ ζνπ.  
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Απνηειεζκαηηθφο 
ρεηξηζκφο 

Δμππεξέηεζε  
Ιχζε πξνβιήκαηνο  
Όθεινο πειάηε 
Ηθαλνπνίεζε πειάηε 
Ππκπεξηθνξά 
Όθεινο επηρείξεζεο 

 
ΠΔ2  Δμεηδηθεπκέλα 
παξάπνλα 

Γπζαξέζθεηαο 
Ξξντφληνο 
πεξεζίαο 
Δμππεξέηεζεο 
Ππκπεξηθνξάο 
Κε επαιήζεπζε πξνζδνθίαο 
Γηαδηθαζίαο/πνιηηηθήο 

 
ΠΔ3  Αληηξξήζεηο πειαηψλ 

Ξξαγκαηηθέο δηθαηνινγεκέλεο 
Αδηθαηνιφγεηεο 
Αφξηζηεο  
Αλαπνθαζηζηηθφηεηαο 

 
ΠΔ4  Θεηηθή πκπεξηθνξά 

Ρφλνο θσλήο 
Σακφγειν 
Σεηξνλνκίεο 
Πηάζε 
Ιεμηιφγην 
Ξεξηπνίεζε πειάηε  

 
ΠΔ5  πλεξγάηεο 

θηζηάκελνη 
Ππλάδειθνη 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ14.2 Σεηξηζκφο εμεηδηθεπκέλσλ παξαπφλσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα ηα λνκηθά δηθαηψκαηα ησλ πειαηψλ. 
 
ΑΓ2 Ξνηα ηα λνκηθά δηθαηψκαηα ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ εμεηδηθεπκέλσλ παξαπφλσλ. 
 
ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη ζπλεζέζηεξεο απαηηήζεηο εμεηδηθεπκέλσλ πειαηψλ.  
 
ΑΓ5 Ξψο επηηπγράλεηαη ε δηαηήξεζε ηεο αθνζίσζεο θαη εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ14 Δμππεξέηεζε ηνπ πειάηε ΗΗI 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΛΛΠ14.3 Δμππεξέηεζε εηδηθψλ πειαηψλ, ρεηξηζκφο «δχζθνισλ πειαηψλ» θαη παξνρή εηδηθψλ 

εθπηψζεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εμππεξεηείο εηδηθνχο πειάηεο θαη λα μεπεξλάο ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο. 
 
ΚΑ2 Λα αληηκεησπίδεηο κε επηηπρία δχζθνινπο πειάηεο. 
 
ΚΑ3 Λα επεκβαίλεηο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηψλεηο ηελ θαηάζηαζε κεηαμχ ησλ πσιεηψλ ηνπ 
ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο θαη δχζθνισλ πειαηψλ ή λα επηιχζεηο 
πεξηπηψζεηο θαθήο εμππεξέηεζεο. 

 
ΚΑ4 Λα παξέρεηο εηδηθέο εθπηψζεηο ζε θαηεγνξίεο πειαηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλεηο ηηο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο, καδί 
ηνπο απνβιέπνληαο ζε καθξνπξφζεζκα νθέιε ηεο 
επηρείξεζεο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δηδηθνί πειάηεο 

Ξειάηεο VIP 
Ξειάηεο ρνλδξηθήο 
Ππλεξγάηεο  

 
ΠΔ2  Γχζθνινη πειάηεο 

Απαηηεηηθνί 
Δξηζηηθνί 
Ξξνζβιεηηθνί 
Ξξνθαηεηιεκκέλνη  
 

ΠΔ3  Καθή εμππεξέηεζε 
Άζρεκε ζπκπεξηθνξά 
Ξαξεμεγήζεηο 
Αδηαθνξία 
Ακέιεηα 
Θαζπζηεξήζεηο 

 
ΠΔ4  Δηδηθέο εθπηψζεηο 

Ξνζνηηθέο 
Ξνηνηηθέο 
Ξξνεθπηψζεηο 
Αλαγλψξηζεο ιάζνπο 

 
ΠΔ5  Μαθξνπξφζεζκα νθέιε 

Δπηζθεςηκφηεηα 
Ππζηάζεηο 
Γηαθήκηζε 
Αθνζίσζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ14.3 Δμππεξέηεζε εηδηθψλ πειαηψλ, ρεηξηζκφο «δχζθνισλ» πειαηψλ θαη παξνρή εηδηθψλ 
εθπηψζεσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη ηερληθέο εμππεξέηεζεο εηδηθψλ πειαηψλ. 
 
ΑΓ2 Ξνηνο είλαη ν ηξφπνο ρεηξηζκνχ εηδηθψλ θαη δχζθνισλ πειαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αηζζάλνληαη 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη λα παξακέλνπλ αθνζησκέλνη πειάηεο. 
 
ΑΓ3 Ξφηε θαη πψο επεκβαίλεηο γηα λα βειηηψλεηο ηελ θαηάζηαζε κεηαμχ ζπλαδέιθσλ θαη πειαηψλ 

ή λα επηιχεηο πεξηπηψζεηο θαθήο εμππεξέηεζεο. 
 
ΑΓ4 Ξφηε θαη πψο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη εηδηθέο εθπηψζεηο ζηνπο πειάηεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ14 Δμππεξέηεζε ηνπ πειάηε ΗΗΗ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ14.4 Έκθαζε ζηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα πηζηεχεηο φηη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο απφθηεζεο ηεο 

αθνζίσζεο ηνπ πειάηε είλαη ε εμππεξέηεζε κεηά ηελ 
πψιεζε.  

 
ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο ηξφπνπο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε ζην 

ηκήκα/θαηάζηεκα. 
 
KA3 Nα έρεηο εκθπζήζεη ζηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ ζην ηκήκα/ 

θαηάζηεκα ηε ζεκαζία ηεο πψιεζεο κεηά ηελ εμππεξέηεζε. 
 
ΚΑ4 Λα εξεπλάο ζπλερψο θαη λα δεηάο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ 

ηξφπνπο  παξνρήο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε.  
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αθνζίσζε ηνπ πειάηε 

Ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 
Δπηζηξνθή γηα λέεο αγνξέο 
Ππζηάζεηο 
Γηαθήκηζε 

 
ΠΔ2  Σξφπνη εμππεξέηεζεο 
κεηά ηελ πψιεζε  

Ξιεξνθνξίεο 
Ππκβνπιέο 
Δθδειψζεηο εθηίκεζεο  
Άκεζε ιχζε πξνβιεκάησλ 
Ακέξηζην ελδηαθέξνλ 

 
ΠΔ3  εκαζία πψιεζεο κεηά 
ηελ εμππεξέηεζε 

Αθνζίσζε 
Ξηζηφηεηα 
Γηαηήξεζε 
Αχμεζε θχθινπ εξγαζηψλ 
Αχμεζε θεξδψλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ14.4 Έκθαζε ζηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο κε πνηνπο ηξφπνπο γίλεηαη ε παξνρή ηεο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πψο κπνξείο λα εκπλεχζεηο ζηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ, ηελ έλλνηα ηεο εμππεξέηεζεο 

κεηά ηελ πψιεζε. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε. 
 

 



130

  



131

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΛΛΠ15 Γηαρείξηζε απνζεκάησλ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ θαη ζέζπηζε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηνπ 
απνζέκαηνο. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΛΠ15.1 Νξγάλσζε θαη έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, παξαιαβψλ θαη 

δηαθηλήζεσλ 
 
ΛΛΠ15.2 Δθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηνπ απνζέκαηνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ15 Γηαρείξηζε απνζεκάησλ  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ15.1 Νξγάλσζε θαη έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, παξαιαβψλ θαη δηαθηλήζεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα έρεηο νξγαλψζεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 
 
ΚΑ2 Λα έρεηο νξγαλψζεη ηελ ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

παξαιαβψλ θαη ησλ δηαθηλήζεσλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 
 
ΚΑ3 Λα πξνβαίλεηο ελέξγεηεο ψζηε λα παξνπζηάδνληαη ειάρηζηα 

ειιείκκαηα θαη απψιεηεο εκπνξεπκάησλ. 
 
ΚΑ4 Λα δηαζέηεηο αμηφπηζηα δεδνκέλα γηα ην επίπεδν απνζεκάησλ θαη 

ηηο επηθείκελεο παξαιαβέο. 
 
ΚΑ5 Λα ζπλεξγάδεζαη αξκνληθά κε άιινπο ζπλαδέιθνπο. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Λεηηνπξγία 
απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ 

Θαλνληζκφο 
Ιεηηνπξγηθφηεηα 
Αζθαιήο ιεηηνπξγία  
Νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία 
Κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε 

 
ΠΔ2  Έιεγρνο 
απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ  

Κεραλνγξαθηθφο έιεγρνο  
Έιεγρνο απνζεκάησλ 
Έιεγρνο απσιεηψλ – θινπψλ 
Έθηαθηεο απνγξαθέο 
Δηήζηα απνγξαθή 

 
ΠΔ3  Παξαιαβέο - 
Γηαθηλήζεηο 

Νξγάλσζε ιεηηνπξγίαο 
Έιεγρνο πνζνηηθφο  
Έιεγρνο πνηνηηθφο 
Έγθαηξνο εθνδηαζκφο 

 
ΠΔ4  πλάδειθνη 

πεχζπλνο θεληξηθήο 
απνζήθεο 
πεχζπλνο αγνξψλ 
Γηεπζπληήο 
πεχζπλνο ηκεκάησλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ15.1 Νξγάλσζε θαη έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, παξαιαβψλ θαη 
δηαθηλήζεσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα ε ζεκαζία  θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ηνπ απνζεθεπηηθνχ 

ρψξνπ. 
 
ΑΓ2 Ξνην ην θχθισκα ξνήο θαη νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. 
 
ΑΓ3 Ξνηεο νη δηαδηθαζίεο παξαιαβήο θαη δηαθίλεζεο απνζεκάησλ. 
 
ΑΓ4 Ξψο λα αμηνπνηείο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεηο απφ ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ15 Γηαρείξηζε απνζεκάησλ  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ15.2 Δθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηνπ απνζέκαηνο  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθαξκφδεηο έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ 

απνζεκάησλ. 
 
ΚΑ2  Λα ιεηηνπξγείο ζπλερψο θαη κε αμηνπηζηία ην ζχζηεκα 

ειέγρνπ ησλ απνζεκάησλ.  
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  χζηεκα ειέγρνπ 

Θάξηεο απνζεκάησλ 
Κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή 
Διάρηζην απφζεκα 
Έθηαθηεο απνγξαθέο 

 
ΠΔ2  Αμηνπηζηία 

Ξξαγκαηηθά απνηειέζκαηα 
Βεβαηφηεηα 
Δκπνξεχζηκα πξντφληα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ15.2 Δθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηνπ απνζέκαηνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα ε ζεκαζία ηνπ ειέγρνπ ηνπ απνζέκαηνο. 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα παξέρεη ην ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ 

απνζέκαηνο.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 

ΛΛΠ16 Έθζεζε θαη δηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Δξγαζίεο γηα επηινγή ησλ εκπνξεπκάησλ, ηελ νξγάλσζε θαη έιεγρν ηεο παξαιαβήο, 
απνζήθεπζεο, παξνπζίαζεο θαη merchandising ησλ εκπνξεπκάησλ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΛΠ16.1 Δπηινγή ησλ πσινπκέλσλ εκπνξεπκάησλ 
 
ΛΛΠ16.2 Έιεγρνο ηεο πξνβνιήο θαη παξνπζίαζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ππεχζπλν δηαθφζκεζεο 
 
ΛΛΠ16.3 Πρεδηαζκφο, ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ merchandising 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ16 Έθζεζε θαη δηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:    
 
ΛΛΠ16.1 Δπηινγή ησλ πσινχκελσλ εκπνξεπκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

πιενλεθηήκαηα ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ 
θαη ηελ πξνηίκεζε πνπ δείρλεη ε αγνξά ζ’ απηά. 

 
ΚΑ2 Λα γλσξίδεηο θαιά ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηα 

πξντφληα ηνπ. 
 
ΚΑ3 Λα έρεηο ηελ ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ζπλεξγαζίαο. 
 
ΚΑ4 Λα αληιείο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο πειάηεο ζρεηηθά 

κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υαξαθηεξηζηηθά θαη 
πιενλεθηήκαηα πξντφλησλ 

Ξνηφηεηα 
Ρηκή 
Ξνζφηεηα 
Αληαγσληζκφο 

 
ΠΔ2  Αγνξά 

Έξεπλα 
Ράζεηο 
Εήηεζε 

 
ΠΔ3  Αληαγσληζκφο 

Ξνηθηιία γθάκαο 
Ξνηφηεηα 
Ξαξνπζίαζε 
Ξξνζθνξέο - ηηκέο 

 
ΠΔ4  πλεξγαζία 

Ππλάδειθνη  
Απνζήθε 
Ξειάηεο 
Ξξνκεζεπηέο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:   
 
ΛΛΠ16.1 Δπηινγή ησλ πσινχκελσλ εκπνξεπκάησλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πψο λα ζπιιέγεηο ηα θαηάιιεια ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηο: 

- Ξνηα είλαη ε θίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ κέρξη ζήκεξα. 
- Ξνηεο πξνβιέπνληαη λα είλαη νη πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ ζην άκεζν κέιινλ. 
- Ξνηα εκπνξεχκαηα ζα εμαθνινπζήζεη λα εκπνξεχεηαη θαη πνηα ζα θαηαξγήζεη. 

 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πψο κπνξείο λα δηαπξαγκαηεχεζαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο. 
 
AΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα θιείλεηο αλάινγεο 

ζπκθσλίεο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο . 
 
ΑΓ5 Λα έρεηο γλψζε επηθνηλσλίαο θαη αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ16 Έθζεζε θαη δηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ16.2 Έιεγρνο ηεο πξνβνιήο θαη παξνπζίαζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν 
δηαθφζκεζεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
KΑ1 Λα κεξηκλάο ψζηε ε πξνβνιή θαη ε δηαθήκηζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ ηφζν ζηηο βηηξίλεο φζν θαη ην εζσηεξηθφ ηνπ 
θαηαζηήκαηνο λα πξνθαιεί ηνπο πειάηεο γηα αγνξέο. 

 
ΚΑ2 Λα κεξηκλάο ψζηε νη πειάηεο λα δείρλνπλ εκθαλέο ελδηαθέξνλ 

θαη επηδνθηκαζία γηα ηα πξνβαιιφκελα εκπνξεχκαηα. 
 
ΚΑ3 Λα παξαθνινπζείο ηα πξνγξάκκαηα πξνβνιψλ θαη 

βηηξηλψλ ηνπ ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο. 
 
ΚΑ4 Λα δηαηεξείο αξκνληθή ζπλεξγαζία κε ην δηαθνζκεηή ηεο 

επηρείξεζεο.  
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Βηηξίλεο 

Δζσηεξηθέο 
Δμσηεξηθέο 
Ξξνβαιιφκελα πξντφληα 
Ρξφπνο πξνβνιήο 
Ύθνο 
Κέηξεζε απνηειέζκαηνο 

 
ΠΔ2  Δζσηεξηθφ 
θαηαζηήκαηνο 

Δζσηεξηθέο βηηξίλεο 
Γφλδνιεο 
Οάθηα 
Γηάδξνκνη 
Ρνίρνη 
Ξξνβνιέο εκπνξεπκάησλ 

 
ΠΔ3  Πξνγξάκκαηα 
πξνβνιήο θαη βηηξίλαο 

Δίδνο εκπνξεχκαηνο 
Ρφπνο 
Σξφλνο, δηάξθεηα 

 
ΠΔ4  Αξκνληθή πλεξγαζία 

Ξξνηάζεηο 
Πεβαζκφο ζε γλψζεηο 
Βνήζεηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ16.2 Έιεγρνο ηεο πξνβνιήο θαη παξνπζίαζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ 
ππεχζπλν δηαθφζκεζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη αξρέο θαη νη ζσζηέο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνβνιήο θαη παξνπζίαζεο 

εκπνξεπκάησλ. 
 
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο πξνβνιήο θαη παξνπζίαζεο εκπνξεπκάησλ. 
 
ΑΓ3 Ξνηνο είλαη ν θαηάιιεινο ρξφλνο γηα λα πξνβαίλεηο ζε πξνβνιέο θαη παξνπζηάζεηο πξντφλησλ. 
 
ΑΓ4 Ξψο λα θαηαζηξψλεηο πξνγξάκκαηα πξνβνιψλ. 
 
ΑΓ5 Ξνηα πξντφληα ρξεηάδεηαη λα πξνβιεζνχλ – παξνπζηαζηνχλ γηα λα πξνσζεζνχλ. 
 
ΑΓ6 Ξψο αλαγλσξίδεηο επθαηξίεο βειηίσζεο ηεο πξνβνιήο θαη παξνπζίαζεο εκπνξεπκάησλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ16 Έθζεζε θαη δηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ16.3 Πρεδηαζκφο, ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ merchandising 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαζνδεγείο ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζηνπο ρψξνπο έθζεζεο πξνθεηκέλνπ λα 
επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθφ merchandising. 

 
ΚΑ2 Λα παξαθνινπζείο ζπζηεκαηηθά ηελ απφδνζε ησλ ελεξγεηψλ  

merchandising θαη λα πξνβαίλεηο ζε αλαζεσξήζεηο θαη 
αιιαγέο φπνπ απαηηείηαη. 

 
ΚΑ3 Λα επνπηεχεηο ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ ζηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ 

Πιαλνγξάκκαηνο. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πλεξγάηεο  

Ξσιεηέο 
Γηαθνζκεηέο 
Δθπξνζψπνπο πξνκεζεπηψλ 
 

ΠE2  Merchandising 
Ρνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ 
Πήκαλζε 
Δπθνιία αλεχξεζεο 
Νξαηφηεηα 
Διθπζηηθφηεηα 
Ξξνζβαζηκφηεηα 
Ραπηφηεηα 
Δπθνιία επηινγήο 

 
ΠE3  Αλαζεσξήζεηο - 
αιιαγέο 

Γηνξζψζεηο 
Αιιαγέο 
Δληζρχζεηο 
Θαηαξγήζεηο 

 
ΠΔ4  Πιαλφγξακκα 

Θέζεηο θαηεγνξηψλ 
πξντφλησλ 
Θέζεηο πξντφλησλ 
Αξηζκφο φςεσλ  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ16.3 Πρεδηαζκφο, ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ merchandising 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη αξρέο θαη ελέξγεηεο ηνπ merchandising. 
 
ΑΓ2 Ξψο αλαγλσξίδεηο επθαηξίεο βειηίσζεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ merchandise. 
 
ΑΓ3 Ξνηα ε πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο γηα πξνκεζεπηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ελέξγεηεο 

merchandise. 
 
ΑΓ4 Ξψο λα εμεγείο θαη λα κεηαδίδεηο ζηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ζνπ 

πάλσ ζην merchandising. 
 
ΑΓ5 Ξψο λα παξαθνινπζείο θαη λα ειέγρεηο αλ θαη θαηά πφζνλ πινπνηήζεθαλ νη εληνιέο ζνπ απφ 

ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ.   

 



144

  



145

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ17 Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Ππκκεηνρή ζηελ επηινγή, ελεκέξσζε, θαζνδήγεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
ηεο επηρείξεζεο. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ:  
 
ΛΛΠ17.1 Ππκκεηνρή ζηελ επηινγή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
 
ΛΛΠ17.2 Δλεκέξσζε, θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε    
 
ΛΛΠ17.3 Αμηνιφγεζε θαη παξαθίλεζε 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ17 Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ17.1 Ππκκεηνρή ζηελ επηινγή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ζπκκεηέρεηο ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο λέσλ ζηειερψλ. 
  
ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο ηα βήκαηα πξνεηνηκαζίαο πξνζσπηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ.  Λα δηεμάγεηο απνηειεζκαηηθέο πξνζσπηθέο 
ζπλεληεχμεηο. 

 
ΚΑ3 Λα ηεξείο ηα πξνζφληα πξφζιεςεο θαηά ηε δηαδηθαζία 

πξφζιεςεο. 
 
KA4 Λα ειέγρεηο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ λένπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ  ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία πνπ ζα 
ηνπ αλαηεζεί. 

 
ΚΑ5 Λα δηαηεξείο ηελ εηήζηα ελαιιαγή πξνζσπηθνχ ηνπ 

ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο φζν ην δπλαηφλ πην ρακειά. 
 
ΚΑ6 Λα παξαθνινπζείο φηη νη πειάηεο κέλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ λένπ πξνζσπηθνχ. 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γηαδηθαζία πξφζιεςεο 

Αλάγθεο ζε αλζξψπηλν 
δπλακηθφ βάζεη 
πξνγξακκαηηζκνχ 
Αλάιπζε θαζεθφλησλ 
Ξεξηγξαθή ζέζεο εξγαζίαο 
Πθηαγξάθεζε θαηάιιεινπ 
ππνςεθίνπ 
Αλαδήηεζε ππνςεθίσλ κέζα 
ζηελ εηαηξεία 
Αλαδήηεζε ππνςεθίσλ εθηφο 
ηεο εηαηξείαο 
Ξξνζέιθπζε ππνςεθίσλ 

 
ΠΔ2  Πξνεηνηκαζία γηα 
πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο  

Κειέηε βηνγξαθηθψλ 
ζεκεησκάησλ 
Ξξνεπηινγή ππνςεθίσλ πνπ 
ζα θιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε 
Ξξνγξακκαηηζκφο 
ζπλεληεχμεσλ 
Πχλζεζε νκάδαο 
ζπλεληεπθηψλ 
Ξξνεηνηκαζία εξσηήζεσλ 
βάζεη αλάιπζεο 
θαζεθφλησλ, πεξηγξαθήο 
εξγαζίαο θαη ζθηαγξάθεζεο 
θαηάιιεινπ ππνςεθίνπ 
Ξξνεηνηκαζία εξσηήζεσλ 
πνπ απνξξένπλ απφ ηα 
βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα 

 
ΠΔ3  Πξνζφληα πξφζιεςεο 

Ξξνδηαγξαθέο ζέζεο 
Απαηηήζεηο 
Γλψζεηο 
Δκπεηξία 
Ξξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 
ΠΔ4  Καηαιιειφηεηα 
πξνζσπηθνχ 

Ξξνζφληα 
Γλψζεηο – Δκπεηξία 
Ππκπεξηθνξά 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ17 Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ17.1 Ππκκεηνρή ζηελ επηινγή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Δηήζηα ελαιιαγή 
πξνζσπηθνχ 

Απνρσξήζεηο 
Ξαξαηηήζεηο 
Απνιχζεηο 
Αλαλέσζε πξνζσπηθνχ 

 
ΠΔ6  Τπεξεζίεο 

Γλψζεηο – Απφδνζε 
Ππκπεξηθνξά 
Δμππεξέηεζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ17.1 Ππκκεηνρή ζηελ επηινγή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη ηερληθέο πξφζιεςεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πνηα ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο 

λέσλ ζηειερψλ. 
 
