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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 
 

Η 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. Οπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ 
πξνζπάζεηα απηή αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ε εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ςζηήμαηορ 
Δπαγγελμαηικών Πποζόνηυν ζηελ Κχπξν, ηελ νπνία ην θξάηνο έρεη ζέζεη ζηηο 
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ. Ο ζεκαληηθφο απηφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο απνηειεί δέζκεπζε ηεο Κχπξνπ 
έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη πεξηιεθζεί ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ 
Απαζρφιεζε θαη ην ρέδην Γξάζεο γηα ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο, θαζψο θαη ζην 
Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Απαζσόληζη, Ανθπώπινο Κεθάλαιο και Κοινυνική 
ςνοσή, 2007-2013».  
 
Η εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ ζηελ Κχπξν ππνβιήζεθε θαη 
εγθξίζεθε απφ ην Δςπυπαφκό Κοινυνικό Σαμείο σο ζπγρξεκαηνδνηνχκελν Έξγν γηα ηελ 
Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013. Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 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.  
 
Η Απσή Ανάπηςξηρ Ανθπώπινος Γςναμικού Κύππος έρεη νξηζηεί σο ν αξκφδηνο Φνξέαο γηα 
πξνψζεζε ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ. θνπφο ηνπ πζηήκαηνο είλαη ε 
αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ ηνπ νξηζκνχ Πξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ 
Πξνζφλησλ θαη ηεο εμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ λα 
απνδψζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο. Η εμέηαζε 
ζα γίλεηαη ζε Δμεηαζηηθά Κέληξα (Ιδξχκαηα Καηάξηηζεο θαη Δπηρεηξήζεηο/Οξγαληζκνχο) ηα νπνία 
ζα ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Αξρήο.  
 
Πξφζζεηα, ηα Ππόηςπα Δπαγγελμαηικά Πποζόνηα αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ  γηα 
πξνζαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ηερληθήο/επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο 
θαη άιισλ ππνζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ην χζηεκα Μαζεηείαο, ηα Σαρχξξπζκα Πξνγξάκκαηα εμ 
Τπαξρήο Καηάξηηζεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν χζηεκα Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ 
αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζην Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ, ην νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην 
Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ θαη αλακέλεηαη λα έρεη επηπηψζεηο ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηελ 
θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
Ο ηνκέαο ηνπ Υονδπικού και Λιανικού Δμποπίος ζηε Κχπξν απνηειεί έλα απφ ηνπο πιένλ 
ζεκαληηθνχο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηφζν απφ πιεπξάο ζπλεηζθνξάο ζην εζληθφ 
εηζφδεκα φζν θαη απφ πιεπξάο απαζρφιεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ήκεξα ζηνλ ηνκέα 
Υνλδξηθνχ θαη Ληαληθνχ Δκπνξίνπ απαζρνινχληαη πέξαλ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ αηφκσλ ή πνζνζηφ 
18% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο.  
 
Η ΑλΑΓ κε ηελ  Δγθαζίδξπζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ ςζηήμαηορ Δπαγγελμαηικών Πποζόνηυν 
αλακέλεη λα ζπλεηζθέξεη ζηε αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ  θαη ζπλεπψο ζηελ βειηίσζε 
ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ. 
 
ηελ έθδνζε απηή αλαπηχζζεηαη ην Δπαγγελμαηικό Πεδίο πνπ αθνξά  ηηο «Λειηοςπγίερ 
Υονδπικών Πυλήζευν» (επίπεδο 2) ηνπ ηνκέα ηνπ Υνλδξηθνχ θαη Ληαληθνχ Δκπνξίνπ. 
 
Αξρηθά, θαίλεηαη ν πλνπηηθφο Πίλαθαο ησλ Σνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πεδίνπ  θαη 
ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Γνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πεδίνπ θαηά επίπεδν, δειαδή ε 
πεξηγξαθή ηνπ Πξφηππνπ, νη Σνκείο Δξγαζίαο, νη επηκέξνπο Δξγαζίεο θαζψο θαη νη Μέζνδνη 
Δμέηαζεο Απφδνζεο. Αθνινχζσο, γίλεηαη αλάιπζε ηνπ θάζε Tνκέα Eξγαζίαο φπνπ 
πεξηγξάθνληαη ηα Κξηηήξηα Απφδνζεο, ηα Πεδία Δθαξκνγήο θαη νη Απαξαίηεηεο Γλψζεηο. ην 
ηέινο ηεο έθδνζεο, ελζσκαηψλνληαη σο Παξαξηήκαηα ην γισζζάξην γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη 
ελλνηψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πεδίνπ θαη ε πεξηγξαθή ησλ πέληε επηπέδσλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ 
Πξνζφλησλ. 
 
Ο Οξηζκφο  ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πεδίνπ έγηλε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ Αλαδφρνπ θαη 
πγγξαθέα θαη κε ηελ εκπινθή ησλ Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ, ηε ζπκκεηνρή αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ, 
Οξγαληζκψλ, Δπαγγεικαηηθψλ πλδέζκσλ θαη άιισλ εκπεηξνγλσκφλσλ, ζην πιαίζην εξγαζηψλ 
ηνκεαθήο Σερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη, γηα ην 
ζθνπφ απηφ, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑλΑΓ.  
 
Σα Πξφηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζφληα αλακέλεηαη λα αλαζεσξνχληαη, αλ θαη φηαλ θξηζεί 
ζθφπηκν, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο ηνκεαθήο Σερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθψλ 
Πξνζφλησλ. 
 
Η ηειηθή έγθξηζε ησλ Πξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηεο ΑλΑΓ σο ε αξκφδηα Αξρή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2



3

 
2. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 
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3. ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 
 
3.1. Λειηοςπγίερ Υονδπικών Πυλήζευν – Δπίπεδο 2 
 
3.1.1. Πεπιγπαθή Ππόηςπος Δπαγγελμαηικού Πποζόνηορ 
 

Οη Λεηηνπξγίεο Υνλδξηθψλ Πσιήζεσλ επηπέδνπ 2 αλαθέξνληαη ζηελ πψιεζε θαη παξάδνζε 
πξντφλησλ κε ζθνπφ ηελ κεηαπψιεζή ηνπο ζε άιινπο επαγγεικαηηθνχο ρξήζηεο, θπξίσο 
έκπνξνπο ιηαληθψλ πσιήζεσλ, βηνκεραλίεο, άιινπο ρνλδξέκπνξνπο θαζψο θαη αληηπξνζψπνπο.  
ηηο ιεηηνπξγίεο ρνλδξηθψλ πσιήζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο ε δηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ 
πξνο παξάδνζε, ε εζσηεξηθή δηαθίλεζε, ε έθζεζε ησλ εκπνξεπκάησλ κε ειθπζηηθφ ηξφπν, ε 
δηαλνκή, ε εθαξκνγή πηζησηηθήο πνιηηηθήο, ε γεληθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ θαζψο θαη νη 
εηζπξάμεηο.     

 

3.1.2. Σομείρ Δπγαζίαρ/Δπγαζίερ 
 
Τποσπευηικοί Σομείρ 

KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΛΥΠ1 Σερληθή ηεο 
πψιεζεο 

ΛΥΠ1.1 Δπηθνηλσλία κε πειάηεο γηα δηάγλσζε 
θαη επηβεβαίσζε ησλ αλαγθψλ ηνπο 12 

ΛΥΠ1.2 Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην 
πξντφλ 14 

ΛΥΠ1.3 Γηαπξαγκάηεπζε θαη ρεηξηζκφο 
αληηξξήζεσλ 16 

ΛΥΠ1.4 πκθσλία ζηνπο φξνπο θαη θιείζηκν 
ηεο πψιεζεο 18 

ΛΥΠ2 Πξνψζεζε 
πσιήζεσλ 

ΛΥΠ2.1 Γεκφζηεο ζρέζεηο θαη δεκηνπξγία 
εηαηξηθνχ πξνθίι 22 

ΛΥΠ2.2 Αμηνπνίεζε δηαθήκηζεο 24 

ΛΥΠ2.3 Πξαθηηθέο πξνψζεζεο πξντφλησλ 26 

ΛΥΠ3 Δμππεξέηεζε 
πειαηψλ 

ΛΥΠ3.1 
πλέπεηα ζηε ρξνληθή, πνηνηηθή θαη 
πνζνηηθή παξάδνζε ησλ 
πσιεζέλησλ αγαζψλ ζηνλ πειάηε 

30 

ΛΥΠ3.2 
Παξνρή αμηφπηζηεο εμππεξέηεζεο 
κεηά ηελ πψιεζε θαη δηαρείξηζε 
παξαπφλσλ 

32 

ΛΥΠ3.3 Υεηξηζκφο πειαηψλ – Τηνζέηεζε 
θηινζνθίαο «Δζαεί Πειάηεο» 35 

ΛΥΠ4 Γηαρείξηζε 
εκπνξεπκάησλ 

ΛΥΠ4.1 Δπηκειήο θαη αζθαιήο θφξησζε 
εκπνξεπκάησλ   40 

ΛΥΠ4.2 Γηαηήξεζε θαη κεηαθνξά 
εκπνξεπκάησλ εληφο ηνπ νρήκαηνο 42 

ΛΥΠ4.3 Δπηκειήο θαη αζθαιήο εθθφξησζε 
θαη παξάδνζε εκπνξεπκάησλ 44 

ΛΥΠ5 

Πξνγξακκαηηζκφο 
εξγαζίαο γηα 
δξνκνιφγηα θαη 
κεηαθνξηθά κέζα 

ΛΥΠ5.1 Δθηέιεζε θαη δηαηήξεζε 
δξνκνινγίσλ 48 

ΛΥΠ5.2 Φξνληίδα θαιήο θαη έγθαηξεο 
παξάδνζεο 50 

ΛΥΠ5.3 Δπάξθεηα κεηαθνξηθνχ κέζνπ 52 
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KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΛΥΠ6 
Γηαδηθαζία 
εηζπξάμεσλ απφ 
πειάηεο 

ΛΥΠ6.1 Γηαδηθαζία εηζπξάμεσλ απφ πειάηεο 56 

ΛΥΠ7 
Έθζεζε 
πξντφλησλ/ 
εκπνξεπκάησλ 

ΛΥΠ7.1 Δπηινγή ρψξνπ έθζεζεο πξντφλησλ/  
εκπνξεπκάησλ 60 

ΛΥΠ7.2 Δπηκειήο έθζεζε εκπνξεπκάησλ  62 

ΛΥΠ8 Αηνκηθή απφδνζε 

ΛΥΠ8.1 
Καζνξηζκφο πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη 
ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηκεκαηηθνχο 
ζηφρνπο 

66 

ΛΥΠ8.2 Απηναμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηε 
βειηίσζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο 68 

ΛΥΠ9 Δπαγγεικαηηθή 
πκπεξηθνξά 

ΛΥΠ9.1 Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο 
ζπκπεξηθνξάο  72 

ΛΥΠ9.2 
Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε 
ζπλαδέιθνπο γηα βειηίσζε ηεο 
νκαδηθήο απφδνζεο 

74 

ΛΥΠ9.3 Καηαλφεζε θαη εθαξκνγή εηαηξηθήο 
ηεξαξρίαο, ζηφρσλ θαη δηαδηθαζηψλ 76 

ΛΥΠ9.4 πκπεξηθνξά, εκθάληζε θαη 
ελδπκαζία 78 

ΛΥΠ10 
Θεηηθή πξνβνιή 
ηνπ πσιεηή θαη 
ηεο επηρείξεζεο  

ΛΥΠ10.1 Θεηηθή πξνβνιή κέζσ γεληθήο 
εκθάληζεο 82 

ΛΥΠ10.2 Θεηηθή πξνβνιή κέζσ ρξήζεο ηεο 
πεηζνχο θαη ζσζηψλ επηρεηξεκάησλ 84 

ΛΥΠ11 Αζθάιεηα θαη πγεία 
ζηελ εξγαζία 

ΛΥΠ11.1 

πλεηζθνξά ζηε δηαηήξεζε ελφο 
αζθαιηζκέλνπ θαη πγηνχο εξγαζηαθνχ 
πεξηβάιινληνο θαη εθαξκνγή ησλ 
δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο ζρεηηθνχο 
θηλδχλνπο 

88 

ΛΥΠ11.2 Γηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνλ 
εξγαζηαθφ ρψξν 90 

ΛΥΠ11.3 Αηνκηθή πγηεηλή θαη εκθάληζε 92 

ΛΥΠ12 Δπηθνηλσλία ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα 

ΛΥΠ12.1 
Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα 
ξνπηίλαο πσιήζεσλ κέζσ 
πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

96 

ΛΥΠ12.2 Παξνπζίαζε πξντφλησλ ζε πειάηεο 
κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 98 

ΛΥΠ12.3 
πλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο 
ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο 
επηθνηλσλίαο 

100 
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Δπιλεγόμενοι Σομείρ Δπγαζίαρ  (Να επηιεγεί ηνπιάρηζηνλ 1 απφ 2) 

KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΛΥΠ13 Δπηθνηλσλία ζηελ 
Αγγιηθή γιψζζα 

ΛΠΥ13.1 
Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα 
ξνπηίλαο πσιήζεσλ κέζσ ηεο 
πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

104 

ΛΠΥ13.2 Παξνπζίαζε πξντφλησλ ζε πειάηεο 
κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

106 

ΛΠΥ13.3 
πλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο 
ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο 
επηθνηλσλίαο 

108 

ΛΥΠ14 Τγηεηλή ηξνθίκσλ 
ΛΥΠ14.1 Γηαηήξεζε πξνζσπηθήο πγηεηλήο 112 

ΛΥΠ14.2 πληήξεζε θαη δηαηήξεζε ηξνθίκσλ 114 
 
3.1.3. Μέθοδοι Δξέηαζηρ Απόδοζηρ 

H εμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο 
ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο «Λεηηνπξγίεο Υνλδξηθψλ Πσιήζεσλ – Δπίπεδν 2» δηελεξγείηαη κε 
ηε ρξήζε ησλ πην θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο: 

 Παπακολούθηζη ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 Όηαλ ε εμέηαζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θξίλεηαη δχζθνιε ηφηε γίλεηαη απνδεθηή  ε 
παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε ζςνθήκερ πποζομοίυζηρ. 

 Πποθοπική εξέηαζη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. 

 Γπαπηή εξέηαζη κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηφ/ιάζνο. 
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4.   ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΩΝ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ1 Σερληθή ηεο πψιεζεο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε πειάηεο κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε θαη επηβεβαίσζε ησλ αλαγθψλ 
ηνπο, ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη βνήζεηαο, έηζη ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζε απφθαζε αγνξάο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΥΠ1.1 Δπηθνηλσλία κε πειάηεο γηα δηάγλσζε θαη επηβεβαίσζε ησλ αλαγθψλ ηνπο 
 
ΛΥΠ1.2 Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πξντφλ 
 
ΛΥΠ1.3 Γηαπξαγκάηεπζε θαη ρεηξηζκφο αληηξξήζεσλ 
 
ΛΥΠ1.4 πκθσλία ζηνπο φξνπο θαη θιείζηκν ηεο πψιεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ1 Σερληθή ηεο πψιεζεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ1.1 Δπηθνηλσλία κε πειάηεο γηα δηάγλσζε θαη επηβεβαίσζε ησλ αλαγθψλ ηνπο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο ηηο ανάγκερ ηυν πελαηών θαη λα 

ηηο επηβεβαηψλεηο επαθξηβψο.   
 
ΚΑ2 Να αμηνινγείο ηηο πξνζέζεηο θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

πειαηψλ. 
 
ΚΑ3 Να επηηπγράλεηο απξφζθνπηε θαη ζαθή επικοινυνία 

αθνινπζψληαο ηα «βήμαηα ηηρ  πώληζηρ». 
 
ΚΑ4 Να ιακβάλεηο ππφςε ηε νοοηποπία, ηα αιζθήμαηα 

θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. 
 
ΚΑ5 Να παξνηξχλεηο ηνλ πειάηε γηα αγνξά δηαρεηξηδφκελνο 

ηελ εθ κέξνπο ηνπ εχινγε πξνζδνθία νθέινπο. 
 
ΚΑ6 Να απνθεχγεηο λννηξνπίεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο 

πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ πνπ ν πειάηεο επηζπκεί λα 
πξνκεζεπηεί. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Ανάγκερ ηυν πελαηών 

Πιήξεο ελεκέξσζε 
Παξαγγειία πξντφλησλ 
Όξνη πιεξσκήο 
πλζήθεο κεηαθνξάο 
Αθαηάιιειν αγαζφ 
Δλαιιαθηηθέο επηινγέο 

 
ΠΔ2  Δπικοινυνία 

Λεθηηθή  
Με ιεθηηθή 

 

ΠΔ3  «Βήμαηα ηηρ  πώληζηρ» 

Γεκηνπξγία θηιηθνχ θιίκαηνο 
Δληνπηζκφο αλαγθψλ πειάηε 
 Παξνπζίαζε ραξαθηεξηζηηθψλ 
θαη νθειψλ ησλ πξντφλησλ 
Υεηξηζκφο αληηξξήζεσλ/απνξηψλ 
Αλαγλψξηζε ζεηηθψλ ζεκαδηψλ 
αγνξαζηηθήο δηάζεζεο 
Κιείζηκν ηεο πψιεζεο 
Σερληθή ηεο ζησπήο 
Δπηβξάβεπζε/Δπραξηζηία 

 
ΠΔ4  Νοοηποπία-Αιζθήμαηα  

Ηξεκία 
Γπζηξνπία 
Άγρνο 
Απάζεηα 
πγθαηάβαζε  
Δλζάξξπλζε πειάηε-άξζε 
εχινγσλ δηζηαγκψλ 
Πξνζηαζία αμηνπηζηίαο θαη 
εληηκφηεηαο ηνπ πσιεηή θαη ηεο 
επηρείξεζεο πνπ εθπξνζσπεί 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ1.1 Δπηθνηλσλία κε πειάηεο γηα δηάγλσζε θαη επηβεβαίσζε ησλ αλαγθψλ ηνπο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο ηελ αλάγθε επγελνχο θαη θηιηθήο επηθνηλσλίαο θαη ησλ κεζφδσλ επίηεπμεο ηεο. 
 
ΑΓ2 Να γλσξίδεηο ηε ζεκαληηθφηεηα δηαηήξεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ. 
 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν αλίρλεπζεο ηεο λννηξνπίαο, ησλ αηζζεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. 
 
ΑΓ4 Να γλσξίδεηο ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο ζηελ επηθνηλσλία. 
 
ΑΓ5 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε 

πειαηψλ. 
 
ΑΓ6 Να γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγγειίαο, απνζηνιήο, πηζαλήο εθπησηηθήο πνιηηηθήο, 

πιεξσκήο θαη πηζαλήο επηζηξνθήο αγαζψλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ1 Σερληθή ηεο πψιεζεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ1.2 Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πξντφλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να κεηαθέξεηο ζηνλ πειάηε ηνλ ελζνπζηαζκφ 

ζνπ θαη ηελ πεπνίζεζε ζνπ φηη ην πξντφλ 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ.   

 
ΚΑ2 Να επεμεγείο θαη λα αλαιχεηο  ηηο 

πποδιαγπαθέρ λειηοςπγίαρ και σπήζηρ ηος 
πποφόνηορ. 

 
ΚΑ3 Να δεκηνπξγείο πξνο ηνλ πειάηε αιζθήμαηα 

πίζηηρ και εμπιζηοζύνηρ γηα ην πξντφλ. 
 
ΚΑ4 Να παξνπζηάδεηο ηα πλεονεκηήμαηα  θαη λα 

πξνβάιεηο ζεηηθά ην πξντφλ. 
 
ΚΑ5 Να ρξεζηκνπνηείο ηα κέζα πεηζνχο θαη ηδηαίηεξα 

ηελ «επίκληζη ζηη λογική». 
 
ΚΑ6 Να πξνβαίλεηο ζε πεηζηηθή θαη ελζνπζηψδε 

επίδειξη ηηρ λειηοςπγίαρ και  ηυν 
σαπακηηπιζηικών ηνπ πξντφληνο. 

 
ΚΑ7 Να επιλύειρ αποπίερ δηεμνδηθά. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πποδιαγπαθέρ λειηοςπγίαρ και 
σπήζηρ ηος πποφόνηορ 

Ιδηφηεηεο-ιεηηνπξγίεο πξντφληνο 
Άξζε αλαζθάιεηαο, ακθηβνιηψλ πειάηε γηα 
θάηη πνπ δελ γλσξίδεη 

 
ΠΔ2  Αιζθήμαηα πίζηηρ και 
εμπιζηοζύνηρ 

Θεηηθή πξνδηάζεζε ηνπ πειάηε 
Ιθαλνπνίεζε ησλ ινγηθψλ απαηηήζεσλ ησλ 
κεηαπσιεηψλ 
Αμηνπηζηία πξντφληνο  

 
ΠΔ3  Πλεονεκηήμαηα 

Πνηφηεηα πξντφληνο 
Πξνζηηή ηηκή 
Έθπησζε 
Δπθνιίεο πιεξσκήο  
Πηζησηηθνί φξνη 
Άιια είδε ππνζηήξημεο 
 

ΠΔ4  «Δπίκληζη ζηη λογική» 
Υξήζε ηεο ινγηθήο θαη φρη ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ πειάηε 
Σεθκήξηα θαη απνδείμεηο ησλ φζσλ 
αλαθέξνληαη πξνθνξηθά 

 
ΠΔ5  Δπίδειξη λειηοςπγίαρ και 

σαπακηηπιζηικών  
Πξαθηηθή επίδεημε 
Λεθηηθή επεμήγεζε 
Υξήζε δεηγκάησλ 
Υξήζε βνεζεκάησλ θαη έληππσλ 
Υξήζε ηερλνινγίαο 
Πξνζνκνίσζε 

 
ΠΔ6  Δπίλςζη αποπιών 

Λεθηηθή 
Έληππε 
Ηιεθηξνληθή 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ1.2 Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πξντφλ 

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

 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηε ιεηηνπξγία πξντφλησλ θαη πξνζδνθψκελσλ 

σθειεηψλ απφ ηνπο πειάηεο. 
 

ΑΓ2 Να γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο πεηζνχο. 
 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο ηηο ηερληθέο επίθιεζεο ζηε ινγηθή.  
 
ΑΓ4 Να γλσξίδεηο ηηο ηερληθέο επίθιεζεο ζην ήζνο θαη ζηελ απζεληία ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη 

αηζζήκαηα πίζηεο θαη εκπηζηνζχλεο ζην πξντφλ. 
 
ΑΓ5 Να γλσξίδεηο ηελ ηηκνινγηαθή, εθπησηηθή θαη πηζησηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ6 Να γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο επίιπζεο απνξηψλ.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ1 Σερληθή ηεο πψιεζεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ1.3 Γηαπξαγκάηεπζε θαη ρεηξηζκφο αληηξξήζεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο ηα είδη ανηιππήζευν θαη ην 

βάζηκν ή φρη ηεο εθάζηνηε αληίξξεζεο. 
 
ΚΑ2 Να θαηαλνείο ηνλ πειάηε θαη λα απνθεχγεηο ηνλ 

εθλεπξηζκφ ηνπ. 
 
ΚΑ3 Να επηρεηξείο επγεληθή παξάθακςε κε ζνβαξψλ 

αληηξξήζεσλ θαη ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο 
πψιεζεο. 

 
ΚΑ4 Να αληηκεησπίδεηο κε πεηζψ θαη παξάζεζε 

ιεπηνκεξεηψλ γηα ην πξντφλ ηηο πεξηπηψζεηο 
ζνβαξψλ αληηξξήζεσλ. 

 
ΚΑ5 Να επηηπγράλεηο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληηκεηψπηζή ησλ αληηξξήζεσλ εθαξκφδνληαο ηα 
«βήμαηα ηηρ πώληζηρ». 

 
ΚΑ6 Να παξαπέκπεηο ηνπο πειάηεο ζηελ αξκφδηα πηγή 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αληηκεηψπηζε ηεο 
αληίξξεζεο μεπεξλά ηα φξηα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη 
γλψζεσλ ζνπ. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δίδη ανηιππήζευν 

Γηθαηνινγεκέλεο 
Αδηθαηνιφγεηεο 
Με πξαγκαηηθέο 
Αφξηζηεο 

 
ΠΔ2  «Βήμαηα ηηρ πώληζηρ» 
• Γεκηνπξγία θηιηθνχ θιίκαηνο 
• Δληνπηζκφο αλαγθψλ πειάηε 
• Παξνπζίαζε ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

νθειψλ ησλ πξντφλησλ 
• Υεηξηζκφο αληηξξήζεσλ/απνξηψλ 
• Αλαγλψξηζε ζεηηθψλ ζεκαδηψλ 

αγνξαζηηθήο δηάζεζεο 
• Κιείζηκν ηεο πψιεζεο 
• Σερληθή ηεο ζησπήο 
• Δπηβξάβεπζε/Δπραξηζηία 
 
ΠΔ3  Πηγή 

Πξντζηάκελνο 
πλάδειθνο 
Βηβιηνγξαθία 
Μειέηεο θαη έξεπλεο 
Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα 
Γηαδίθηπν 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ1.3 Γηαπξαγκάηεπζε θαη ρεηξηζκφο αληηξξήζεσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο ηα «βήκαηα»-θάζεηο κηαο πψιεζεο. 
 
ΑΓ2 Να γλσξίδεηο πψο λα αλαγλσξίδεηο ην είδνο ηεο αληίξξεζεο. 
 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο πψο λα αληηκεησπίδεηο θάζε είδνπο αληίξξεζεο. 
 
ΑΓ4 Να γλσξίδεηο ηελ  πεηζψ θαη ηελ επίθιεζε ινγηθήο, ζπλαηζζήκαηνο, απζεληίαο, ήζνπο θαη 

εκπεηξίαο. 
 
ΑΓ5 Να γλσξίδεηο ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ήπηνπ θιίκαηνο γηα ηελ απξφζθνπηε εμέιημε ηεο 

πξνζπάζεηαο πψιεζεο. 
 
ΑΓ6 Να γλσξίδεηο ηα ρξνληθά ζεκεία πνπ ζπλήζσο πξνθχπηνπλ νη αληηξξήζεηο θαηά ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο πψιεζεο.   
 
ΑΓ7 Να γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο παξαπνκπήο πειαηψλ ζηελ αξκφδηα πεγή. 
 
ΑΓ8 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ αληηξξήζεσλ ησλ πειαηψλ, θπξίσο εάλ 

αλαθέξνληαη ζε ππαξθηά πξνβιήκαηα ηεο επηρείξεζεο καο ή ηνπ πξντφληνο. 
 
ΑΓ9 Να γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο δηαβίβαζεο εηζεγήζεσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ1 Σερληθέο πσιήζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ1.4 πκθσλία ζηνπο φξνπο θαη θιείζηκν ηεο πψιεζεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να αζθείο ηελ ηιμολογιακή, εκπηυηική και 

πιζηυηική πολιηική ηηρ επισείπηζηρ. 
 
ΚΑ2 Να εθαξκφδεηο ηε μέθοδο ηηρ «ζιυπήρ» ζηε 

θάζε ηνπ θιεηζίκαηνο ηεο ζπκθσλίαο. 
 
ΚΑ3 Να παξαπέκπεηο ζηελ αξκφδηα πηγή πεξηπηψζεηο 

ηδηαίηεξα ζνβαξέο φπνπ αηζζάλεζαη φηη μεπεξλνχλ 
ηα φξηα ησλ αξκνδηνηήησλ ζνπ ή θαη ησλ 
ηθαλνηήησλ ζνπ. 

 
ΚΑ4 Να πξνβαίλεηο ζε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία 

βεβαηψλνληαο φηη θαιχπηνληαη  φινη νη όποι ηηρ 
πώληζηρ. 

 
ΚΑ5 Να επραξηζηείο ηνπο πειάηεο κεηά ηελ πψιεζε θαη 

λα επεμεγείο φηη ζα έρνπλ ζην κέιινλ φιε ηελ  
εξςπηπέηηζη μεηά ηην πώληζη, φπσο απηή 
ζπκθσλείηαη κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ 
πειάηε. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σιμολογιακή, εκπηυηική και 
πιζηυηική πολιηική ηηρ επισείπηζηρ 

Όξνη πιεξσκήο 
Πίζησζε 
Έθπησζε 
Έγθαηξε παξάδνζε 
Πηζαλή ππνζηήξημε πξντφληνο εθ 
κέξνπο ηνπ πσιεηή κεηά ηελ πψιεζε 
Πηζαλέο αιιαγέο-αληηθαηαζηάζεηο 

 
ΠΔ2  Μέθοδορ ηηρ «ζιυπήρ» 

Παχζε ζπδήηεζεο/νκηιίαο εθ κέξνπο 
ηνπ πσιεηή 
Παξνρή ρξφλνπ γηα ζθέςε πξνο ηνλ 
πειάηε 
Πξφθιεζε «ακεραλίαο» ζηνλ πειάηε 
Βιέκκα πξνζκνλήο πξνο ηνλ πειάηε 
Υακφγειν 
Γεκηνπξγία θιίκαηνο ζεηηθήο 
πξνζκνλήο γηα θιείζηκν ηεο πψιεζεο 

 
ΠΔ3  Πηγή 

Πξντζηάκελνο 
πλάδειθνο 

 
ΠΔ4  Όποι ηηρ πώληζηρ 

Πίζησζε 
Έθπησζε 
Αιιαγέο πξντφλησλ 
Υξφλνο παξάδνζεο 
Σξφπνο παξάδνζεο 
Σξφπνο πιεξσκήο 

 
ΠΔ5  Δξςπηπέηηζη μεηά ηην πώληζη 

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 
Δπίιπζε απνξηψλ 
Δπεμήγεζε ρξήζεο, ηδηνηήησλ, 
εθαξκνγήο ηνπ πξντφληνο 
Τπνζηήξημε  
Δπηδηφξζσζε πξντφληνο 
Αληαιιαγή πξντφληνο   
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ1.4 πκθσλία ζηνπο φξνπο θαη θιείζηκν ηεο πψιεζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο ηε ηηκνινγηαθή, εθπησηηθή θαη πηζησηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο.  Η ρξήζε ηεο 

γλψζεο λα γίλεηαη  κε ζχλεζε , βήκα-βήκα θαη γλψκνλα ηε κέγηζηε σθέιεηα γηα ηελ 
επηρείξεζε. 

 
ΑΓ2 Να γλσξίδεηο ηηο θάζεηο κηαο πψιεζεο θαη ζσζηή ρξήζε ηεο «ζησπήο» ιίγν πξηλ ην θιείζηκν. 
 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο  απνζηνιήο εκπνξεπκάησλ θαη είζπξαμεο νθεηιψλ. 
 
ΑΓ4 Να γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο θιεηζίκαηνο ηεο πψιεζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ2 Πξνψζεζε πσιήζεσλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Γεκφζηεο ζρέζεηο, αμηνπνίεζε ηεο δηαθήκηζεο θαη ηερληθέο πξνψζεζεο κηαο εκπνξηθήο 
επηρείξεζεο πνπ εληζρχνπλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΥΠ2.1 Γεκφζηεο ζρέζεηο θαη δεκηνπξγία εηαηξηθνχ πξνθίι 
 
ΛΥΠ2.2 Αμηνπνίεζε δηαθήκηζεο 
 
ΛΥΠ2.3 Πξαθηηθέο πξνψζεζεο πξντφλησλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ2 Πξνψζεζε πσιήζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ2.1 Γεκφζηεο ζρέζεηο θαη δεκηνπξγία εηαηξηθνχ πξνθίι 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να δεκηνπξγείο θαη λα δηαηεξείο πςεινχ επηπέδνπ 

δεκφζηεο ζρέζεηο ηφζν κε ηνπο πειάηεο φζν θαη κε 
άιινπο έκκεζα εκπιεθφκελνπο.   

 
ΚΑ2 Να δηαηεξείο ζπλεπείο, ζνβαξέο θαη ππεχζπλεο 

ζπκπεξηθνξέο πξνο ηνπο πειάηεο αιιά θαη ηνλ 
επξχηεξν θνηλσληθφ πεξίγπξν. 

 
ΚΑ3 Να εληζρχεηο ηε ζρέζε κεηαμχ πειάηε θαη 

επηρείξεζεο. 
 
ΚΑ4 Να ζπκκεηέρεηο ελεξγά ζηηο δπαζηηπιόηηηερ ηεο 

επηρείξεζεο ζηε αλάπηπμε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ.  
 
ΚΑ5 Να ζπκβάιιεηο ζηε δεκηνπξγία θεηικήρ εηαιπικήρ 

εικόναρ. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γπαζηηπιόηηηερ 

Κνηλσληθέο εθδειψζεηο 
Σαμίδηα 
πλέδξηα, ζεκηλάξηα θαη εθζέζεηο 
Γηαγσληζκνί 
Γηαθεκηζηηθά δψξα 

 
ΠΔ2  Θεηική εηαιπική εικόνα 

Δζσηεξηθφ «θιίκα»-εξγαζηαθφ 
πεξηβάιινλ 
Δηαηξηθή θνπιηνχξα 
Ήζε, αξρέο, θαλφλεο 
Δηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 
Υνξεγίεο θαη εηζθνξέο 
Δλέξγεηεο πξνψζεζεο θαη 
δηαθήκηζεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ2.1 Γεκφζηεο ζρέζεηο θαη δεκηνπξγία εηαηξηθνχ πξνθίι 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο ηελ αλάγθε ηεο εηαηξείαο γηα δηαηήξεζε πςεινχ επηπέδνπ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 
 
ΑΓ2 Να γλσξίδεηο ηηο πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο σο πξνο απηφ ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ην εηαηξηθφ 

πξνθίι. 
 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο ηελ αλάγθε γηα ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

πξνθίι πνπ εκπλέεη ζεβαζκφ θαη εκπηζηνζχλε ζηελ θνηλσλία. 
 
ΑΓ4 Να γλσξίδεηο ηηο ελέξγεηεο γηα δηαηήξεζε ή δεκηνπξγία πςεινχ επηπέδνπ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 
 
ΑΓ5 Να γλσξίδεηο ηηο ελέξγεηεο γηα ηήξεζε ζνβαξήο θαη ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνπο 

πειάηεο.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ2 Πξνψζεζε πσιήζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ2.2 Αμηνπνίεζε δηαθήκηζεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να αμηνπνηείο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ 

θαηά ηελ πξνψζεζε θαη πψιεζή ηνπο. 
 
ΚΑ2 Να αμηνπνηείο ηηο διαθημιζηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 

ηεο επηρείξεζεο γηα λα απμήζεηο ηηο πσιήζεηο.  
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γιαθημιζηικέρ 
δπαζηηπιόηηηερ  

Έληππα 
Ραδηφθσλν 
Σειεφξαζε 
Σχπνο 
Γηαδίθηπν 
Γηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο 
Γηαγσληζκνί 
Δλεκεξσηηθά δειηία 
Γεκνζηνγξαθηθέο δηαζθέςεηο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ2.2 Αμηνπνίεζε δηαθήκηζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ2 Να γλσξίδεηο ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο ηε ζέζε ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά θαη ηε ζρεηηθή ηεο ζηξαηεγηθή. 
 
ΑΓ4 Να γλσξίδεηο ηε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 
 
ΑΓ5 Να γλσξίδεηο ην πεξηβάιινλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην Marketing: Οηθνλνκηθφ, δεκνγξαθηθφ, 

ηερλνινγηθφ, θαη αληαγσληζηηθφ. 
 
ΑΓ7 Να γλσξίδεηο ηε κέζνδν αλάιπζεο Γ.Α.Δ.Α. θπξίσο γηα πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηάζεσλ 

ηεο αγνξάο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ2 Πξνψζεζε πσιήζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ2.3 Πξαθηηθέο πξνψζεζεο πξντφλησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να πξαγκαηψλεηο ηηο εθάζηνηε ππακηικέρ 

πποώθηζηρ ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ 
πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. 

 
ΚΑ2 Να εθαξκφδεηο ηα ηιρ ππακηικέρ μιαρ 

αποηελεζμαηικήρ παποςζίαζηρ θαηά ηελ 
πξνψζεζε ελφο πξντφληνο 

 
ΚΑ3 Να επεμεγείο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά  θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο. 
 
ΚΑ4 Να παξνπζηάδεηο ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

πξντφληνο. 
 
ΚΑ5 Να δεκηνπξγείο πξνο ηνλ πειάηε πξνζδνθίεο 

γηα πςειέο πσιήζεηο.  
 
ΚΑ6 Να ρξεζηκνπνηείο θίλεζε θαη ζηάζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επίδεημεο. 
 
ΚΑ7 Να παπέσειρ δείγμαηα πξνο ηνπο πειάηεο 

φπσο πξνλνεί ε πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο. 
 
ΚΑ8 Να παξνπζηάδεηο ηηο εηδηθέο πξνζθνξέο. 
 
ΚΑ9 Να εμεγείο πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηνπ πειάηε ηη ζκοπιμόηηηα ηυν «ειδικών 
πποζθοπών». 

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Ππακηικέρ πποώθηζηρ 

Παξνπζίαζε–Δπίδεημε  
Γεηγκάηηζε  
Πξνζθνξέο - Δθπηψζεηο  
Κνππφληα 
Αλαθνξέο 
Φπιιάδηα ελεκέξσζεο 

 
ΠΔ2  Ππακηικέρ μιαρ αποηελεζμαηικήρ 
παποςζίαζηρ 

Ύθνο 
Πεηζψ 
Σερληθή ηεο γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο  
έθθξαζεο 
Θεηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή ζηάζε 
Γηάζεζε 
Δκθάληζε 
Πεξηβάιινλ 
Θεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ 
Πξνζσπηθφηεηα 

 
ΠΔ3  Παποσή δειγμάηυν 

Δκθάληζε  
Λεηηνπξγηθφηεηα 
Πνζνηηθή ελέξγεηα 
Ιδηφρεηξε παξάδνζε  

 
ΠΔ4  κοπιμόηηηα ειδικήρ πποζθοπάρ 

Κάιπςε πξαγκαηηθήο αλάγθεο ηεο 
επηρείξεζεο ιφγσ πςεινχ απνζέκαηνο, 
ηερλνινγηθήο αιιαγήο, ζχληνκεο ιήμεο  
Κνζηνιφγεζε γηα απνθπγή ππεξβνιηθήο 
δεκηάο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ2.3 Πξαθηηθέο πξνψζεζεο πξντφλησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο ηνλ επξσπατθφ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο (European Code of Conduct) πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο επηηξεπφκελεο πξαθηηθέο πξνψζεζεο πξντφλησλ. 
 
ΑΓ2 Να γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο πξνψζεζεο πνπ απαηηεί ε εηαηξεία γηα έλα πξντφλ.  
 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο ηηο ηερληθέο παξνπζίαζεο ελφο πξντφληνο. 
 
ΑΓ4 Να γλσξίδεηο ηηο θηλήζεηο θαη ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο θαηά ηελ επίδεημε ησλ πξντφλησλ. 
 
ΑΓ5 Να γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο παξνπζίαζεο κηαο εηδηθήο πξνζθνξάο θαη ηε ζθνπηκφηεηα ηεο.  

 

 



28

 



29

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ3 Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Δμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, φπσο παξάδνζε εκπνξεπκάησλ, παξνρή αμηφπηζηεο εμππεξέηεζεο 
κεηά ηελ πψιεζε, δηαρείξηζε παξαπφλσλ θαη ρεηξηζκφο ηνπ πειάηε έηζη ψζηε λα αλαπηπρζεί 
κία δηαρξνληθή θαη ακνηβαία σθέιηκε ζπλεξγαζία. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΥΠ3.1 πλέπεηα ζηε ρξνληθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξάδνζε ησλ πσιεζέλησλ αγαζψλ 

ζηνλ πειάηε 
 
ΛΥΠ3.2 Παξνρή αμηφπηζηεο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε θαη δηαρείξηζε παξαπφλσλ 
 
ΛΥΠ3.3 Υεηξηζκφο πειαηψλ - Τηνζέηεζε θηινζνθίαο «Δζαεί Πειάηεο» 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ3 Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ3.1 πλέπεηα ζηε ρξνληθή, πνηνηηθή, θαη πνζνηηθή παξάδνζε ησλ πσιεζέλησλ αγαζψλ ζηνλ 
πειάηε 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να εθηειείο επηκειή θαη αξιόπιζηη παπάδοζη 

φπσο ζπκθσλήζεθε κε ηνλ πειάηε. 
 
ΚΑ2 Να έρεηο ηελ αίζζεζε ηνπ επείγνληνο φηαλ ν 

πειάηεο έρεη ζνβαξνχο ιφγνπο λα δεηά άκεζε 
παξάδνζε. 

 
ΚΑ3 Να ειέγρεηο πξνζσπηθά φιε ηε δηαδηθαζία έηζη ψζηε 

λα απνθεχγνληαη λάθη πνπ δεκηψλνπλ ηελ εηθφλα 
ηεο επηρείξεζεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε. 

 
ΚΑ4 Να δέρεζαη επγεληθά πηζαλέο ελζηάζεηο εθ κέξνπο 

ηνπ πειάηε. 
 
ΚΑ5 Να εμεηάδεηο θαη λα δηαρεηξίδεζαη ελζηάζεηο εθ 

κέξνπο ηνπ πειάηε. 
 
ΚΑ6 Να δηαρεηξίδεζαη πηζαλέο επηζηξνθέο. 
 
ΚΑ7 Να αθνινπζείο ην ζύζηημα αξιολόγηζηρ 

εξςπηπέηηζηρ πελαηών ηεο επηρείξεζήο ζνπ. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αξιόπιζηη παπάδοζη 

Σήξεζε ηνπ ζπκθσλεζέληνο 
ρξφλνπ παξάδνζεο. 
Δπείγνπζεο παξαδφζεηο 
Παξάδνζε ζσζηνχ είδνπο θαη ηχπνπ 
πξντφλησλ 
Πνζφηεηα παξαδνηέσλ 
Πνηφηεηα παξαδνηέσλ 
Πνηφηεηα ζπζθεπαζίαο 
Καηάζηαζε πξντφληνο 
πλζήθεο παξάδνζεο 
Δπηζηξνθέο 

 
ΠΔ2  Λάθη  

Δίδνο θαη ηχπνο  
Πνζφηεηα 
πζθεπαζία 
Καηάζηαζε θαη εκθάληζε πξντφληνο 
Λήμε πξντφληνο  
Υξφλνο παξάδνζεο  
Υψξνο παξάδνζεο 

  
ΠΔ3  ύζηημα αξιολόγηζηρ 
εξςπηπέηηζηρ πελαηών 

Δξσηεκαηνιφγηα πξνο ηνπο πειάηεο 
πλεληεχμεηο  
Έξεπλα αγνξάο 
Αλάιπζε 
Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 
Λήςε ελεξγεηψλ θαη εθαξκνγή λέσλ 
πξαθηηθψλ  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ3.1 πλέπεηα ζηε ρξνληθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξάδνζε ησλ πσιεζέλησλ αγαζψλ ζηνλ 
πειάηε 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο θαη παξαγφλησλ αμηφπηζηεο παξάδνζεο. 
 
ΑΓ2 Να γλσξίδεηο ηε ζηξαηεγηθή γηα δηαρξνληθή απφδνζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πειάηε. 
 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο ηα  πξντφληα θαη λα ειέγρεηο ηελ πνηφηεηα ζην επίπεδν ηεο ππεπζπλφηεηάο ζνπ. 
 
ΑΓ4 Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ελζηάζεσλ εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ή 

ηελ πνζφηεηα ή ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ παξαδνζέλησλ, αιιά θαη πηζαλνχ αηηήκαηνο γηα 
επηζηξνθή. 

 
ΑΓ5 Να γλσξίδεηο ην ζθνπφ θαη ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ3 Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ3.2 Παξνρή αμηφπηζηεο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε θαη δηαρείξηζε παξαπφλσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να ζπκκεηέρεηο ζηελ εξςπηπέηηζη μεηά ηην 

πώληζη, γηα ηελ ακνηβαία επηηπρία ηεο 
επηρείξεζεο θαη ησλ πειαηψλ. 

 
ΚΑ2 Να απνθεχγεηο ηε δεκηνπξγία κε ηθαλνπνηεκέλσλ 

πειαηψλ. 
  
ΚΑ3 Να παξέρεηο πιεξνθνξίεο, απφςεηο θαη εηζεγήζεηο 

γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο 
κεηά ηελ πψιεζε ηεο επηρείξεζεο ζνπ. 

 
ΚΑ4 Να εθαξκφδεηο ηελ θηινζνθία, φηη «γηα θάζε 

πσιεζέλ πξντφλ είζαη ν ππεχζπλνο». 
 
ΚΑ5 Να εθαξκφδεηο ηε δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ 

παπαπόνυν ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΚΑ6 Να αλαγλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο ην παξάπνλν 

ηνπ πειάηε. Να δέρεζαη κε επγέλεηα ηελ έθθξαζε 
ηνπ παξαπφλνπ θαη λα είζαη θαιφο αθξναηήο.   

 
ΚΑ7 Να πξνζδηνξίδεηο ηελ αηηία ελφο παξαπφλνπ. 
 
ΚΑ8 Να αλαιχεηο ηα δεδομένα  θαη λα θξίλεηο θαηά 

πφζν είλαη δηθαηνινγεκέλν ην παξάπνλν θαη λα 
αλαιακβάλεηο κε πξνζπκία ηελ επίιπζε ηνπ. 

 
ΚΑ9 Να αθνινπζείο ηνπο κανονιζμούρ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ εξγαζία θαηά ην ρεηξηζκφ ελφο παξάπνλνπ. 
 
ΚΑ10 Να αλαθέξεηο ην παξάπνλν ζηνλ πξντζηάκελφ ζνπ 

θαη λα δεηάο ηε ζπκβνιή ηνπ φπνπ ρξεηάδεηαη. 
 
ΚΑ11 Να πξνβαίλεηο ζε ενέπγειερ άμεζηρ 

ανηιμεηώπιζηρ παπαπόνυν θαη λα επηδηψθεηο 
ινγηθφ ζπκβηβαζκφ κε ηνλ πειάηε, ζε πεξίπησζε 
πνπ ζέηεη ην ζέκα ηνπ κε νμχηεηα. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δξςπηπέηηζη μεηά ηην 

πώληζη 
Πξφζπκε αθξφαζε αηηεκάησλ 
πειαηψλ γηα εμππεξέηεζε 
Άκεζε εμππεξέηεζε  
Κάιπςε αλαγθψλ 
Παξνρή θαζνδήγεζεο θαη βνήζεηαο  
Οδεγνί επεμήγεζεο ρξήζεο ηνπ 
πξντφληνο 

ΠΔ2  Παπάπονα 
ρεηηθφ κε ρξνληθά πιαίζηα 
ρεηηθφ κε πνηφηεηα 
ρεηηθφ κε ρξέσζε 
ρεηηθφ κε κε πξνζθεξφκελεο 
ππεξεζίεο ή πξντφληα 
ρεηηθφ κε αληηπαξάζεζε κε άιιν 
πειάηε 
ρεηηθφ κε αληηπαξάζεζε κε 
ζπλάδειθφ ζνπ 

ΠΔ3  Γεδομένα 
Πφηε έγηλε ην παξάπνλν 
Γηαηί έγηλε ην παξάπνλν 
Πνηνο ήηαλ ν ιφγνο ηνπ παξαπφλνπ 
Πνηνη εκπιέθνληαη 
Πνηεο νη αμηψζεηο ηνπ πειάηε 

ΠΔ4  Κανονιζμοί 
Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 
εξγαζία 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 
εξγαζία  
Πνηνη είλαη νη  θαλνληζκνί πνπ 
αθνξνχλ ηελ εξγαζία 

ΠΔ5  Δνέπγειερ άμεζηρ 
ανηιμεηώπιζηρ παπαπόνυν 

Αιιαγή πξντφληνο  
Δπηζηξνθή ρξεκάησλ  
Δπηδηφξζσζε 
Παξνρή ζπκβνπιψλ ιεηηνπξγίαο 
Γηαηχπσζε ζπγγλψκεο 
Βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ καο  
Απνδεκίσζε  
Δθπησηηθά θνππφληα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ3 Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ3.2 Παξνρή αμηφπηζηεο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε θαη δηαρείξηζε παξαπφλσλ 

 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
ΚΑ12 Να ελεκεξψλεηο ηνπο πξντζηακέλνπο ζνπ ζε 

πεξηπηψζεηο α) ζνβαξνχ παξαπφλνπ ή β) ζε 
πεξίπησζε πιεζψξαο  παξαπφλσλ. 

 
ΚΑ13 Να ελεκεξψλεηο έγθαηξα ηνλ πειάηε γηα ηελ 

έθβαζε ηνπ παξαπφλνπ ηνπ. 
 
ΚΑ14 Να  θαηαγξάθεηο ηα απαπαίηηηα ζηοισεία ηος 

παπαπόνος.  
 
ΚΑ15 Να εηζεγείζαη ηδέεο θαη πξνηάζεηο ζηνλ 

πξντζηάκελν πξνο απνθπγή παξφκνηνπ 
πεξηζηαηηθνχ. 

 

 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Απαπαίηηηα ζηοισεία ηος 
παπαπόνος 

ηνηρεία παξαπνλνχκελνπ 
Ιζηνξηθφ-πεξηγξαθή παξαπφλνπ 
Αλάιπζε 
Δλέξγεηεο ρεηξηζκνχ 
Δλεκέξσζε πειάηε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ3.2 Παξνρή αμηφπηζηεο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε θαη δηαρείξηζε παξαπφλσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο ηηο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία. 
 
ΑΓ2 Να γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο δηαπξαγκάηεπζεο, λα εμεγείο  ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

πσιεζέλησλ πξντφλησλ, ηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε. 
 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο πσο λα  αλαγλσξίδεηο, αλαιχεηο θαη ρεηξίδεζαη έλα παξάπνλν.  
 
ΑΓ4 Να γλσξίδεηο πψο λα θαηεγνξηνπνηείο  ην παξάπνλν. 
 
ΑΓ5 Να γλσξίδεηο φηη ε χπαξμε αζπλήζηζηα κεγάινπ αξηζκνχ παξαπφλσλ δελ πξέπεη λα είλαη 

θαηλφκελν πνπ λα αληηκεησπίδεηαη σο ξνπηίλα. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ3 Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ3.3 Υεηξηζκφο πειαηψλ – Τηνζέηεζε θηινζνθίαο  «Δζαεί Πειάηεο» 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να ζπκκεξίδεζαη θαη λα ζπκκεηέρεηο ελεξγά ζε φιεο 

ηηο ελέξγεηεο πνπ ζπληεινχλ ζηη διασπονική 
απόδοζη με ηον πελάηη. 

 
ΚΑ2 Να αθνχεηο κε πξνζνρή ηηο ζςζηάζειρ/ιδέερ ηυν 

πελαηών γηα βειηίσζε ππαξρφλησλ πξντφλησλ ή 
θαη δεκηνπξγία/δηάζεζε λέσλ.  Να ελεκεξψλεηο 
ζρεηηθά ηελ δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο. 

 
ΚΑ3 Να θξνληίδεηο λα δεκηνπξγείο θαη λα δηαηεξείο  

καλό κλίμα κε ηνπο πειάηεο. 
 
ΚΑ4 Να εθνδηάδεηο ηνλ πειάηε κε φιν ην δηαζέζηκν 

ςποζηηπικηικό ςλικό γηα ηελ πιήξε ελεκέξσζε 
ηνπ. 

 
ΚΑ5 Να απνθεχγεηο απνηηικέρ ζςμπεπιθοπέρ, 

αδηαθνξία, «βαξηεζηεκάξα», ππεξνςία. 
 
ΚΑ6 Να πηνζεηείο ηελ θηινζνθία ηνπ «εζαεί πελάηη». 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γιασπονική απόδοζη με ηον 
πελάηη 

Αχμεζε πσιήζεσλ  
Αχμεζε θεξδνθνξίαο 
Βειηίσζε θήκεο 
Βειηίσζε ζρέζεσλ 
Έγθαηξε είζπξαμε 

ΠΔ2  ςζηάζειρ/ιδέερ ηυν πελαηών 
Νέεο αλάγθεο  
Κφζηνο  
Αληαγσληζηηθά πξντφληα 
Καηλνηφκα πξντφληα 
Πξνψζεζε–δηαθήκηζε 
Πξνζθνξέο 
Μέζνδνο θαη ζπρλφηεηα δηαλνκήο  
πζθεπαζία 

ΠΔ3  Καλό κλίμα 
Δπγέλεηα   
Δμππεξεηηθφηεηα 
Δηιηθξίλεηα 
Δκπεξηζηαησκέλεο απαληήζεηο 
Φηιηθή δηάζεζε 
πλέπεηα 
Δπαγγεικαηηζκφο 

ΠΔ4  Τποζηηπικηικό ςλικό 
Δλεκεξσηηθά έληππα  
Σηκνθαηάινγνη 
Οδεγίεο ρξήζεο 
Γειηία δεδνκέλσλ αζθαιείαο 
Γείγκαηα 
Γηαθεκηζηηθά θπιιάδηα  

ΠΔ5  Απνηηικέρ ζςμπεπιθοπέρ 
Αδηαθνξία 
Βαξηεζηηκάξα 
Τπεξνςία 
πθνθαληία 
Καζπζηέξεζε ζηελ εμππεξέηεζε 
Αγέλεηα 
Τπέξκεηξε νηθεηφηεηα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ3 Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ3.3 Υεηξηζκφο πειαηψλ – Τηνζέηεζε θηινζνθίαο  «Δζαεί Πειάηεο» 
 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  «Δζαεί πελάηηρ» 

Μαθξνπξφζεζκεο ζρέζεηο κε ηνλ 
πειάηε 
Αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο 
Απνθπγή ελεξγεηψλ πνπ νδεγνχλ ζε 
πξφζθαηξε νηθνλνκηθή επηηπρία κέζα 
απφ εθκεηάιιεπζε ηνπ πειάηε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ3.3 Υεηξηζκφο πειαηψλ – Τηνζέηεζε θηινζνθίαο «Δζαεί Πειάηεο» 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο ηε θηινζνθία θαη ηελ πξαθηηθή ηεο επηρείξεζεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηαζεξνχο 

πειάηεο. 
 
ΑΓ2 Να γλσξίδεηο ηθαλφηεηεο ρεηξηζκνχ πειαηψλ φπσο: αθξφαζε, επγέλεηα, εμππεξέηεζε, 

δηπισκαηηθφηεηα, πξνζσπηθή εκθάληζε, δηαδηθαζίεο, πξντφληα, αληίιεςε κελπκάησλ 
πειαηψλ.   

 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο πψο λα δεκηνπξγείο θαη λα δηαηεξείο θαιφ θιίκα κε ηνπο πειάηεο.  
 
ΑΓ4 Να γλσξίδεηο ηελ πξαθηηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ «Δζαεί 

Πειάηε». 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ4 Γηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Δξγαζίεο πνπ θαιχπηνπλ ηε θφξησζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηε δηαηήξεζή 
ηνπο εληφο ηνπ νρήκαηνο έσο ηελ επηκειή παξάδνζή ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΥΠ4.1 Δπηκειήο θαη αζθαιήο θφξησζε εκπνξεπκάησλ 
 
ΛΥΠ4.2 Γηαηήξεζε θαη κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ εληφο ηνπ νρήκαηνο 
 
ΛΥΠ4.3 Δπηκειήο θαη αζθαιήο εθθφξησζε θαη παξάδνζε εκπνξεπκάησλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ4 Γηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ4.1 Δπηκειήο θαη αζθαιήο θφξησζε εκπνξεπκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
  
ΚΑ1 Να βεβαηψλεζαη γηα ηελ νξζή έθδνζε ηνπ δειηίνπ 

παξαγγειίαο θαη άιισλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ 
ηεο απνζηνιήο.  

 
ΚΑ2 Να εθηειείο πξνζεθηηθφ έλεγσο ηυν αγαθών πξνο 

παξάδνζε.  
 
ΚΑ3 Να ζπκκεηέρεηο ζηην επιμελή και πποζεκηική 

θόπηυζη, έηζη πνπ λα ειαρηζηνπνηνχληαη πηζαλνί 
κίνδςνοι θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θφξησζεο θαη ηεο 
παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Έλεγσορ ηυν αγαθών 

Δίδνο θαη ηχπνο  
Πνζφηεηα 
πζθεπαζία 
Καηάζηαζε θαη εκθάληζε αγαζψλ 
Καζαξηφηεηα ζπζθεπαζίαο 
Λήμε πξντφληνο  

 
ΠΔ2  Δπιμελήρ και πποζεκηική 
θόπηυζη 

Σήξεζε κέγηζηεο επηηξεπφκελεο  
πνζφηεηαο θφξησζεο 
Πξνζεθηηθή ηνπνζέηεζε γηα ηελ 
απνθπγή θζνξψλ θαη αηπρεκάησλ  
Αζθαιήο πξφζδεζε 

 
ΠΔ3  Κίνδςνοι  

Φζνξέο ζε αγαζά 
Σξαπκαηηζκνί  
Τιηθέο δεκηέο  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ4.1 Δπηκειήο θαη αζθαιήο θφξησζε εκπνξεπκάησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θφξησζεο θαη ηα ζεκεία ειέγρνπ. 
 
ΑΓ2 Να γλσξίδεηο ηηο θαηαιπηηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ εηαηξεία αιιά θαη ηελ θνηλσλία  απφ πηζαλή 

αζηνρία ζηε θφξησζε, ηδίσο βαξέσλ θαη νγθσδψλ πξντφλησλ, ζε πεξίπησζε κεηαηφπηζεο  
ηνπ εκπνξεχκαηνο ή θαη πηψζεο ηνπ εθηφο νρήκαηνο. 

 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο ηνπο εηαηξηθνχο θαη θξαηηθνχο θαλνληζκνχο σο πξνο ηνλ ζσζηφ ηξφπν 

θφξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζηα νρήκαηα κεηαθνξάο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ4 Γηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ4.2 Γηαηήξεζε θαη κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ εληφο ηνπ νρήκαηνο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να δείρλεηο ππεπζπλφηεηα θαη επαγγεικαηηζκφ, ζηε 

διαηήπηζη ηυν εμποπεςμάηυν ζε άςνγε 
θαηάζηαζε. 

 
 ΚΑ2 Να θξνληίδεηο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ  

ιεηηνπξγία  ζημανηικών ζςζηημάηυν ηος 
οσήμαηορ, ψζηε λα απνθεπρζεί κηα  πηζαλή 
αιινίσζε ησλ εκπνξεπκάησλ εληφο ηνπ νρήκαηνο.   

 
ΚΑ3 Να  ελεκεξψλεζαη γηα ηνπο παπάγονηερ πος 

ζςνηελούν ζηην καθςζηέπηζη ηεο κεηαθνξάο 
ησλ εκπνξεπκάησλ θαη λα ιακβάλεηο φια ηα 
απαπαίηηηα μέηπα γηα ηελ απνηξνπή ηνπο. 

 
ΚΑ4 Να πξνβαίλεηο ζηηο δένπζεο ενέπγειερ κε ηελ 

εκθάληζε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο πνπ επεξεάδεη  ηε 
δηαηήξεζε ηνπ εκπνξεχκαηνο,  

 
ΚΑ5 Να αζθαιίδεηο ην φρεκα θαηά ηε δηάξθεηα ζηάζεσλ 

ηνπ ζε πειάηεο, φπνπ ε απνπζία ζνπ γηα ζθνπνχο 
παξάδνζεο/εμππεξέηεζεο/είζπξαμεο είλαη δπλαηφλ 
λα δεκηνπξγεί θηλδχλνπο αζθάιεηαο/θινπήο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γιαηήπηζη ηυν εμποπεςμάηυν 
ζε άτογη καηάζηαζη  

Πνηφηεηα 
Δκθάληζε 
πζθεπαζία 
Καζαξηφηεηα 
Δπηκφιπλζε  

 
ΠΔ2  ημανηικά ζςζηήμαηα ηος 
οσήμαηορ 

Μεραλή 
Διαζηηθά 
Φξέλα 
Φπγείν  
Κιηκαηηζκφο  

 
ΠΔ3  Παπάγονηερ πος ζςνηελούν ζηην 
καθςζηέπηζη 

Καηξηθέο ζπλζήθεο  
Έξγα νδηθνχ δηθηχνπ 
Σξνραία θίλεζε 
Σξνραία αηπρήκαηα  
Υξφλνο ηαμηδηνχ 
Αξηζκφο ζηάζεσλ κέρξη ηελ ηειεπηαία 
παξάδνζε 
Γξνκνιφγην  
Μεραληθή βιάβε  

 
ΠΔ4  Απαπαίηηηα μέηπα 

Πξφβιεςε 
Αιιαγή δξνκνινγίνπ 
Αιιαγή σξαξίνπ  
Δπαλαπξνγξακκαηηζκφο ζηάζεσλ 
Κιίζε κεραληθνχ γηα επηζθεπή νρήκαηνο  
Μεηαθνξά πξντφληνο ζε άιιν φρεκα 

 
ΠΔ5  Δνέπγειερ  

Άκεζε ελεκέξσζε πξντζηακέλσλ 
Πξνζηαζία εκπνξεχκαηνο  
Απνθαηάζηαζε βιάβεο  
Αιιαγή πξνγξάκκαηνο  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ4.2 Γηαηήξεζε θαη κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ εληφο ηνπ νρήκαηνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο ηηο επηπηψζεηο ζηελ εηαηξεία απφ πηζαλή ακέιεηα ζε απηφ ην ζέκα. 
 
ΑΓ2 Να γλσξίδεηο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξνκνινγίσλ, ρξφλo παξάδνζεο, 

πηζαλψλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ δελ πξέπεη λα επηηξέςνπλ αιινηψζεηο ζηα παξαδνηέα 
εκπνξεχκαηα. 

 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο ηηο άκεζεο πξσηνβνπιίεο πνπ πξέπεη λα αλαιάβεηο αιιά θαη ηελ ηαρχηαηε 

ελεκέξσζε ησλ πξντζηακέλσλ ζνπ γηα ην «ηη δένλ γελέζζαη» ζε πεξίπησζε πνπ 
αληηκεησπίδεηο αθξαίεο θαηαζηάζεηο κε ειέγμηκεο απφ εζέλα κφλν. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ4 Γηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ4.3 Δπηκειήο θαη αζθαιήο εθθφξησζε θαη παξάδνζε εκπνξεπκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να ζηαζκεχεηο ην φρεκα ζε αζθαιέο ζεκείν κε 

εχθνιε πξφζβαζε ζην ζεκείν εθθφξησζεο. 
 
ΚΑ2 Να εθθνξηψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο κε αζθάλεια 

ηα εκπνξεχκαηα απφ ην φρεκα ζην ρψξν θχιαμεο 
ή ηνπνζέηεζεο. 

 
ΚΑ3 Να ηνπνζεηείο ηα εκπνξεχκαηα ζην 

πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν θαη λα απνθεχγεηο ηελ 
έθζεζε ηνπο ζε ακαηάλληλερ ζςνθήκερ. 

 
ΚΑ4 Να πξνβαίλεηο ζε ηελικό έλεγσο ησλ 

εκπνξεπκάησλ.  
 
ΚΑ5 Να θαηακεηξάο ηα εκπνξεχκαηα ζηελ παξνπζία 

εθπξνζψπνπ ηνπ πειάηε.  
 
ΚΑ6 Να παξαδίδεηο θαη λα ζπκπιεξψλεηο ηα ένηςπα 

παπάδοζηρ.  Να εμαζθαιίδεηο ππνγξαθή απφ ηνλ 
πειάηε. 

 
ΚΑ7 Να δίδεηο ηηο θαηάιιειεο επεξηγήζειρ και 

οδηγίερ ζηνλ πειάηε. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αζθάλεια  

Καηάιιεινο εμνπιηζκφο  
εθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ 
εκπνξεπκάησλ  
Όγθνο θαη κάδα εληφο ησλ 
επηηξεπηψλ νξίσλ   
Οξζή ρεηξνλαθηηθή κεηαθνξά 
Υξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Γηαζηαχξσζε δξφκνπ  

 
ΠΔ2  Ακαηάλληλερ ζςνθήκερ 

ζεξκνθξαζία  
Ήιηνο 
Τγξαζία 
Αέξαο 
θφλεο 
Αθαζαξζίεο 

 
ΠΔ3  Σελικόρ έλεγσορ 

Σχπνο εκπνξεχκαηνο 
πζθεπαζία 
Πνηφηεηα 
Θεξκνθξαζία  

 
ΠΔ4  Ένηςπα παπάδοζηρ 

Γειηία απνζηνιήο 
Σηκνιφγηα 
Απνδείμεηο εηζπξάμεηο 

 
ΠΔ5  Δπεξηγήζειρ και οδηγίερ 

Φχιαμε 
Γηάξθεηα δσήο 
Υξήζε 
πλαξκνιφγεζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ4.3 Δπηκειήο θαη αζθαιήο εθθφξησζε θαη παξάδνζε εκπνξεπκάησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο εκπνξεπκάησλ. 
 
ΑΓ2 Να γλσξίδεηο ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαηά ηε θπζηθή εθθφξησζε, έηζη ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ δεκηέο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο απφ βηαζχλε θαη αλεπζπλφηεηα. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ5 Πξνγξακκαηηζκφο εξγαζίαο γηα δξνκνιφγηα θαη κεηαθνξηθά κέζα 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Δθηέιεζε θαη βειηίσζε ησλ δξνκνινγίσλ δηαλνκήο  γηα έγθαηξε παξάδνζε, ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηελ επάξθεηα θαη αζθάιεηα ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΥΠ5.1 Δθηέιεζε θαη δηαηήξεζε δξνκνινγίσλ 
 
ΛΥΠ5.2 Φξνληίδα θαιήο θαη έγθαηξεο παξάδνζεο 
 
ΛΥΠ5.3 Δπάξθεηα κεηαθνξηθνχ κέζνπ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ5 Πξνγξακκαηηζκφο εξγαζίαο γηα δξνκνιφγηα θαη κεηαθνξηθά κέζα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ5.1 Δθηέιεζε θαη δηαηήξεζε δξνκνινγίσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να έρεηο ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα ησλ παξαδφζεσλ ησλ 

επφκελσλ εκεξψλ. 
 
ΚΑ2 Να δίλεηο εηζεγήζεηο γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ 

ππογπάμμαηορ δπομολογίυν, έηζη ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθή θαη εληφο ησλ ρξνληθψλ 
νξίσλ παξάδνζε κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

 
ΚΑ3 Να επηδηψθεηο βεληιζηοποίηζη ηος ππογπάμμαηορ 

δπομολογίυν. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Ππόγπαμμα δπομολογίυν 

Πνηφηεηα παξαδφζεσλ 
πλέπεηα ζηνλ ρξφλν παξάδνζεο 
πλδπαζκφο απνζηνιψλ γηα 
ζπκπίεζε θφζηνπο κεηαθνξάο 

 
ΠΔ2  Βεληιζηοποίηζη ηος 
ππογπάμμαηορ δπομολογίυν 

Έγθαηξε παξάδνζε 
Άξηζηε θαηάζηαζε 
εκπνξεπκάησλ 
Διαρηζηνπνίεζε θφζηνπο 
Μεγηζηνπνίεζε κεηαθεξφκελνπ 
θνξηίνπ 
Δμππεξέηεζε πξννξηζκψλ 
θνληηλψλ κεηαμχ ηνπο βάζεη 
πξνγξάκκαηνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ5.1 Δθηέιεζε θαη δηαηήξεζε δξνκνινγίσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο πψο λα θέξεηο εηο πέξαο ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο απνζηνιψλ ιακβάλνληαο ππφςε 

ηε ρξνληθή δηαζεζηκφηεηα, ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ νρήκαηνο, ηνλ πξννξηζκφ, ηελ αίζζεζε ηνπ 
επείγνληνο, θαη ην θφζηνο. 

 
ΑΓ2 Να γλσξίδεηο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πειάηε θαη ηεο απνζηνιήο.  
 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο γηα άξλεζε παξαιαβήο εθ κέξνπο ηνπ πειάηε ζε πεξίπησζε 

αζέηεζεο ηεο ζπκθσλίαο σο πξνο ηνλ ρξφλν παξάδνζεο, πνζφηεηεο, αιιαγή ζπζθεπαζίαο, 
ηηκέο θιπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ5 Πξνγξακκαηηζκφο εξγαζίαο γηα δξνκνιφγηα θαη κεηαθνξηθά κέζα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ5.2 Φξνληίδα θαιήο θαη έγθαηξεο παξάδνζεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να εθαξκφδεηο ην πξφγξακκα δξνκνινγίσλ θαη ηηο 

διαδικαζίερ πηζηά, γηα λα απνθεχγνληαη  αδηθαηνιφγεηεο 
θαζπζηεξήζεηο. 

 
ΚΑ2 Να δηαζέηεηο ηελ αίζζεζε ηνπ επείγνληνο κε ζεβαζκφ ζηελ 

επηζπκία ηνπ πειάηε γηα έγθαηξε παξάδνζε. 
 
ΚΑ3 Να πξνζθεχγεηο ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηνπο πξντζηακέλνπο 

ζνπ ζε πεξίπησζε πνπ ιφγσ αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ δελ 
είζαη ζε ζέζε λα είζαη ζπλεπήο ζηελ ψξα παξάδνζεο. 

 
ΚΑ4 Να ελεκεξψλεηο ηνπο πειάηεο κε ζνβαξφηεηα θαη αμηνπηζηία  

γηα ηε λέα πξνβιεπφκελε ψξα παξάδνζεο  ζε πεξίπησζε 
πξνβιεπφκελεο θαζπζηέξεζεο.   

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γιαδικαζίερ 

Υεηξηζκφο αλαπφθεπθησλ 
θαζπζηεξήζεσλ 
Δλεκέξσζε πξντζηακέλσλ 
Δλεκέξσζε πειάηε γηα ηελ 
θαζπζηέξεζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ5.2 Φξνληίδα θαιήο θαη έγθαηξεο παξάδνζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο ην πξφγξακκα δξνκνινγίσλ. 
 
ΑΓ2 Να γλσξίδεηο ηηο δηαδξνκέο θαη ηνλ αθξηβή ηφπν παξάδνζεο. 
 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα θάζε πξννξηζκφ θαη ην ινγηθφ ρξφλν εθθφξησζεο 

ζε θάζε παξάδνζε. 
 
ΑΓ4 Να γλσξίδεηο ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζηελ εηθφλα ηνπ πειάηε απφ θάπνηα ζεκαληηθή 

θαζπζηέξεζε. 
 
ΑΓ5 Να γλσξίδεηο θαη λα πηνζεηείο ηελ αίζζεζε ηνπ επείγνληνο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ5 Πξνγξακκαηηζκφο εξγαζίαο γηα δξνκνιφγηα θαη κεηαθνξηθά κέζα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ5.3 Δπάξθεηα κεηαθνξηθνχ κέζνπ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να θξνληίδεηο γηα ηην επάπκεια ηος μεηαθοπικού 

ζος μέζος. 
 
ΚΑ2 Να ειέγρεηο ηελ αζθάλεια ηνπ νρήκαηφο ζνπ. 
 
ΚΑ3 Να εμαζθαιίδεηο ηε θφξησζε ηνπ νρήκαηνο 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία σο πξνο ηε ρσξεηηθφηεηα, 
ρσξίο ππέξβαζε ζε βάξνο.  Να δηαζθαιίδεηο ηα 
εκπνξεχκαηα ζηελ «θαξφηζα», απφ θηλδχλνπο 
κεηαθίλεζεο ή θαη πηψζεο ζην δξφκν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ δξνκνινγίνπ. 

 
ΚΑ4 Να αθνινπζείο ηνπο θαλφλεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο 

ρσξίο θακηά εμαίξεζε. 
 
ΚΑ5 Να ειέγρεηο γηα ηαθηηθέο ζπληεξήζεηο θαη 

επηδηνξζψζεηο ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΚΑ6 Να αλαθέξεηο άκεζα ζηνπο πξντζηακέλνπο ζνπ, 

πηζαλά επαλαιακβαλφκελα πξνβιήκαηα θαηά ηε 
ρξήζε ηνπ νρήκαηνο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δπάπκεια ηος μεηαθοπικού 
μέζος 

Αξηζκφο νρεκάησλ  
Υσξεηηθφηεηα 
Δίδνο νρήκαηνο αλαιφγσο 
εκπνξεχκαηνο  

 
ΠΔ2  Αζθάλεια 

Καιή κεραληθή θαηάζηαζε 
πληήξεζε 
Διαζηηθά 
Φξέλα 
Φψηα 
Φάξνο  
Ηρεηηθή ζήκαλζε ζηελ νπίζζηα 
θίλεζε 
Ππξνζβεζηήξαο, θνπηί πξψησλ 
βνεζεηψλ θαη ηξίγσλα 
Κφθηεο ηαρχηεηαο  
Άδεηα θπθινθνξίαο  
Αζθαιηζηηθή θάιπςε 
Πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ απφ 
Κέληξν Σερληθνχ Διέγρνπ 
Ορήκαηνο   
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ5.3 Δπάξθεηα κεηαθνξηθνχ κέζνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο ηελ επάξθεηα ησλ δηαηηζέκελσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 
 
ΑΓ2 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη αλάινγνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα 

κεηαθνξηθά κέζα. 
 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη λα ειέγρεηο γηα ηελ ηήξεζή ηνπο. 
 
ΑΓ4 Να γλσξίδεηο απφ απηνθίλεηα θαη ηδηαίηεξα γηα βαξέα νρήκαηα, γηα έιεγρν πηζαλψλ βιαβψλ ή 

άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ ζνπ αλαθέξνληαη, γηα θάιπςε παξαιείςεσλ εθ κέξνπο ησλ 
νδεγψλ. 

 
ΑΓ5 Να γλσξίδεηο ηα ζεκεία ειέγρνπ γηα θαιή ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ6 Γηαδηθαζία εηζπξάμεσλ απφ πειάηεο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Παξαθνινχζεζε ησλ νθεηιψλ ησλ πειαηψλ, ηήξεζε ησλ πηζησηηθψλ νξίσλ αλά πειάηε, 
εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο εηζπξάμεσλ θαη παξάδνζε ησλ εηζπξάμεσλ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΛΥΠ6.1 Γηαδηθαζία εηζπξάμεσλ απφ πειάηεο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ6 Γηαδηθαζία εηζπξάμεσλ απφ πειάηεο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ6.1 Γηαδηθαζία εηζπξάμεσλ απφ πειάηεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να  ηεξείο πηζηά ηελ πιζηυηική πολιηική ηηρ 

επισείπηζηρ, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηο ηελ 
καλύηεπη δςναηή είζππαξη, εληφο απηψλ ησλ 
πιαηζίσλ. 

 
ΚΑ2 Να ελεκεξψλεζαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα ηηο νθεηιέο 

ηνπ πειάηε. 
 
ΚΑ3 Να θαζνξίδεηο ζηφρνπο θαη λα πξνγξακκαηίδεηο γηα ηηο     

εηζπξάμεηο. 
 
ΚΑ4 Να παξαδφζεηο θαη λα επεμεγήζεηο ζηνλ πειάηε ηελ 

θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ, ηηκνινγίσλ θαη άιισλ 
παξαζηαηηθψλ. 

 
ΚΑ5 Να επηκέλεηο ζηελ είζπξαμε κε επγέλεηα θαη 

επαγγεικαηηζκφ. 
 
ΚΑ6 Να  εηζπξάηηεηο θαη ρεηξίδεζαη κε επηδεμηφηεηα ηνπο 

ηπόποςρ είζππαξηρ φπσο θαζνξίδεη ε επηρείξεζε. 
 
ΚΑ7 Να εθδίδεηο απφδεημε είζπξαμεο ή άιινπ ζρεηηθνχ 

παξαζηαηηθνχ. 
 
ΚΑ8 Να δηεπζεηήζεηο γηα ηελ επφκελε είζπξαμε ζε 

πεξίπησζε κε είζπξαμεο. 
 
ΚΑ9  Να ελεκεξψλεηο ηνλ πξντζηάκελν. 
 
ΚΑ10 Να ρεηξίδεζαη κε δηάθνξεο μεθόδοςρ ηιρ 

καθςζηεπήζειρ πληπυμών. 
 
ΚΑ11 Να ρεηξίδεζαη ηηο επηζθαιείο εηζπξάμεηο θαη ηηο 

ππνζέζεηο επηζθαιψλ πειαηψλ. 
 
ΚΑ12  Να ελεκεξψλεηο πιήξσο ηε δηεχζπλζε. 
 
ΚΑ13 Να παξαδίδεηο έγθαηξα ηηο εηζπξάμεηο αθνινπζψληαο 

ηε  δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο ζνπ. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πιζηυηική πολιηική ηηρ 
επισείπηζηρ 

Μέγηζην πηζησηηθφ φξην πειάηε 
Πεξίνδνο πίζησζεο 
Ιζηνξηθφ θαη αμηνπηζηία πειάηε 
Πίζησζε αλάινγα κε ηελ άμηα κηαο 
παξαγγειίαο 
Πίζησζε αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 
πξντφληνο. 
Πξντφληα πνπ πσινχληαη κφλν ηνηο 
κεηξεηνίο 
Πίζησζε ζε πεξίπησζε 
πξνζθνξψλ ή εθπηψζεσλ 
Διάρηζην πνζφ είζπξαμεο αλάινγα 
κε φξην ηνπ πειάηε 
Δθηέιεζε πξνγξάκκαηνο 
εηζπξάμεσλ  

 
ΠΔ2  Καλύηεπη δςναηή είζππαξη  

Μεγηζηνπνίεζε ηνπ πνζνχ 
είζπξαμεο 
πκθσλία κε ηνλ πειάηε ελφο 
πξνγξάκκαηνο πιεξσκψλ πξνο 
εμφθιεζε νθεηιψλ 
Δπαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ 
πίζησζεο θαη εηζπξάμεσλ 

 
ΠΔ3  Σπόποι είζππαξηρ  

Μεηξεηά 
Δπηηαγή 
Σξαπεδηθφ έκβαζκα 
Πηζησηηθή θάξηα 

 
ΠΔ4  Μέθοδοι σειπιζμού ηυν  
καθςζηεπήζευν ζηιρ πληπυμέρ 

Πξνζσπηθή επαθή 
Σειεθσληθή επαθή 
Παξέκβαζε απφ δηεπζπληηθφ 
ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο 
Αιιεινγξαθία  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ6.1 Γηαδηθαζία εηζπξάμεσλ απφ πειάηεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο θαηά πειάηε. 
 
ΑΓ2 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία είζπξαμεο πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε. 
 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο ηνλ φγθν αγνξψλ ηνπ θάζε πειάηε θαζψο ζπλδέεηαη κε ηνπο φξνπο πιεξσκήο. 
 
ΑΓ4 Να γλσξίδεηο ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πιεξσκήο. 
 
ΑΓ5 Να γλσξίδεηο ην θφζηνο πνπ επηθέξεη ζηελ επηρείξεζε ε θαζπζηεξεκέλε είζπξαμε νθεηιψλ.  
 
ΑΓ6 Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ θαζπζηεξήζεσλ. 
 
ΑΓ7 Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ρεηξηζκνχ επηζθαιεηψλ ή αλεπίδεθησλ εηζπξάμεσο νθεηιψλ. 
 
ΑΓ8 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία παξάδνζεο εηζπξάμεσλ ζηελ επηρείξεζε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ7 Έθζεζε πξντφλησλ/εκπνξεπκάησλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Δπηινγή εθζεζηαθνχ ρψξνπ κε θξηηήξηα νηθνλνκηθά, ζέζεσο θαη επάξθεηαο ρψξσλ. Έθζεζε 
πξντφλησλ κε ηήξεζε ζπλζεθψλ πγηεηλήο, θαιαηζζεζίαο, θσηηζκνχ, ζεξκνθξαζίαο, ρσξνηαμίαο, 
κε βάζε θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πξνβνιήο πξντφλησλ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΥΠ7.1 Δπηινγή ρψξνπ έθζεζεο πξντφλησλ/εκπνξεπκάησλ 
 
ΛΥΠ7.2 Δπηκειήο έθζεζε εκπνξεπκάησλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ7 Έθζεζε πξντφλησλ/εκπνξεπκάησλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ7.1 Δπηινγή ρψξνπ έθζεζεο πξντφλησλ/εκπνξεπκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να επηιέγεηο ηνλ θαηάιιειν εθζεζηαθφ ρψξν 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλαγθαία συποηαξικά 
σαπακηηπιζηικά γηα ην εκπφξεπκα πξνο έθζεζε. 

 
ΚΑ2 Να επηιέγεηο ηνλ θαηάιιειν εθζεζηαθφ ρψξν 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαζηάζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ 
θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πξνο έθζεζε 
εκπνξεπκάησλ. 

 
ΚΑ3 Να βεβαηψλεζαη γηα ηελ εχθνιε πποζβαζιμόηηηα ηυν 

επιζκεπηών θαη ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ πηγών 
κίνδςνυν για ηην αζθάλεια ηυν πελαηών. 

 
ΚΑ4 Να επηιέγεηο ην θαηάιιειν εκθεζιακό πεπιβάλλον θαη 

λα ζπληειείο ζηε δηακφξθσζε ηνπ. 
 
ΚΑ5 Να ηεξείο ηηο πξνηεξαηφηεηεο πξνβνιήο  ησλ 

εκπνξεπκάησλ φπσο νξίδνληαη απφ ηελ εηαηξεία, έηζη 
ψζηε ε ηνπνζέηεζε λα γίλεηαη αλάινγα. 

 
ΚΑ6 Να ζπλεξγάδεζαη θαη λα δηαπξαγκαηεχεζαη κε ηνλ 

κεηαπσιεηή γηα ηα πην πάλσ κε γλψκνλα ην ακνηβαίν 
ζπκθέξνλ. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υυποηαξικά σαπακηηπιζηικά 
εκθεζιακών σώπυν 

Πξνζβαζηκφηεηα  
Γηαζηάζεηο 
Καιαηζζεζία 
Πεξηβάιισλ ρψξνο 
Δμνπιηζκφο έθζεζεο 
Υξσκαηηζκνί  
Φσηηζκφο  

 
ΠΔ2  Πποζβαζιμόηηηα 
επιζκεπηών 

Γξήγνξε πξφζβαζε ζην ρψξν 
έθζεζεο 
χληνκε θαη άλεηε αλεχξεζε ηνπ 
ρψξνπ έθζεζεο εληφο ηνπ 
θαηαζηήκαηνο 
Άλεηνη δηάδξνκνη 
Απνπζία εκπνδίσλ 

 
ΠΔ3  Πηγέρ κινδύνυν για ηην 
αζθάλεια ηυν επιζκεπηών 

Δκπφδηα 
Καιψδηα 
ηελφηεηα ρψξσλ 

 
ΠΔ4  Δκθεζιακό πεπιβάλλον 

Καηάιιειε ζεξκνθξαζία 
Δμαεξηζκφο 
Απνπζία πςειψλ θαη ελνριεηηθψλ 
ζνξχβσλ 
Τςειφ επίπεδν θαζαξηφηεηαο 
Τςειφ επίπεδν πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ7.1 Δπηινγή ρψξνπ έθζεζεο πξντφλησλ/εκπνξεπκάησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο ηα πξντφληα πνπ εθηίζεληαη. 
 
ΑΓ2 Να γλσξίδεηο πψο λα επηιέγεηο έλα εθζεζηαθφ ρψξν ιακβάλνληαο ππφςε δηάθνξα θξηηήξηα. 
 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο ηηο πξνηεξαηφηεηεο φζνλ αθνξά ζηελ πξνβνιή πξντφλησλ φπσο ηίζεληαη απφ 

ηελ εηαηξεία. 
 
ΑΓ4 Να γλσξίδεηο ηηο πεγέο θηλδχλσλ θαη ηα κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηά 

πεξίπησζε.  
 
ΑΓ5 Να γλσξίδεηο δηαπξαγκαηεπηηθέο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα επίηεπμε ζπκθσλίαο  κε ηνλ  

κεηαπσιεηή. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ7 Έθζεζε πξντφλησλ/εκπνξεπκάησλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ7.2 Δπηκειήο έθζεζε εκπνξεπκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να θξνληίδεηο γηα ηελ ζηνρεπφκελε ηοποθέηηζη 

ηυν εμποπεςμάηυν, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνηεξαηφηεηεο πνπ νξίδεη ε επηρείξεζε. 

 
ΚΑ2 Να θξνληίδεηο γηα ηελ καηάλληλη ηοποθέηηζη 

ηυν εμποπεςμάηυν έηζη ψζηε λα νδεγείο ηνλ 
πειάηε λα επηιέμεη ηα εκπνξεχκαηα πνπ ε εηαηξεία 
επηζπκεί λα πξνσζήζεη. 

 
ΚΑ3 Να θξνληίδεηο ζηελ ηδηαίηεξε επιμέλεια ηηρ 

έκθεζηρ πνπ απηνλφεηα πξέπεη λα ηελ 
ραξαθηεξίδεη. 

 
ΚΑ4 Να ελεκεξψλεηο ηνπο πξντζηακέλνπο ζνπ θαη γηα 

ηελ πην κηθξή αηέιεηα πνπ πηζαλφλ επηζεκαίλεηο. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σοποθέηηζη ηυν 
εμποπεςμάηυν 

Σξφπνο ηνπνζέηεζεο 
Δπηκέιεηα 
Καζαξηφηεηα 
Φσηηζκφο 
Γηαθφζκεζε 
Δππξεπήο εληππσζηαζκφο 
Αζθάιεηα πξντφλησλ  

 
ΠΔ2  Καηάλληλη ηοποθέηηζη ηυν 
εμποπεςμάηυν 

πλδπαζκφο ρψξνπ, χςνπο 
Σξφπνο ηνπνζέηεζεο 
Δηδηθφο θσηηζκφο 
Δλδηαθέξνπζα εηδηθή δηαθφζκεζε 
πνπ λα ειθχεη ην βιέκκα 

 
ΠΔ3  Δπιμέλεια έκθεζηρ  

Δπηκειήο ηνπνζέηεζε 
Διθπζηηθφηεηα 
Δληππσζηαζκφο 
Καζαξηφηεηα 
Αζθάιεηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ7.2 Δπηκειήο έθζεζε εκπνξεπκάησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο φηη ε έθζεζε δελ είλαη «απνζήθεπζε».  Να γλσξίδεηο ηε θηινζνθία, 

πξνηεξαηφηεηεο, ηδηαίηεξε ινγηθή γηα ηελ πξνβνιή πξντφλησλ, ηδηαίηεξε ηάμε, θαζαξηφηεηα, 
αζθάιεηα θαη θαιαηζζεζία. 

  
ΑΓ2 Να γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο «ζηεζίκαηνο» κηαο ηέηνηαο έθζεζεο. 
 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο πξνβνιήο πξντφλησλ.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ8 Αηνκηθή απφδνζε 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Δθηίκεζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο θαη θαζνξηζκφο ησλ αηνκηθψλ ζηφρσλ ζε ζπζρεηηζκφ κε ηνπο 
ηκεκαηηθνχο αιιά θαη ηνπο εηαηξηθνχο ζηφρνπο. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 
ΛΥΠ8.1 Καζνξηζκφο πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηκεκαηηθνχο ζηφρνπο 
 
ΛΥΠ8.2 Απηναμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ8 Αηνκηθή απφδνζε 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ8.1 Καζνξηζκφο πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηκεκαηηθνχο ζηφρνπο 

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

 
KA1 Να ζέηεηο καηάλληλοςρ ζηόσοςρ δεκηνπξγψληαο θηινδνμίεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 
 
ΚΑ2 Να βεβαηψλεζαη φηη νη ζηόσοι είναι ζςνδεδεμένοι κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ηκήκαηνο φπνπ αλήθεηο αιιά θαη επξχηεξα ηνπο 
ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

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

πποηάζζειρ καηά πποηεπαιόηηηα ηοςρ αηομικούρ ζος 
ζηόσοςρ.  

 
ΚΑ4 Να επηδηψθεηο ζςνεπγαζία με ηοςρ πποφζηαμένοςρ ζνπ, λα 

πξνηείλεηο, αιιά θαη λα πηνζεηείο ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 
 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καηάλληλοι ζηόσοι 

αθείο 
Δθηθηνί 
Υξνληθά πξνζδηνξηζκέλνη 
Πνζνηηθνί 
Πνηνηηθνί 

 
ΠΔ2  ςνδεδεμένοι ζηόσοι 

πλδπαζκέλνη 
Δλαξκνληζκέλνη 
Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

 
ΠΔ3  Ππόηαξη καηά 
πποηεπαιόηηηα ηυν 
αηομικών ζηόσυν  

Αδηαθνξία γηα ηνπο 
εηαηξηθνχο 
Απνθπγή απνθιίζεσλ κεηαμχ 
εηαηξηθψλ θαη πξνζσπηθψλ 
ζηφρσλ 
Δκθαληηθή αληίζεζε 

 
ΠΔ4  ςνεπγαζία με ηοςρ 
πποφζηάμενοςρ 

Σαθηηθή επηθνηλσλία 
Αληαιιαγή απφςεσλ 
Αλαζθφπεζε απνηειεζκάησλ 
Πεξηνδηθή αμηνιφγεζε 
ζηφρσλ κέζσ ηεο πεξηνδηθήο 
δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο 
πξνζσπηθνχ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ8.1 Καζνξηζκφο πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηκεκαηηθνχο ζηφρνπο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηνρνζεζίαο. 
  
ΑΓ2 Πσο βνεζνχλ νη πξνζσπηθνί θαη ηκεκαηηθνί ζηφρνη ζηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ. 
 
ΑΓ3 Ση είλαη νη πξνζσπηθνί ζηφρνη θαη πνηνη είλαη νη ζηφρνη ζνπ. 
 
ΑΓ4 Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο ζνπ. 
 
ΑΓ5 Πνηνη είλαη νη ηξφπνη θαη νη πξνυπνζέζεηο, γηα  λα ζέηεηο ηνπο πξνζσπηθνχο ζνπ ζηφρνπο. 
 
ΑΓ6 Πνηα ηα θξηηήξηα επίηεπμεο ζηφρσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ8 Αηνκηθή απφδνζε 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ8.2 Απηναμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο 

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

 
ΚΑ1 Να αμηνινγείο ηνλ εαπηφ ζνπ κε ηε κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα 

δειαδή λα θξίλεηο απφ κφλνο ζνπ ην επίπεδν ηεο αηομικήρ 
ζος απόδοζηρ. 

  
ΚΑ2 Να ζπκκεηέρεηο ζεηηθά θαη επνηθνδνκεηηθά ζηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζήο ζνπ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο. 
 
ΚΑ3 Να δεηάο αναπληποθόπηζη απφ ηνπο απμόδιοςρ. 
 
ΚΑ4 Να αξιοποιείρ ηελ αναπληποθόπηζη πνπ ζνπ δίλνπλ γηα λα 

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

αμηνιφγεζεο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ζνπ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αηομική απόδοζη 

Πνζνηηθή 
Πνηνηηθή 
Οξγαλσηηθή 

 
ΠΔ2  Αναπληποθόπηζη 

Δλεκέξσζε 
Πιεξνθφξεζε 
Αλαγλψξηζε 
Δπηβξάβεπζε 
Δπίπιεμε 

 
ΠΔ3  Απμόδιοι 

Πξντζηάκελνο 
πλάδειθνη 

 
ΠΔ4  Αξιοποίηζη 

χγθξηζε 
Απηνπαξαθίλεζε 
Γηφξζσζε 
Βειηίσζε 
Πεξηνξηζκφο παξνξκεηηθψλ 
ηάζεσλ 

 
ΠΔ5  Αςηοππύθμιζη 

Υεηξαγψγεζε παξνξκεηηθψλ 
ηάζεσλ 
Βειηίσζε αδπλακηψλ 
Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ φπσο, 
πξσηνβνπιία, δεκηνπξγηθφ-
ηεηα, αμηνπηζηία, δέζκεπζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ8.2 Απηναμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε. 
  
ΑΓ2 Πνηνο είλαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο γηα λα δεηήζεηο αλαπιεξνθφξεζε απφ ηνπο αξκφδηνπο. 
 
ΑΓ3 Πνηνο είλαη ν αξκφδηνο απφ ηνλ πνηνλ ρξεηάδεηαη λα δεηάο αλαπιεξνθφξεζε. 
 
ΑΓ4 Ση είλαη απηνγλσζία, δειαδή γλψζε ησλ ηζρπξψλ ζηνηρείσλ ηνπ εαπηνχ ζνπ, παξάιιεια φκσο 

ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ νξίσλ ζνπ. 
 
ΑΓ5 Ση είλαη ε απηνξξχζκηζε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ9 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Η αηνκηθή ζπκπεξηθνξά, ζχκθσλα κε ηε δενληνινγία θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο επηρείξεζεο,  
πνπ δεκηνπξγεί ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο κε ζπλαδέιθνπο, ζπλεξγάηεο θαη πειάηεο.  

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΥΠ9.1  Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο. 
 
ΛΥΠ9.2 Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο γηα  βειηίσζε ηεο νκαδηθήο απφδνζεο. 
 
ΛΥΠ9.3 Καηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο ηεξαξρίαο, ζηφρσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 
 
ΛΥΠ9.4 πκπεξηθνξά, εκθάληζε θαη ελδπκαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ9 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ9.1 Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο  

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

 
ΚΑ1 Να πξνζέρεηο ψζηε ε αηνκηθή ζνπ ζςμπεπιθοπά πξνο ην 

ανθπώπινο πεπιβάλλον ζηελ εξγαζία ζνπ λα είλαη νξζή. 
 
ΚΑ2 Να αλαγλσξίδεηο ηα λάθη και ηιρ αζηοσίερ ζος ζηε 

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

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

 
ΚΑ4  Να αληηιακβάλεζαη έγθαηξα, απφ ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 

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

 
ΚΑ5 Να ελαξκνλίδεηο ηηο πξνζσπηθέο ζνπ θηινδνμίεο θαη ζηφρνπο 

ζην επξχηεξν ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο.  
 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ςμπεπιθοπά  

Δπγέλεηα 
εβαζκφο πξνζσπηθφηεηαο 
Πξφζεζε-Καιή δηάζεζε 
Πξνζπκία 
Οκαδηθφ πλεχκα 
Δπαγγεικαηηζκφο  

 
ΠΔ2  Ανθπώπινο πεπιβάλλον 
• πλάδειθνη 
• Πξντζηάκελνο 
• Πξνκεζεπηέο 
• πλεξγάηεο 
• Πειάηεο 
• Κνηλσλία 
 
ΠΔ3  Λάθη-Αζηοσίερ 
• Καθή δηάζεζε 
• Αδηαθνξία 
• Απζάδεηα 
• Καθή ζπλελλφεζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ9.1 Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Πνηνη νη βαζηθνί θαλφλεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο. 
 
ΑΓ2 Πνηα είλαη ε νξζή ζπκπεξηθνξά θαη πσο ε ζπκπεξηθνξά ζνπ είλαη εθείλε πνπ αλαπαξάγεη ηε 

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

θαζέλαο. 
 
ΑΓ4 Πνηνο είλαη ν θαηάιιεινο θαηά πεξίπησζε ηξφπνο γηα λα επηθνηλσλήζεηο. 
 
ΑΓ5 Να γλσξίδεηο φηη πξέπεη λα δηδάζθεζαη απφ ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ9 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ9.2 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 Να ζπκθσλείο ηελ αηνκηθή επζχλε γηα επίηεπμε θνηλψλ 

ζηφρσλ είλαη επαθξηβψο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη 
πξντζηακέλνπο. 

 
ΚΑ2 Να δίλεηο βοήθεια ζε ζπλαδέιθνπο ζρεηηθή κε ηηο δηθέο ηνπο 

θαη δηθέο ζνπ πξνηεξαηφηεηεο.  
 
ΚΑ3 Να δίλεηο βνήζεηα ζπλεπή κε ηελ επζχλε γηα παξαγσγηθφηεηα 

θαη πνηφηεηα. 
 
ΚΑ4 Να ζπλεηζθέξεηο ζηνλ θαζνξηζκφ ξφισλ ζηελ νκάδα. 
 
ΚΑ5  Να ζπλεηζθέξεηο ψζηε νη παπεξηγήζειρ θαη νη ζςγκπούζειρ 

ιφγσ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ λα αλαγλσξίδνληαη επαθξηβψο θαη 
λα εηζεγείζαη ιχζεηο. 

 
ΚΑ6 Να ζπλεηζθέξεηο ζε δηαδηθαζίεο πνπ ζα θαζνξίδνπλ θαζαξά 

θαη επνηθνδνκεηηθά ηα αηηήκαηα γηα πιεξνθφξεζε θαη 
βνήζεηα απφ ζπλαδέιθνπο. 

 
ΚΑ7 Να θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πηγή 

πεξηπηψζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζσζηή νκαδηθή πξνζπάζεηα. 
 
ΚΑ8 Να απνζαξξχλεηο ζσόλια/ππάξειρ πνπ απνδπλακψλνπλ ηελ 

νκάδα. 
 
ΚΑ9 Να επικοινυνείρ με ηοςρ ζςναδέλθοςρ κε ζπλαίζζεζε. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Βοήθεια 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ 
Παξνρή ζπκβνπιψλ 
Αλάιεςε εξγαζηψλ 
Δθπαίδεπζε/θαηάξηηζε 

ΠΔ2  Παπεξηγήζειρ/ 
ζςγκπούζειρ 

Καθή επηθνηλσλία 
Πξνζσπηθέο δηαθνξέο 
Γηαθνξέο επζπλψλ 
Γηαθνξέο ζηηο κεζφδνπο 
εξγαζίαο 
Γηαθξίζεηο θαη παξελνριήζεηο 
Γηεπζέηεζε αιιεινεπηθα-
ιχςεσλ θαζεθφλησλ  

ΠΔ3  Πηγή 
Πξντζηάκελνο 
πλάδειθνο 

ΠΔ4  σόλια/Ππάξειρ 
Άζθνπα/εο 
Καθφβνπια/εο 
Τζηεξφβνπια/εο 
Δπηθνηλσλία ζε γιψζζα κε 
θαηαλνεηή απφ φινπο 

ΠΔ5  Δπικοινυνία με 
ζςνάδελθοςρ 

Καηαλνείο ηε ζηάζε ηνπο 
Καηαλνείο ηπρφλ ελζηάζεηο 
ηνπο ζε έλα ζέκα 
Υξεζηκνπνηείο επηρεηξήκαηα 
γηα ηελ ππνζηήξημε ζέζεσλ 
Υξήζε κε επάξθεηα θαη 
ζαθήλεηα γξαπηνχ αιιά θαη 
πξνθνξηθνχ ιφγνπ 
Νννηξνπίεο  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ9.2 Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα βειηίσζε ηεο νκαδηθήο απφδνζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Πψο νξίδεηαη ε νκάδα θαη πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο. 
 
ΑΓ2 Πνηα είλαη  ε ζεκαζία ηνπ θαζνξηζκνχ μεθάζαξσλ ξφισλ θαη επζπλψλ ζην θάζε κέινο ηεο νκάδαο. 
 
ΑΓ3 Πνηα είλαη ηα απαηηνχκελα επίπεδα απφδνζεο γηα ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο θαη πνηνο ηα θαζνξίδεη. 
 
ΑΓ4 Πνηα είλαη ηα απαηηνχκελα πνηνηηθά επίπεδα ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο. 
 
ΑΓ5 Πνηα ε ζεκαζία ηεο θαηαλφεζεο ησλ άιισλ θαη ηεο πξφζπκεο αθξφαζεο, έζησ θαη αλ δελ 

ζπκθσλείο κε ηε γλψκε ηνπο. 
 
ΑΓ6 Πνηνη νη θαλφλεο ηεο θαιήο επηθνηλσλίαο εθπέκπνληαο ζαθή, ζχληνκα θαη μεθάζαξα κελχκαηα, 

γξαπηά θαη πξνθνξηθά. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ9 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ9.3 Καηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο ηεξαξρίαο, ζηφρσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

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

 
ΚΑ1 Να ηεξείο ηελ ιεπαπσία φπνηε αναθέπεζαι πξνο ηνπο 

αλσηέξνπο ζνπ. 
 
ΚΑ2 Να αθνινπζείο πηζηά ηηο διαδικαζίερ ηεο επηρείξεζεο θαη φπνπ 

ρξεηάδεζαη δηεπθξηλίζεηο, λα απεπζχλεζαη ζηνπο απμοδίοςρ.  
 
ΚΑ3 Να ζπκκεηέρεηο νξζά ζηελ νκάδα θαη λα ζπλεηζθέξεηο ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόσυν ηεο. 
 
ΚΑ4 Να εθαξκφδεηο ηηο έλλνηεο «εηαηξηθή ηεξαξρία», «ζηφρνη» 

«δηαδηθαζίεο». 
 
ΚΑ5 Να αληαπνθξίλεζαη ζεηηθά θαη επνηθνδνκεηηθά ζηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε.  

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Ιεπαπσία 

Γηεπζπληήο 
Άκεζνο πξντζηάκελνο 
Έκπεηξνη ζπλάδειθνη 

 
ΠΔ2  Αναθοπέρ 

Αηηήκαηα 
Παξαηεξήζεηο 
Πξνηάζεηο/Δηζεγήζεηο 
Παξάπνλα 
ρφιηα 
 

ΠΔ3  Γιαδικαζίερ 
Σξφπνη ελέξγεηαο 
Πνξεία 
Γηεμαγσγή ελέξγεηαο 

 
ΠΔ4  Απμόδιοι 

Ιεξαξρηθά αλψηεξνη 
πλεξγάηεο 

 
ΠΔ5  ηόσοι 

Πνζνηηθνί 
Πνηνηηθνί 
Καηαλνεηνί 
Δπηηεχμηκνη 
Μεηξήζηκνη 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ9.3 Καηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο ηεξαξρίαο, ζηφρσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Πνχ αλήθεη νξγαληθά ην ηκήκα ζνπ. 
 
ΑΓ2 Πνηα είλαη ε  ηεξαξρία ζην ηκήκα ζνπ. 
 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ4 Πψο λα αθνινπζείο ηηο νδεγίεο θαη ηηο εληνιέο ησλ ηεξαξρηθά αλσηέξσλ ζνπ. 
 
ΑΓ5 Πνχ ή ζε πνηνλ ζα πξέπεη λα αλαηξέρεηο ζρεηηθά κε ζηφρνπο, δηαδηθαζίεο θαη πιεξνθνξίεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ9 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ9.4 πκπεξηθνξά, εκθάληζε θαη ελδπκαζία  

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

 
ΚΑ1 Να ζπκπεξηθέξεζαη ζχκθσλα κε ηε επαγγελμαηική 

δεονηολογία θαη ηοςρ κανονιζμούρ ηηρ επισείπηζηρ. 
 
ΚΑ2 Να θξνληίδεηο ψζηε ε θαζεκεξηλή ζνπ εμθάνιζη και 

ενδςμαζία λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 
επηρείξεζεο. 

 
ΚΑ3 Να αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πηγή αδπλακίεο θαη επθαηξίεο 

βειηίσζεο ζρεηηθέο κε ηε ζπκπεξηθνξά, εκθάληζε θαη 
ελδπκαζία. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δπαγγελμαηική 
δεονηολογία 

Κψδηθαο δενληνινγίαο 
Δμάζθεζε επαγγέικαηνο 
Νφκνη 
Ηζηθνί θαλφλεο 

 
ΠΔ2  Κανονιζμοί 

Πνιηηηθή 
πλζήθεο εξγαζίαο 
Καζήθνληα 
Δξγαζηαθή αζθάιεηα θαη 
πγεία 
πκπεξηθνξέο ππαιιήισλ 
Αζθάιεηα θαη πνηφηεηα 
πξντφλησλ 

 
ΠΔ3  Δμθάνιζη 

Πξφζσπν 
Μαιιηά 
Υέξηα/λχρηα 
σκαηηθή θαζαξηφηεηα/νζκή 
Ρνχρα/ζηνιή 

 
ΠΔ4  Δνδςμαζία 

Ρνπρηζκφο 
ηνιή 
Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Μέζα αηνκηθήο πγηεηλήο 

 
ΠΔ5  Πηγή 

Πξντζηάκελνο 
πλάδειθνο 

 

 



79

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ9.4 πκπεξηθνξά, εκθάληζε θαη ελδπκαζία  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Πνην είλαη ην πεξηερφκελν ησλ θαλνληζκψλ ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΑΓ2 Πνηα είλαη ε επαγγεικαηηθή δενληνινγία ηνπ  ππάιιεινπ.  
 
ΑΓ3 Πνηνη είλαη νη θαλνληζκνί γηα ηελ εκθάληζε θαη ελδπκαζία. 
 
ΑΓ4 Πνηνο είλαη ν αξκφδηνο ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο, εκθάληζεο θαη ελδπκαζίαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ10 Θεηηθή πξνβνιή ηνπ πσιεηή θαη ηεο επηρείξεζεο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Θεηηθή πξνβνιή θαη βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ πσιεηή θαη ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο πειάηεο 
αμηνπνηψληαο εμσηεξηθά, εζσηεξηθά θαη επηθνηλσληαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πσιεηή φπσο, 
εκθάληζε, επγισηηία, εμσζηξέθεηα, αμηνπηζηία θαη επειημία ζηε ρξήζε ζσζηψλ κελπκάησλ θαη 
επηρεηξεκάησλ θαηά πεξίπησζε. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΥΠ10.1 Θεηηθή πξνβνιή κέζσ γεληθήο εκθάληζεο 
 
ΛΥΠ10.2 Θεηηθή πξνβνιή κέζσ ρξήζεο ηεο πεηζνχο θαη ζσζηψλ επηρεηξεκάησλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ10 Θεηηθή πξνβνιή ηνπ πσιεηή θαη ηεο επηρείξεζεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ10.1 Θεηηθή πξνβνιή κέζσ γεληθήο εκθάληζεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να ηεξείο ηελ αλάινγε εξυηεπική εμθάνιζη, θαζψο 

απνηειείο ηνλ θαζξέπηε ηεο επηρείξεζεο θαη 
εθπξνζσπείο ηελ εηθφλα ηεο ζηνπο πειάηεο. 

 
ΚΑ2 Να ηεξείο ηελ αλάινγε αηομική ςγιεινή και 

καθαπιόηηηα. 
 
ΚΑ3 Να ρξεζηκνπνηείο ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν κε επγισηηία 

θαη ζχλεζε. 
 
ΚΑ4 Να δηαθξίλεζαη απφ εξυζηπέθεια φπνπ ρξεηάδεηαη. 
 
ΚΑ5 Να ελεξγείο πάληνηε κε αξιοπιζηία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δξυηεπική εμθάνιζη 

Υξήζε ελδεδεηγκέλεο ελδπκαζίαο, 
ζηνιήο 
Πεξηπνίεζε καιιηψλ 
Υξήζε θνζκεκάησλ 
Υξήζε καθηγηάδ 
Κψδηθαο ηεο επηρείξεζεο γηα 
εκθάληζε 
«Αχξα» πνπ πξέπεη λα απνπλέεη ν 
εμσηεξηθφο πσιεηήο 

 
ΠΔ2  Αηομική ςγιεινή και 

καθαπιόηηηα 
Πξφζσπν 
Μαιιηά 
Οζκή ζψκαηνο 
Υέξηα/λχρηα 
Αζζέλεηεο 
Σξαχκαηα 

 
ΠΔ3  Δξυζηπέθεια 

Κνηλσληθφηεηα 
Δπθνιία ζχλαςεο ζρέζεσλ 
Οκηιεηηθφηεηα 
Υηνχκνξ πνπ δελ πξνζβάιεη 

 
ΠΔ4  Αξιοπιζηία 

Σήξεζε ζπκθσλεζέλησλ, 
ππνζρέζεσλ θαη φξσλ ζπκθσληψλ 
πλεπήο πξνκήζεηα 
εκπνξεπκάησλ 
Πεξηνξηζκέλεο ειιείςεηο 
πξντφλησλ 
πλεπήο εμππεξέηεζε 
Γξήγνξνο θαη απνηειεζκαηηθφο 
ρεηξηζκφο απαηηήζεσλ πειαηψλ 
Απνηειεζκαηηθή θαη αθξηβήο 
επίιπζε απνξηψλ 
Απνηειεζκαηηθή θαη γξήγνξε 
επίιπζε παξάπνλσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ10.1 Θεηηθή πξνβνιή κέζσ γεληθήο εκθάληζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο φηη είζαη ν εθπξφζσπνο θαη ε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ζηνλ πειάηε, άξα ν 

βαζηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ επίηεπμε πσιήζεσλ. 
 
ΑΓ2 Να γλσξίδεηο φηη ε επγισηηία θαη ε εμσζηξέθεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθά φπια ζηελ πξνζπάζεηα 

ζνπ γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο πξνζπάζεηαο ζνπ γηα πψιεζε. 
 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο φηη ε πξνζσπηθή αμηνπηζηία αληαλαθιά επζέσο ζηελ εηαηξεία. 
 
ΑΓ4 Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο πξνζσπηθήο αμηνπηζηίαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ10 Θεηηθή πξνβνιή ηνπ πσιεηή θαη ηεο επηρείξεζεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ10.2 Θεηηθή πξνβνιή κέζσ ρξήζεο ηεο πεηζνχο θαη ζσζηψλ επηρεηξεκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να εληνπίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηα δεδομένα ηος 

πελάηη πνπ θαιείζαη λα ρεηξηζηείο. 
 
ΚΑ2 Να ρξεζηκνπνηείο ζσζηά κελχκαηα θαη επηρεηξήκαηα 

θαηά πεξίπησζε πειάηε πνπ θαιείζαη λα ρεηξηζηείο. 
 
ΚΑ3 Να ρξεζηκνπνηείο ηηο θαηάιιειεο ηεσνικέρ πειθούρ 

θαη ηηο ζηοσεςόμενερ επιλογέρ επίκληζηρ θαηά 
πεξίπησζε. 

 
ΚΑ4 Να ειέγρεηο φηη ζηοσεςόμενερ επιλογέρ επίκληζηρ 

δελ νδεγνχλ ζε ανηίθεηα από ηα πποζδοκώμενα 
αποηελέζμαηα. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γεδομένα πελάηη 

Θεηηθφο/αξλεηηθφο 
Αηζηφδνμνο/απαηζηφδνμνο 
Ιθαλνπνηεκέλνο/δπζαξεζηεκέλνο 
Δμσζηξεθήο/εζσζηξεθήο 
Δπθνιφπηζηνο/δχζπηζηνο 
Πηζηεχεη ζηε πνηφηεηα, 
πξσηνπνξία, εκθάληζε, επσλπκία 
ηνπ πξντφληνο/Γελ δίλεη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία ζηα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

 
ΠΔ2  Σεσνικέρ πειθούρ 

Δπίθιεζε ζηε ινγηθή  
Δπίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα 
Δπίθιεζε ζηελ απζεληία 
Δπίθιεζε ζην ήζνο 

 
ΠΔ3  ηοσεςόμενερ επιλογέρ 
επίκληζηρ 

Λνγηθή 
πλαίζζεκα 
Απζεληία 
Ήζνο ηνπ πσιεηή 
Ήζνο ηνπ πειάηε   
Ήζνο ηνπ αληαγσληζηή 

 
ΠΔ4  Ανηίθεηα από ηα 
πποζδοκώμενα αποηελέζμαηα 

Μείσζε ηεο εηθφλαο θαη ππφιεςεο 
ηεο επηρείξεζεο 
Μείσζε ηεο εηθφλαο θαη ππφιεςεο 
ηνπ πσιεηή 
Μείσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη 
αθνζίσζεο ηνπ πειάηε  
Μείσζε πσιήζεσλ 
Μείσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζε 
κεξίδα εκπνξεπκάησλ ηεο 
επηρείξεζεο 
Απψιεηα πειάηε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ10.2 Θεηηθή πξνβνιή κέζσ ρξήζεο ηεο πεηζνχο θαη ζσζηψλ επηρεηξεκάησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Να γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε 

ζηάζε ελφο πειάηε απέλαληη ζε έλα πσιεηή, επηρείξεζε θαη πξντφλ. 
 
ΑΓ2 Να γλσξίδεηο κεζφδνπο θαη ηερληθέο πεηζνχο. 
 
ΑΓ3 Να γλσξίδεηο εηο βάζνο ηηο ηερληθέο επίθιεζεο. 
 
ΑΓ4  Να γλσξίδεηο ηνπο ιφγνπο θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα, γηα 

επίθιεζε ζηε ινγηθή, ην ήζνο ή ηελ απζεληία αιιά θαη ην ζπλαίζζεκα. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ11 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

πλεηζθνξά ζηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 
πγεία, θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΥΠ11.1 πλεηζθνξά ζηε δηαηήξεζε ελφο αζθαιηζκέλνπ θαη πγηνχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο. 
 
ΛΥΠ11.2 Γηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

 
ΛΥΠ11.3 Αηνκηθή πγηεηλή θαη εκθάληζε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ11 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ11.1 πλεηζθνξά 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 Να ελεξγείο θαη λα ειέγρεηο ψζηε νη κίνδςνοι αλαθνξηθά 

κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία γηα αλζξψπνπο λα 
αλαγλσξίδνληαη θαη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηελ πνιηηηθή 
αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο επηρείξεζεο. 

 
ΚΑ2  Να παίξλεηο μέηπα γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ 

θηλδχλσλ. 
 
ΚΑ3  Να ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνλ εξοπλιζμό αζθαιείαο. 
 
ΚΑ4  Να βεβαηψλεζαη φηη ηα ζημάδια πποειδοποίηζηρ γηα 

πηζαλνχο θηλδχλνπο είλαη ζε εκθαλή ζεκεία. 
 
ΚΑ5  Να θάλεηο πιήξε θαη αθξηβή αλαθνξά γηα ηνπο θηλδχλνπο 

ζηελ αξκφδηα πηγή. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 

ΠΔ1  Κίνδςνοι 
πκπεξηθνξά αηφκσλ 
ηαζεξφο θαη 
κεηαθηλνχκελνο εμνπιηζκφο 
Δκπνξεχκαηα θαη πιηθά  
Δξγαζηαθφο ρψξνο  
Φπζηθνί θίλδπλνη/Φσηηά/ 
Πιήκκπξεο/εηζκνί 
Αηπρήκαηα 
Δπείγνληα πεξηζηαηηθά 

ΠΔ2  Μέηπα 
Πξφιεςε θηλδχλσλ 
Απνκάθξπλζε θηλδχλσλ 
Δθθέλσζε ρψξσλ/Έμνδνη 
θηλδχλνπ 
Πξνζηαζία αλζξψπσλ 
Παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ 
Δλεκέξσζε 
Αζθαιήο κεηαθίλεζε 
πξντφλησλ θαη εμνπιηζκνχ 

ΠΔ3  Δξοπλιζμόρ 
Ππξνζβεζηήξεο  
Κηβψηην πξψησλ βνεζεηψλ 

ΠΔ4  ημάδια 
πποειδοποίηζηρ 

Πηλαθίδεο 
Αθίζεο 
Δλεκεξσηηθά έληππα 

ΠΔ5  Πηγή 
Πξντζηάκελνο 
πλάδειθνο 
Αζηπλνκία 
Ππξνζβεζηηθή 
Ννζνθνκείν 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ11.1 πλεηζθνξά ζηε δηαηήξεζε ελφο αζθαιηζκέλνπ θαη πγηνχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 
θαη  εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Πψο αλαγλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο. 
 
ΑΓ2 Πνηα νπηηθά θαη ερεηηθά ζεκάδηα πξνεηδνπνίεζεο ππάξρνπλ. 
 
ΑΓ3 Πνηνη θαλνληζκνί, πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο αλαθνξψλ ηεο επηρείξεζεο γηα αζθάιεηα θαη πγεία 

πξέπεη λα αθνινπζνχληαη. 
  
ΑΓ4 Πψο επηθνηλσλνχκε κε ηηο ηνπηθέο αξκφδηεο αξρέο ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ. 
 
ΑΓ5 Πνηνο είλαη αξκφδηνο γηα ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο, αηπρεκάησλ θαη 

έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ. 
 
ΑΓ6 Ση πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο αζθάιεηαο ππάξρεη θαη πψο ρξεζηκνπνηείηαη. 
 
ΑΓ7 Ση έιεγρνη γηα αζθάιεηα θαη πγεία γίλνληαη. 
 
ΑΓ8 Πψο ρξεζηκνπνηείο ππξνζβεζηήξεο. 
 
ΑΓ9 Πνχ είλαη νη έμνδνη θηλδχλνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ11 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ11.2 Γηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Να ζπλεηζθέξεηο ψζηε φινη νη εξγαζηαθνί σώποι θαη 
 επιθάνειερ λα είλαη θαζαξνί θαη ζπγπξηζκέλνη. 
 
ΚΑ2  Να θξνληίδεηο ψζηε ν εξοπλιζμόρ πποζηαζίαρ  λα 
 ζπληεξείηαη θαη λα ηαθηνπνηείηαη κεηά ηε ρξήζε ηνπ. 
 
ΚΑ3  Να ζπλεηζθέξεηο ψζηε νη διαδικαζίερ θαζαξηφηεηαο λα 
 γίλνληαη κε αζθάιεηα κε ηελ ειάρηζηε ελφριεζε γηα ην 
 εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 
 
ΚΑ4  Να βεβαηψλεζαη φηη ηα ζημάδια πποειδοποίηζηρ γηα 
 πηζαλνχο θηλδχλνπο είλαη ζε εκθαλή ζεκεία. 
 
ΚΑ5 Να αλαθέξεηο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ νηηδήπνηε είλαη 

επηθίλδπλν ή πέξαλ ησλ ηθαλνηήησλ ζνπ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 

ΠΔ1  Υώποι/Δπιθάνειερ 
Δζσηεξηθνί 
Δμσηεξηθνί 

ΠΔ2  Δξοπλιζμόρ πποζηαζίαρ 
Κηβψηην πξψησλ βνεζεηψλ 
Ππξνζβεζηήξεο  

 
ΠΔ3  Γιαδικαζίερ 

Καλνληθέο εξγαζηαθέο 
ξνπηίλεο 
Δηδηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθέο 
κε πγεία 

 
ΠΔ4  ημάδια 
πποειδοποίηζηρ 

Πηλαθίδεο 
Αθίζεο 
Δλεκεξσηηθά έληππα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ11.2 Γηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.  
 
ΑΓ2 Πνηα είλαη ηα επίπεδα θαζαξηφηεηαο πνπ αλακέλνληαη λα ηεξεζνχλ.  
 
ΑΓ3 Πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπζθεπαζία, ηελ απνκάθξπλζε θαη ηελ αλαθχθιεζε ησλ 

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

παξαιακβάλνληαη θαη πνχ λα απνζεθεχνληαη. 
 
ΑΓ5 Πνηα κέηξα πξνζηαζίαο ιακβάλνληαη ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ θαζαξηζηεί. 
 
ΑΓ6 Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηεο αλαθνξάο ζηνλ πξντζηάκελν. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ11 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ11.3 Αηνκηθή πγηεηλή θαη εκθάληζε 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να εθαξκφδεηο ηηο βαζηθέο νδεγίεο γηα αηομική ςγιεινή. 
 
ΚΑ2 Να εθαξκφδεηο ηηο βαζηθέο νδεγίεο γηα αηομική 

καθαπιόηηηα. 
 
ΚΑ3 Να εθαξκφδεηο ηηο βαζηθέο νδεγίεο θαη ηελ πνιηηηθή γηα 

αηομική εμθάνιζη. 
 
ΚΑ4 Να ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνλ εξοπλιζμό γηα ηελ αηνκηθή 

θξνληίδα θαη πεξηπνίεζε πεξηζηαηηθψλ πγηεηλήο θαη 
εκθάληζεο. 

 
ΚΑ5 Να θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πηγή 

πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αηνκηθή πγηεηλή θαη 
εκθάληζε. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 

ΠΔ1  Αηομική ςγιεινή 
Αζζέλεηεο 
Σξαχκαηα 

ΠΔ2  Αηομική καθαπιόηηηα 
Πξφζσπν 
Μαιιηά 
Οζκή ζψκαηνο 
Υέξηα/Νχρηα 
Ρνχρα/ηνιή 

ΠΔ3  Αηομική εμθάνιζη 
Ρνπρηζκφο/ηνιή 
Κηέληζκα 

ΠΔ4  Δξοπλιζμόρ 
Κνπηί πξψησλ βνεζεηψλ 
Αληηθείκελα πξνζσπηθήο 
θξνληίδαο 

ΠΔ5  Πηγή 
Πξντζηάκελνο 
πλάδειθνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ11.3 Αηνκηθή πγηεηλή θαη εκθάληζε 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Πνηνη θαλνληζκνί, αλαθνξέο, νδεγίεο, πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο γηα πγηεηλή, 

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

ΛΥΠ12 Δπηθνηλσλία ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Υξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο θαη πειάηεο ζε 
ζέκαηα ξνπηίλαο πσιήζεσλ θαη θαζεκεξηλψλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλαληήζεσλ. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΥΠ12.1 Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ξνπηίλαο πσιήζεσλ κέζσ πξνθνξηθήο 

επηθνηλσλίαο 
 
ΛΥΠ12.2 Παξνπζίαζε πξντφλησλ ζε πειάηεο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 
 
ΛΥΠ12.3 πλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ12 Δπηθνηλσλία ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ12.1 Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ξνπηίλαο πσιήζεσλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Να ρξεζηκνπνηείο θαη λα ζπλδπάδεηο ζσζηά ζπλήζεηο 

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

 
ΚΑ2  Να ηξνπνπνηείο ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ νκηιία ζνπ κε 

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

 
ΚΑ3  Να αλαθέξεηο θαη λα δεηάο βνήζεηα απφ ηελ αξκφδηα 

πηγή γηα πεξηπηψζεηο πνπ ε επηθνηλσλία δελ έγηλε 
θαηνξζσηή.  

 
ΚΑ4  Να βεβαηψλεζαη φηη ζπγθεθξηκέλνη ηεσνικοί όποι 
 κεηαδίδνληαη ζσζηά ζηνπο πειάηεο. 
 
ΚΑ5  Να ρξεζηκνπνηείο άιια μη πποθοπικά μέζα 

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

 
ΚΑ6  Να κεξηκλάο γηα ηελ γξαπηή αλαθνξά φπσο απηή 

επηβάιιεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
επηρείξεζεο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 

ΠΔ1  Πληποθοπίερ 
Γηα πξντφληα 
Γηα ηηκέο 
Γηα δηαδηθαζίεο ηεο 
επηρείξεζεο 

ΠΔ2  Δπικοινυνία 
Λεθηηθή 
Φσλεηηθή 
σκαηηθή 

ΠΔ3  Πηγή 
πλάδειθνο 
Πξντζηάκελνο 

ΠΔ4  Σεσνικοί όποι 
Υαξαθηεξηζηηθά θαη νθέιε 
πξντφλησλ 
Οηθνλνκηθνί νξηζκνί 

ΠΔ5  Μη πποθοπικά μέζα 
Καηάινγνη-δηαθεκηζηηθά-
πηλαθίδεο 
Ηιεθηξνληθά κέζα 
Έληππα-εγρεηξίδηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ12.1 Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ξνπηίλαο πσιήζεσλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο ζηα Διιεληθά. 
 
ΑΓ2 Πνηεο είλαη νη ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο εθθξάζεηο θαη ηερληθνί φξνη ζηηο πσιήζεηο θαη πψο 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 
 
ΑΓ3 Πνηεο είλαη νη πην ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη. 
 
ΑΓ4 Πνηα είλαη ε αξκφδηα πεγή γηα ζέκαηα γισζζηθήο επηθνηλσλίαο κε πειάηεο. 
 
ΑΓ5 Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο βνήζεηαο απφ ηελ αξκφδηα πεγή. 
  
ΑΓ6 Πνηα είλαη ηα κε πξνθνξηθά κέζα θαη πψο ηα ρξεζηκνπνηνχκε. 
 
ΑΓ7 Να γλσξίδεηο πσο λα ζπληάζζεηο αλαθνξέο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ12 Δπηθνηλσλία ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ12.2 Παξνπζίαζε πξντφλησλ ζε πειάηεο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να επηθνηλσλείο απνηειεζκαηηθά ζε φια ηα «βήμαηα ηηρ 

πώληζηρ» κε ηνπο πειάηεο. 
 
ΚΑ2 Να επηιχεηο ηπρφλ απνξίεο ησλ πειαηψλ γηα πξντφληα ή 
 ππεξεζίεο. 
 
ΚΑ3 Να θαηεπζχλεηο ηνπο πειάηεο ζηελ θαηάιιειε πηγή, φηαλ 

ε επηθνηλσλία γηα πιεξνθφξεζε θαη ζπκβνπιή δελ 
ηθαλνπνηεί ηνλ πειάηε. 

 
ΚΑ4 Να αλαθέξεηο θαη λα δεηάο βνήζεηα απφ ηελ αξκφδηα 

πηγή γηα πεξηπηψζεηο πνπ ε επηθνηλσλία δελ έγηλε 
θαηνξζσηή. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  «Βήμαηα ηηρ 
πώληζηρ» 

Γεκηνπξγία θηιηθνχ θιίκαηνο 
Δληνπηζκφο αλαγθψλ πειάηε 
 Παξνπζίαζε 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη νθειψλ 
ησλ πξντφλησλ 
Υεηξηζκφο αληηξξήζεσλ/ 
απνξηψλ 
Αλαγλψξηζε ζεηηθψλ 
ζεκαδηψλ αγνξαζηηθήο 
δηάζεζεο 
Κιείζηκν ηεο πψιεζεο 
Σερληθή ηεο ζησπήο 
Δπηβξάβεπζε/Δπραξηζηία 

ΠΔ2  Πηγή 
Πξντζηάκελνο 
πλάδειθνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
ΛΥΠ12.2 Παξνπζίαζε πξντφλησλ ζε πειάηεο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ παξνπζίαζε ζε πειάηεο. 
 
ΑΓ2  Πνηεο είλαη νη ηερληθέο παξνπζίαζεο θαη πνηα ηα θχξηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα ηνληζηνχλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο. 
 
ΑΓ3 Πνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηε γισζζηθή επηθνηλσλία. 
 
ΑΓ4 Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία φηαλ ε επηθνηλσλία δελ γίλεηαη θαηνξζσηή ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. 
 
ΑΓ5 Πνηα είλαη ηα «βήκαηα ηεο πψιεζεο» θαη πψο ηα εθαξκφδνπκε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ12 Δπηθνηλσλία ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ12.3 πλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Να βεβαηψλεζαη ψζηε νη ηεσνικοί όποι θαη εθθξάζεηο 

ππεξεζηαθψλ ζεκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά γηα λα 
κπνξείο λα ζπλεηζθέξεηο απνηειεζκαηηθά ζε εξγαζηαθέο 
ζπλαληήζεηο. 

 
ΚΑ2  Να ρξεζηκνπνηείο άιια μη πποθοπικά μέζα 

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

 
ΚΑ3  Να αλαθέξεηο θαη δεηάο βνήζεηα απφ ηελ αξκφδηα πηγή 

ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε επηθνηλσλία δελ έγηλε θαηνξζσηή.  
 
ΚΑ4  Να ζπλεηζθέξεηο κε νπζηαζηηθέο απότειρ ζηηο 

ζπλαληήζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 

ΠΔ1  Σεσνικοί όποι 
Καζήθνληα-επζχλεο 
ηφρνη-απνηειέζκαηα 
Μηζζνινγηθά ζέκαηα 
πλδηθαιηζηηθά ζέκαηα 
Ηκεξήζηεο δηαηάμεηο 
Οξγαλσηηθά ζέκαηα-δνκήο-
ηεξαξρίαο 
Καλνληζκνί-δηαδηθαζίεο-
πνιηηηθή 

ΠΔ2  Μη πποθοπικά μέζα 
Καηάινγνη-δηαθεκηζηηθά-
πηλαθίδεο 
Ηιεθηξνληθά κέζα 
Έληππα-εγρεηξίδηα 

ΠΔ3  Πηγή 
Πξντζηάκελνο 
πλάδειθνο 

 
ΠΔ4  Απότειρ 

Δπαγγεικαηηθέο 
Κνηλσληθέο 
Πξνζσπηθέο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
ΛΥΠ12.3 πλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο ζπλεηζθνξάο ζε ππεξεζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ 

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

ζεκάησλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ13 Δπηθνηλσλία ζηελ Αγγιηθή γιψζζα 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Υξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο γηα πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο θαη πειάηεο 
ζε ζέκαηα ξνπηίλαο πσιήζεσλ θαη θαζεκεξηλψλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 
ζπλαληήζεσλ. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΥΠ13.1 Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ξνπηίλαο πσιήζεσλ κέζσ πξνθνξηθήο 

επηθνηλσλίαο 
 
ΛΥΠ13.2 Παξνπζίαζε πξντφλησλ ζε πειάηεο κέζσ πξνθνξηθήο  επηθνηλσλίαο 
 
ΛΥΠ13.3 πλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
ΛΥΠ13 Δπηθνηλσλία  ζηελ Αγγιηθή γιψζζα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
ΛΥΠ13.1 Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ξνπηίλαο πσιήζεσλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Να ρξεζηκνπνηείο θαη λα ζπλδπάδεηο ζσζηά ζπλήζεηο 

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

 
ΚΑ2  Να ηξνπνπνηείο ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ νκηιία ζνπ κε 

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

 
ΚΑ3  Να αλαθέξεηο θαη λα δεηάο βνήζεηα απφ ηελ αξκφδηα 

πηγή γηα πεξηπηψζεηο πνπ ε επηθνηλσλία δελ έγηλε 
θαηνξζσηή  

 
ΚΑ4  Να βεβαηψλεζαη φηη ζπγθεθξηκέλνη ηεσνικοί όποι 
 κεηαδίδνληαη ζσζηά ζηνπο πειάηεο. 
 
ΚΑ5  Να ρξεζηκνπνηείο άιια μη πποθοπικά μέζα 

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

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 

ΠΔ1  Πληποθοπίερ 
Γηα πξντφληα 
Γηα ηηκέο 
Γηα δηαδηθαζίεο ηεο 
επηρείξεζεο 

ΠΔ2  Δπικοινυνία 
Λεθηηθή 
Φσλεηηθή 
σκαηηθή 

ΠΔ3  Πηγή 
πλάδειθνο 
Πξντζηάκελνο 

ΠΔ4  Σεσνικοί όποι 
Υαξαθηεξηζηηθά θαη νθέιε 
πξντφλησλ 
Οηθνλνκηθνί νξηζκνί 

ΠΔ5  Μη πποθοπικά μέζα 
Καηάινγνη-δηαθεκηζηηθά-
πηλαθίδεο 
Ηιεθηξνληθά κέζα 
Έληππα-βηβιία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ13.1 Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ξνπηίλαο πσιήζεσλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο ζηα Αγγιηθά. 
 
ΑΓ2 Πνηεο είλαη νη ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο εθθξάζεηο θαη ηερληθνί φξνη ζηηο πσιήζεηο θαη πψο 

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

ΛΥΠ13 Δπηθνηλσλία ζηελ Αγγιηθή γιψζζα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ13.2 Παξνπζίαζε πξντφλησλ ζε πειάηεο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

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

φηαλ ε επηθνηλσλία γηα πιεξνθφξεζε θαη ζπκβνπιή δελ 
ηθαλνπνηεί ηνλ πειάηε. 

 
ΚΑ4  Να αλαθέξεηο θαη λα δεηάο βνήζεηα απφ ηελ αξκφδηα 

πηγή γηα πεξηπηψζεηο πνπ ε επηθνηλσλία δελ έγηλε 
θαηνξζσηή. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Βήμαηα ηηρ πώληζηρ 

Γεκηνπξγία θηιηθνχ θιίκαηνο 
Δληνπηζκφο αλαγθψλ πειάηε 
Παξνπζίαζε 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη νθειψλ 
ησλ πξντφλησλ 
Υεηξηζκφο αληηξξήζεσλ/ 
απνξηψλ 
Αλαγλψξηζε ζεηηθψλ 
ζεκαδηψλ αγνξαζηηθήο 
δηάζεζεο 
Κιείζηκν ηεο πψιεζεο 
Σερληθή ηεο ζησπήο 
Δπηβξάβεπζε/Δπραξηζηία 

ΠΔ2  Πηγή 
Πξντζηάκελνο 
πλάδειθνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ13.2 Παξνπζίαζε πξντφλησλ ζε πειάηεο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ παξνπζίαζε ζε πειάηεο. 
 
ΑΓ2 Πνηεο είλαη νη ηερληθέο παξνπζίαζεο θαη πνηα ηα θχξηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα ηνληζηνχλ θαηά 

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

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

ΛΥΠ13 Δπηθνηλσλία ζηελ Αγγιηθή γιψζζα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 

ΛΥΠ13.3 πλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Να βεβαηψλεζαη φηη νη ηεσνικοί όποι θαη εθθξάζεηο 

ππεξεζηαθψλ ζεκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά, γηα λα 
κπνξείο λα ζπλεηζθέξεηο απνηειεζκαηηθά ζε εξγαζηαθέο 
ζπλαληήζεηο. 

 
ΚΑ2  Να ρξεζηκνπνηείο άιια μη πποθοπικά μέζα 

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

 
ΚΑ3  Να αλαθέξεηο θαη λα δεηάο βνήζεηα απφ ηελ αξκφδηα 

πηγή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε επηθνηλσλία δελ έγηλε 
θαηνξζσηή. 

 
ΚΑ4  Να ζπλεηζθέξεηο κε νπζηαζηηθέο απότειρ ζηηο 

ζπλαληήζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 

ΠΔ1  Σεσνικοί όποι 
Καζήθνληα-επζχλεο 
ηφρνη-απνηειέζκαηα 
Μηζζνινγηθά ζέκαηα 
πλδηθαιηζηηθά ζέκαηα 
Ηκεξήζηεο δηαηάμεηο 
Οξγαλσηηθά ζέκαηα-δνκήο-
ηεξαξρίαο 
Καλνληζκνί-δηαδηθαζίεο-
πνιηηηθή 
Ννκηθά ζέκαηα 

ΠΔ2  Μη πποθοπικά μέζα 
Καηάινγνη-δηαθεκηζηηθά-
πηλαθίδεο 
Ηιεθηξνληθά κέζα 
Έληππα-βηβιία 

ΠΔ3  Πηγή 
Πξντζηάκελνο 
πλάδειθνο 

 
ΠΔ4  Απότειρ 

Δπαγγεικαηηθέο 
Κνηλσληθέο 
Πξνζσπηθέο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ13.3 πλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο ζπλεηζθνξάο ζε ππεξεζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ 

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

ζεκάησλ. 

 

 



110

 



111

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ14 Τγηεηλή ηξνθίκσλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Γηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ, απνθπγήο κφιπλζεο θαη απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΛΥΠ14.1 Γηαηήξεζε πξνζσπηθήο πγηεηλήο 
 
ΛΥΠ14.2  πληήξεζε θαη δηαηήξεζε ηξνθίκσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ14 Τγηεηλή ηξνθίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ14.1 Γηαηήξεζε πξνζσπηθήο πγηεηλήο 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Να θξνληίδεηο ψζηε ηα καιιηά, ην δέξκα, ηα λχρηα θαη ηα 

ξνχρα δηαηεξνχληαη θαζαξά. 
 
ΚΑ2  Να εθαξκφδεηο ηεσνικέρ καθαπιζμού, ψζηε λα 

επηηπγράλνληαη ηα επηζπκεηά επίπεδα θαζαξηφηεηαο. 
 
ΚΑ3  Να θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πηγή 

πεξηπηψζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζσζηψλ 
επηπέδσλ θαζαξηφηεηαο. 

 
ΚΑ4  Να θνξάο ζσζηά ηνλ ελδεδεηγκέλν ξνπρηζκφ θαη λα ηνλ 

δηαηεξείο θαζαξφ. 
 
ΚΑ5  Να βεβαηψλεζαη φηη νη ρψξνη εξγαζίαο δηαηεξνχληαη ζε 

πγηεηλή θαη αζθαιή θαηάζηαζε. 
 
ΚΑ6  Να βεβαηψλεζαη ψζηε ε πξνζσπηθή ζνπ ζπκπεξηθνξά λα 

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

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 

ΠΔ1  Σεσνικέρ καθαπιζμού 
Γηα ηελ αθαίξεζε 
ζπλεζηζκέλσλ 
αθαζαξζηψλ 
Γηα ηελ αθαίξεζε 
αζπλήζηζησλ αθαζαξζηψλ 
θαη εζηηψλ κφιπλζεο 

ΠΔ2  Πηγή 
Πξντζηάκελνο 
πλάδειθνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ14.1 Γηαηήξεζε πξνζσπηθήο πγηεηλήο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο θαζαξηφηεηαο γηα δηαηήξεζε ηεο πγηεηλήο ηξνθίκσλ. 
 
ΑΓ2 Πνηα είλαη ηα απαηηνχκελα επίπεδα πγηεηλήο ηξνθίκσλ φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ 

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

θαζαξηζκνχ θαη ησλ επηπέδσλ πγηεηλήο θαη πνηα ε δηαδηθαζία ελεκέξσζήο ηνπ. 
 
ΑΓ5 Πνηνη είλαη νη θίλδπλνη κφιπλζεο απφ ηξφθηκα. 
 
ΑΓ6 Πνηνη είλαη νη θίλδπλνη κφιπλζεο γηα ηα ηξφθηκα. 
 
ΑΓ7 Πνηα είλαη ε θαηάιιειε ελδπκαζία γηα ηα είδε ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο ζνπ θαη γηα 

ηα είδε ησλ πειαηψλ ζνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΛΥΠ14 Τγηεηλή ηξνθίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ14.2 πληήξεζε θαη δηαηήξεζε ηξνθίκσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Να θάλεηο ειέγρνπο ψζηε ηα ηξφθηκα λα δηαηεξνχληαη ζε 

ζσζηφ θαη ειεγρφκελν πεξηβάιινλ πγηεηλήο.  
 
ΚΑ2 Να βεβαηψλεζαη φηη ηα απνζέκαηα ησλ ηξνθίκσλ 

δηαηεξνχληαη ζηηο ζσζηέο πνζφηεηεο, ζε πγηεηλφ πεξηβάιινλ 
θαη ε ελαιιαγή ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηνπο. 

 
ΚΑ3 Να θάλεηο ειέγρνπο ψζηε νη εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ 
 ηξνθίκσλ λα είλαη κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλα πιαίζηα. 
 
ΚΑ4 Να βεβαηψλεζαη φηη νη σώποι έκθεζηρ θαη αποθήκεςζηρ 

ησλ ηξνθίκσλ δηαηεξνχληαη κέζα ζηα πιαίζηα ειεγρφκελσλ 
ζεξκνθξαζηψλ. 

 
ΚΑ5 Να αλαγλσξίδεηο ηα πξνβιεκαηηθά πξντφληα θαη λα παίξλεηο 

ηα καηάλληλα μέηπα. 
 
ΚΑ6 Να θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πηγή 

πεξηπηψζεηο πξνβιεκαηηθψλ ηξνθίκσλ. 
 
ΚΑ7 Να κεξηκλάο ψζηε λα δηαηεξείηαη ε αθεξαηφηεηα θαη ε 

νπηηθή εηθφλα ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ κέρξη ηελ 
παξάδνζε ηνπο ζηνλ πειάηε θαη λα παξακέλνπλ 
επαλάγλσζηα φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία επί ηεο 
ζπζθεπαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υώποι έκθεζηρ και 

αποθήκεςζηρ 
Υψξνη ειεγρφκελεο 
ζεξκνθξαζίαο 
Υψξνη κε ειεγρφκελεο 
ζεξκνθξαζίαο 

ΠΔ2  Καηάλληλα μέηπα 
Απνκάθξπλζε ηξνθίκσλ 
Αιιαγή ηξνθίκσλ 
Δλεκέξσζε αξκνδίσλ 

ΠΔ3  Πηγή 
Πξντζηάκελνο 
πλάδειθνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΛΥΠ14.2 πληήξεζε θαη δηαηήξεζε ηξνθίκσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Πνηνη είλαη νη ζσζηνί έιεγρνη γηα ηε δηαηήξεζε ελφο ζσζηνχ πεξηβάιινληνο πγηεηλήο 

ηξνθίκσλ. 
 
ΑΓ2 Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο πγηεηλήο ηξνθίκσλ ζηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ. 
 
ΑΓ3 Πψο επηζεκαίλνληαη ηα πξνβιεκαηηθά ηξφθηκα. 
 
ΑΓ4 Πψο δηαηεξείο ζσζηά απνζέκαηα ηξνθίκσλ θαη πψο θεχγνπλ πξψηα ηα παιαηνηέξα 

ηεξψληαο ηε κέζνδν first in first out. 
 
ΑΓ5 Πψο δηαηεξείο ηνπο  ρψξνπο ειεγρφκελεο ζεξκνθξαζίαο. 
 
ΑΓ6 Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ή αιιαγήο πξνβιεκαηηθψλ ηξνθίκσλ. 
 
ΑΓ7 Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη ελεκέξσζεο ηνπ αξκφδηνπ γηα πξνβιεκαηηθά 

ηξφθηκα. 
 
ΑΓ8 Πνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηελ πγηεηλή ηξνθίκσλ. 
 
ΑΓ9 Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ηξνθίκσλ απφ πειάηεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΓΛΩΑΡΙΟ
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ΓΛΩΑΡΙΟ 
 

Οη αθφινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
πξφηππν: 

Αγοπαλογία 
(Marketing) 

Δίλαη ε δηεξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αξρηθή ζχιιεςε ηεο ηδέαο 
δεκηνπξγίαο  ελφο πξντφληνο, ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ κε βάζε ηελ 
νκάδα ζηφρν ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ, ηελ πξνψζεζε, 
έσο θαη ηελ δηαλνκή ηνπ. 

Ανάγκερ Οη ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ άλζξσπν, θαη ζπλνδεχνληαη 
απφ ηελ επηζπκία ηθαλνπνίεζεο ηνπο κε ηα αληίζηνηρα αγαζά. 

Ανάλςζη Γ.Α.Δ.Α. 
(SWOT analysis) 

Η δηάγλσζε θαη εθηίκεζε ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ κηαο 
επηρείξεζεο θαζψο θαη ησλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ πνπ δηαθαίλνληαη. 
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο κηαο 
νξγαλσηηθήο κνλάδαο ηεο επηρείξεζεο, ελφο πξντφληνο ή κηαο 
ππεξεζίαο θαη γηα ηε δηάγλσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ κηαο 
επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ γεληθφηεξα. 

Ανηιππήζειρ πελαηών 

Αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά/δηάζεζε (επηθαηλφκελε ή εηιηθξηλήο) ησλ 
πειαηψλ, ε νπνία νθείιεηαη είηε ζε πξαγκαηηθνχο ιφγνπο θαη 
επηθπιάμεηο γηα έλα πξντφλ είηε ζε ιφγνπο ςπρνινγηθνχο (εγσηζκνχ) 
φηη δελ είλαη έηνηκνη λα παξαδνζνχλ «ακαρεηί» ζηηο δηαζέζεηο ηνπ 
πσιεηή. 

Αξιολόγηζη Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ε ηθαλφηεηα θαη ε πξφνδνο ζε 
έλα ζέκα, ηνκέα ή ελφο αηφκνπ κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 

Αποθέμαηα Πνζφηεηα εκπνξεπκάησλ πνπ βξίζθεηαη ζηηο απνζήθεο ηεο 
επηρείξεζεο γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο. 

Αςηοαξιολόγηζη 
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλα 
θξηηήξηα γηα λα θξίλεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαη ηελ πξφνδν ηνπ ρσξίο 
εμσηεξηθή παξέκβαζε. 

«Βήμαηα ηηρ 
πώληζηρ» 

Μηα ινγηθή ζεηξά πνπ αθνινπζείο, γηα λα νδεγήζεηο ηνπο πειάηεο 
απφ ηελ εκθάληζε ηεο αλάγθεο ή επηζπκίαο λα αγνξάζνπλ κέρξη ηελ 
αγνξά ησλ εκπνξεπκάησλ. 

Γημόζιερ ζσέζειρ 
Δπηθνηλσλία κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία, πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα 
πειάηεο, κε πξνζδνθία θάπνηνπ πηζαλνχ κειινληηθνχ άκεζνπ ή 
έκκεζνπ νθέινπο.  

Γιαδικαζίερ Η αλαιπηηθή θαη αθξηβήο πεξηγξαθή ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο κηαο 
επηρείξεζεο, ζπλνιηθά, θαηά ηκήκα αιιά θαη θαηά ζέζε επζχλεο. 

Γιαηήπηζη ηποθίμυν 
Η ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ απφ ηε θζνξά ηνπ ρξφλνπ, ηηο 
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ηηο αθαηάιιειεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, 
ακέιεηα θαη άιιεο αηηίεο. 

Γιαθήμιζη 

Η επηζηεκνληθή ηερληθή γηα ηελ πξνζέιθπζε θαηαλαισηψλ κε ηελ 
ρξεζηκνπνίεζε κέζσλ πνπ ηνλ επεξεάδνπλ ςπρνινγηθά.  Κάζε 
κήλπκα κε ζηφρν (άκεζν ή έκκεζν) ηελ πξνψζεζε ηεο πψιεζεο 
ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο αλεμαξηήησο ηφπνπ ή 
ρξεζηκνπνηνχκελνπ κέζνπ. 

Έκπηυζη Η εζειεκέλε κείσζε ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπ πξντφληνο πξνθεηκέλνπ 
λα επηηεπρζεί ε πψιεζε ηνπ. 
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Δκηίμηζη κίνδςνος 

Η δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ πεγψλ θηλδχλνπ γηα ηελ αζθάιεηα θαη 
πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηξίησλ θαηά ηελ εξγαζία, ιφγσ 
επηθηλδπλφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Η πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
απνηειεί λνκνζεηηθή ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε. 

Δπικοινυνία Σν ζχζηεκα δηαθίλεζεο πιεξνθνξηψλ, αλαθνξψλ, εληνιψλ 
(γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ). 

Δπίπληξη Ήπηα κέζνδνο ηηκσξίαο ηνπ εξγαδφκελνπ γηα εζθαικέλεο πξάμεηο ή 
θαη παξαιήςεηο ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπ ή θαη επξχηεξα.  

Δπιζθαλείρ πελάηερ 
Οθεηιέο απφ πειάηεο πνπ βξίζθνληαη ζε δπζρεξή νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε θαη άξα ε είζπξαμή ηνπο, είλαη ιίαλ ακθίβνιε ή πνπ δελ 
ζέινπλ λα πιεξψζνπλ 

Δζαεί πελάηηρ 
Έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο 
γηα δεκηνπξγία, καθξνπξφζεζκσλ, ζηέξεσλ ζρέζεσλ κε ηνλ πειάηε, 
έηζη ψζηε λα παξακείλεη «πηζηφο πειάηεο γηα πάληα». 

Δηαιπική κοςληούπα χζηεκα αμηψλ (π.ρ. ζνβαξφηεηα, αμηνπηζηία) κηαο επηρείξεζεο, 
θπξίσο εζηκηθψλ αιιά θαη γξαπηψλ. 

Δηαιπικό πποθίλ 

Η εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ζηελ θνηλσλία. Δμαξηάηαη απφ ην βαζκφ 
ζνβαξφηεηαο, αμηνπηζηίαο, εληηκφηεηαο, πςειήο πνηφηεηαο 
πξντφλησλ θαη άιισλ παξεκθεξψλ ζηνηρείσλ κε ηα νπνία  
αμηνινγείηαη ε επηρείξεζε. 

Δςγλυηηία Γεμηφηεηα παξαγσγήο ειθπζηηθνχ θαη πεηζηηθνχ ιφγνπ, πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη επίζεο κε ζαθήλεηα θαη γιαθπξφηεηα. 

Ιεπαπσία Η θιίκαθα ησλ βαζκψλ ζηε δηνίθεζε. 

Ικανοποίηζη ηος 
πελάηη 

Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 
εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ γηα αγνξά  πξντφληνο. 

Κόζηορ  

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ζε πιηθά, εξγαηηθά θαη άιια έμνδα 
(δηνηθεηηθά, δηαθεκηζηηθά, δηαλνκήο, ελνηθίαζεο ρψξνπ, εθπαίδεπζεο 
θ.α.) απφ ηελ παξαγσγή/αγνξά ελφο αγαζνχ κέρξη ηε δηάζεζε ηνπ 
ζηνλ πειάηε. 

Μέθοδορ «ζιυπήρ» 

ηελ ηειηθή θάζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα πψιεζε, κεηά ηελ πιήξε 
παξνπζίαζε ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ νθέινπο πνπ πξνζδνθά λα έρεη ν 
πειάηεο απφ ηελ αγνξά ηνπ, ν πσιεηήο πξέπεη λα ζησπήζεη γηα λα 
δεκηνπξγήζεη κηα θαηάζηαζε ακεραλίαο ζηνλ πειάηε.  Ο ρξφλνο 
ζησπήο-ακεραλίαο δνπιεχεη ππέξ ηνπ πσιεηή. 

Μέζα αηομικήρ 
πποζηαζίαρ 

Κάζε 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 

Μη λεκηική 
επικοινυνία 

Δπηθνηλσλία κέζσ ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο (κε θηλήζεηο ή 
εθθξάζεηο ρσξίο ιέμεηο) 

Παπάπονο πελάηη Η έθθξαζε ηεο δπζαξέζθεηαο ηνπ πειάηε ιφγσ κε εθπιήξσζεο ησλ 
πξνζδνθηψλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηελ αγνξά ηνπ. 
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Πειθώ 
ηνρεπφκελε πξνζπάζεηα κέζσ δέζκεο επηρεηξεκάησλ πνπ 
απεπζχλεηαη ζηε ινγηθή ή ζην ζπκηθφ ηνπ ζπλνκηιεηή καο κε ζθνπφ 
ηνλ επεξεαζκφ ππέξ ησλ ζέζεσλ καο.  

Πιζηυηική πολιηική 

Η εμεηδίθεπζε ησλ φξσλ πιεξσκήο αλά πειάηε ή θιάδν πειαηψλ, 
αλάινγα κε ην χςνο ησλ αγνξψλ ηνπ, ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ηεο 
εηαηξείαο, ηε θεξεγγπφηεηα ηνπ, αιιά θαη ηηο αλάγθεο  ξεπζηφηεηαο 
ηεο επηρείξεζεο. 

Πολιηική ημήμαηορ 
επισείπηζηρ κ.λ.π. 

Ο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο, ε ηαθηηθή πνπ εθαξκφδεη ην ηκήκα ή 
επηρείξεζε ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ/ηεο. 

Πποβολή πποφόνηυν 
εμποπεςμάηυν 

Η παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ 
νθειψλ ηνπο κε δηάθνξα κέζα κε ζθνπφ λα γίλνπλ ειθπζηηθά ζηνλ 
πειάηε. 

ηόσορ Οηηδήπνηε επηδηψθεη θαλείο ή ην ζεκείν ζηελ πνξεία επίηεπμεο ελφο 
ζθνπνχ (π.ρ. ν επηδησθφκελνο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζθνπφο). 

ςνηήπηζη ηποθίμυν
  

Η παξακνλή ησλ ηξνθίκσλ ζε πγηεηλή θαηάζηαζε κε δηάθνξεο 
κεζφδνπο φπσο θαηάςπμε, αθπδάησζε, απνζήθεπζε θιπ. 

ύζηημα διασείπιζηρ 
αζθάλειαρ και ςγείαρ 
ζηην επγαζία 

πζηεκαηηθή 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. 

Σεσνικέρ επίκληζηρ 
(λογικήρ, ζςναιζθή-
μαηορ, κ.λπ.) 

Η ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ πεηζνχο, πνπ βαζίδεηαη 
ζηνλ ζπλδπαζκφ, ραξαθηεξηζηηθψλ θαη νθειεηψλ πξντφληνο, πξνθίι 
επηρείξεζεο θαη ηνπ πξνθίι ηνπ πειάηε. 

Δξςπηπέηηζη μεηά 
ηην πώληζη 

Οη  θάζε είδνπο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ πειάηε κεηά ηελ 
αγνξά ηνπ πξντφληνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ηθαλνπνίεζε 
ηνπ θαη ε καθξνπξφζεζκε πίζηε ηνπ ζηελ εηαηξεία.  

Παπακίνηζη Η εθ κέξνπο ελφο δηεπζπληή/πξντζηακέλνπ παξφηξπλζε/πξνηξνπή 
πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Φάζειρ πώληζηρ 
Σα βήκαηα πνπ κεζνδηθά πξέπεη λα αθνινπζεί έλαο πσιεηήο θαηά 
ηελ πξνζπάζεηα πψιεζεο ελφο πξντφληνο. 

Υυποηαξία Η δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ζην ηκήκα/θαηάζηεκα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΩΝ  
     ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 
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Σα  Δπαγγεικαηηθά Πξνζφληα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ην επίπεδν ησλ απαηηνχκελσλ 
γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ επζχλεο, δηαβαζκίδνληαη ζε 
πέληε επίπεδα. Οη 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 

Δπίπεδο 1 
Ιθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ βαζηθνχ 
επηπέδνπ ζηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ, νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ 
επαλαιακβαλφκελεο θαη πξνβιεπηέο. 

Δπίπεδο 2 

Ιθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ζεκαληηθνχ θάζκαηνο δηαθφξσλ εξγαζηψλ, 
ζε δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο.  Οξηζκέλεο απφ ηηο εξγαζίεο  είλαη πεξίπινθεο 
ή κε επαλαιακβαλφκελεο θαη απαηηείηαη θάπνηνο βαζκφο ππεπζπλφηεηαο θαη 
απηνλνκίαο. πρλά απαηηείηαη ζπλεξγαζία κε άιινπο, ίζσο κέζσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο εξγαζίαο. 

Δπίπεδο 3 

Ιθαλφηεηα 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. 

Δπίπεδο 4 

Ιθαλφηεηα 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.  πρλά αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα 
ηελ εξγαζία άιισλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. 

Δπίπεδο 5 

Ιθαλφηεηα 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. 
 

 
 









ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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 Χ

Ο
Ν

Δ
Ρ

ΙΚ
Ω

Ν
 Π

Ω
Λ

Η
ΣΕ

Ω
Ν

 - Ε
Π

ΙΠ
Ε

Δ
O

 2

IS
B

N
: 9

78
-9

96
3-

43
-8

70
-9

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ