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη αλαγθαίεο  πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξνζφληα πνπ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ νη 

εξγαδφκελνη ζην ηκήκα/θαηάζηεκα. 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα βήκαηα πξνεηνηκαζίαο πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ. 
 
ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη ηερληθέο δηεμαγσγήο απνηειεζκαηηθψλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ. 
 
ΑΓ5 Ξψο κπνξείο λα αλαθαιχπηεηο αλ πξάγκαηη ν πξνζιακβαλφκελνο δηαζέηεη ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ απαηηεί ε ζέζε ζην ηκήκα/θαηάζηεκα. 
 
ΑΓ6 Ξψο λα εξγάδεζαη ζηελ επηινγή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ βιέπνληαο ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζε βάζνο ρξφλνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ17 Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ17.2 Δλεκέξσζε, θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ  (ΚΑ)  
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο αλάγθεο θαηάξηηζεο θαη λα αμηνπνηείο ηηο 

επθαηξίεο θαηάξηηζεο πνπ παξέρεη ε επηρείξεζε. 
 
ΚΑ2 Λα ελεκεξψλεηο ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ γηα φζα ηνπο 

αθνξνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο. 
 
ΚΑ3 Λα θξνληίδεηο γηα ηελ παξνρή θαηάξηηζεο. 
 
ΚΑ4 Λα παξέρεηο ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε ζηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ 

κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 
 
ΚΑ5 Λα κεηψλεηαη ζπλερψο ε αλάγθε γηα ηε δηθή ζνπ πξνζσπηθή 

παξέκβαζε ζε ζέκαηα θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο. 
 
ΚΑ6 Λα δηακνξθψλεηο έλα απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα 

ελεκέξσζεο γηα νκαιή έληαμε ησλ λενπξνζιεθζέλησλ κειψλ 
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

 
ΚΑ7 Λα θαζνδεγείο θαη λα εθπαηδεχεηο λέα ζηειέρε γηα 

απνηειεζκαηηθή έληαμή ηνπο ζηελ επηρείξεζε. 
 
 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ)  
 
ΠΔ1  Αλάγθεο θαηάξηηζεο 

Ξνιηηηθέο 
Λνκνζεζίεο  
Γηαδηθαζίεο, θαλνληζκνί 
Θαζήθνληα 
Δμνπιηζκφο 
Ρερλνινγία 
Ξξντφληα, ππεξεζίεο 
Δξγαζίεο 
Απαηηήζεηο πειαηψλ θαη 
αγνξάο 
 

ΠΔ2  Δπθαηξίεο θαηάξηηζεο 
Θεσξεηηθή θαηάξηηζε 
Ξξαθηηθή εμάζθεζε 
Δθπαίδεπζε θαηά ηελ 
εθηέιεζε εξγαζίαο 
Πεκηλάξηα 
Δπαλάιεςε 
 

ΠΔ3  Δλεκέξσζε 
πθηζηακέλσλ 

Άκεζε 
Ππζηεκαηηθή 
Ξιήξεο 
 

ΠΔ4  Καζνδήγεζε 
Μεθαζάξηζκα ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ 
πξντζηακέλνπ 
Ξαξαθνινχζεζε πινπνίεζεο 
Ππδήηεζε 
Πρέδην δξάζεο 
πνζηήξημε 
Άξζε εκπνδίσλ 

 
ΠΔ5  Πξνζσπηθή παξέκβαζε 

Βνήζεηα 
πφδεημε 
Γηφξζσζε 
Δπίπιεμε 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ17 Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ17.2 Δλεκέξσζε, θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ)  
 

ΠΔ6  Πξφγξακκα 
ελεκέξσζεο  

Ξιεξνθφξεζε γηα ην 
ηζηνξηθφ θαη ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
εηαηξείαο. 
Δπεμήγεζε ηεο δνκήο θαη 
ησλ ιεηηνπξγηψλ. 
Δπεμήγεζε επζπλψλ/ 
πεξηγξαθή ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 
ΠΔ7  Καζνδήγεζε θαη 
θαηάξηηζε λέσλ ζηειερψλ 

Ξξνεηνηκαζία/αλαλέσζε 
πιηθνχ εηζαγσγηθήο 
θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο 
λενπξνζιεθζέλησλ 
ινπνίεζε εηζαγσγηθήο 
θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο 
λενπξνζιεθζέλησλ 
Ξαξαθνινχζεζε θαη 
θαζνδήγεζε ζηα αξρηθά 
ζηάδηα 
Ππλερήο θαη άκεζε 
ακθίδξνκε επηθνηλσλία 
Θιίκα ζηήξημεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ17.2 Δλεκέξσζε, θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη  ηξφπνη θαη νη κέζνδνη πξνζσπηθήο θαη νκαδηθήο επηθνηλσλίαο. 
 
ΑΓ2 Ξψο λα νξγαλψλεηο θαη λα εθηειείο έλα πξφγξακκα ελεκέξσζεο. 
 
ΑΓ3 Ξψο λα νξγαλψλεηο θαη λα εθηειείο έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο. 
 
ΑΓ4 Ξψο λα εθαξκφδεηο απνηειεζκαηηθά ηηο ηερληθέο ηεο θαζνδήγεζεο. 
 
ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη κέζνδνη θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο απνηειεζκαηηθήο θαηάξηηζεο. 
 
ΑΓ6 Ξψο ιεηηνπξγεί ν ζεζκφο ηνπ κέληνξα. 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηελ ζεκαληηθφηεηα θαη ξφιν ελφο πσιεηή ζηελ επηρείξεζε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ17 Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ17.3 Αμηνιφγεζε θαη παξαθίλεζε 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ζπκκεηέρεηο ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ ζηειερψλ κε 

ην νπνίν λα θξίλνληαη αληηθεηκεληθά θαη αμηνθξαηηθά.  
 
ΚΑ2 Λα εθηειείο αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη 

κε γλσζηνχο εθ ησλ πξνηέξσλ ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ θαη 
ζπκπεξηθνξψλ κε βάζε ηηο νπνίνπο θξίλνληαη νη ζπλεξγάηεο. 

 
ΚΑ3 Λα ζέηεηο αηνκηθνχο θαη νκαδηθνχο ζηφρνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη νη φπνηνη είλαη 
ζπκβαηνί κε ην φξακα ηεο επηρείξεζεο.. 

 
ΚΑ4 Λα εθηειείο αλαπιεξνθφξεζε ησλ ζπλεξγαηψλ ζε ζπλερή 

βάζε. 
 
ΚΑ5 Λα δηελεξγείο ηαθηέο ζπλαληήζεηο θαηά ηηο νπνίεο επεμεγείηαη ην 

φξακα ηεο επηρείξεζεο, ζπδεηνχληαη θαη ζπκθσλνχληαη  ηα 
απνηειέζκαηα θαη νη λέεο επηδηψμεηο. 

 
ΚΑ6 Λα εθαξκφδεηο ζχζηεκα παξαθίλεζεο ησλ ζηειερψλ κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν πξνζθέξνληαο θίλεηξα. 
 
 
 
 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  χζηεκα αμηνιφγεζεο 

Ρεθκεξησκέλε εθηίκεζε ηεο 
απφδνζεο 
Ππγθεθξηκέλε θξίζε 
Ξξφηππα απφδνζεο ζέζεο 
Δληαία αληίιεςε θξηηεξίσλ 

ΠΔ2  Σνκείο δξαζηεξηνηήησλ 
θαη ζπκπεξηθνξψλ 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 
Δμππεξέηεζε πειάηε 
Ραρχηεηα απφθξηζεο 

ΠΔ3  Αηνκηθνί θαη νκαδηθνί 
ζηφρνη 

Ξνζνηηθνί  
Ξνηνηηθνί 

ΠΔ4  Αλαπιεξνθφξεζε 
Δπίπεδν απφδνζεο  
Δπίπεδν ζπκπεξηθνξάο 
Απαηηνχκελα απνηειέζκαηα 
Αλαγθαίεο δηνξζψζεηο 
Αλάγθεο ζπλεξγάηε 

ΠΔ5  Απνηειέζκαηα 
Αηνκηθά 
Νκαδηθά 
Απνθιίζεηο απφ ζηφρνπο 

ΠΔ6  Δπηδηψμεηο 
Αηνκηθέο επηδηψμεηο 
Νκαδηθέο επηδηψμεηο 
Παθείο, εθηθηέο, 
ζπκθσλεκέλεο 

ΠΔ7  Παξαθίλεζε 
Βειηίσζε επίδνζεο 
Πεκαληηθφηεηα ζπλεξγάηε 
Πεκαληηθφηεηα εξγαζίαο 
Πεκαληηθφηεηα νκάδαο 

ΠΔ8  Κίλεηξα 
Αληακνηβέο  
Αλαγλψξηζε 
Δπίηεπμε ζηφρσλ  
Δπζχλε 
Δμέιημε – Ξξναγσγή 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ17.3 Αμηνιφγεζε θαη παξαθίλεζε 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο σο εξγαιείν δηεχζπλζεο. 
 
ΑΓ2 Ξψο λα νξγαλψλεηο θαη λα πινπνηείο έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο.  
 
ΑΓ3 Ξψο λα επηιέγεηο θαηάιιεινπο αηνκηθνχο θαη νκαδηθνχο ζηφρνπο 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο γηαηί ε παξαθίλεζε είλαη ζεκαληηθή.  Ξνηα ηα επίπεδα ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ.  

Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο παξαθίλεζεο. 
 
ΑΓ5 Ξψο λα ρξεζηκνπνηείο ηελ παξαθίλεζε σο κνριφ αλάπηπμεο ησλ ζηειερψλ ζνπ θαη ηνπ 

ηκήκαηνο θαηαζηήκαηνο. 
 
ΑΓ6 Ξνηνο ν ηξφπνο ζέζπηζεο θαη πινπνίεζεο θηλήηξσλ. 
 
ΑΓ7 Ξνην είλαη ην φξακα ηεο επηρείξεζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΛΛΠ18 Νξγάλσζε, πξνγξακκαηηζκφο θαη επνπηεία  εξγαζηψλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Ππκκεηνρή ζηνλ εηήζην θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ, ζχληαμε θαη επνπηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ, 
παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο, ηελ επηθνηλσλία θαη ηκεκαηηθέο ζπλαληήζεηο, 
εθζέζεηο θαη  αλαθνξέο, θαζψο θαη δηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο θαη δεκφζηεο ζρέζεηο. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ:  
 
ΛΛΠ18.1 Ππκκεηνρή ζηνλ εηήζην θαζνξηζκφ ζηφρσλ, πξνγξακκαηηζκφ πφξσλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο 
 
ΛΛΠ18.2 Πχληαμε θαη επίβιεςε πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

θαη πνηφηεηαο.  
 
ΛΛΠ18.3 Δξγαζίεο ξνπηίλαο 
 
ΛΛΠ18.4 Δπηθνηλσλία θαη ζπλαληήζεηο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο 
 
ΛΛΠ18.5 Γηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο θαη άζθεζε δεκνζίσλ ζρέζεσλ, κέζσ δεκηνπξγίαο θαη 

θαιιηέξγεηαο επαθψλ κε θνξείο θαη θέληξα επηξξνήο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ18  Νξγάλσζε, πξνγξακκαηηζκφο θαη  επνπηεία  εξγαζηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ18.1 Ππκκεηνρή ζηνλ εηήζην θαζνξηζκφ ζηφρσλ, πξνγξακκαηηζκφο πφξσλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ζπκκεηέρεηο ελεξγά ζηνλ θαζνξηζκφ εηήζησλ ζηφρσλ 

νη νπνίνη πξνάγνπλ ην φξακα ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΚΑ2 Λα παξνπζηάδεηο ηνπο ζηφρνπο ζνπ πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο θαη 

λα ηνπο πείζεηο λα ηνπο επηηχρνπλ.  Λα ζπλδέεηο ηνπο ζηφρνπο 
απηνχο κε ην φξακα ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο πξνζσπηθνχο 
ζηφρνπο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 
ΚΑ3 Λα πξνβιέπεηο, λα εθαξκφδεηο θαη λα παξαθνινπζείο ηνπο 

πφξνπο ηνπ ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο. 
 
ΚΑ4 Λα θαηαζηξψλεηο ζρέδηα δξάζεο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ζπλεξγαηψλ ζνπ θαη λα επηκειείζαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δλεξγφο πκκεηνρή 

Ξξνζσπηθή παξνπζία 
Ξξνηάζεηο 
Γηεπθξηλίζεηο 
Ππκθσλία 

 
ΠΔ2  Δηήζηνη ζηφρνη 

Ξσιήζεηο  
Ξνζνζηφ επηζθεπηψλ πνπ 
αγνξάδνπλ πξντφληα 
Ξσιήζεηο αλά πειάηε 
Έμνδα  
Δκπνξεχκαηα  
Ξξνκεζεπηέο, ζπλεξγάηεο 
Πηειέρσζε 
Δθπαίδεπζε 
Δγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 
Γηαδηθαζίεο 
Απφδνζε 
Ξνηφηεηα 
Ηθαλνπνίεζε πειάηε 

 
ΠΔ3  Πφξνη 

Νηθνλνκηθνί 
Φπζηθνί 
Αλζξψπηλνη 
Ρερλνινγηθνί 

 
ΠΔ4  ρέδην Γξάζεο 

Ξξφβιεςε 
Πηφρνο 
Σξνλνδηάγξακκα 
πεχζπλνο  
Αμηνιφγεζε 
Γηφξζσζε  

 
ΠΔ5  πλεξγάηεο 

θηζηάκελνη 
Γηεπζπληέο 
πεχζπλνη ηκεκάησλ 
Ξξνκεζεπηέο 
Πχκβνπινη 
Ινγηζηέο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ18.1 Ππκκεηνρή ζηνλ εηήζην θαζνξηζκφ ζηφρσλ, πξνγξακκαηηζκφο πφξσλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο ζηφρσλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα θξηηήξηα επηινγήο εηήζησλ ηκεκαηηθψλ ζηφρσλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο βαζηθέο νηθνλνκηθέο γλψζεηο γηα λα κπνξείο  λα ζπκκεηέρεηο κε ελεξγφ θαη 

απνδνηηθφ ηξφπν ζηελ επηινγή θαη παξαθνινχζεζε νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ην φξακα ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο λα θαηαζηξψλεηο ζρέδηα δξάζεο. 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πψο κπνξείο λα πείζεηο ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ λα απνδέρνληαη ηηο πξνηάζεηο ζνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ18  Νξγάλσζε,  πξνγξακκαηηζκφο θαη  επνπηεία  εξγαζηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΛΛΠ18.2 Πχληαμε θαη επίβιεςε πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

θαη πνηφηεηαο 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαγξάθεηο ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο/ 

θαηαζηήκαηνο ζνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεηο έλα 
πξφγξακκα εξγαζηψλ. 

 
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο θξηηήξηα αλάζεζεο γηα ηηο επί κέξνπο 

εξγαζίεο ζηνπο πθηζηάκελνπο ζνπ ζρεηηθά κε ην 
πξφγξακκα εξγαζηψλ. 

 
ΚΑ3 Λα εθαξκφδεηο δηάθνξεο κεζφδνπο επίβιεςεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ, ρσξίο λα εκπιέθεζαη ζε 
ιεπηνκέξεηεο. 

 
ΚΑ4 Λα βεβαηψλεζαη φηη ην πξφγξακκα εξγαζηψλ  

εθηειείηαη θαλνληθά, αθφκε θαη θαηά ηελ απνπζία ζνπ. 
 
ΚΑ5 Λα εθαξκφδεηο δηάθνξνπο ηξφπνπο παξαθνινχζεζεο 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο.  
 
ΚΑ6 Λα ζπγθεληξψλεηο βαζηθά ζηαηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία. 
 
ΚΑ7 Λα εηνηκάδεηο ζχληνκεο αιιά πεξηεθηηθέο εθζέζεηο  γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο. 
 
ΚΑ8 Λα εηζεγείζαη γξαπηά ή πξνθνξηθά πξνηάζεηο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ηκήκαηνο. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλάγθεο 

Άλζξσπνη 
Δμνπιηζκφο 
Δκπνξεχκαηα 
Κέζα 
Ξιεξνθνξίεο 
Πηνηρεία 

 
ΠΔ2  Πξφγξακκα εξγαζηψλ 

Ξξνζθνξέο - πξνβνιέο 
Αλαθαηαηάμεηο εκπνξεπκάησλ 
Αλαθαηλίζεηο 
Έθηαθηεο εξγαζίεο 
Δξγαζίεο ξνπηίλαο 

 
ΠΔ3  Κξηηήξηα αλάζεζεο 

Γηαζεζηκφηεηα ζπλεξγάηε 
Ηθαλφηεηα 
Πθνπηκφηεηα 
Δπηθηλδπλφηεηα 

 
ΠΔ4  Μέζνδνη επίβιεςεο 

Δπνπηεία 
Ξαξαθνινχζεζε 
Αίζζεκα αζθάιεηαο ζηνπο 
ζπλεξγάηεο 
Βειηίσζε ηεο απφδνζεο 

 
ΠΔ5  Σξφπνη παξαθνινχζεζεο 

Ξαξαηήξεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ 
Κειέηε πιεξνθνξηψλ 
Ππγθξίζεηο απνηειεζκάησλ 
Γηνξζσηηθέο θηλήζεηο 

 
ΠΔ6  Παξαγσγηθφηεηα  θαη 
πνηφηεηα 

Ξνζνηηθή δηάζηαζε 
Ξνηνηηθή εμππεξέηεζε 
 

ΠΔ7  Βαζηθά ζηαηηζηηθά θαη 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Νηθνλνκηθά πνζνηηθά κεγέζε 
Νηθνλνκηθά πνηνηηθά κεγέζε  
Νηθνλνκηθνί δείθηεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ18.2 Πχληαμε θαη επίβιεςε πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο.  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο λα δηαρεηξίδεζαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέηεηο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο εξγαζίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζην ηκήκα/θαηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξείο 

λα ζπληάζζεηο ην πξφγξακκα εξγαζηψλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζχληαμε ελφο πξνγξάκκαηνο. 
 
ΑΓ4 Ξψο λα αζθείο επίβιεςε ζνπο ζπλεξγάηεο ζνπ, ρσξίο λα δεκηνπξγείο ή λα επηηείλεηο 

πξνβιήκαηα. 
 
ΑΓ5 Ξψο θαη απφ πνηεο πεγέο λα βξίζθεηο, λα κειεηάο θαη λα αλαιχεηο ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο.  
 
ΑΓ6 Ξψο λα εηνηκάδεηο κηα έθζεζε εηζεγήζεσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ18  Νξγάλσζε,  πξνγξακκαηηζκφο θαη  επνπηεία  εξγαζηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ18.3 Δξγαζίεο ξνπηίλαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κεηέρεηο θαη λα ειέγρεηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηηο εξγαζίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 
ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο.  

 
ΚΑ2 Λα ειέγρεηο, λα πηζηνπνηείο θαη λα επηθπξψλεηο κε ηελ ππνγξαθή 

ζνπ δηάθνξα έγγξαθα θαη παξαζηαηηθά. 
 
ΚΑ3 Λα εηνηκάδεηο, ππνβάιεηο θαη επεμεγείο νινθιεξσκέλεο 

πξνζθνξέο ζε πειάηεο. 
 
ΚΑ4 Λα αμηνινγείο πξνζθνξέο πξνκεζεπηψλ. 
 
ΚΑ5 Λα παξαιακβάλεηο, λα ραξαθηεξίδεηο απνδέθηεο ζην 

ηκήκα/θαηάζηεκα θαη λα απνζηέιιεηο έληππε θαη ειεθηξνληθή 
αιιεινγξαθία.   

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καζεκεξηλέο εξγαζίεο 

Άλνηγκα θαηαζηήκαηνο 
Αλάζεζε εξγαζηψλ 
Άλνηγκα, θιείζηκν ηακείνπ 
Ξαξαθνινχζεζε θίλεζεο 
Αιιεινγξαθία 
Δπαθέο 

 
ΠΔ2  Έγγξαθα - 
Παξαζηαηηθά 

Απνδείμεηο 
Ρηκνιφγηα 
Γειηία απνζηνιήο 
Δζσηεξηθά δειηία 

 
ΠΔ3  Οινθιεξσκέλεο 
πξνζθνξέο 

Ξεξηγξαθή εκπνξεπκάησλ 
Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 
εκπνξεπκάησλ 
Σξφλνο παξάδνζεο 
Ρηκέο 
Όξνη πιεξσκήο 
Δθπηψζεηο 
Ξεξίνδνο ηζρχο 
Δηδηθνί φξνη 

 
ΠΔ4  Αιιεινγξαθία 

Έγγξαθα 
Ξεξηνδηθφο ηχπνο 
Δγθχθιηνη 
Δπηζηνιέο 
e-mails 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ18.3 Δξγαζίεο ξνπηίλαο   

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη εξγαζίεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο. 
 
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη ππεξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. 
 
ΑΓ3 Ξψο λα αλαζέηεηο, λα ζπληνλίδεηο θαη λα επηβιέπεηο εξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο. 
 
ΑΓ4 Ξψο λα εηνηκάδεηο νινθιεξσκέλεο πξνζθνξέο.  
 
ΑΓ5 Ξψο λα αζθείο ηελ ηερληθή ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο πψιεζεο. 
 
ΑΓ6 Ξψο λα δηαρεηξίδεζαη έγγξαθα θαη αιιεινγξαθία.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ18  Νξγάλσζε,  πξνγξακκαηηζκφο θαη  επνπηεία  εξγαζηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  
 

ΛΛΠ18.4 Δπηθνηλσλία θαη ζπλαληήζεηο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα επηθνηλσλείο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ κε απνηειεζκαηηθέο 

κεζφδνπο επηθνηλσλίαο. 
 
ΚΑ2 Λα ζπλεηζθέξεηο κε νπζηαζηηθέο απφςεηο, εηζεγήζεηο  θαη 

απνθάζεηο ζηηο ζπλαληήζεηο. 
 
ΚΑ3 Λα εθηειείο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ. 
 
ΚΑ4 Λα νξγαλψλεηο απνηειεζκαηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο 

ζπλεξγάηεο ζνπ θαηά ηηο νπνίεο ζα γίλεηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε 
ηελ εξγαζία, ζα ιακβάλνληαη απνθάζεηο θαη ζα δίδνληαη 
εληνιέο. 

 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέζνδνη επηθνηλσλίαο 

Ιεθηηθή 
Κε ιεθηηθή 
Ππλελλφεζε 
Αληίιεςε 
Ξξνζαξκνγή 
Δξσηήζεηο 
Αθξφαζε 

 
ΠΔ2  πλαληήζεηο 

Ραθηέο 
Έθηαθηεο 
Δξσηήζεηο 
Αθξφαζε 

 
ΠΔ3  πλεξγάηεο 

θηζηάκελνη 
πεχζπλνη ηκεκάησλ 
Άιια ζηειέρε ηεο 
επηρείξεζεο 
Ξξνκεζεπηέο 
Ρερληθνί, ζπληεξεηέο 
Πχκβνπινη 

 
ΠΔ4  Οξγάλσζε 
απνηειεζκαηηθψλ 
ζπλαληήζεσλ 

Ξξνγξακκαηηζκέλεο 
Ξξνελεκέξσζε 
Agenda 
Γηάξθεηα 
Αθξφαζε 
Απνθάζεηο 
Ξξαθηηθά 
Γηαλνκή πξαθηηθψλ 
Αλαηξνθνδφηεζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ18.4 Δπηθνηλσλία θαη ζπλαληήζεηο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο θαη νη βαζηθέο ηερληθέο επηθνηλσλίαο θαη ε εθαξκνγή ηνπο κε ηνπο 

ζπλεξγάηεο ζνπ. 
 
ΑΓ2  Ξψο δηνξγαλψλνληαη απνηειεζκαηηθέο ζπζθέςεηο. 
 
ΑΓ3 Ξψο κπνξείο λα αμηνπνηείο ηνπο ζπζθέςεηο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηπγράλεηο ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα γηα ην ηκήκα/θαηάζηεκα.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ18 Νξγάλσζε, πξνγξακκαηηζκφο θαη  επνπηεία  εξγαζηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΛΛΠ18.5 Γηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο θαη άζθεζε δεκνζίσλ ζρέζεσλ, κέζσ δεκηνπξγίαο θαη θαιιηέξγεηαο 

επαθψλ κε θνξείο θαη θέληξα επηξξνήο. 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να ζπκκεηέρεηο ζηηο δηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο ηνπ 

ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο ζνπ. 
 
ΚΑ2 Λα αλαπηχζζεηο θαζεκεξηλά δεκφζηεο ζρέζεηο κε  πειάηεο θαη 

ππνςήθηνπο πειάηεο. 
 
ΚΑ3 Λα δηαηεξείο άξηζηεο ζρέζεηο κε ηηο αξρέο ηεο πεξηνρήο θαη κε 

άιια θέληξα επηξξνήο θαη λα πξνσζείο ηε δεκηνπξγία θαη ηελ 
θαιιηέξγεηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ καδί ηνπο. 

 
ΚΑ4  Λα πξνηείλεηο ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο επθαηξίεο πξνβνιήο 

ηεο, κέζσ δηαθεκηζηηθψλ ελεξγεηψλ θαη δεκνζίσλ 
ζρέζεσλ. 

 
ΚΑ5 Λα πξνβάιιεηο ηελ επηρείξεζε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζε θνηλνηηθέο εθδειψζεηο παξνπζηάδνληαο ην 
θνηλσληθφ ηεο πξφζσπν.  

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γηαθεκηζηηθέο 
ελέξγεηεο 

Γηαθήκηζε ζην ξαδηφθσλν 
Γηαθήκηζε ζηε ηειεφξαζε 
Γηαθήκηζε ζην ηχπν 
Δθδειψζεηο 
Γηαλνκή θπιιαδίσλ 
Σνξεγίεο 
«Απφ ζηφκα ζε ζηφκα» 

 
 
ΠΔ2  Γεκφζηεο ζρέζεηο 

Ππρλέο επαθέο 
Ππκκεηνρή ζε εθδειψζεηο 
Σνξεγίεο 
Ξξνζθνξέο 

 
ΠΔ3  Αξρέο 

Γήκνο 
Αζηπλνκία 
Θνηλνηηθνί Πχιινγνη 
Πρνιεία 
Θνηλνθειή Ηδξχκαηα 

 
ΠΔ4 Κνηλνηηθέο εθδειψζεηο 

Αζιεηηθά γεγνλφηα 
Ξαλεγπξηθέο εθδειψζεηο 
Θνηλσθειή έξγα 
Ξνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ18.5 Γηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο θαη άζθεζε δεκνζίσλ ζρέζεσλ, κέζσ δεκηνπξγίαο θαη 
θαιιηέξγεηαο επαθψλ κε θνξείο θαη θέληξα επηξξνήο. 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνο είλαη ν δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο απφ ηελ επηρείξεζε γηα δηαθήκηζε θαη ελέξγεηεο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη λα ζπγθεθξηκελνπνηείο ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. 
 
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη  βαζηθέο αξρέο ηνπ κάξθεηηλγθ. 
 
ΑΓ3 Ξψο κπνξείο λα  θηίδεηο δεκφζηεο ζρέζεηο.  
 
ΑΓ4 Ξψο λα κεηξάο ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθεκηζηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 

ΛΛΠ19 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία ΗΗΗ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Ππκκεηνρή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, εθαξκνγή, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ ζεκάησλ 
εξγαζηαθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην θαηάζηεκα/ηκήκα γηα εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο 
θαη θαλνληζκψλ.  Δθηίκεζε θίλδπλσλ, θαζνξηζκφο θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη 
πξφιεςεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηξίηα πξφζσπα. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΛΠ19.1 Ππκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε αζθάιεηαο θαη πγείαο 
 
ΛΛΠ19.2 Δθηίκεζε θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο 
 
ΛΛΠ19.3 Θαζνξηζκφο θαη ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΛΛΠ19 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία ΗΗΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:    
 
ΛΛΠ19.1 Ππκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε αζθάιεηαο θαη πγείαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα έρεηο ελεξγφ ζπκκέηνρε ζηελ εθαξκνγή ηεο 

πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο.   
 
ΚΑ2  Λα ππάξρεη μεθάζαξε θαηαλνκή επζπλψλ θαη 

θαζεθφλησλ ζην θαηάζηεκα/ηκήκα.   
 
ΚΑ3 Λα ζπκκεηέρεηο ζηελ αλνηθηή επηθνηλσλία θαη 

δηαβνχιεπζε κε ζπλαδέιθνπο, θαη ηξίηα 
άηνκα. 

 
ΚΑ4 Λα παξέρεηο βνήζεηα ζηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο 

εθηίκεζεο θηλδχλσλ θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ 
εηζεγήζεσλ. 

 
ΚΑ5  Λα παξέρεηο βνήζεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη 
πγείαο ηεο εηαηξείαο. 

 
ΚΑ6 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο αλάγθεο επηκφξθσζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ηκήκα/θαηάζηεκα θαη λα 
κεξηκλείο γηα ηελ θάιπςε ηνπο.   

 
ΚΑ7 Λα δηαηεξείο θαηάιιειε ππνδνκή, ζρέδηα θαη 

εθπαίδεπζε γηα πξψηεο βνήζεηεο, ππξφζβεζε θαη 
έθηαθηεο αλάγθεο. 

 
ΚΑ8 Λα επηβιέπεηο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαηά ηελ 

εθηέιεζε επηθηλδχλσλ εξγαζηψλ θαη ηε ρξήζε 
εμνπιηζκνχ αζθαιείαο. 

 
ΚΑ9 Λα εθηειείο ζπρλέο επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο 

ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, εμνπιηζκφ, κεζφδνπο 
εξγαζίαο θαη ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο κε 
ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε πξνβιεκάησλ θαη 
αδπλακηψλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο γηα λα 
επηιχνληαη πξνηνχ πξνθιεζεί πξφβιεκα ή 
αηχρεκα. 

 
ΚΑ10 Λα αζθείο άκεζε δηαρείξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ επηζεσξήζεσλ. 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δπζχλεο θαη θαζήθνληα 

Αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε θίλδπλσλ 
Έθδνζε θαη αλαζεψξεζε κειέηεο 
εθηίκεζεο θίλδπλσλ 
Πχληαμε θαη αλαζεψξεζε ζπζηήκαηνο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Ξξφζβαζε ζε αξρείν ζρεηηθψλ 
λνκνζεζηψλ θαη θαλνληζκψλ 
Ρήξεζε θαη ελεκέξσζε αξρείνπ 
αζθάιεηαο 
Δηζήγεζε θαη εθαξκνγή κέηξσλ 
αζθάιεηαο 
Θέζπηζε θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ θαη 
νδεγηψλ εξγαζίαο 
Θέζπηζε πξνγξάκκαηνο θαη ζηφρσλ 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Ξαξαρψξεζε θαη επίβιεςε ηεο ρξήζεο 
κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Ππληνληζκφο, επίβιεςε, έιεγρνο θαη 
επηζεσξήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
κέηξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ 
αζθάιεηαο 
Αλαγλψξηζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 
θαη παξνρή εθπαίδεπζεο/ελεκέξσζεο 
Ππζθέςεηο γηα αζθάιεηα θαη πγεία 
Ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο αζθάιεηαο 
Δηνηκαζία αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ. 
Δπηθνηλσλία θαη ζπληνληζκφο κε ηηο 
αξκφδηεο ππεξεζίεο 
Γηεξεχλεζε, θαηαγξαθή θαη 
γλσζηνπνίεζε αηπρεκάησλ, αζζελεηψλ 
θαη ζπκβάλησλ 
Γηαηήξεζε θαηάιιειεο ππνδνκήο, 
ζρεδίσλ θαη εθπαίδεπζεο γηα πξψηεο 
βνήζεηεο, ππξφζβεζε θαη έθηαθηεο 
αλάγθεο 
Ππληήξεζε θαη επηζεψξεζε εμνπιηζκνχ 
Δθηέιεζε αγνξψλ ζρεηηθψλ κε ηνλ 
ηνκέα αζθαιείαο θαη πγείαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΛΛΠ19 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία ΗΗΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:    
 
ΛΛΠ19.1 Ππκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε αζθάιεηαο θαη πγείαο 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
ΚΑ11 Λα εθαξκφδεηο ηε δηαδηθαζία επίιπζεο 

παξεθθιίζεσλ θαη πξνβιεκάησλ ηα νπνία 
αλαγλσξίδνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο θαη αθνξνχλ  
ηελ αζθάιεηα, πγεία θαη επεκεξία. 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ2  Δπηθνηλσλία θαη δηαβνχιεπζε 

Ραθηέο ζπλαληήζεηο κε ζπλαδέιθνπο 
Ππλεδξίεο ηεο επηηξνπήο αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Δλεκέξσζε εξγαδνκέλσλ 
Γξαπηέο νδεγίεο 
Δζσηεξηθά ζεκεηψκαηα 
Δγρεηξίδηα αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Πεκάλζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο 
Δπηθνηλσλία κε αξκφδηεο ππεξεζίεο 
Πρφιηα θαη παξαηεξήζεηο ηξίησλ 
αηφκσλ 
Δλεκέξσζε δηεχζπλζεο θαη ππεχζπλσλ 
γηα ειιείςεηο, αδπλακίεο θαη 
πξνβιήκαηα 
Δλεκέξσζε δηεχζπλζεο θαη ππεχζπλσλ 
γηα αηχρεκα, αζζέλεηα θαη επηθίλδπλν 
ζπκβάλ 

ΠΔ3  πλάδειθνη 
Δξγαδφκελνη ζην ηκήκα/θαηάζηεκα 
Δξγαδφκελνη ζε άιια ηκήκαηα ηα 
νπνία επεξεάδνληαη ή επεξεάδνπλ ηελ 
αζθάιεηα θαη πγεία ηνπ 
ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο 
Κέιε επηηξνπήο αζθάιεηαο ηεο 
εηαηξίαο 
Δξγαδφκελνη κε εηδηθά θαζήθνληα ζηνλ 
ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο 
πεχζπλνη ηκεκάησλ θαη δηεπζπληέο 
Δθπαηδεπφκελνη ζπλάδειθνη 
Δπνρηαθνί ζπλάδειθνη 

ΠΔ4  Αξκφδηεο ππεξεζίεο 
Ρκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 
Ξπξνζβεζηηθή ππεξεζία 
Ηαηξηθέο ππεξεζίεο 
Ρνπηθή απηνδηνίθεζε 
Άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο 

ΠΔ5  Σξίηα Άηνκα 
Ξειάηεο 
Δπηζθέπηεο 
Ξξνκεζεπηέο 
Γηαλνκείο 
πεξγνιάβνη 
Ρερληθνί 
Άιινη ζπλεξγάηεο 
Γηεξρφκελνη  
Γείηνλεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΛΛΠ19 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία ΗΗΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:    
 
ΛΛΠ19.1 Ππκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε αζθάιεηαο θαη πγείαο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Βνήζεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο 
θαη πγείαο 

Δλεκέξσζε αξρείνπ αζθάιεηαο 
Αλαγλψξηζε θίλδπλσλ ζην ρψξν 
εξγαζίαο 
Δηζήγεζε θαη εθαξκνγή κέηξσλ 
αζθάιεηαο 
Δθαξκνγή δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ 
εξγαζίαο 
Θέζπηζε πξνγξάκκαηνο θαη ζηφρσλ 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Δπίβιεςε ηεο ρξήζεο κέζσλ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Ππληνληζκφο, επίβιεςε, έιεγρνο θαη 
επηζεσξήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
κέηξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ 
αζθάιεηαο 
Αλαγλψξηζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 
θαη παξνρή εθπαίδεπζεο/ελεκέξσζεο 
Ππζθέςεηο γηα αζθάιεηα θαη πγεία 
Δλεκέξσζε ηεο δηεχζπλζεο γηα ηπρφλ 
πξνβιήκαηα θαη απνθιίζεηο 
Δλεκέξσζε ζε πεξηπηψζεηο 
αηπρεκάησλ, αζζελεηψλ θαη 
ζπκβάλησλ 

ΠΔ7  Αλάγθεο επηκφξθσζεο  
Λένη εξγαδφκελνη 
Δμνπιηζκφο 
Θαηλνχξγηνο εμνπιηζκφο 
Θαηλνχξγηεο ηερλνινγίεο 
Δθηηκήζεηο θηλδχλνπ 
Δηδηθνί θίλδπλνη 
Λέεο πξαθηηθέο ή κέζνδνη εξγαζίαο 
Έθηαθηεο αλάγθεο 

ΠΔ8  Γηαρείξηζε απνηειεζκάησλ 
επηζεσξήζεσλ 

Θαηαγξαθή 
Ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ 
Δηνηκαζία ζρεδίνπ δξάζεο 
Ξξνγξακκαηηζκφο εθπαίδεπζεο 
Θνηλνπνίεζε ζηε δηεχζπλζε 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΛΛΠ19 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία ΗΗΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:    
 
ΛΛΠ19.1 Ππκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε αζθάιεηαο θαη πγείαο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ9  Γηαδηθαζία επίιπζεο 
παξεθθιίζεσλ θαη πξνβιεκάησλ 

Αλαγλψξηζε 
Ππιινγή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 
Ξξνζδηνξηζκφο αηηηψλ  
Θαηαγξαθή 
Απφθαζε γηα δηνξζσηηθά κέηξα 
Δηνηκαζία ζρεδίνπ δξάζεο 
Θνηλνπνίεζε ζηε δηεχζπλζε 
Δθαξκνγή θαη έιεγρνο δηνξζσηηθψλ 
κέηξσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:   
 

ΛΛΠ19.1 Ππκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε αζθάιεηαο θαη πγείαο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηεο νη πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεζηψλ θαη θαλνληζκψλ πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 

εξγαζία. 
 
ΑΓ2 Ρη είλαη ε πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη πγείαο.  Ξνηα είλαη ε πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο 

επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ3 Ρη είλαη ε εθηίκεζε θίλδπλνπ. Ξνην είλαη ην πεξηερφκελν θαη νη εηζεγήζεηο ηεο ηζρχνπζαο 

κειέηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ γηα ην ηκήκα/θαηάζηεκα.  Ξσο εθαξκφδνληαη νη εηζεγήζεηο 
απηέο.   

 
ΑΓ4 Ρη είλαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο. Ξνην είλαη ην πεξηερφκελν θαη νη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο επηρείξεζεο.   
 
ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο επζχλεο θαη θαζήθνληα ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο. Ξνηνη είλαη νη 

αξκφδηνη γηα ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο, αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ 
πεξηζηαηηθψλ ζηελ επηρείξεζε. 

 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη γεληθνί θαη νη εηδηθνί θίλδπλνη θαη πνηα κέηξα, νδεγίεο αζθάιεηαο ηζρχνπλ ζην 

ηκήκα/θαηάζηεκα. 
 
ΑΓ7 Ξνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη πψο ρξεζηκνπνηνχληαη. 
 
ΑΓ8 Ξνηνο είλαη ν ξφινο, επζχλεο θαη ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο αζθάιεηαο. 
 
ΑΓ9 Ξνηα είλαη ηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη δηαβνχιεπζεο.  Κε πνηνπο ηξφπνπο ηα επηηπγράλνπκε. 
 
ΑΓ10 Ξνηα είλαη ηα ζέκαηα θαηάξηηζεο ησλ εξγαδφκελσλ.  Ξψο αλαγλσξίδνπκε ηηο αλάγθεο 

θαηάξηηζεο. 
 
ΑΓ11 Ρη είλαη ε έθηαθηε αλάγθε.  Ξνηα ηα ζρέδηα δξάζεο έθηαθησλ αλαγθψλ. 
 
ΑΓ12 Ξψο εθηεινχληαη επηζεσξήζεηο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηα πιαίζηα ηεο επηηξνπήο αζθάιεηαο ή 

αλεμάξηεηα απφ απηή. 
 
ΑΓ13 Ξψο ηεθκεξηψλνληαη θαη επηιχνληαη ηα απνηειέζκαηα επηζεσξήζεσλ, νη παξεθθιίζεηο θαη 

πξνβιήκαηα. 
 
ΑΓ14 Ξφηε απαηηείηαη επίβιεςε εξγαζίαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ19 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία ΗΗΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:    
 
ΛΛΠ19.2 Δθηίκεζε θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εληνπίδεηο ηηο πεγέο θηλδχλσλ ζην ρψξν 

εξγαζίαο θαη λα ζπιιέγεηο πιεξνθνξίεο θαη 
ζηνηρεία.  

 
ΚΑ2 Λα εληνπίδεηο ηα επεξεαδφκελα πξφζσπα θαη 

ηνλ ηξφπν επεξεαζκνχ ηνπο απφ ηνπο 
θηλδχλνπο.  

 
ΚΑ3 Λα εθηειείο αμηνιφγεζε ηνπ θίλδπλνπ θαη λα 

ιακβάλεηο απφθαζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
ησλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ πξφιεςεο. 

 
ΚΑ4 Λα απνθαζίδεηο γηα ηα επηπξφζζεηα κεηξά 

αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαη ηε ζεηξά 
πξνηεξαηφηεηαο ηνπο. 

 
ΚΑ5 Λα θαηαγξάθεηο ηα επξήκαηα ηεο εθηίκεζεο 

θίλδπλνπ. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δληνπηζκφο πεγψλ θίλδπλνπ 

Δξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη 
Δθηεινχκελα θαζήθνληα 
Ππλζήθεο εξγαζίαο  
Ξεξηβάιινλ εξγαζίαο 
Θηίξηα, ππαίζξηνη ρψξνη θαη πξφζβαζε 
ζε απηά 
Δμνπιηζκφο θαη εξγαιεία  
ιηθά θαη νπζίεο 
Θίλδπλνη πνπ έρνπλ ήδε αλαγλσξηζηεί 
θαη νη πεγέο ηνπο 
Αηπρήκαηα, επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο 
θαη άιια ζπκβάληα πνπ έρνπλ ζπκβεί, 
είραλ ζπλέπεηεο ζηελ πγεία θαη ηα 
νπνία έρνπλ αλαθεξζεί 

 
ΠΔ2  Πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία 

Ξαξαηήξεζε ηνπ εξγαζηαθνχ 
πεξηβάιινληνο 
Ξαξαηήξεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 
εθηεινχληαη 
Ππδήηεζε κε εξγαδφκελνπο 
Ξαξαηήξεζε εμσηεξηθψλ 
παξαγφλησλ 
Ξαξαηήξεζε εξγαζηψλ πνπ 
εθηεινχληαη απφ ηξίηνπο 
Ηζηνξηθφ αηπρεκάησλ θαη αζζελεηψλ 
Γξαπηέο δηαδηθαζίεο θαη εγρεηξίδηα 
εξγαζίαο 
Ρερληθά βηβιηάξηα θαη νδεγνί ρξήζεο 
εμνπιηζκνχ 
Γειηία δεδνκέλσλ αζθαιείαο νπζηψλ 
Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ 
επηβιαβψλ, παξαγφλησλ ζην ρψξν 
εξγαζίαο 
Ηζηνζειίδα Ρκήκαηνο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζίαο 
Δπηζηεκνληθή θαη ηερληθή 
βηβιηνγξαθία 

 
ΠΔ3  Δπεξεαδφκελα πξφζσπα 

Δξγαδφκελνη ζην ηκήκα/θαηάζηεκα 
Δξγαδφκελνη ζε άιια ηκήκαηα ηα 
νπνία επεξεάδνληαη ή επεξεάδνπλ 
ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ηνπ 
ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ19 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία ΗΗΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:    
 
ΛΛΠ19.2 Δθηίκεζε θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 

Άιινη ζπλάδειθνη  
Δθπαηδεπφκελνη ζπλάδειθνη 
Δπνρηαθνί ζπλάδειθνη  
Ξειάηεο 
Δπηζθέπηεο 
Ξξνκεζεπηέο 
Γηαλνκείο 
πεξγνιάβνη 
Ρερληθνί 
Άιινη ζπλεξγάηεο 
Γηεξρφκελνη  
Γείηνλεο 

 
ΠΔ4  Σξφπνο επεξεαζκνχ 

Θάλαηνο 
Ρξαπκαηηζκφο 
Αζζέλεηα 
ιηθή δεκία  

 
ΠΔ5  Αμηνιφγεζε θηλδχλνπ 

Πνβαξφηεηα 
Ξηζαλφηεηα 
Θίλδπλνο 

 
ΠΔ6  εηξά πξνηεξαηφηεηαο 

Δμάιεηςε θηλδχλνπ 
Διαρηζηνπνίεζε θηλδχλνπ κε ηε 
ρξήζε νξγαλσηηθψλ κέηξσλ 
Διαρηζηνπνίεζε θηλδχλνπ κε ηε 
ρξήζε ζπιινγηθψλ κέηξσλ 
πξνζηαζίαο 
Κείσζε θηλδχλνπ κε ηε ρξήζε κέζσλ 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:   
 

ΛΛΠ19.2 Δθηίκεζε θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεζηψλ θαη θαλνληζκψλ πεξί εθηίκεζεο 

θηλδχλνπ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο θίλδπλνπ.   
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πεγέο πιεξνθφξεζεο εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο.   
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνπιάρηζην κηα κέζνδν δηαβάζκηζεο ηνπ θίλδπλνπ.  
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ηνπ έληππνπ εθηίκεζεο θίλδπλνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε   

επηρείξεζε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ19 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία ΗΗΗ 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:    

 
ΛΛΠ19.3 Θαζνξηζκφο θαη ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εηζεγείζαη πξνο ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο 

κέηξα αζθάιεηαο ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ 
απνηειεζκαηηθά ηνπο θηλδχλνπο ζην ρψξν 
εξγαζίαο. 

 
ΚΑ2 Λα θαηαγξάθεηο νινθιεξσκέλεο νδεγίεο 

εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3 Λα εηνηκάδεηο ζηφρνπο αζθάιεηαο θαη 

πξφγξακκα δξάζεο γηα ην ηκήκα/θαηάζηεκα. 
 
ΚΑ4 Λα κεξηκλάο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

επεξεαδφκελσλ πξνζψπσλ. 
 
ΚΑ5 Λα κεξηκλάο γηα ηελ παξνρή ησλ πφξσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέηξα αζθάιεηαο  

Ππιινγηθά κέηξα πξνζηαζίαο 
Αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο 
Αληηθαηάζηαζε επηθίλδπλεο νπζίαο 
Ππληήξεζε, βειηίσζε εμνπιηζκνχ 
Βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ 
Νξγάλσζε εξγαζίαο 
Αιιαγή ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο κηαο 
δηαδηθαζίαο ή εξγαζίαο 
Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ  
Πήκαλζε 
Δηνηκαζία νδεγηψλ εξγαζίαο 

ΠΔ2  Οινθιεξσκέλεο νδεγίεο 
εξγαζίαο  

Ξεξηγξαθή ρψξνπ θαη εξγαζία πνπ 
ζα εθηειεζηεί 
Ξξνεξγαζία θαη πξνεηνηκαζία 
Κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί 
Έιεγρνο κεραλεκάησλ θαη 
εμνπιηζκνχ πξηλ θαη κεηά ηελ ρξήζε 
ηνπο 
Ξνηνο/νη είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο/νη 
λα εθηειέζεη/νχλ ηελ εξγαζία 
Ξφηε ζα γίλεη ε εξγαζία ζε ζρέζε κε 
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ρψξν 
Πήκαλζε θαη πεξηνξηζκνί ζηελ 
πξφζβαζε 
Κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

ΠΔ3  ηφρνη αζθάιεηαο  
Δθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε 
Βειηίσζε ζήκαλζεο 
Βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ 
Βειηίσζε πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 
Βειηίσζε ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη 
επεκεξίαο 
Βειηίσζε ή αληηθαηάζηαζε 
εμνπιηζκνχ 
Βειηίσζε νξγάλσζεο αζθάιεηαο  
Βειηίσζε ζρεδίσλ θαη κέζσλ 
εθηάθησλ αλαγθψλ 

ΠΔ4  Πξφγξακκα δξάζεο  
Δλέξγεηεο γηα πινπνίεζε ηνπ θάζε 
ζηφρνπ 
πεπζπλφηεηεο 
Σξνληθά πιαίζηα 
Ξξνυπνινγηζκφο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ19 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία ΗΗΗ 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:    

 
ΛΛΠ19.3 Θαζνξηζκφο θαη ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Δλεκέξσζε  

Ππγθεληξψζεηο θαη ζπλαληήζεηο 
Γξαπηέο νδεγίεο 
Δζσηεξηθά ζεκεηψκαηα 
Δγρεηξίδηα αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Πεκάλζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο 

ΠΔ6  Δπεξεαδφκελα πξφζσπα 
Δξγαδφκελνη ζην ηκήκα/θαηάζηεκα  
Δξγαδφκελνη ζε άιια ηκήκαηα ηα 
νπνία επεξεάδνληαη ή επεξεάδνπλ 
ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ηνπ 
ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο 
Άιινη ζπλάδειθνη  
Δθπαηδεπφκελνη ζπλάδειθνη 
Δπνρηαθνί ζπλάδειθνη  
Ξειάηεο 
Δπηζθέπηεο 
Ξξνκεζεπηέο 
Γηαλνκείο 
πεξγνιάβνη 
Ρερληθνί 
Άιινη ζπλεξγάηεο 
Γηεξρφκελνη  
Γείηνλεο 

 ΠΔ7  Πφξνη 
Νηθνλνκηθνί 
Αλζξψπηλνη 
Θαηάξηηζε 
Δγθαηαζηάζεηο 
Δμνπιηζκφο 
ιηθά 
Νξγαλσηηθνί 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:   
 

ΛΛΠ19.3 Θαζνξηζκφο θαη ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεζηψλ θαη θαλνληζκψλ πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο 

ζηελ εξγαζία. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πεγέο πιεξνθφξεζεο εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο γηα αλαγλψξηζε ησλ 

κέηξσλ αζθάιεηαο.   
 
ΑΓ3 Ρη είλαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο. Ξνην είλαη ην πεξηερφκελν θαη νη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο επηρείξεζεο.   
 
ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη γεληθνί θαη νη εηδηθνί θίλδπλνη θαη πνηα κέηξα, νδεγίεο αζθάιεηαο ηζρχνπλ ζην 

ηκήκα/θαηάζηεκα. 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη πψο ρξεζηκνπνηνχληαη. 
 
ΑΓ6 Ρη είλαη ε έθηαθηε αλάγθε.  Ξνηα είλαη ηα ζρέδηα δξάζεο εθηάθησλ αλαγθψλ.   
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πσο λα ζπληάζζεηο γξαπηέο νδεγίεο αζθάιεηαο. 
 
ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηη είλαη ην ζρέδην δξάζεο.  Λα επηιέγεηο ζηφρνπο αζθαιείαο θαη λα εηνηκάδεηο 

ζρέδην δξάζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ20 Αηνκηθή απφδνζε ΗΗΗ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Ξξνζσπηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα ηεο εξγαζίαο βάζεη ζηφρσλ θαη ζε ζπλζήθεο 
πίεζεο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ:  
 
ΛΛΠ20.1 Ξξνζσπηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 
 
ΛΛΠ20.2 Ηθαλφηεηα εξγαζίαο βάζεη ζηφρσλ θαη ππφ ζπλζήθεο πίεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ20 Αηνκηθή απφδνζε ΗΗΗ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΛΛΠ20.1 Ξξνζσπηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα δηαηεξείο ρξνλνδηαγξάκκαηα. 
 
ΚΑ2 Λα κεηαδίδεηο κελχκαηα πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 
 
ΚΑ3 Λα θάλεηο ζπρλά απηνθξηηηθή, λα δηνξζψλεηο ηα ιάζε ζνπ θαη 

λα βειηηψλεηο ηελ πξνζσπηθή ζνπ απφδνζε αιιά θαη ηνπ 
ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο.  

 
ΚΑ4 Λα αζθείο δηνίθεζε δηαηεξψληαο θιίκα νκάδαο. 
 
ΚΑ5 Λα πεηπραίλεηο αηνκηθνχο ζηφρνπο θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο νκάδαο ζνπ. 
 
ΚΑ6 Λα πξνθαιείο έκπλεπζε ζηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ ζηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πλεξγάηεο 

θηζηάκελνη 
Ππλάδειθνη 
πεχζπλνη ηκεκάησλ 
Ξξνκεζεπηέο 

 
ΠΔ2  Απηνθξηηηθή 

Απζηεξφηεηα 
Αληηθεηκεληθφηεηα 
Ππγγλψκε 
Βειηίσζε 
 

ΠΔ3  Κιίκα νκάδαο 
Νκφλνηα 
Αιιειεμάξηεζε 
Θνηλφο ζθνπφο 
Αιιεινβνήζεηα 
Ππλαίλεζε 

 
ΠΔ4  Αηνκηθνί ζηφρνη 

Ξνζνηηθνί 
Ξνηνηηθνί 

 
ΠΔ5  ηφρνη νκάδαο 

Ξνζνηηθνί 
Ξνηνηηθνί 

 
ΠΔ6  Έκπλεπζε 

Όξακα 
Πθνπφο 
Απνηέιεζκα 
Δπηηπρία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ20.1 Ξξνζσπηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξψο λα δηαρεηξίδεζαη ζσζηά ηνλ ρξφλν ζνπ θαη λα βάδεηο ηηο ζσζηέο πξνηεξαηφηεηεο. 
 
ΑΓ2 Ξψο λα ζπλεξγάδεζαη αθφκε θαη κε άηνκα κε δηαθνξεηηθή αληίιεςε απφ ηε δηθή ζνπ. 
 
ΑΓ3 Ξψο λα επηθνηλσλείο απνηειεζκαηηθά κε ηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο ζνπ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηερληθέο παξαθίλεζεο θαη εγεζίαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ20 Αηνκηθή απφδνζε ΗΗI 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ20.2 Ηθαλφηεηα εξγαζίαο βάζεη ζηφρσλ θαη ππφ ζπλζήθεο πίεζεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
KA1 Λα εξγάδεζαη θαη λα αμηνινγείο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο ζνπ κε βάζε ζηφρνπο.  
 
KA2 Λα δεηάο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ λα εξγάδνληαη θαη λα 

θξίλνληαη βάζεη ζηφρσλ. 
 
KA3 Λα ζεζπίδεηο ηε βξαρππξφζεζκε θαη κεζνπξφζεζκε ζηνρνζεζία 

ηνπ ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο πνπ δηεπζχλεηο ε νπνία πξνάγεη ην 
φξακα ηεο επηρείξεζεο. 

 
ΚΑ4 Λα εξγάδεζαη ζε ζπλζήθεο πίεζεο θαη έληνλεο θφξηηζεο. 
 
ΚΑ5 Λα δεηάο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ λα εξγάδνληαη ζε παξφκνηεο 

ζπλζήθεο. 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Απνηειεζκαηηθφηεηα 

Απφδνζε 
Δπίδνζε 
Ξαξαγσγηθφηεηα 

 
ΠΔ2  ηφρνη 

Αηνκηθνί 
Ρκεκαηηθνί 
Δηαηξηθνί 

 
ΠΔ3  πλζήθεο πίεζεο 

Έληνλε εξγαζία 
Αληίμνεο ζπλζήθεο 
Ξίεζε ρξφλνπ 
Διιείςεηο πφξσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ20.2 Ηθαλφηεηα εξγαζίαο βάζεη ζηφρσλ θαη ππφ ζπλζήθεο πίεζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξψο λα εξγάδεζαη βάζεη ζηφρσλ. 
 
ΑΓ2 Ξψο λα ζέηεηο βξαρππξφζεζκνπο θαη κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ζηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ. 
 
ΑΓ3 Ξνην είλαη ην φξακα ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ4 Ξψο λα δηαρσξίδεηο ηα ζεκαληηθά θαη ηα επείγνληα ζέκαηα πξνθεηκέλνπ λα ζέηεηο αλαγθαίεο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα ζνπ επηηξέπνπλ λα θέξλεηο ζε πέξαο ηελ εξγαζία ζνπ ζε ζπλζήθεο 
πίεζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ21 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ΗΗI 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε πθηζηακέλνπο, πξντζηακέλνπο θαη 
ηξίηα πξφζσπα, δηαρείξηζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη επίβιεςε ησλ επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ 
θαη ιήςε βειηησηηθψλ ή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ:  
 
ΛΛΠ21.1 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε πθηζηακέλνπο, 

πξντζηακέλνπο θαη ηξίηα πξφζσπα 
 
ΛΛΠ21.2 Γηαρείξηζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, επίβιεςε επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ιήςε 

βειηησηηθψλ ή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ21 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ΗΗΗ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΛΛΠ21.1 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε πθηζηακέλνπο, πξντζηακέλνπο 

θαη ηξίηα πξφζσπα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθπέκπεηο επαγγεικαηηζκφ ζηηο επαθέο ζνπ θαη ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο ζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζνπ. 
 
ΚΑ2 Λα δηαηεξείο κηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζνπ, πξντζηακέλνπο θαη πθηζηακέλνπο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 

 
ΚΑ3 Λα κεηαδίδεηο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ην φξακα ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηνπο εηαηξηθνχο θαη ηκεκαηηθνχο ζηφρνπο. 
 
ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο απνηειεζκαηηθά δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη 

εξγαιεία επηθνηλσλίαο.  
 
ΚΑ5 Λα δηαηεξείο αξκνληθή ζπλεξγαζία θαη απνδνηηθφηεηα κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο αθφκε θαη ζε ζπλζήθεο πίεζεο. 
 
ΚΑ6 Λα εμππεξεηείο ην φξακα, ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο 

επηρείξεζεο, ηεξψληαο ηνπο λφκνπο θαη ηε δενληνινγία.   
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δπαγγεικαηηζκφο 

Αμηνπηζηία 
Ππλέπεηα 
Πνβαξφηεηα 
Πεβαζκφο ηνπ ρψξνπ 
Γλψζε αληηθεηκέλνπ ζε 
βάζνο 

 
ΠΔ2  Απνηειεζκαηηθή 
επηθνηλσλία 

Απνζηνιή ζαθνχο 
κελχκαηνο 
Ηθαλφηεηα ιήςεο κελχκαηνο 
Ξξνθνξηθή επηθνηλσλία 
Γξαπηή επηθνηλσλία 
Γιψζζα ζψκαηνο 

 
ΠΔ3  Σξφπνη  θαη εξγαιεία 
επηθνηλσλίαο 

Ξξνθνξηθή επηθνηλσλία. 
Ππλαληήζεηο ελδνηκεκαηηθέο/ 
δηνίθεζεο/πξνζσπηθνχ. 
Δλεκεξψζεηο 
Γξαπηή επηθνηλσλία 
Δζσηεξηθά ζεκεηψκαηα 
Δθζέζεηο 
Νδεγίεο 
Ξηλαθίδεο αλαθνηλψζεσλ 
Κε-ιεθηηθή επηθνηλσλία 

 
ΠΔ4  Αξκνληθή πλεξγαζία 

Ξξφζεζε ζπλεξγαζίαο 
Πεβαζκφο ηδεψλ 
Πεβαζκφο πξνζσπηθφηεηαο 
Απνδνρή δηαθνξεηηθφηεηαο 
Ππλαίλεζε 

 
ΠΔ5  πκθέξνληα 
επηρείξεζεο 

Θεξδνθνξία 
Θαιή θήκε 
Απφδνζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ21.1 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε πθηζηακέλνπο, 
πξντζηακέλνπο θαη ηξίηα πξφζσπα 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ζε βάζνο ηελ εξγαζία ζνπ θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηπρφλ 

ιάζε θαη παξαιείςεηο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

κε πθηζηάκελνπο, πξντζηάκελνπο θαη ηξίηα πξφζσπα. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο ηερληθέο δηεμαγσγήο ζπλαληήζεσλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πψο λα ζπκπεξηθέξεζαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ θαη ζε ηξίηνπο κε ηξφπν πνπ 

λα πξνσζείο ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πψο λα αλαπηχζζνπλ νη πθηζηάκελνη ζνπ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά. 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πνην είλαη ην φξακα ηεο επηρείξεζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ21 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ΗΗΗ 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ21.2 Γηαρείξηζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, επίβιεςε επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ θαη  ιήςε  
βειηησηηθψλ ή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα δηαηεξείο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζνπ κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζνπ. 
 
ΚΑ2 Λα θξνληίδεηο ψζηε νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ πθηζηακέλσλ 

ζνπ κεηαμχ ηνπο λα είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. 
 
ΚΑ3 Λα αληηιακβάλεζαη ηηο αηνκηθέο ζνπ ηθαλφηεηεο θαη 

πεξηνξηζκνχο θαη πσο απηέο επεξεάδνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο 
ζρέζεηο. 

 
ΚΑ4 Λα παίξλεηο ηα αλαγθαία κέηξα πξφιεςεο γηα απνθπγή 

ζπγθξνχζεσλ. 
 
ΚΑ5 Λα εθηειείο παξέκβαζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ 

ζπλεξγαηψλ ζνπ πξνο φθεινο ηεο εξγαζίαο. 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

Ππλαίζζεκα 
Δπαθή 
Αιιειεπίδξαζε 
Αιιεινβνήζεηα 
πνζηήξημε 
Απηνέιεγρνο 

 
ΠΔ2  Αηνκηθέο ηθαλφηεηεο 
θαη πεξηνξηζκνί 

Γηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία 
θαη επίιπζε επηθνηλσληαθψλ 
πξνβιεκάησλ. 
Γηαρείξηζε παξαπφλσλ, 
δηαθσληψλ, δηαπιεθηηζκψλ. 
Γηαρείξηζε πνιιαπιψλ ηχπσλ 
λνεκνζχλεο. 
Γηαρείξηζε ζηξεο 
Γηαρείξηζε ρξφλνπ 

 
ΠΔ3  Μέηξα πξφιεςεο γηα 
απνθπγή ζπγθξνχζεσλ 

Ξξφβιεςε 
Απνηξεπηηθέο ελέξγεηεο 
Θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο 
Δλζάξξπλζε ζπδήηεζεο 
δηαθσληψλ 
Δπίιπζε 

 

ΠΔ4  πγθξνχζεηο 
Ξξνζσπηθέο 
Νκαδηθέο 
Δξγαζηαθέο 

 
ΠΔ5  Παξέκβαζε ζηηο 
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

Γηαηηεζία 
Γηεπζέηεζε 
Ρηκσξία – Δπίπιεμε 
Ππκβηβαζκφο 
Απνθπγή ζχγθξνπζεο 
Δπηβνιή 
Ππλεξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ21.2 Γηαρείξηζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, επίβιεςε  επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ θαη  ιήςε 
βειηησηηθψλ ή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ηερληθή δηαρείξηζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 
 
ΑΓ2 Ξψο κπνξείο λα δεκηνπξγείο θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο. 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη ηερληθέο επίιπζεο πξνζσπηθψλ ζπγθξνχζεσλ. 
 
ΑΓ4 Ξψο πξέπεη λα παξεκβαίλεηο ζηελ επίιπζε δηαπξνζσπηθψλ δηαθνξψλ. 
 
ΑΓ5 Ξψο λα ρξεζηκνπνηείο απνηειεζκαηηθά ηελ αλαγλψξηζε, επηβξάβεπζε, επίπιεμε. 
 
ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη δηθέο ζνπ ηθαλφηεηεο θαη πεξηνξηζκνί πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ22 Θινπέο θαη απψιεηεο ΗΗΗ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Ππκκεηνρή ζηε ζέζπηζε θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 
αζθάιεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ:  
 
ΛΛΠ22.1 Ππκκεηνρή ζηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 
 
ΛΛΠ22.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ22 Θινπέο θαη απψιεηεο ΗΗΗ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ22.1 Ππκκεηνρή ζηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ζπκκεηέρεηο ζηε δεκηνπξγία θαη λα εθαξκφζεηο γξαπηνχο 

θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα βνεζνχλ ζηελ αζθάιεηα ησλ 
εκπνξεπκάησλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 
ΚΑ2 Λα νξγαλψζεηο ζχζηεκα ψζηε θίλδπλνη απφ θινπέο, απψιεηεο 

θαη θαθφβνπιεο ελέξγεηεο πνπ επηθέξνπλ δεκηά ζηελ 
επηρείξεζε λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα αλαθέξνληαη ακέζσο. 

 
ΚΑ3 Λα δηαρεηξίδεζαη εμνπιηζκφ αζθάιεηαο πνπ ζα απνηξέπεη 

ελέξγεηεο θαθφβνπιεο επί ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο.  

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Κινπέο 

Απφ ην πξνζσπηθφ 
Απφ ηξίηνπο 

 
ΠΔ2  Απψιεηεο 

Φζνξέο 
Εεκηέο 
Έιιεηςε απνηξεπηηθψλ 
κέζσλ 
Ιάζε 
Ιαζξνρεηξίεο 

 
ΠΔ3  Καθφβνπιεο ελέξγεηεο 

Εεκηέο 
Θαηαζηξνθέο 
Θινπέο 
Γηαξξήμεηο 
Ιεζηείεο 

 
ΠΔ4  Δμνπιηζκφο αζθάιεηαο 

Πχζηεκα αζθάιεηαο 
Θάκεξεο 
Ππλαγεξκφο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ22.1 Ππκκεηνρή ζηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ αλαγθαηφηεηα ζέζπηζεο κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εκπνξεπκάησλ θαη 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο.  
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εκπνξεπκάησλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο λα ζπλεξγάδεζαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ θαη κε ηξίηνπο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηη επηδηψθεηο θαη λα θαηαζηξψλεηο αλάινγα ην πξφγξακκα ζνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ22 Θινπέο θαη απψιεηεο ΗΗΗ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ22.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα  ησλ 
εκπνξεπκάησλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θξνληίδεηο γηα ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 
 
ΚΑ2 Λα ιακβάλεηο άκεζεο ελέξγεηεο φπνηε ρξεηαζηεί. 
 
ΚΑ3 Λα θξνληίδεηο γηα ηε ζπζηεκαηηθή βειηίσζε θαη αλαλέσζε ησλ 

θαλνληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο. 
 
    
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Παξαθνινχζεζε 

Ππζηεκαηηθή επίβιεςε 
Θάκεξεο  
Πηνηρεία 
Ιεηηνπξγία ζπλαγεξκψλ 
Δγξήγνξζε πξνζσπηθνχ 

 
ΠΔ2  Άκεζεο ελέξγεηεο 

Δλεκέξσζε 
Αιιαγέο ζε θαλφλεο θαη 
δηαδηθαζίεο 
Ξξνζζήθε, αληηθαηάζηαζε 
εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο 
Δθπαίδεπζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ22.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
εκπνξεπκάησλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
AΓ1 Ξψο λα εθπαηδεχεηο θαη λα θαηεπζχλεηο ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο. 
 
ΑΓ2 Ξφηε θαη πψο λα ελεξγείο πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη άκεζεο ελέξγεηεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:   

 
ΛΛΠ23 γηεηλή ηξνθίκσλ ΗΗΗ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηκήκαηνο ηξνθίκσλ, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη 
εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο HACCP, κέζνδνη επνπηείαο θαη ιήςεο ελεξγεηψλ γηα ηελ αζθάιεηα 
θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ:  
 
ΛΛΠ23.1 Νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηκήκαηνο ηξνθίκσλ 
 
ΛΛΠ23.2 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο θαλνληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ HACCP 
 
ΛΛΠ23.3 Κέζνδνη επνπηείαο, ειέγρνπ, κέηξεζεο θαη ιήςεο ελεξγεηψλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ23 γηεηλή ηξνθίκσλ ΗΗΗ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ23.1 Νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηκήκαηνο ηξνθίκσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα νξγαλψλεηο θαη λα ειέγρεηο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ην 

ηκήκα ηξνθίκσλ ππφ ηελ επζχλε ζνπ. 
 
ΚΑ2 Λα κεξηκλάο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ νξζνχ πεξηβάιινληνο 

εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3 Λα επηβεβαηψλεηο ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ βαζηθήο 

πγηεηλήο.  
 
ΚΑ4 Λα εθπαηδεχεηο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ηα ζηειέρε ηνπ 

ηκήκαηνο ζηηο αξρέο βαζηθήο πγηεηλήο. 
 
ΚΑ5 Λα θξνληίδεηο ψζηε ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο θαη εξγαιεία ηνπ 

ηκήκαηνο λα ιεηηνπξγνχλ κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 
 
ΚΑ6 Λα εθαξκφδεηο ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο γηα πεξηπηψζεηο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε ζσζηψλ επηπέδσλ θαζαξηφηεηαο.  
 
ΚΑ7 Λα εθαξκφδεηο ζπρλνχο ειέγρνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ 

βαζηθήο πγηεηλήο θαη πξνδηαγξαθψλ HACCP. 
 
    
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σκήκα ηξνθίκσλ 

Σψξνη 
γηεηλφ πεξηβάιινλ 
Ξξνδηαγξαθέο πγηεηλήο 
Αηνκηθή πγηεηλή-
ζπκπεξηθνξά 
Ξαξαιαβή πξντφλησλ 
Δπεμεξγαζία πξντφλησλ 
Δγθαηαζηάζεηο –Κεραλήκαηα 

 
ΠΔ2  Πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

Θεξκνθξαζία 
γξαζία 
Φσηηζκφο 
Δμαεξηζκφο 
Θφξπβνο 

 
ΠΔ3  Αξρέο βαζηθήο πγηεηλήο 

Ξαξαιαβή 
Απνζπζθεπαζία 
Αηνκηθή πγηεηλή 
Θαζαξηζκφο 
Απνιχκαλζεο 
Απνζήθεπζεο/θχιαμεο 
Γηαηήξεζεο 
Κεηαθνξάο 

 
ΠΔ4  Δθπαίδεπζε 

Θίλδπλνη ζηα ηξφθηκα 
Λνκνζεζία θαη επξσπατθέο 
νδεγίεο 
Αξρέο βαζηθήο πγηεηλήο 
HACCP 
πεπζπλφηεηεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ23.1 Νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηκήκαηνο ηξνθίκσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο ηηο λνκνζεζίαο πνπ δηέπνπλ ηνπο ρψξνπο ηξνθίκσλ θαη πνχ 

πξέπεη λ΄ αλαηξέρεηο γηα λα ζπκπιεξψζεηο ηηο γλψζεηο ζνπ. 
 
ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη θπζηθνί, ρεκηθνί θαη κηθξνβηνινγηθνί θίλδπλνη ησλ ηξνθίκσλ ηηο επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη αξρέο βαζηθήο πγηεηλήο. 
 
ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ23 γηεηλή ηξνθίκσλ ΗΗΗ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ23.2 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο θαλνληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ HACCP 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθαξκφδεηο ζην ηκήκα ζνπ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ HACCP. 
 
ΚΑ2 Λα ειέγρεηο φηη ηα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ είλαη εληφο νξίσλ  θαη 

φηη νη κεηξήζεηο εθηεινχληαη θαη θαηαγξάθνληαη. 
 
ΚΑ3 Λα ειέγρεηο φηη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο ή παξαηππίεο 

ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο 
ηξνθίκσλ HACCP. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γηαδηθαζίεο 
ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο 
ηξνθίκσλ HACCP 

Αλάιπζε θηλδχλσλ 
Θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ 
Θαζνξηζκφο νξίσλ αλνρήο 
Έιεγρνο 
Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

 
ΠΔ2  Παξάιεηςε – 
παξαηππία 

Αδηαθνξία εθαξκνγήο 
Άγλνηα εθαξκνγήο 
Κεξηθή εθαξκνγή 
Ξαξεμήγεζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ23.2 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο θαλνληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ HACCP 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ρη είλαη ην HACCP, πνηεο νη αξρέο ηνπ θαη πνηα ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. 
 
ΑΓ2 Ξψο εθαξκφδεηαη έλα ζχζηεκα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ (HACCP). 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ, ηα φξηα θαη νη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ23 γηεηλή ηξνθίκσλ ΗΗΗ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ23.3 Κέζνδνη επνπηείαο, ειέγρνπ, κέηξεζεο θαη ιήςεο ελεξγεηψλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 
πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα επηβεβαηψλεηο φηη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ηξνθίκσλ  

ειέγρνληαη ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
ηξνθίκσλ. 

 
ΚΑ2 Λα επηβεβαηψλεηο φηη ειέγρεηαη ζρνιαζηηθά ε ζεξκνθξαζία 

θνξηεγψλ/ςπγείσλ θαη θαηαςπθηψλ θαη ε θαζαξηφηεηα  ησλ 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ.  

 
ΚΑ3 Λα επηβεβαηψλεηο φηη ε ζπζθεπαζία είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε 

θαη  ε εκεξνκελία ιήμεο ησλ πξντφλησλ είλαη κέζα ζηα 
θαζνξηζκέλα ρξνληθά φξηα. 

 
ΚΑ4 Λα ειέγρεηο φηη ε απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο αξρέο βαζηθήο πγηεηλήο. 
 
ΚΑ5 Λα ειέγρεηο φηη ε ζεξκνθξαζία ησλ ςπγείσλ ηνπ ηκήκαηνο 

λα είλαη ζηελ αλαγθαία γηα ηε ζπληήξεζε έληαζε. 
 
ΚΑ6 Λα ιεηηνπξγείο ζχζηεκα ελεκέξσζεο γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη 

ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο ή βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 
κεραλεκάησλ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Οξγαλνιεπηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά 

Δκθάληζε 
Σξψκα 
Νζκή 
Γεχζε 

 
ΠΔ2  Ηκεξνκελία ιήμεο 

Θαηαιιειφηεηα 
Σξφλνο επαξθήο 
Παθήο θαη εκθαλήο 
αλαγξαθή 

 
ΠΔ3  Θεξκνθξαζία ςπγείσλ  

Βαζκνί ςχμεο 
Ππληήξεζε 
Πηαζεξφηεηα 
Ξαξαθνινχζεζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ23.3 Κέζνδνη επνπηείαο, ειέγρνπ, κέηξεζεο θαη ιήςεο ελεξγεηψλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 
πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη ιεηηνπξγίεο, νη ελέξγεηεο θαη νη  δηαδηθαζίεο ηνπ ηκήκαηνο ηξνθίκσλ 
 
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη αξρέο βαζηθήο πγηεηλήο 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη απαηηήζεηο ηνπ HACCP 
 
ΑΓ4 Ρη έιεγρνη πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ζε θάζε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο ηξνθίκσλ 
 
ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη ελέξγεηεο πξφιεςεο ή δηφξζσζεο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:   
 
ΛΛΠ24 Νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Νξγάλσζε θαη έιεγρνο ηνπ ηακείνπ, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο θαη 
ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ:  
 
ΛΛΠ24.1 Νξγάλσζε θαη έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηακείνπ 
 
ΛΛΠ24.2 Γηαρείξηζε εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ θαη ζπλαιιαγή κε ηξάπεδεο θαη ηξίηνπο 
 
ΛΛΠ24.3 Ππλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ24 Νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ24.1 Νξγάλσζε θαη έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηακείνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα δηεπζχλεηο ηε δηαδηθαζία  ιεηηνπξγίαο ηνπ ηακείνπ ηνπ 

ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο. 
 
ΚΑ2 Λα παξαιακβάλεηο θαη λα ειέγρεηο ηηο εηζπξάμεηο ηνπ 

ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο. 
 
ΚΑ3 Λα δηελεξγείο ηακεηαθέο ζπκθσλίεο ζπλαιιαγψλ. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ηακείνπ  

Ξεξηερφκελν ηακείνπ 
Άλνηγκα ηακείνπ 
Θιείζηκν ηακείνπ 
Φχιαμε ηακείνπ 

 
ΠΔ2  Δηζπξάμεηο 

Ξεξηερφκελν ηακείνπ 
Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ 
Φχιαμε ρξεκάησλ 

 
ΠΔ3  Σακεηαθέο ζπκθσλίεο 

πφινηπα 
Θάξηεο 
Δπηηαγέο 
Δληάικαηα πιεξσκήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ24.1 Νξγάλσζε θαη έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηακείνπ. 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξψο γίλεηαη ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ελφο ηακείνπ. 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δίλεηο θαη λα παίξλεηο απφ ηνπο ηακίεο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. 
 
ΑΓ3 Ξψο γίλεηαη ν έιεγρνο ηακείσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ24 Νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ24.2 Γηαρείξηζε εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ θαη ζπλαιιαγή κε ηξάπεδεο θαη ηξίηνπο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)  
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα δηεπζχλεηο ηε δηαδηθαζία εηζπξάμεσλ ηνπ 

ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο. 
 
ΚΑ2 Λα δηαρεηξίδεζαη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πειαηψλ. 
 
ΚΑ3 Λα δηεπζχλεηο ηε δηαδηθαζία πιεξσκψλ νθεηιψλ ηνπ 

ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο. 
  
ΚΑ4 Λα πξνβαίλεηο ή λα αλαζέηεηο ζε ζπλάδειθνπο ηηο πιεξσκέο 

ησλ νθεηιψλ ηνπ ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο. 
 
ΚΑ5 Λα ειέγρεηο θαη λα πξαγκαηνπνηείο ηηο ζπλαιιαγέο κε ηηο 

ηξάπεδεο.  
 
ΚΑ6 Λα ειέγρεηο θαη λα πξαγκαηνπνηείο ηηο ζπλαιιαγέο κε 

ηξίηνπο. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γηαδηθαζία εηζπξάμεσλ 

Ξνιηηηθή εηζπξάμεσλ 
Ξεξηερφκελν ηακείνπ 
Άλνηγκα ηακείνπ 
Θιείζηκν ηακείνπ 
Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ 
Φχιαμε ηακείνπ 
Δηζπξάμεηο κεηξεηψλ 
Ξψιεζεο κε πίζησζε 
Δηζπξάμεηο πηζησηηθψλ 
θαξηψλ 
Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ 

 
ΠΔ2  Οηθνλνκηθέο 
ζπλαιιαγέο 

Έθδνζε γξακκαηίσλ 
είζπξαμεο 
Έθδνζε εληαικάησλ 
πιεξσκήο 
Έθδνζε ινηπψλ 
παξαζηαηηθψλ 

 
ΠΔ3  Γηαδηθαζία πιεξσκψλ 
νθεηιψλ 

Θαηάζηαζε νθεηιψλ 
Νξνί πιεξσκψλ, πεξίνδνο 
εμφθιεζεο 
Ξξφγξακκα πιεξσκψλ 
Ρξφπνη πιεξσκήο 
Αλάζεζε πιεξσκήο 
Απνδεηθηηθά έγγξαθα 
πιεξσκψλ 
Ρήξεζε αξρείνπ 

 
ΠΔ4  Αλάζεζε 

Δμνπζηνδφηεζε 
Ξξνθνξηθή εληνιή 
Δθπξνζψπεζε 

 
ΠΔ5  πλαιιαγέο κε 
ηξάπεδεο 

Θαηαζέζεηο, αλαιήςεηο 
Ξιεξσκέο 
Δηζπξάμεηο εκβαζκάησλ 
Τηιά 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ24 Νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ24.2 Γηαρείξηζε εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ θαη ζπλαιιαγή κε ηξάπεδεο θαη ηξίηνπο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  πλαιιαγέο κε ηξίηνπο 

Ξιεξσκέο πξνκεζεπηψλ/ 
ζπλεξγαηψλ 
Ξιεξσκέο ινγαξηαζκψλ ζε 
θνηλσθειείο νξγαληζκνχο 
Ξιεξσκέο ππνρξεψζεσλ ζε 
θξαηηθέο ππεξεζίεο  
Ξηζησηηθέο ζεκεηψζεηο 
εκπνξεπκάησλ θαη 
ππεξεζηψλ  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ24.2 Γηαρείξηζε εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ θαη ζπλαιιαγή κε ηξάπεδεο θαη ηξίηνπο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξψο γίλεηαη ν ρεηξηζκφο εηζπξάμεσλ, ηακείνπ, επηζηξνθψλ ρξεκάησλ θαη πηζηψζεσλ.  Ξνηα ε 

πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο πξνο ηξίηνπο θαη 

πψο γίλεηαη ε εμφθιεζε. 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη ηξαπεδηθέο δηαδηθαζίεο θαη πψο δηεμάγνληαη. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ24 Νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ24.3 Ππλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα βνεζάο ψζηε νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο λα εθπιεξψλνπλ 

έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο. 
 
ΚΑ2 Λα ππάξρεη αξκνληθή ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο.  
 
ΚΑ3 Λα εξκελεχεηο ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη ην 

θφζηνο ηνπ ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 
νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

 
ΚΑ4 Λα απνζηέιιεηο θαη λα ιακβάλεηο απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 

νηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζηνηρεία. 
 
ΚΑ5 Λα ρεηξίδεζαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν φηη αθνξά ζηηο 

κηζζνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο 
εξγαδνκέλνπο 

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Οηθνλνκηθέο ππεξεζίεο  

Γεληθή δηεχζπλζε 
Νηθνλνκηθή δηεχζπλζε  
Ινγηζηήξην 
Ρκήκα πξνγξακκαηηζκνχ 
Ρκήκα εζσηεξηθνχ έιεγρνπ 
Ρκήκα αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ 
Διεγθηηθφ γξαθείν 
Πχκβνπινο επηρεηξήζεσλ 

ΠΔ2  Αξκνδηφηεηεο 
Δηνηκαζία θαη 
παξαθνινχζεζε 
πξνυπνινγηζκνχ 
Δηνηκαζία θαη 
παξαθνινχζεζε νηθνλνκηθψλ 
ζηφρσλ 
Ξαξαθνινχζεζε δαπαλψλ 
Ξξνγξακκαηηζκφο θαη  
δηεθπεξαίσζε  πιεξσκψλ 
Γηαρείξηζε ινγηζηηθψλ 
εγγξάθσλ, ηηκνινγίσλ, 
απνδείμεσλ, δειηίσλ 
παξαιαβήο θαη άιισλ 
παξαζηαηηθψλ 
Κηζζνδνζία 
Πηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ΠΔ3  Αξκνληθή πλεξγαζία 
Γλψζε 
Γηάζεζε 
Δπγέλεηα 
Ππλαδειθηθφηεηα 
Ρππηθφηεηα 
Δθαξκνγή δηαδηθαζηψλ θαη 
θαλνληζκψλ 

ΠΔ4  Οηθνλνκηθά 
απνηειέζκαηα θαη θφζηνο 

Κηθηφ θέξδνο 
Θαζαξφ θέξδνο 
Ιεηηνπξγηθά έμνδα 
Έμνδα πσιήζεσλ 
Δξγαηηθφ θφζηνο 
Απφζβεζε 
Σξεκαηνδφηεζε 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ24 Νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ24.3 Ππλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο  

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Οηθνλνκηθά θαη 
ινγηζηηθά ζηνηρεία 

Ρηκνιφγηα 
Απνδείμεηο εηζπξάμεσλ 
Γειηία επηζηξνθψλ 
Γειηία απνζηνιήο 
Γειηία παξαγγειηψλ 
Γειηία αγνξψλ 
Απνδείμεηο πιεξσκψλ 

ΠΔ6  Μηζζνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο 

Ακνηβέο 
Απνθνπέο 
Δπηδφκαηα 
πεξσξίεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ24.3 Ππλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο      

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ρη είλαη θφζηνο, θέξδνο θαη δεκηά.  Ξσο ππνινγίδεηαη έλα θφζηνο. 
 
ΑΓ2 Ξνηα ε ζεκαζία ηνπ θέξδνπο.  Ξνην είλαη ην ηθαλνπνηεηηθφ θέξδνο. 
 
ΑΓ3 Ξψο κπνξνχλ λα κεησζνχλ ηα θφζηε ελφο θαηαζηήκαηνο/ηκήκαηνο. 
 
ΑΓ4 Ξνηνη απνηεινχλ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπο. 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δίλεηο θαη λα παίξλεηο πξνο/απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 
 
ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη κηζζνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:   
 
ΛΛΠ25 Αγνξέο αγαζψλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Δπηινγή αγαζψλ, ππνινγηζκφο ησλ πνζνηήησλ πξνο παξαγγειία θαη ε παξαγγειία ηνπο.  
Δπηινγή θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ:  
 
ΛΛΠ25.1  Αλαγλψξηζε θαη παξαγγειία αγαζψλ 
  
ΛΛΠ25.2  Δπηινγή θαη αμηνιφγεζε πξνκεζεπηή 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ25 Αγνξέο αγαζψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ25.1 Αλαγλψξηζε θαη παξαγγειία αγαζψλ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ζπλεξγάδεζαη κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ θαη  
 
ΚΑ2 Λα αληιείο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίδεηο ηα είδε θαη 

ηηο πνζφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα παξαγγείιεηο. 
 
ΚΑ3 Λα επηζθέπηεζαη εθζέζεηο πξντφλησλ θαη ρψξνπο πξνκεζεπηψλ, 

γηα  λα είζαη ελήκεξνο γηα ηα πξντφληα πνπ θπθινθνξνχλ ζηε 
αγνξά. 

 
ΚΑ4 Λα παξαθνινπζείο ηνλ αληαγσληζκφ. 
 
ΚΑ5 Λα εθαξκφδεηο ζην ηκήκα/θαηάζηεκα δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ 

λα πξνβαίλεηο έγθαηξα ζε παξαγγειίεο πξντφλησλ.  
 
ΚΑ6 Λα ζέηεηο νινθιεξσκέλεο παξαγγειίεο πξνο πξνκεζεπηέο 

κε δηάθνξεο κεζφδνπο παξαγγειηψλ.  
 
ΚΑ7 Λα εθαξκφδεηο κέζνδν παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ησλ 

παξαγγειηψλ, πξνθεηκέλνπ λα είζαη έγθαηξα ελήκεξνο γηα 
επηθείκελεο παξαιαβέο. 

 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πλεξγάηεο 

θηζηάκελνη 
Ξξντζηάκελνη 
Ππλάδειθνη άιισλ ηκεκάησλ/ 
θαηαζηεκάησλ 
Ξξνκεζεπηέο 
Πχκβνπινη 

ΠΔ2  Πιεξνθνξίεο 
Απαηηήζεηο πειαηψλ 
Ξξνηηκήζεηο πειαηψλ 
Ράζεηο θαη κφδα 
Δπνρηθφηεηα πξντφλησλ 
Δπηθείκελεο ενξηέο, 
εθδειψζεηο, δξαζηεξηφηεηεο 
πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε 
αγαζψλ.  
Δπηθείκελεο πξνζθνξέο ή 
πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο 
πξνκεζεπηψλ 
Δπηθείκελε αχμεζε ζηελ ηηκή 
πψιεζεο. 
Απφζπξζε αγαζψλ 
Πεκαληηθέο αιιαγέο ζε αγαζά  

ΠΔ3  Παξαθνινχζεζε 
αληαγσληζκνχ 

Γεηηνληθά θαηαζηήκαηα 
Θνξπθαίεο, πξσηνπνξηαθέο 
επηρεηξήζεηο 
Ξξντφληα 
Ξνηφηεηα 
Ρηκή – φξνη πιεξσκήο 
Ξνηθηιία 

 
ΠΔ4  Οινθιεξσκέλεο 
παξαγγειίεο  

Ξεξηγξαθή είδνπο θαη ηχπνπ 
Αλαθνξά ζε θσδηθφ αγαζνχ 
Ρερληθά ή άιια 
ραξαθηεξηζηηθά 
Ππζθεπαζία 
Ξνζφηεηα 
Σξφλνο παξάδνζεο 
Δηδηθέο απαηηήζεηο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ25 Αγνξέο αγαζψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ25.1 Αλαγλψξηζε θαη παξαγγειία αγαζψλ  

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Μέζνδνη παξαγγειηψλ  

Ρειεθσληθά 
Γξαπηά 
Ξξνζσπηθή επίζθεςε 
Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν 

 
ΠΔ6  Πνξεία παξαγγειηψλ 

Γηαβίβαζε 
Θαηαζθεπή – εηζαγσγή απφ 
ηνλ πξνκεζεπηή 
Φφξησζε 
Άθημε 
Ξαξαιαβή 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ25.1 Αλαγλψξηζε θαη παξαγγειία αγαζψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα πξντφληα πνπ εκπνξεχεηαη ην ηκήκα/θαηάζηεκα. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο απφ πνχ κπνξείο λα αληιείο πιεξνθνξίεο ζπλαθείο κε λέα πξντφληα, 

πξνκεζεπηέο θιπ. 
 
ΑΓ3 Ξψο κπνξείο λα δηαπξαγκαηεχεζαη κε επηηπρία κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία ηεο αγνξάο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο παξαγγειίαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ25 Αγνξέο αγαζψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ25.2 Δπηινγή θαη αμηνιφγεζε πξνκεζεπηή 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εληνπίδεηο πηζαλνχο πξνκεζεπηέο απφ πνιιαπιέο πεγέο.  
 
ΚΑ2 Λα επηιέγεηο ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ ηκήκαηνο / θαηαζηήκαηνο 

ρξεζηκνπνηψληαο  θξηηήξηα επηινγήο. 
 
ΚΑ3 Λα δεηάο απφ ηνλ πξνκεζεπηή φπσο πξνζθνκίζεη δείγκαηα θαη 

γξαπηά ζηνηρεηά γηα ην πξντφλ θαη ηελ επηρείξεζε. 
 
ΚΑ4 Λα αμηνινγείο ηε ζπλεξγαζία κε έλα πξνκεζεπηή ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο.  
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Πνιιαπιέο πεγέο 

Γηαδίθηπν 
Δκπνξηθέο εθζέζεηο 
Δκπνξηθνί θαηάινγνη 
Γλσξηκίεο 
Γηαζπλδέζεηο, ζπλεξγάηεο 
Δκπνξηθά θαη βηνκεραληθά 
επηκειεηήξηα 
Δπηζθέςεηο λέσλ 
πξνκεζεπηψλ 

 
ΠΔ2  Κξηηήξηα επηινγήο 

Φεξεγγπφηεηα 
Ππλέπεηα 
Ηθαλφηεηα απξφζθνπηεο θαη 
έγθαηξεο ηξνθνδνζίαο 
πξντφλησλ 
Νηθνλνκηθνί φξνη  
Ξαθέην πξνσζεηηθψλ 
ελεξγεηψλ 
Δθαξκνγή πξνηχπσλ θαη 
πξνδηαγξαθψλ 
Δμππεξέηεζε κεηά ηελ 
πψιεζε 
Αλαλέσζεο γθάκαο 
πξντφλησλ 

 
ΠΔ3  Γξαπηά ζηνηρεία 

Ξηζηνπνηεηηθά εθαξκνγήο 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
Γειψζεηο ζπκκφξθσζεο 
Γειηία δεδνκέλσλ αζθάιεηαο 
Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 
Νδεγίεο ρξήζεο 
Δγγχεζε 
Άδεηα εμαζθήζεσο 
επαγγέικαηνο 

 
ΠΔ4  Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

Ρήξεζε ζπκθσλεζέλησλ 
Δμππεξέηεζε 
Ππκπεξηθνξά 
Διιείςεηο  
Θφζηνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ25.2 Δπηινγή θαη αμηνιφγεζε πξνκεζεπηή 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Απφ πνπ κπνξείο λα αληιείο πιεξνθνξίεο ζπλαθείο κε λέα πξντφληα θαη πξνκεζεπηέο. 
 
ΑΓ2 Ξψο κπνξείο λα δηαπξαγκαηεχεζαη κε επηηπρία, κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 
 
ΑΓ3 Ξνηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη πνηα κέζνδνο ζα ζε βνεζήζεη ζηελ επηινγή ηνπ θάζε 

πξνκεζεπηή. 
 
ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί έλα 

πξντφλ. 
 

 
 
  



221

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:   
 
ΛΛΠ26 Σξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Σεηξηζκφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ, ιεηηνπξγία πξνγξάκκαηνο 
επεμεξγαζηή θεηκέλνπ φζνλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε θεηκέλσλ, 
ξχζκηζε θαη ιεηηνπξγία ελφο θπιινκεηξεηή, πινήγεζε θαη έξεπλα ζην δηαδίθηπν θαη δηαρείξηζε 
κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ:  
 
ΛΛΠ26.1 Σεηξηζκφο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ 
 
ΛΛΠ26.2 Σεηξηζκφο επεμεξγαζηή θεηκέλνπ 
 
ΛΛΠ26.3 Σεηξηζκφο δηαδηθηχνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΛΛΠ26 Σξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ26.1 Σεηξηζκφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθθηλείο, ηεξκαηίδεηο θαη επαλεθθηλείο ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή.  
 
ΚΑ2 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηα κέξε θαη ζπζθεπέο ελφο 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 
 
ΚΑ3 Λα ξπζκίδεηο βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 
 
ΚΑ4 Λα ρεηξίδεζαη θαη λα ξπζκίδεηο ηα ζηνηρεία ηεο επηθάλεηαο 

εξγαζίαο. 
 
ΚΑ5 Λα αλνίγεηο θαη θιίλεηο εθαξκνγέο. 
 
ΚΑ6 Λα θάλεηο ρξήζε ησλ παξαζχξσλ. 
 
ΚΑ7 Λα ρεηξίδεζαη θάθεινπο θαη αξρεία.  
 
ΚΑ8 Λα δηαρεηξίδεζαη εθηππψζεηο.  
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέξε θαη ζπζθεπέο 
ελφο ειεθηξνληθνχ 
ππνινγηζηή 

Θεληξηθή κνλάδα  
Νζφλε 
Ξιεθηξνιφγην 
Ξνληίθη 
Δθηππσηήο 
Παξσηήο  
Δμσηεξηθνί ζθιεξνί δίζθνη  
Ππζθεπέο νπηηθψλ θαη 
καγλεηηθψλ δίζθσλ 

ΠΔ2  Βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ 
ιεηηνπξγηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζκεξνκελία θαη ψξα 
Δπηινγή γιψζζαο  
Έληαζε ήρνπ 
Αλάιπζε νζφλεο 
Βάζνο ρξψκαηνο 
Οπζκίζεηο θαη πξνθχιαμε 
νζφλεο 
Δπηινγή εθηππσηή 

ΠΔ3  ηνηρεία επηθάλεηαο 
εξγαζίαο 

Κελνχ έλαξμεο 
Γξακκή εξγαζηψλ 
Δπηθάλεηα εξγαζίαο 
Δηθνλίδηα ζπληφκεπζεο 

ΠΔ4  Υξήζε παξαζχξσλ 
Σξήζε ζηνηρείσλ παξαζχξσλ  
Διαρηζηνπνίεζε, 
κεγηζηνπνίεζε, επαλαθνξά, 
θιείζηκν, κεηαθίλεζε 
παξαζχξσλ 
Ραμηλφκεζε πεξηερφκελσλ 

ΠΔ5  Υεηξηζκφο θαθέισλ θαη 
αξρείσλ 

Γεκηνπξγία θαθέισλ, 
ππνθαθέισλ θαη αξρείσλ 
Κεηνλνκαζία 
Κεηαθίλεζε - Αληηγξαθή 
Γηαγξαθή θαη επαλαθνξά 
απφ ηνλ θάδν αλαθχθισζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΛΛΠ26 Σξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ26.1 Σεηξηζκφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Δθηππψζεηο 

Δπηινγή εθηππσηή 
Δληνιή εθηχπσζεο 
Οχζκηζε εθηχπσζεο 
Ξαχζε θαη δηαγξαθή 
εθηχπσζεο 
Ρνπνζέηεζε κειαλνδνρείνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΛΛΠ26.1 Σεηξηζκφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
AΓ1 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα πεξηγξάθεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ησλ 

θχξησλ κεξψλ ηνπ.  
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηε ρξεζηκφηεηα ησλ παξαζχξσλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θαθέισλ θαη ησλ αξρείσλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο έλα γεληθήο ρξήζεο ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ26 Σξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ26.2 Σεηξηζκφο επεμεξγαζηή θεηκέλνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθηειείο απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκφ εγγξάθσλ.  
 
ΚΑ2 Λα δηακνξθψλεηο ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ 

επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ. 
 
ΚΑ3 Λα εθηειείο επεμεξγαζία θεηκέλνπ.  
 
ΚΑ4 Λα  εθηειείο δηακφξθσζε εγγξάθνπ. 
 
ΚΑ5 Λα εηζάγεηο θαη λα δηακνξθψλεηο αληηθείκελα ζην έγγξαθν. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υεηξηζκφο εγγξάθσλ 

Γεκηνπξγία, άλνηγκα, 
θιείζηκν εγγξάθνπ 
Απνζήθεπζε εγγξάθνπ 
Αιιαγή νλφκαηνο εγγξάθνπ 
Δλαιιαγή κεηαμχ αλνηθηψλ 
εγγξάθσλ 

ΠΔ2  Πεξηβάιινλ ηνπ 
ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο 

Δκθάληζε θαη απφθξπςε 
γξακκψλ εξγαιείσλ 
Οχζκηζε πνζνζηνχ 
κεγέζπλζεο 
Βαζηθέο ξπζκίζεηο 

ΠΔ3  Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ 
Ξιεθηξνιφγεζε θεηκέλνπ 
Γηφξζσζε θαη δηαγξαθή 
θεηκέλνπ 
Δηζαγσγή ζπκβφισλ 
Δπηινγή κέξνπο ή νιφθιεξνπ 
ηνπ θεηκέλνπ 
Αληηγξαθή, απνθνπή θαη 
επηθφιιεζε θεηκέλνπ ζην ίδην 
έγγξαθν ή ζε άιιν 
Σξήζε ηεο αλαίξεζεο θαη ηεο 
επαλαθνξάο 
Νξζνγξαθηθφο έιεγρνο 
θεηκέλνπ 

ΠΔ4  Γηακφξθσζε εγγξάθνπ 
Δπηινγή γξακκαηνζεηξάο θαη 
κεγέζνπο 
Έληνλε, πιάγηα θαη 
ππνγξακκηζκέλε κνξθή 
Σξψκα γξακκαηνζεηξάο 
Αληηγξαθή κνξθνπνίεζεο 
Πηνίρηζε παξαγξάθνπ 
Γεκηνπξγία εζνρψλ 
Γεκηνπξγία ιίζηαο  
Οπζκίζεηο ζειίδαο 

ΠΔ5  Αληηθείκελα 
Δηθφλα 
Γξαθηθφ 
Γξαθηθή παξάζηαζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΛΛΠ26.2 Σεηξηζκφο επεμεξγαζηή θεηκέλνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
AΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ελφο επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ελφο γεληθήο ρξήζεο επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ26 Σξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ26.3 Σεηξηζκφο δηαδηθηχνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ξπζκίδεηο θαη λα ιεηηνπξγείο ην πεξηβάιινλ ελφο 

θπιινκεηξεηή. 
 
ΚΑ2 Λα πξαγκαηνπνηείο πινήγεζε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. 
 
ΚΑ3 Λα εθηειείο αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. 
 
ΚΑ4 Λα ξπζκίδεηο θαη λα ιεηηνπξγείο ην πεξηβάιινλ ελφο  

πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
 
ΚΑ5 Λα δηαρεηξίδεζαη κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πεξηβάιινλ 
θπιινκεηξήηε 

Αιιαγή ηεο αξρηθήο 
ηζηνζειίδαο 
Γηαθνπή ιήςεο κηαο 
ηζηνζειίδαο 
Αλαλέσζε εκθάληζεο κηαο 
ηζηνζειίδαο 
Δκθάληζε θαη απφθξπςε 
γξακκψλ εξγαιείσλ 

ΠΔ2  Πινήγεζε ζηνλ 
παγθφζκην ηζηφ 

Κεηάβαζε ζε κηα ηζηνζειίδα 
Ξινήγεζε εληφο κηαο 
ηζηνζειίδαο 
Κεηαθίλεζε πξνο θαη πίζσ 
κεηαμχ ηζηνζειίδσλ 
Ιήςε αξρείνπ θαη 
απνζήθεπζε ηνπ 

ΠΔ3  Αλαδήηεζε 
πιεξνθνξηψλ 

Αλαδήηεζε κηαο πιεξνθνξίαο 
κε ηε ρξήζε κεραλψλ 
αλαδήηεζεο 
Σξήζε ιέμεσλ θιεηδηψλ θαηά 
ηελ αλαδήηεζε 
Αμηνιφγεζε θαη ρξήζε 
πιεξνθνξηψλ 

ΠΔ4  Πεξηβάιινλ 
πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ 

Άλνηγκα βαζηθψλ θαθέισλ  
Άλνηγκα, αλάγλσζε θαη 
θιείζηκν κελχκαηνο 
Γηαγξαθή ή κεηαθίλεζε ελφο 
κελχκαηνο 
Δπαλαθνξά κελχκαηνο ή 
άδεηαζκα θαθέινπ 
δηαγξακκέλσλ κελπκάησλ. 
Γεκηνπξγία θαη νλνκαζία 
θαθέισλ γηα νξγάλσζε 
κελπκάησλ 
Ξξνζζήθε κηαο επαθήο ζην 
βηβιίν επαθψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ26 Σξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ26.3 Σεηξηζκφο δηαδηθηχνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Γηαρείξηζε κελπκάησλ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

Γεκηνπξγία λένπ κελχκαηνο. 
Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ζηα 
πεδία παξαιήπηε, 
θνηλνπνίεζεο θαη θξπθήο 
θνηλνπνίεζεο 
Δηζαγσγή ζέκαηνο 
Θαηαρψξεζε κελχκαηνο 
Έιεγρνο νξζνγξαθίαο 
Δπηζχλαςε αξρείσλ 
Ππκπίεζε θαη επηζχλαςε 
αξρείσλ 
Απνζηνιή κελχκαηνο 
Ξξνψζεζε ελφο κελχκαηνο 
Απάληεζε ελφο κελχκαηνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΛΛΠ26.3 Σεηξηζκφο δηαδηθηχνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
AΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο έλλνηεο δηαδίθηπν, παγθφζκηνο ηζηφο, δηεχζπλζε ηζηνζειίδαο, ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν. 
 
AΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ρξήζεηο ελφο γεληθήο ρξήζεο θπιινκεηξεηή. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ελφο γεληθήο ρξήζεο θπιινκεηξεηή.  
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ην ξφιν θαη ηε ρξήζε γεληθήο ρξήζεο κεραλψλ αλαδήηεζεο. 
 
AΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο ρξήζεηο ελφο πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ελφο γεληθήο ρξήζεο πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
 

 
  



230



231

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:   
 
ΛΛΠ27 Ρερληθή ηεο πψιεζεο ΗΗ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Δπηθνηλσλία κε πειάηεο, γηα ηελ παξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζπκβνπιψλ θαη βνήζεηαο, ψζηε 
νη πειάηεο λα θαηαιήμνπλ ζε αγνξαζηηθή απφθαζε απφ ελαιιαθηηθέο επηινγέο, ή/θαη ην ρεηξηζκφ 
αληηξξήζεσλ θαη παξαπφλσλ ηνπο.  

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ:  
 
ΛΛΠ27.1 Δπηθνηλσλία κε πειάηεο γηα αλαγλψξηζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε 

αγνξέο εκπνξεπκάησλ 
 
ΛΛΠ27.2 Ξαξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζπκβνπιψλ θαη βνήζεηαο ζε πειάηεο γηα ρξήζε ησλ 

πξντφλησλ 
 
ΛΛΠ27.3 Σεηξηζκφο αληηξξήζεσλ ησλ πειαηψλ 
 
ΛΛΠ27.4 Ππκθσλία ζηνπο φξνπο θαη θιείζηκν ηεο πψιεζεο 
 
ΛΛΠ27.5 Σεηξηζκφο παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ27 Ρερληθή ηεο πψιεζεο ΗΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ27.1 Δπηθνηλσλία κε πειάηεο γηα αλαγλψξηζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε αγνξέο 
εκπνξεπκάησλ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα δηεπθξηλίδεηο ηηο αλάγθεο ησλ 
 πειαηψλ θαη λα ηηο επηβεβαηψλεηο κε αθξίβεηα. 
 
ΚΑ2  Λα ελεξγείο κε ηξφπν, ψζηε ε επηθνηλσλία λα γίλεηαη 
 θαηαλνεηή θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. 
 
ΚΑ3  Λα ελεξγείο ιακβάλνληαο ππφςε ηα αηζζήκαηα θαη ηηο 
 αλάγθεο ησλ πειαηψλ. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλάγθεο πειαηψλ: 

Δλεκέξσζε  
Ξαξαγγειία πξντφλησλ 
Ξιεξσκή πξντφλησλ 
Δπηζηξνθή πξντφλησλ 
Δλαιιαθηηθέο επηινγέο 

  
ΠΔ2  Δπηθνηλσλία 

Ιεθηηθή  
Κε ιεθηηθή  

 
ΠΔ3  Αηζζήκαηα 

Ζξεκία  
Θπκφο, λεχξα,  αγαλάθηεζε 
Απάζεηα 
Δηξσλεία 
Δλζνπζηαζκφο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ27.1 Δπηθνηλσλία κε πειάηεο γηα αλαγλψξηζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε αγνξέο 
εκπνξεπκάησλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ηεο αθνζίσζεο θαη εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ. 
  
ΑΓ2  Ξνηνη είλαη νη ηξφπνη ιεθηηθήο  θαη κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο κε ζηφρν, ηε ζεηηθή 

αληαπφθξηζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ πξνυπάληεζε ηνπο κε έλζεξκν ραηξεηηζκφ, θηιηθφηεηα 
θαη ρακφγειν. 

 
ΑΓ3  Ξνηνη είλαη νη ηξφπνη αλαγλψξηζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη. 
 
ΑΓ4  Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί θαη ε πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο γηα εμππεξέηεζε πειαηψλ πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζνχληαη. 
 
ΑΓ5  Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο παξαγγειίαο,, πιεξσκήο θαη επηζηξνθήο εκπνξεπκάησλ. 
 
ΑΓ6  Ξνηεο είλαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ παξέρνληαη ζε πειάηεο. 
 
ΑΓ7  Κε πνην ηξφπν παξέρνληαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 
 
ΑΓ8  Ξνηα είλαη ηα «βήκαηα ηεο πψιεζεο». 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ27 Ρερληθή ηεο πψιεζεο ΗΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ27.2 Ξαξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζπκβνπιψλ θαη βνήζεηαο ζε πειάηεο γηα ρξήζε ησλ 
πξντφλησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα αθνινπζείο ηα ζσζηά «βήκαηα ηεο πψιεζεο». 
 
ΚΑ2  Λα παξέρεηο πιεξνθφξεζε θαη ζπκβνπιή πνπ είλαη 

αθξηβήο θαη ζπκπιεξσκέλε αιιά θαη ζρεηηθή κε ηηο αλάγθεο 
ησλ πειαηψλ. 

 
ΚΑ3  Λα παξέρεηο επεμήγεζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
 πξντφλησλ θαη ηα νθέιε ηνπο γηα ηνπο πειάηεο. 
 
ΚΑ4  Λα θάλεηο παξνπζίαζε γηα ην ρεηξηζκφ/ηε ιεηηνπξγία ησλ 
 εκπνξεπκάησλ. 
 
ΚΑ5  Λα θαηεπζχλεηο ηνπο πειάηεο ζηελ θαηάιιειε πεγή, φηαλ 
 ε πιεξνθφξεζε θαη ε ζπκβνπιή δελ κπνξεί λα είλαη 
 νινθιεξσκέλε. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Βήκαηα ηεο πψιεζεο 

Ξαξνπζίαζε ραξαθηεξηζηηθψλ 
θαη νθειψλ ησλ πξντφλησλ 
Σεηξηζκφο αληηξξήζεσλ/ 
απνξηψλ 
Αλαγλψξηζε ζεηηθψλ ζεκαδηψλ 
αγνξαζηηθήο δηάζεζεο 
Θιείζηκν ηεο πψιεζεο 
Δπηβξάβεπζε/Δπραξηζηία 

 
ΠΔ2  Πιεξνθφξεζε θαη  
ζπκβνπιή: 

Ξξντνληηθέο πιεξνθνξίεο 
Ρνπνζεζία πξντφλησλ 
Ξαξαγγειία πξντφλησλ 
Ξιεξσκή πξντφλησλ 
Δπηζηξνθή πξντφλησλ 
Ξξνσζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 
ΠΔ3  Δπεμήγεζε/ 
παξνπζίαζε πξντφλησλ 

Ιεθηηθή 
Κε ιεθηηθή 
Γξαπηή-δηαθεκηζηηθφ 
Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 
Δπίδεημε πξντφλησλ 

 
ΠΔ4  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο  
Ππλάδειθνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ27.2 Ξαξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζπκβνπιψλ θαη βνήζεηαο ζε πειάηεο γηα ρξήζε ησλ 
πξντφλησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Ξνηα είλαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (πξνδηαγξαθέο) ησλ πξντφλησλ θαη ηα νθέιε ηνπο 

ζηνπο πειάηεο.  
 
ΑΓ2  Ξνηεο είλαη νη ηερληθέο παξνπζίαζεο ζε πειάηεο.  
 
ΑΓ3  Ξνηα είλαη ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο.  
 
ΑΓ4  Ξνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ άιισλ ζπλαδέιθσλ θαη ηκεκάησλ. 
 
ΑΓ5  Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο παξαπνκπήο ησλ πειαηψλ. 
 
ΑΓ6  Ξνηα είλαη ηα «βήκαηα ηεο πψιεζεο». 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ27 Ρερληθή ηεο πψιεζεο ΗΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ27.3 Σεηξηζκφο αληηξξήζεσλ ησλ πειαηψλ 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα ζπγθεθξηκελνπνηείο ηηο 

αληηξξήζεηο ησλ πειαηψλ. 
 
ΚΑ2  Λα θξνληίδεηο ψζηε ν ηξφπνο πνπ ρεηξίδεζαη ηηο 

αληηξξήζεηο λα γίλεηαη ζε ήπην θιίκα. 
 
ΚΑ3  Λα παξαπέκπεηο ηνπο πειάηεο ζηελ αξκφδηα πεγή ζε 
 πεξίπησζε πνπ δελ κπνξείο λα ρεηξηζηείο ηηο αληηξξήζεηο 
 ηνπο. 
 
ΚΑ4  Λα αλαθέξεηο ή/θαη λα θαηαγξάθεηο ηηο ζεκαληηθφηεξεο 
 λέεο αληηξξήζεηο ζηελ αξκφδηα πεγή. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αληηξξήζεηο 

Ξξαγκαηηθέο/Γηθαηνινγεκέλεο 
Αδηθαηνιφγεηεο 
Αφξηζηεο  
Αλαπνθαζηζηηθφηεηαο 

 
ΠΔ2  Σξφπνο 

Ξξφβιεςε αληηξξήζεσλ 
Ππκκεηνρηθή αθξφαζε 
Θαηαλφεζε ησλ πειαηψλ 
Ξαξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
θαη νθειψλ ησλ πξντφλησλ κε 
πεηζηηθφηεηα 
Ξαξαθνινχζεζε γηα ζεηηθά 
ζεκάδηα αγνξαζηηθήο δηάζεζεο 

 
ΠΔ3  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ27.3 Σεηξηζκφο αληηξξήζεσλ ησλ πειαηψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Ξψο δεκηνπξγείο ήπην θιίκα. 
 
ΑΓ2  Ξψο παξνπζηάδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νθέιε ησλ πξντφλησλ. 
 
ΑΓ3  Ξψο γίλεζαη πεηζηηθφο. 
 
ΑΓ4  Ξψο αλαγλσξίδεηο ζεηηθά ζεκάδηα αγνξαζηηθήο δηάζεζεο. 
 
ΑΓ5  Ξψο αλαγλσξίδεηο ηηο αληηξξήζεηο ησλ πειαηψλ. 
 
ΑΓ6 Ξψο πξνβιέπεηο ηηο αληηξξήζεηο ησλ πειαηψλ. 
 
ΑΓ7  Ξψο εθαξκφδεηο ζπκκεηνρηθή αθξφαζε. 
 
ΑΓ8  Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο παξαπνκπήο ησλ πειαηψλ ζηελ αξκφδηα πεγή. 
 
ΑΓ9  Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο ησλ αληηξξήζεσλ ησλ πειαηψλ. 
 
ΑΓ10  Ξνηα είλαη ηα «βήκαηα ηεο πψιεζεο». 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ27 Ρερληθή ηεο πψιεζεο ΗΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ27.4 Ππκθσλία ζηνπο φξνπο θαη θιείζηκν ηεο πψιεζεο 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα βεβαηψλεζαη φηη νη φξνη πνπ δηαπξαγκαηεχεζαη κε 

ηνπο πειάηεο είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηεο 
επηρείξεζεο, ηελ νπνία θαη εθαξκφδεηο ζσζηά. 

 
ΚΑ2  Λα παξαπέκπεηο ζηελ αξκφδηα πεγή πεξηπηψζεηο πνπ 

δελ κπνξείο λα ρεηξηζηείο θαη πνπ είλαη εθηφο ηεο 
πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο θαη λα εηζεγείζαη ζηελ αξκφδηα 
πεγή αιιαγέο ζηνπο φξνπο πψιεζεο.  

 
ΚΑ3  Λα πξνρσξείο ζην θιείζηκν ηεο πψιεζεο, ψζηε ε 

 κέζνδνο θιεηζίκαηνο λα είλαη ζπγθεθξηκέλε. 
 
ΚΑ4  Λα επραξηζηείο ηνπο πειάηεο κεηά ηελ πψιεζε. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Όξνη: 

Ξίζησζε 
Έθπησζε 
Αιιαγέο πξντφλησλ 
Σξφλνο παξάδνζεο 
Ρξφπνο παξάδνζεο 
Ρξφπνο πιεξσκήο-κεηξεηά 
Δπηηαγέο/Ξηζησηηθέο θάξηεο 

 
ΠΔ2  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 

 
ΠΔ3  Μέζνδνο Κιεηζίκαηνο 

Άκεζε πξνζπάζεηα γηα 
θιείζηκν 
Έκκεζε πξνζπάζεηα γηα 
θιείζηκν 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ27.4 Ππκθσλία ζηνπο φξνπο θαη θιείζηκν ηεο πψιεζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Ξνηα είλαη ε πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο γηα ηνπο φξνπο πψιεζεο. 
 
ΑΓ2  Ξνηα είλαη ε αξκφδηα πεγή γηα ηνπο φξνπο πψιεζεο ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ3  Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο γηα δηαπξαγκάηεπζε φξσλ πψιεζεο κε ηνπο πειάηεο. 
 
ΑΓ4  Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο θαη ε πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο θαη είζπξαμεο. 
 
ΑΓ5  Ξνηα είλαη ηα «βήκαηα ηεο πψιεζεο». 
 
ΑΓ6  Ξνηνη είλαη νη άκεζνη θαη έκκεζνη κέζνδνη θιεηζίκαηνο ηεο πψιεζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ27 Ρερληθή ηεο πψιεζεο ΗΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ27.5 Σεηξηζκφο παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα αλαγλσξίδεηο επαθξηβψο ηνλ ηχπν ησλ παξαπφλσλ 

κε πιεξνθνξίεο απφ πειάηεο θαη λα αληηιακβάλεζαη θαη 
λα εθηηκάο ηελ έθηαζε ηνπ παξαπφλνπ. 

 
ΚΑ2  Λα παξνπζηάδεηο δξαζηεξηφηεηα πνπ λα ηθαλνπνηεί 

ηνπο πειάηεο θαη λα είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο 
εμππεξέηεζεο πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 
ΚΑ3  Λα θαηεπζχλεηο ηνπο πειάηεο ζηελ θαηάιιειε αξκφδηα 

πεγή, φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη 
εθηφο ησλ νξίσλ επζχλεο ζνπ θαη λα επεμεγείο πιήξσο 
ηε δηαδηθαζία ζηνπο πειάηεο. 

 
ΚΑ4  Λα παξνπζηάδεηο επγεληθή ζπκπεξηθνξά ζε φια ηα 
 ζηάδηα ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ παξαπφλνπ. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σχπνο παξαπφλσλ 

Γηα Ξξντφληα/πεξεζίεο 
Γηα Δμππεξέηεζε  
Γηα Γηαδηθαζίεο/Ξνιηηηθή 

 
ΠΔ2  Γξαζηεξηφηεηα 

Απνινγία 
Αιιαγή πξντφλησλ 
Δπηζηξνθή ρξεκάησλ/ 
Θνππφληα 
Ξαξαπνκπή ζε αξκφδην 
άηνκν 

 
ΠΔ3  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 

 
ΠΔ4  Δπγεληθή ζπκπεξηθνξά 

Ρφλνο θσλήο 
Σακφγειν 
Σεηξνλνκίεο 
Πηάζε 
Ιεμηιφγην 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ27.5 Σεηξηζκφο παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα λνκηθά δηθαηψκαηα ησλ πειαηψλ. 
 
ΑΓ2  Ξνηα είλαη ηα λνκηθά δηθαηψκαηα ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ3  Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ παξαπφλσλ. 
 
ΑΓ4  Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο αιιαγήο πξντφλησλ ή επηζηξνθήο ρξεκάησλ. 
 
ΑΓ5  Ξνηα είλαη ηα θξηηήξηα γηα άξλεζε ζε αιιαγή πξντφλησλ ή επηζηξνθή ρξεκάησλ. 
 
ΑΓ6  Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο παξαπφλσλ. 
 
ΑΓ7  Ξνηα είλαη ε ζεκαζία θαη πψο επηηπγράλεηαη ε δηαηήξεζε ηεο αθνζίσζεο θαη εκπηζηνζχλεο 

ησλ πειαηψλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ28 Δμππεξέηεζε πειαηψλ ΗΗ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Αλαγλψξηζε θαη πινπνίεζε βειηηψζεσλ ζην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ θαη ηξφπνη 
αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εμππεξέηεζεο. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΛΠ28.1 Αλαγλψξηζε θαη ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα βειηηψζεηο ζην επίπεδν εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ. 
 
ΛΛΠ28.2 ινπνίεζε ησλ βειηηψζεσλ ζην επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο επηρείξεζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ28 Δμππεξέηεζε πειαηψλ ΗΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ28.1 Αλαγλψξηζε θαη ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα βειηηψζεηο ζην επίπεδν εμππεξέηεζεο 
πειαηψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα ζπκκεηέρεηο ζεηηθά θαη ελεξγά ζην πθηζηάκελν 
 ζχζηεκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΚΑ2  Λα ζπιιέγεηο πιεξνθνξίεο απφ πειάηεο γηα ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο πνπ αθνξά ην επίπεδν εμππεξέηεζεο 
ηεο επηρείξεζεο. 

 
ΚΑ3  Λα εηζεγείζαη βειηηψζεηο πνπ έρνπλ πξννπηηθέο γηα 
 αλάπηπμε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο πειαηψλ. 
 
ΚΑ4  Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πεγή 

πεξηπηψζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 
ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ. 

 
ΚΑ5  Λα επηζεκαίλεηο αλάγθεο θαη λα αμηνπνηείο επθαηξίεο γηα 
 εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε ζηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ. 
 
ΚΑ6  Λα βεβαηψλεζαη φηη γλσξίδεηο θαη απνδέρεζαη ηελ 
 επζχλε γηα ηε ζσζηή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 
 
ΚΑ7  Λα ζπιιέγεηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη λα 
 εηζεγείζαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  χζηεκα εμππεξέηεζεο  
πειαηψλ 

Ρξφπνη ζπκπεξηθνξάο ζε 
πειάηεο 
Θαλνληζκνί εμππεξέηεζεο 

 
ΠΔ2  Δπίπεδν εμππεξέηεζεο 

Ξνηφηεηα απνηειέζκαηνο 
Ξνζφηεηα απνηειέζκαηνο 

 
ΠΔ3  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 

 
ΠΔ4  Δθπαίδεπζε/Καηάξηηζε 

Ξξαθηηθή ζην ρψξν εξγαζίαο 
Πεκηλάξηα/Ππλέδξηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ28.1 Αλαγλψξηζε θαη ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα βειηηψζεηο ζην επίπεδν εμππεξέηεζεο 
πειαηψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
 επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ2  Ξνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ. 
 
ΑΓ3  Ξψο αλαβαζκίδνληαη νη ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο. 
 
ΑΓ4  Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 
 εμππεξέηεζεο πειαηψλ. 
 
ΑΓ5  Ξψο κπνξνχλ λα επηζεκαλζνχλ ζρεηηθέο αλάγθεο θαη επθαηξίεο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο. 
 
ΑΓ6  Ξψο ηνπνζεηνχκε θαη πψο κεηξνχκε ην επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηψλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ28 Δμππεξέηεζε πειαηψλ ΗΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ28.2 ινπνίεζε ησλ βειηηψζεσλ ζην επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 
ηεο επηρείξεζεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα απνδέρεζαη φηη ε αηνκηθή επζχλε γηα επίηεπμε ησλ 
 ζηφρσλ εμππεξέηεζεο είλαη επαθξηβψο ζπκθσλεκέλε κε 
 ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ. 
 
ΚΑ2  Λα εμππεξεηείο πειάηεο, ελεξγά θαη ζεηηθά, ψζηε λα 
 επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο 
 πειαηψλ. 
 
ΚΑ3  Λα βνεζάο ζεηηθά θαη ελεξγά ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ γηα 
 αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο πειαηψλ. 
 
ΚΑ4  Λα ζπλεηζθέξεηο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ 

κε θαθή εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη λα ελεκεξψλεηο 
ηελ αξκφδηα πεγή. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πλεξγάηεο 

Ππλάδειθνη 
Ξξντζηάκελνη 

 
ΠΔ2  ηφρνη 

Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ 
Ξαξνρή ζπκβνπιήο 
Ξξαθηηθή βνήζεηα 

 
ΠΔ3  Καθή εμππεξέηεζε 

Άζρεκε ζπκπεξηθνξά 
Ξαξεμεγήζεηο 
Αδηαθνξία 
Ακέιεηα 
Θαζπζηεξήζεηο 

 
ΠΔ4  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ28.2 ινπνίεζε ησλ βειηηψζεσλ ζην επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 
ηεο επηρείξεζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Ξψο νξίδεηαη ε αηνκηθή επζχλε γηα ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ. 
 
ΑΓ2  Ξψο ηνπνζεηνχληαη νη ζηφρνη ηνπ ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο πειαηψλ. 
 
ΑΓ3  Ξψο βνεζάο ζπλαδέιθνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ. 
 
ΑΓ4  Ξψο νξίδεηαη ε θαθή εμππεξέηεζε. 
 
ΑΓ5  Ξνηα είλαη ε αξκφδηα πεγή γηα ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΛΛΠ29 Απνζέκαηα θαη έθζεζε εκπνξεπκάησλ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Γηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθψλ απνζεκάησλ πξνο πψιεζε, θαη αλαπιήξσζή ηνπο ζην ξάθη, έθζεζε 
πξντφλησλ, δεκηνπξγία έθζεζεο θαη ρξήζε πιεξνθνξηψλ γηα πσιήζεηο, γηα ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ 
ηεο έθζεζεο θαη ηε ζσζηή ζήκαλζε ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΛΠ29.1 Γηαηήξεζε θαη έιεγρνο ησλ επηπέδσλ ησλ απνζεκάησλ ξαθηνχ θαη αλαπιήξσζε ησλ 

ειιείςεσλ. 
 
ΛΛΠ29.2 Ππκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία, δηαηήξεζε θαη αιιαγή ηεο έθζεζεο κε ή ρσξίο 

πξνθαζνξηζκέλν πιάλν. 
 
ΛΛΠ29.3 Πήκαλζε εθζεζηαθνχ ρψξνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ29 Απνζέκαηα θαη έθζεζε εκπνξεπκάησλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ29.1 Γηαηήξεζε θαη έιεγρνο ησλ επηπέδσλ ησλ απνζεκάησλ ξαθηνχ θαη αλαπιήξσζε ησλ 
ειιείςεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα θάλεηο ζπρλνχο θαη αθξηβείο ειέγρνπο, ψζηε ηα 

απνζέκαηα ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπ ξαθηνχ λα είλαη 
 ζχκθσλα κε ηα πξνθαζνξηζκέλα επίπεδα, ρξεζηκνπνηψληαο 
ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 
ΚΑ2  Λα βάδεηο έγθαηξα θαη ζσζηά παξαγγειία πξνο ηελ απνζήθε/ 

παξαγσγή γηα αλαπιήξσζε ησλ ειιείςεσλ ηνπ ξαθηνχ. 
 
ΚΑ3  Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πεγή 

πεξηπηψζεηο πνπ ηα επίπεδα ησλ απνζεκάησλ ή ε πνηφηεηα 
έρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο (ειιείςεηο ή πεξηζζεχκαηα) 
απφ ηα πξνθαζνξηζκέλα επίπεδα. 

 
ΚΑ4  Λα αλαπιεξψλεηο ηηο ειιείςεηο ηνπνζεηψληαο ηα πξντφληα 

ζην ξάθη κε πξνθαζνξηζκέλν πιάλν ή κε. 
 
ΚΑ5  Λα βεβαηψλεζαη φηη νη πξνδηαγξαθέο/ζεκάλζεηο ησλ 

πξντφλησλ ζην ξάθη θαη ησλ ζπκπιεξψζεσλ είλαη 
ζχκθσλεο κε ηα πξνθαζνξηζκέλα επίπεδα. 

 
ΚΑ6  Λα ηνπνζεηείο ηα λέα πξντφληα ζην ξάθη κε 

πξνθαζνξηζκέλν πιάλν ή κε. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πζηήκαηα ειέγρνπ  
 απνζεκάησλ 
 Σεηξσλαθηηθά 
 Απηνκαηνπνηεκέλα 
 
ΠΔ2  Πεγή 
 Ξξντζηάκελνο 
 Ππλάδειθνο 
 
ΠΔ3  Πξνδηαγξαθέο/ 
ζεκάλζεηο 
 Ζκεξνκελίεο ιήμεο 
 Ιεηηνπξγηθφηεηα 

πξντφλησλ 
 Θαζαξηφηεηα πξντφλησλ  
 Πσζηά παθεηαξηζκέλα 

πξντφληα 
 Κε ειαηησκαηηθά/Κε 

θηππεκέλα/Κε 
αιινησκέλα πξντφληα 

 Πσζηέο ηηκέο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ29.1 Γηαηήξεζε θαη έιεγρνο ησλ επηπέδσλ ησλ απνζεκάησλ ξαθηνχ θαη αλαπιήξσζε ησλ 
ειιείςεσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ησλ ζσζηψλ απνζεκάησλ ξαθηνχ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ  

θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ2  Ξνηα είλαη ηα ζσζηά επίπεδα απνζεκάησλ γηα θάζε πξντφλ. 
 
ΑΓ3  Ξνηα είλαη ηα απαηηνχκελα επίπεδα πνηφηεηαο. 
 
ΑΓ4  Ξνηα είλαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ απνζεκάησλ θαη πψο ηα ρεηξηδφκαζηε. 
 
ΑΓ5  Ξψο επηζεκαίλεηο θαη ρεηξίδεζαη αιιαγέο ζηελ θίλεζε ησλ πξντφλησλ. 
 
ΑΓ6  Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηα ζέκαηα ρεηξηζκνχ απνζεκάησλ θαη πνηφηεηαο πξντφλησλ. 
 
ΑΓ7  Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο αλαπιήξσζεο απνζεκάησλ. 
 
ΑΓ8  Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο ηνπνζέηεζεο λέσλ πξντφλησλ ζην ξάθη. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ29 Απνζέκαηα θαη έθζεζε εκπνξεπκάησλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ29.2 Ππκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία, δηαηήξεζε θαη αιιαγή ηεο έθζεζεο κε ή ρσξίο 
πξνθαζνξηζκέλν πιάλν  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα αληηιακβάλεζαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο έθζεζεο 
 ρξεζηκνπνηψληαο πξνθαζνξηζκέλν πιάλν ή κε. 
 
ΚΑ2  Λα ζπκκεηέρεηο έκπξαθηα ζηε δεκηνπξγία (ζηήζηκν) ή 

ζε αιιαγέο ζηελ έθζεζε ρξεζηκνπνηψληαο ζσζηά ηα 
θαηάιιεια πιηθά θαη ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια 
κέηξα αζθάιεηαο γηα ζπλαδέιθνπο θαη πειάηεο. 

 
ΚΑ3  Λα αλαγλσξίδεηο επθαηξίεο βειηίσζεο θαη 

αλάπηπμεο ηεο έθζεζεο θαη λα ηηο αλαθέξεηο ζηελ 
αξκφδηα πεγή. 

 
ΚΑ4  Λα δεηάο απφ ηελ αξκφδηα πεγή θαζνδήγεζε γηα 
 αιιαγέο ζην πιάλν έθζεζεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξνυπνζέζεηο έθζεζεο 

Δίδνο/Φχζε εκπνξεχκαηνο 
Γηαζέζηκνο ρψξνο 
Δπηινγή ζεκείνπ έθζεζεο 
Γηάξθεηα έθζεζεο 
Γηαθχιαμε θαη αζθάιεηα 
πξντφλησλ 
Ξξνδηαγξαθέο έθζεζεο 
Έγθαηξε ηνπνζέηεζε πξντφλησλ 

 
ΠΔ2  Πξνθαζνξηζκέλν πιάλν 

Σεηξσλαθηηθφ 
Απηνκαηνπνηεκέλν 

 
ΠΔ3  Τιηθά 

Οάθηα/Πθειεηνί (Κεηαιιηθά 
ή/θαη Μχιηλα) 
Βηηξίλεο/Ξάγθνη/Θνχθιεο 

 
ΠΔ4  Μέηξα αζθάιεηαο 

Ξξφιεςε θηλδχλσλ 
Απνκάθξπλζε θηλδχλσλ 
Δθθέλσζε ρψξσλ 
Ξαξνρή πξψησλ βνεζεηψλ 
Δλεκέξσζε 
Αζθαιήο κεηαθίλεζε 
πξντφλησλ θαη εμνπιηζκνχ  

 
ΠΔ5  Δπθαηξίεο βειηίσζεο/  
αλάπηπμεο 

Πηελ έθζεζε πθηζηάκελσλ θαη 
λέσλ πξντφλησλ 
Γηα αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζε 
πθηζηάκελα πξντφληα 

 
ΠΔ6  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ29.2 Ππκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία, δηαηήξεζε θαη αιιαγή ηεο έθζεζεο κε ή ρσξίο 
πξνθαζνξηζκέλν πιάλν 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Ξνηα είλαη ε πνιηηηθή έθζεζεο ηεο επηρείξεζεο θαη πνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο. 
 
ΑΓ2  Ξψο ρξεζηκνπνηνχκε ην πξνθαζνξηζκέλν πιάλν έθζεζεο εκπνξεπκάησλ. 
 
ΑΓ3  Ξψο αλαγλσξίδεηο ηηο ζσζηέο πξνυπνζέζεηο έθζεζεο. 
 
ΑΓ4  Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο έθζεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. 
 
ΑΓ5  Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο (ζηήζηκν) έθζεζεο. 
 
ΑΓ6  Ξψο αλαγλσξίδεηο επθαηξίεο βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ηεο έθζεζεο. 
 
ΑΓ7  Ξνηα είλαη ηα κέηξα αζθάιεηαο γηα ζπλαδέιθνπο θαη πειάηεο, φηαλ δεκηνπξγείηαη κηα 

έθζεζε. 
 
ΑΓ8  Ξνηα είλαη ε πνιηηηθή έθζεζεο ηεο επηρείξεζεο γηα πξνκεζεπηέο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε θαη έθζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. 
 
ΑΓ9  Ξψο δεκηνπξγείηαη (ζηήλεηαη) κηα έθζεζε κε ηε ρξήζε ησλ ζσζηψλ πιηθψλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ29 Απνζέκαηα θαη έθζεζε εκπνξεπκάησλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ29.3 Πήκαλζε εθζεζηαθνχ ρψξνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα βεβαηψλεζαη ψζηε νη πξνυπνζέζεηο γηα ζήκαλζε 

ηεο έθζεζεο λα ειέγρνληαη θαη λα δηεπθξηλίδνληαη. 
 
ΚΑ2  Λα ζπκκεηέρεηο έκπξαθηα ζηε ζσζηή ζήκαλζε κέζα 

ζηα πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά πιαίζηα. 
 
ΚΑ3  Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πεγή 
 πεξηπηψζεηο πνπ ε ζήκαλζε δελ ζπκβαδίδεη κε ηηο 
 ζσζηέο πξνυπνζέζεηο θαη ηελ πνιηηηθή ζήκαλζεο ηεο 
 επηρείξεζεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξνυπνζέζεηο 

Λνκηθέο ππνρξεψζεηο γηα 
ζήκαλζε 
Νξαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ  
Αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ 

 
ΠΔ2  ήκαλζε 

Ξξντφλησλ 
Δθζεζηαθψλ ρψξσλ 

 
ΠΔ3  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 
Ξξνκεζεπηήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ29.3 Πήκαλζε εθζεζηαθνχ ρψξνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο ζήκαλζεο ησλ εθζεζηαθψλ ρψξσλ θαη πξντφλησλ. 
 
ΑΓ2  Ξνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ζήκαλζε ησλ εθζεζηαθψλ ρψξσλ θαη 

πξντφλησλ. 
 
ΑΓ3  Ξνηα είλαη ε πνιηηηθή ζήκαλζεο ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ4  Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηελ πνιηηηθή ζήκαλζεο ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ5  Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ απφ ηελ πνιηηηθή 

ζήκαλζεο ηεο επηρείξεζεο θαη πψο ειέγρνληαη βάζεη ησλ λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. 
 
ΑΓ6  Ξψο ε ζσζηή ζήκαλζε επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνψζεζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζηελ έθζεζε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΛΛΠ30 Γηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ ΗΗ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Ξξνεηνηκαζία θαη έιεγρνο πιηθψλ, ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα πξαγκαηνπνίεζε κηαο παξαιαβήο, ή 
απνζηνιήο θαη ηνπνζέηεζε, ηαθηνπνίεζε  εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ ζηελ απνζήθε. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΛΠ30.1 Ξξνεηνηκαζία γηα παξαιαβή θαη απνζηνιή εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ 
 
ΛΛΠ30.2 Έιεγρνο θαη παξαιαβή εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ 
 
ΛΛΠ30.3 Ραθηνπνίεζε εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ30 Γηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ ΗΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ30.1 Ξξνεηνηκαζία γηα παξαιαβή θαη απνζηνιή εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα βεβαηψλεζαη φηη παίξλεηο εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα γηα ηα εκπνξεχκαηα 
θαη πιηθά πνπ ζα παξαιάβεηο ή ζα απνζηείιεηο. 

 
ΚΑ2  Λα βεβαηψλεζαη φηη ν ρψξνο παξαιαβήο/παξάδνζεο είλαη 

ειεχζεξνο, ζπγπξηζκέλνο θαη αζθαιηζκέλνο απφ 
εκπφδηα θαη φηη δελ ππάξρνπλ θίλδπλνη. 

 
ΚΑ3  Λα βεβαηψλεζαη φηη ν εμνπιηζκφο είλαη δηαζέζηκνο θαη 

 ζε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. 
 
ΚΑ4  Λα εηνηκάδεηο ηα εκπνξεχκαηα θαη ηα πιηθά γηα 

 απνζηνιή. 
 
ΚΑ5  Λα θάλεηο αλαθνξά γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ αξκφδηα πεγή θαη λα 
δηαηεξείο ηα θαηάιιεια έληππα ελεκεξσκέλα. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δκπνξεχκαηα/Τιηθά 

Ξαξαδφζεηο ζε πειάηεο 
Δπηζηξνθέο απφ πειάηεο 
Θξαηήζεηο γηα πειάηεο 
Ξαξαιαβέο απφ πξνκεζεπηέο 
Δπηζηξνθέο ζε πξνκεζεπηέο 
Ξαξαδφζεηο ζε άιιεο 
απνζήθεο/θαηαζηήκαηα 

 
ΠΔ2  Δκπφδηα/Κίλδπλνη 

Ξεξηβαιινληηθά/θνί 
Γνκηθά/θνί 
Αλζξψπηλα/λνη 
Δμνπιηζκφο 

 
ΠΔ3  Δμνπιηζκφο 

Ξξνεηνηκαζίαο 
Ξαξαιαβήο 
Ξαξάδνζεο 

 
ΠΔ4  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 

 

 
  



259

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ30.1 Ξξνεηνηκαζία γηα παξαιαβή θαη απνζηνιή εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο παξαιαβήο θαη απνζηνιήο εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ. 
 
ΑΓ2  Απφ πνχ παίξλεηο θαη πψο ρξεζηκνπνηείο πιεξνθνξίεο πνζφηεηαο, πνηφηεηαο θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ θαη πιηθψλ γηα παξαιαβή θαη απνζηνιή. 
 
ΑΓ3  Ξνηα έληππα παξαιαβήο θαη απνζηνιήο ππάξρνπλ θαη πψο ηα ρξεζηκνπνηνχκε. 
 
ΑΓ4  Ρη εμνπιηζκφο ππάξρεη θαη πψο ρξεζηκνπνηείηαη. 
 
ΑΓ5  Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα αλαθνξά θαη θαζνδήγεζε ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξψλ απφ ηα 
 πξνθαζνξηζκέλα επίπεδα ζηελ παξαιαβή θαη απνζηνιή. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ30 Γηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ ΗΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ30.2 Έιεγρνο θαη παξαιαβή εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα πξνεηνηκάδεηο ηνπο ρψξνπο γηα παξαιαβή θαη 

ηαθηνπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ. 
 
ΚΑ2  Λα ειέγρεηο ψζηε ηα εκπνξεχκαηα θαη ηα πιηθά πνπ 

παξαιακβάλνληαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξαγγειία 
θαη λα ειέγρνληαη θαη λα θαηαρσξνχληαη ζηα 
ζπζηήκαηα ειέγρνπ απνζεκάησλ. 

 
ΚΑ3  Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πεγή 

ηηο δηαθνξέο/πξνβιήκαηα ζηελ παξαγγειία θαη λα 
εγθξίλεηο ή λα απνξξίπηεηο ηελ παξαιαβή ζχκθσλα κε 
ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο.. 

 
ΚΑ4  Λα θξνληίδεηο ψζηε ν έιεγρνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα 

ειαρηζηνπνηεί ηηο δεκηέο ζην απφζεκα θαη ν ρεηξηζκφο ησλ 
πξντφλησλ λα γίλεηαη κε αζθαιηζκέλν θαη πγηεηλφ ηξφπν. 

 
ΚΑ5  Λα ελεκεξψλεηο ηα θαηάιιεια έγγξαθα/ειεθηξνληθά 

κέζα. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πζηήκαηα ειέγρνπ  
απνζεκάησλ 

Σεηξσλαθηηθά 
Κεραλνγξαθεκέλα 

 
ΠΔ2  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 

 
ΠΔ3  Γηαθνξέο/Πξνβιήκαηα 

Έιιεηκκα/πεξίζζεπκα ζε 
πνζφηεηα 
Ιάζνο πνηφηεηα 
Ιάζνο ηηκέο 
Ιάζνο εκεξνκελία 
παξάδνζεο 
Ιάζνο εκπφξεπκα 

 
ΠΔ 4  Έιεγρνο 

Ξνηνηηθφο 
Ξνζνηηθφο 
Σξνληθφο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ30.2 Έιεγρνο θαη παξαιαβή εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Ξψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ απνζεκάησλ. 
 
ΑΓ2  Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο παξαιαβήο εκπνξεπκάησλ θαη πνηεο πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα 
 ρξεηάδνληαη.  
 
ΑΓ3  Ξψο επηζεκαίλνληαη νη δηαθνξέο απφ ηα πξνθαζνξηζκέλα πιαίζηα. 
 
ΑΓ4  Ξψο γίλνληαη νη έιεγρνη γηα κείσζε ησλ δεκηψλ ζηηο παξαιαβέο/παξαδφζεηο. 
 
ΑΓ5  Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηηο παξαιαβέο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΛΠ30 Γηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ ΗΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ30.3 Ραθηνπνίεζε εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα ηνπνζεηείο έγθαηξα θαη ζσζηά ηα εκπνξεχκαηα θαη 

πιηθά ζε πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο. 
 
ΚΑ2  Λα βεβαηψλεζαη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζσζηέο 

κέζνδνη γηα αζθάιεηα θαη πγεία αλζξψπσλ θαη 
πξνζηαζία εμνπιηζκνχ θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
ΚΑ3  Λα ηνπνζεηείο ζσζηά ηα εκπνξεχκαηα θαη ηα πιηθά, κε 

ηξφπν ψζηε λα ηεξνχληαη νη θαλνληζκνί γηα ζσζηή 
δηαθίλεζε/ελαιιαγή ηνπο. 

 
ΚΑ4  Λα αλαθέξεηο θαη λα θαηαγξάθεηο πξνβιήκαηα ζρεηηθά 

κε ηε ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ ζηελ 
αξκφδηα πεγή. 

 
ΚΑ5  Λα βεβαηψλεζαη φηη ηα θαηάιιεια έγγξαθα/ειεθηξνληθά 

κέζα είλαη ελεκεξσκέλα. 
 
ΚΑ6  Λα ηνπνζεηείο ζσζηά ηα εκπνξεχκαηα θαη ηα πιηθά 

ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΚΑ7  Λα κεξηκλάο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ άρξεζησλ 

πιηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαιαβή/παξάδνζε 
εκπνξεπκάησλ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέζνδνη 

Σεηξσλαθηηθέο 
Σεηξηζκφο κεραλεκάησλ θαη 
εμνπιηζκνχ 

 
ΠΔ2  Πεγή 

Ξξντζηάκελνο 
Ππλάδειθνο 

 
ΠΔ3  Γπλαηφηεηεο 

Γηαζέζηκα ππνζηαηηθά 
Ππλζήθεο απνζήθεπζεο 
Δμνπιηζκφο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΛΠ30.3 Ραθηνπνίεζε εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο θαη ηξφπνη ζσζηήο ηνπνζέηεζεο εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ. 
 
ΑΓ2  Ξψο ελεκεξψλνπκε ηελ αξκφδηα πεγή γηα πξνβιήκαηα ηνπνζέηεζεο εκπνξεπκάησλ θαη 

πιηθψλ. 
 
ΑΓ3  Ξψο γίλεηαη δηαθίλεζε/ελαιιαγή εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ. 
 
ΑΓ4  Ξνηα είλαη ηα έγγξαθα/ειεθηξνληθά κέζα θαη πψο ελεκεξψλνληαη. 
 
ΑΓ5  Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο ζε ζέκαηα ηαθηνπνίεζεο εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ. 
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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: 

First in First Out 
(F.I.F.O.) 

Aθνξά ζηνλ ηξφπν δηαθίλεζεο πξντφλησλ ζηελ απνζήθε, δειαδή 
ην πξψην πξντφλ ηνπ είδνπο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ απνζήθε είλαη 
θαη ην πξψην πξντφλ πνπ εμέξρεηαη απφ ηελ απνζήθε.  

Αλάγθεο 
Νη ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ άλζξσπν θαη 
ζπλνδεχνληαη απφ ηελ επηζπκία ηθαλνπνίεζεο ηνπο κε  ηα 
αληίζηνηρα αγαζά. 

Αλαγλψξηζε 
ζπλεξγαηψλ 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή πνπ δείρλεη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 
φηη δελ πεξλνχλ απαξαηήξεηεο απφ απηφλ θάπνηεο ζσζηέο 
ελέξγεηεο ή ζπκπεξηθνξέο ηνπο.  

Αλαγλψξηζε ζεηηθψλ 
ζεκαδηψλ αγνξαζηηθήο 
δηάζεζεο 

Ρν λα θαηαιάβεηο ηα δηάθνξα ζεκάδηα/ελδείμεηο πνπ αθήλνπλ νη 
πειάηεο είηε ιεθηηθά είηε κε ιεθηηθά, πνπ δείρλνπλ φηη 
ζθέθηνληαη δεζηά λα αγνξάζνπλ. 

Αλάζεζε Ζ επηθφξηηζε γηα ηελ εθηέιεζε θάπνηαο πξάμεο ή εληνιήο. 

Αλαθχθισζε Ζ επαλεπεμεξγαζία πιηθψλ, ηδηαίηεξα απνξξηκκάησλ, ζε λέα 
πξντφληα. 

Αλαπιεξνθφξεζε 
ζπλεξγαηψλ 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ ππαιιήινπ ζρεηηθά κε ην επίπεδν πνπ 
βξίζθεηαη απφ πιεπξάο απφδνζεο. 

Αλνηθηέο εξσηήζεηο Δξσηήζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λ’ απαληεζνχλ κνλνιεθηηθά . 

Αληηξξήζεηο πειαηψλ 
Ρα επηρεηξήκαηα/εξσηήζεηο/ζρφιηα ησλ πειαηψλ πνπ 
πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ απνξίεο ηνπο, ψζηε λα είλαη ζίγνπξνη φηη 
αγνξάδνπλ ζσζηά. 

Αμηνιφγεζε Ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ε ηθαλφηεηα θαη ε πξφνδνο 
ζε έλα ζέκα, ηνκέα ή ελφο αηφκνπ κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 

Απηναμηνιφγεζε 
Ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλα 
θξηηήξηα γηα λα ππνινγίδεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαη ηελ πξφνδν ηνπ 
ρσξίο εμσηεξηθή παξέκβαζε. 

Απαηηνχκελα πνηνηηθά 
επίπεδα ζρεηηθά κε ην 
ξφιν θάζε κέινπο ηεο 
νκάδαο 

Αθνξά ηελ πξνζθνξά ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζηελ επίηεπμε ησλ 
πνηνηηθψλ ζηφρσλ ηεο, φπσο ε επηθνηλσλία, ε ζπλεξγαζία, ε 
ζπλεηζθνξά ζε ζπδεηήζεηο, ε θαζνδήγεζε θ.ά. 

Απνδνηηθφηεηα Ζ ζρέζε απνηειέζκαηνο σο πξνο ηνπο πφξνπο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε κία δηεξγαζία. 

Απνζέκαηα Ξνζφηεηα εκπνξεπκάησλ πνπ βξίζθεηαη ζηηο απνζήθεο ηεο 
επηρείξεζεο γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο. 

Απνηειεζκαηηθφηεηα Ρν λα θάλεηο ηα ζσζηά πξάγκαηα κε ην ζσζηφ ηξφπν. 
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Απηνξξχζκηζε 

Κεζνδηθή, ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο πξνζπάζεηα βειηίσζεο 
αδχλακσλ πιεπξψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο αιιά θαη ησλ 
ηθαλνηήησλ, νχησο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη έλαο εξγαδφκελνο  
επρεξέζηεξα, επηηπρέζηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζηηο αλάγθεο 
θαη πξνθιήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπ/ηεο. 

Άρξεζηα πιηθά 
Αθνξά δηάθνξα πιηθά, φπσο ραξηνθηβψηηα, παιέηεο, ραξηηά 
πεξηηπιίγκαηνο, πνιπζηεξίλεο θηι. ηα νπνία χζηεξα απφ κηα 
παξαιαβή ή παξάδνζε είλαη άρξεζηα γηα ηελ επηρείξεζε. 

Δμππεξέηεζε κεηά ηελ  
πψιεζε 

Νη θάζε είδνπο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ πειάηε κεηά 
ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 
ηθαλνπνίεζε ηνπ. 

«Βήκαηα ηεο πψιεζεο» 
Κηα ινγηθή ζεηξά πνπ αθνινπζείο, γηα λα νδεγήζεηο ηνπο πειάηεο 
απφ ηελ εκθάληζε ηεο αλάγθεο ή επηζπκίαο λα αγνξάζνπλ κέρξη 
ηελ αγνξά ησλ εκπνξεπκάησλ. 

Γιψζζα ηνπ ζψκαηνο Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία.  Ζ επηθνηλσλία κε λνήκαηα, εθθξάζεηο, 
ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θ.ιπ. 

Γενληνινγία Πχζηεκα θαλφλσλ πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ 
άζθεζε ελφο επαγγέικαηνο. 

Γεκφζηεο ζρέζεηο Ζ δξαζηεξηφηεηα γηα λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα δηαηεξεζνχλ 
ζηαζεξέο θαη παξαγσγηθέο ζρέζεηο κε ην θνηλφ. 

Γηαδηθαζία Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ δηεμαγσγή κηαο ελέξγεηαο.    

Γηαδηθαζίεο παξαπνκπήο 
πειαηψλ 
 

Όηαλ δελ κπνξείο λα ιχζεηο ην πξφβιεκα ή απνξίεο ησλ πειαηψλ  
ηνπο παξαπέκπεηο ζε θάπνην αξκφδην άηνκν πνπ κπνξεί λα 
βνεζήζεη. 

Γηαηήξεζε ηξνθίκσλ 
Ζ ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ απφ ηε θζνξά ηνπ ρξφλνπ, ηηο 
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ηηο αθαηάιιειεο ζπλζήθεο 
απνζήθεπζεο, ακέιεηα θαη άιιεο αηηίεο. 

Γηαθήκηζε 

Ζ επηζηεκνληθή ηερληθή γηα ηελ πξνζέιθπζε θαηαλαισηψλ κε ηελ 
ρξεζηκνπνίεζε κέζσλ πνπ ηνλ επεξεάδνπλ ςπρνινγηθά.  Θάζε 
κήλπκα κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο πψιεζεο ελφο πξντφληνο ή 
κηαο ππεξεζίαο αλεμαξηήησο ηφπνπ ή ρξεζηκνπνηνχκελνπ κέζνπ. 

Γηεξεχλεζε αλαγθψλ Ζ κέζνδνο κε ηελ νπνία ν πσιεηήο αλαθαιχπηεη ηη θξχβεηαη πίζσ 
απφ ηελ επηζπκία ηνπ πειάηε γηα αγνξά θάπνηνπ πξντφληνο. 

Έθζεζε κε 
πξνθαζνξηζκέλν ή κε 
πιάλν  

Ζ δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ ζην ξάθη βάζεη 
ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ πξνθαζνξηζκέλνπ απφ ηελ επηρείξεζε. 
Ξνιιέο θνξέο κπνξεί λα γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ρσξίο λα ππάξρεη 
θάπνην πξνθαζνξηζκέλν πιάλν. 



271

Έθπησζε Ζ εζειεκέλε κείσζε ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπ πξντφληνο 
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πψιεζε ηνπ. 

Δθηίκεζε θίλδπλνπ 

Ζ δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ πεγψλ θηλδχλνπ γηα ηελ αζθάιεηα 
θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηξίησλ  θαηά ηελ εξγαζία, ιφγσ 
επηθηλδπλφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
απνηειεί λνκνζεηηθή ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε. 

Διαηησκαηηθά 
εκπνξεχκαηα Δκπνξεχκαηα κε κεηνλεθηήκαηα, θζνξέο, δπζιεηηνπξγίεο. 

Δπίβιεςε Ν πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο πνπ γίλεηαη απφ ην δηεπζπληή 
ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ. 

Δπηθνηλσλία Ρν ζχζηεκα δηαθίλεζεο πιεξνθνξηψλ, αλαθνξψλ θαη εληνιψλ  

Δπίπιεμε Ήπηα κέζνδνο ηηκσξίαο ηνπ εξγαδφκελνπ γηα εζθαικέλεο πξάμεηο 
ή θαη παξαιήςεηο ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπ ή θαη επξχηεξα. 

Δξγαζίεο ξνπηίλαο Δξγαζίεο πνπ γίλνληαη θαζεκεξηλά θαη πνιιέο θνξέο ζρεδφλ κε 
κεραληθφ ηξφπν. 

Ιεξαξρία Ζ θιίκαθα ησλ βαζκψλ ζηε δηνίθεζε. 

Ιθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε Ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 
εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ γηα αγνξά  πξντφληνο. 

Καζνδήγεζε  Νη ελέξγεηεο ηνπ δηεπζπληή γηα βειηίσζε ηεο εξγαζηαθήο 
ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. 

Καθφβνπιεο ελέξγεηεο  Δλέξγεηεο πνπ γίλνληαη κε ζθνπφ λα πξνθαιέζνπλ θζνξέο ή 
θαηαζηξνθέο. 

Καλνληθέο εξγαζηαθέο 
ξνπηίλεο θαζαξηφηεηαο 

Δξγαζίεο θαζαξηφηεηαο πνπ γίλνληαη θαζεκεξηλά θαη έρνπλ ζρέζε 
κε ηελ παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ. 

Καηεγνξίεο 
εκπνξεπκάησλ 

Νκνηνγελείο νκάδεο  φπνπ θαηαηάζζνληαη εκπνξεχκαηα γηα 
θαιχηεξε παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε. 

Κιεηζηέο εξσηήζεηο Δξσηήζεηο πνπ κπνξνχλ λ’ απαληεζνχλ κνλνιεθηηθά. 

Κιίκα νκάδαο Ζ δεκηνπξγία ζηελ νκάδα αηκφζθαηξαο φπνπ αλαπηχζζνληαη 
ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, αιιειεμάξηεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. 
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Κφζηνο Ρν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ αλαιψζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή ή 
ηελ αγνξά πξντφληνο. 

Ληαληθή πψιεζε Ζ πψιεζε πνπ απεπζχλεηαη θαη αθνξά ηνλ θαηαλαισηή. 

Μέζνδνο θιεηζίκαηνο/ 
άκεζε/έκκεζε 

Θιείζηκν είλαη ε ηειηθή πξάμε ηεο πψιεζεο φπνπ νη πειάηεο 
νδεγνχληαη απφ ηνπο πσιεηέο ζηε ιήςε ηεο αγνξαζηηθήο ηνπο 
απφθαζεο. Άκεζν θιείζηκν είλαη ε απεπζείαο παξαθίλεζε ηνπ 
πειάηε απφ ηνλ πσιεηή λα αγνξάζεη, π.ρ. «ζα ην αγνξάζεηε, 
θπξία κνπ;». Έκκεζν θιείζηκν είλαη πιάγηνο ηξφπνο παξαθίλεζεο 
ηνπ πειάηε απφ ηνλ πσιεηή, π.ρ. «ζα πάξεηε ην θφθθηλν ή ην 
κπιε θπξία κνπ;», αθήλνληαο λα λνεζεί φηη ν πειάηεο έρεη ήδε 
πάξεη ηελ απφθαζε λα αγνξάζεη, αιιά πξνβιεκαηίδεηαη κφλν γηα 
ην ρξψκα. 

Μέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 

Θάζε εμνπιηζκφο ηνλ νπνίνλ έλαο εξγαδφκελνο πξέπεη λα θνξά ή 
λα θξαηά ζηελ εξγαζία γηα λα πξνζηαηεχεηαη απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ή ηελ πγεία ηνπ, 
θαζψο θαη θάζε ζπκπιήξσκα ή εμάξηεκα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 
εμππεξεηεί απηφ ην ζθνπφ. 

Με ιεθηηθή επηθνηλσλία Δπηθνηλσλία κέζσ ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο  

Merchandising 
Ζ ηερληθή, λα γίλνληαη ηα πξντφληα επηζπκεηά θαη πξνζβάζηκα 
ζηνλ θαηαλαισηή, απμάλνληαο έηζη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ, αιιά 
θαη ηνλ ηδίξν θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. 

Οξγαλσηηθή δνκή H θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ζε ηκήκαηα θαη ζε 
επίπεδα ηεξαξρίαο. 

Παξάπνλν πειάηε Ζ έθθξαζε ηεο δπζαξέζθεηαο ηνπ πειάηε ιφγσ κε εθπιήξσζεο 
ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηελ αγνξά. 

Πνηφηεηα 
απνηειέζκαηνο/ 
Πνζφηεηα 
απνηειέζκαηνο 

Αθνξά ηελ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ, ψζηε λα 
επηηπγράλνληαη ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. Όηαλ απηά 
βξίζθνληαη κέζα ζηα ζσζηά πιαίζηα, ηφηε ην απνηέιεζκα είλαη 
θαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζσζηφ. Δπίζεο, αθνξά θαη ηελ αηνκηθή 
εκθάληζε. 

Πνιηηηθή ηκήκαηνο, 
επηρείξεζεο θ.ι.π. 

Ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο, ε ηαθηηθή πνπ εθαξκφδεη ην ηκήκα ή 
επηρείξεζε ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ/ηεο. 

Πξνβνιή εκπνξεπκάησλ 
Ζ παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ 
νθειψλ ηνπο κε δηάθνξα κέζα κε ζθνπφ λα γίλνπλ ειθπζηηθά 
ζηνλ πειάηε. 

Πξφγξακκα πξνβνιήο Ρν ζχλνιν ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηεο ελέξγεηαο ηεο πξνβνιήο. 

Πξφζεζε εμππεξέηεζεο   Ζ εκθαλήο δηάζεζε γηα εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. 
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Πξνζσπηθή εθηίκεζε 
ηεο αηνκηθήο απφδνζεο Ρν λα θάλεηο αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ζνπ. 

ήκαλζε εθζεζηαθνχ 
ρψξνπ 

Δίλαη ε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ελεκεξσηηθψλ ή δηαθεκηζηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ ζην ξάθη/βηηξίλα ή ζηα πξντφληα κε ζθνπφ ηελ 
ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. 

ηφρνο Νηηδήπνηε επηδηψθεη θαλείο ή ην ζεκείν ζηελ πνξεία επίηεπμεο 
ελφο ζθνπνχ. 

πκκεηέρεηο έκπξαθηα 

Αθνξά ηε ρεηξσλαθηηθή ζπκκεηνρή ζνπ ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
ζσζηψλ ελεκεξσηηθψλ/δηαθεκηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε 
πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο 
επηρείξεζεο. 

πκκεηνρηθή αθξφαζε  Όηαλ αθνχο ηνπο πειάηεο κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα λα 
αληηιεθζείο ζσζηά ηηο ζέζεηο ηνπο. 

χζηεκα δηαρείξηζεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
ζηελ εξγαζία 

Ππζηεκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ πινπνίεζε 
φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνληαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, 
εθαξκνγή θαη ζπλερή βειηίσζε, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία. 

πληειεζηέο θιεηδηά 
Αθνξά ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε 
ηνπ αηφκνπ ζηελ εξγαζία ηνπ, π.ρ. πεξηβάιινλ, ρψξν, σξάξηα, 
εθπαίδεπζε, εμνπιηζκφ, νξγάλσζε, ζπλαδέιθνπο, νκάδα, θ.ά. 

πληήξεζε ηξνθίκσλ Ζ παξακνλή ησλ ηξνθίκσλ ζε πγηεηλή θαηάζηαζε κε δηάθνξεο 
κεζφδνπο φπσο θαηάςπμε, αθπδάησζε, απνζήθεπζε θιπ. 

πζθεπαζία Ζ εμσηεξηθή πεξηθάιπςε ελφο εκπνξεχκαηνο, πνπ γίλεηαη γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ ή γηα ηελ αηζζεηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή. 

χζηεκα ειέγρνπ Πχλνιν ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη ελεξγεηψλ κε ζθνπφ ηνλ 
έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο. 

ρέδην αλάπηπμεο 
Αθνξά έλα πξφγξακκα ζρεηηθφ κε ηε δηαδηθαζία πνπ ζα ζε 
βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο αηνκηθήο ζνπ απφδνζεο θαη ζηελ 
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζνπ ζηελ επηρείξεζε. 

ρέδην δξάζεο Πχλνιν ελεξγεηψλ κε ρξνληθφ φξην θαη θαηαλνκή ππεπζπλνηήησλ 
γηα ηελ εθπιήξσζε ζηφρσλ. Ρεξείηαη  ζε γξαπηή κνξθή. 

Turn over Ζ ελαιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ. 
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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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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) της ΕΕ και από την ΑνΑΔ ως εθνική συµµετοχή.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στην ΑνΑΔ:

Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

τηλ. 22390300
www.hrdauth.org.cy

Λ
Ε

ΙΤΟ
ΥΡ

ΓΙΕ
Σ Λ

ΙΑ
Ν

ΙΚ
Ω

Ν
 Π

Ω
Λ

Η
ΣΕ

Ω
Ν

 - Ε
Π

ΙΠ
Ε

Δ
A

 1, 2 Κ
Α

Ι 3

IS
B

N
: 9

78
-9

96
3-

43
-8

68
-6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΠΕΔΑ 1, 2 ΚΑΙ 3

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ


