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ΠΡΟΛΟΓΟ
Ζ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ
ελεξγεηψλ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ πξνζπάζεηα γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ
πξνζπάζεηα απηή αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ε εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πζηήκαηνο
Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ ζηελ Θχπξν, ηελ νπνία ην θξάηνο έρεη ζέζεη ζηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ. Ν ζεκαληηθφο απηφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο απνηειεί δέζκεπζε ηεο Θχπξνπ
έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη πεξηιεθζεί ζην Δζληθφ Πρέδην Γξάζεο γηα ηελ
Απαζρφιεζε θαη ην Πρέδην Γξάζεο γηα ηε Πηξαηεγηθή ηεο Ιηζζαβφλαο, θαζψο θαη ζην
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Απαζρόιεζε, Αλζξώπηλν Κεθάιαην θαη Κνηλσληθή
πλνρή, 2007-2013».
Ζ εθαξκνγή ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ ζηελ Θχπξν ππνβιήζεθε θαη
εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν σο ζπγρξεκαηνδνηνχκελν Έξγν γηα ηελ
Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013. Ρν Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν είλαη ην βαζηθφ
ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο ζηα θξάηε
κέιε, θαζψο θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο.
Ζ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Κύπξνπ έρεη νξηζηεί σο ν αξκφδηνο Φνξέαο γηα
πξνψζεζε ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ. Πθνπφο ηνπ Ππζηήκαηνο είλαη ε
αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ ηνπ νξηζκνχ Ξξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ
Ξξνζφλησλ θαη ηεο εμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ λα
απνδψζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο. Ζ εμέηαζε
ζα γίλεηαη ζε Δμεηαζηηθά Θέληξα (Ηδξχκαηα Θαηάξηηζεο θαη Δπηρεηξήζεηο/Νξγαληζκνχο) ηα νπνία
ζα ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Αξρήο.
Ξξφζζεηα, ηα Πξόηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζόληα αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ
γηα
πξνζαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ηερληθήο/επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο
θαη άιισλ ππνζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ην Πχζηεκα Καζεηείαο, ηα Ραρχξξπζκα Ξξνγξάκκαηα εμ
παξρήο Θαηάξηηζεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Ρν Πχζηεκα Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ
αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζην Δζληθφ Ξιαίζην Ξξνζφλησλ, ην νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην
Δπξσπατθφ Ξιαίζην Ξξνζφλησλ θαη ζα έρεη επηπηψζεηο ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηελ
θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
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1.

ΔΙΑΓΩΓΗ

Ν ηνκέαο ηνπ Υνλδξηθνύ θαη Ληαληθνύ Δκπνξίνπ ζηε Θχπξν απνηειεί έλα απφ ηνπο πιένλ
ζεκαληηθνχο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηφζν απφ πιεπξάο ζπλεηζθνξάο ζην εζληθφ
εηζφδεκα φζν θαη απφ πιεπξάο απαζρφιεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Πήκεξα ζηνλ ηνκέα
Σνλδξηθνχ θαη Ιηαληθνχ Δκπνξίνπ απαζρνινχληαη πέξαλ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ αηφκσλ ή πνζνζηφ
18% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο.
Ζ ΑλΑΓ κε ηελ Δγθαζίδξπζε θαη Ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ
αλακέλεη λα ζπλεηζθέξεη ζηε αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ζπλεπψο ζηελ βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ.
Πηελ έθδνζε απηή αλαπηχζζεηαη ην Δπαγγεικαηηθό Πεδίν πνπ αθνξά ηηο «Λεηηνπξγίεο
Απνζήθεο» (επίπεδα 1, 2 θαη 3) ηνπ ηνκέα ηνπ Σνλδξηθνχ θαη Ιηαληθνχ Δκπνξίνπ.
Αξρηθά, θαίλεηαη ν Ππλνπηηθφο Ξίλαθαο ησλ Ρνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ θαη
ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Γνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ θαηά επίπεδν, δειαδή ε
πεξηγξαθή ηνπ Ξξφηππνπ, νη Ρνκείο Δξγαζίαο, νη επηκέξνπο Δξγαζίεο θαζψο θαη νη Κέζνδνη
Δμέηαζεο Απφδνζεο. Αθνινχζσο, γίλεηαη αλάιπζε ηνπ θάζε Tνκέα Eξγαζίαο φπνπ
πεξηγξάθνληαη ηα Θξηηήξηα Απφδνζεο, ηα Ξεδία Δθαξκνγήο θαη νη Απαξαίηεηεο Γλψζεηο. Πην
ηέινο ηεο έθδνζεο, ελζσκαηψλνληαη σο Ξαξαξηήκαηα ην γισζζάξην γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη
ελλνηψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ θαη ε πεξηγξαθή ησλ πέληε επηπέδσλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ
Ξξνζφλησλ.
Ν Νξηζκφο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ έγηλε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ Αλαδφρνπ θαη
Ππγγξαθέα θαη κε ηελ εκπινθή ησλ Θνηλσληθψλ Δηαίξσλ, ηε ζπκκεηνρή αξκνδίσλ πνπξγείσλ,
Νξγαληζκψλ, Δπαγγεικαηηθψλ Ππλδέζκσλ θαη άιισλ εκπεηξνγλσκφλσλ, ζην πιαίζην εξγαζηψλ
ηνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη, γηα ην
ζθνπφ απηφ, απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΑλΑΓ.
Ρα Ξξφηππα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα αλακέλεηαη λα αλαζεσξνχληαη, αλ θαη φηαλ θξηζεί
ζθφπηκν, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο ηνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθψλ
Ξξνζφλησλ.
Ζ ηειηθή έγθξηζε ησλ Ξξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ηεο ΑλΑΓ σο ε αξκφδηα Αξρή.
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3.

ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ

3.1.

Λεηηνπξγίεο Απνζήθεο - Δπίπεδν 1

3.1.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο
Νη Ιεηηνπξγίεο Απνζήθεο επηπέδνπ 1 πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαιαβή, κεηαθίλεζε θαη θχιαμε ησλ
αγαζψλ ζηελ απνζήθε, ηε θπζηθή θαηακέηξεζε ζπζθεπαζκέλσλ απνζεκάησλ, ηνλ εληνπηζκφ, επηινγή,
εηνηκαζία, ζπζθεπαζία θαη θφξησζε εκπνξεπκάησλ θαη ηελ πινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζρεηηθψλ κε θινπέο
θαη απψιεηεο.
Ξαξάιιεια πεξηιακβάλνληαη ν βαζηθφο ρεηξηζκφο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ
απνζήθεο, ε θαζαξηφηεηα θαη επηαμία ησλ ρψξσλ, ε εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη πγεία, ε πγηεηλή
ηξνθίκσλ, ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ε επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε αηνκηθή απφδνζε.
3.1.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο
ΚΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΙΑΞ1

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

Ξαξαιαβή
αγαζψλ Η

ΙΑΞ2

Κεηαθίλεζε θαη
κεηαθνξά
αγαζψλ

ΙΑΞ3

Απνγξαθή
απνζεκάησλ I

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

Ππζθεπαζία
εκπνξεπκάησλ Η

Ξξνεηνηκαζία γηα παξαιαβή

18

ΙΑΞ1.2

Δθθφξησζε αγαζψλ θαη ηήξεζε θαλφλσλ
αζθάιεηαο θαη πγείαο

20

ΙΑΞ1.3

Έιεγρνο παξαιαβήο

22

ΙΑΞ1.4

Σεηξηζκφο κε ζπκκνξθνχκελνπ αγαζνχ

24

ΙΑΞ2.1

Σξήζε εληχπσλ απνζήθεο

28

ΙΑΞ2.2
ΙΑΞ3.1
ΙΑΞ3.2

ΙΑΞ4.2
ΙΑΞ4.3

ΙΑΞ5

ΙΑΞ6

Δπηινγή θαη
θφξησζε

Σξήζε
κεραλεκάησλ
θαη εμνπιηζκνχ
απνζήθεο I

ΔΛ.

ΙΑΞ1.1

ΙΑΞ4.1
ΙΑΞ4

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

Κεηαθνξά, κεηαθίλεζε θαη ηνπνζέηεζε
αγαζψλ εληφο ηεο απνζήθεο ηεξψληαο ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή
Κέηξεζε πγξψλ, ζηεξεψλ θαη αεξίσλ
Φπζηθή θαηακέηξεζε ζπζθεπαζκέλσλ
απνζεκάησλ
Γηαθχιαμε ηεο πξσηνγελνχο ζπζθεπαζίαο
εκπνξεπκάησλ
Σεηξηζκφο ηεο δεπηεξνγελνχο ζπζθεπαζίαο
εκπνξεπκάησλ
Σεηξηζκφο ηεο ηξηηνγελνχο ζπζθεπαζίαο
εκπνξεπκάησλ

30
34
36
40
42
44

ΙΑΞ5.1

Ξξνεηνηκαζία θφξησζεο

48

ΙΑΞ5.2

Δληνπηζκφο, επηινγή, ηνπνζέηεζε θαη
εηνηκαζία αγαζψλ

50

ΙΑΞ5.3

Φφξησζε αγαζψλ

52

ΙΑΞ6.1
ΙΑΞ6.2
ΙΑΞ6.3

Σξήζε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο
ρεηξνθίλεησλ κέζσλ θφξησζεο
Σξήζε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο
κεραλνθίλεησλ κέζσλ θφξησζεο
Σξήζε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο
εμνπιηζκνχ απνζήθεπζεο

5

56
59
62

ΚΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ
ΙΑΞ7

ΙΑΞ8

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ
Θαζαξηφηεηα θαη
επηαμία ρψξσλ

Αζθάιεηα θαη
πγεία ζηελ
εξγαζία

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΙΑΞ7.1
ΙΑΞ7.2

Δπαγγεικαηηθή
ζπκπεξηθνξά

ΙΑΞ11

Θινπέο θαη
απψιεηεο

ΙΑΞ12

Ξεξηβαιινληηθή
πξνζηαζία

70

74

ΙΑΞ8.2

Αηνκηθή πγηεηλή θαη εκθάληζε

76

ΙΑΞ9.2

ΙΑΞ9.4
ΙΑΞ10

66

ΙΑΞ8.1

ΙΑΞ9.3

Αηνκηθή
απφδνζε

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ,
εθηέιεζε θαη έιεγρνο εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ
Δθηέιεζε εξγαζηψλ νξγάλσζεο θαη επηαμίαο
ρψξσλ

ΔΛ.

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

ΙΑΞ9.1
ΙΑΞ9

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΙΑΞ10.1
ΙΑΞ10.2
ΙΑΞ11.1
ΙΑΞ11.2
ΙΑΞ12.1
ΙΑΞ12.2

Γηαηήξεζε & αλάπηπμε αηνκηθήο
ζπκπεξηθνξάο ζηελ επίηεπμε ζσζηήο
επηθνηλσλίαο, κε ζπλαδέιθνπο, ζπλεξγάηεο,
πξντζηακέλνπο θαη πειάηεο
Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο
γηα βειηίσζε ηεο νκαδηθήο απφδνζεο
Θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή εηαηξηθήο ηεξαξρίαο,
ζηφρσλ θαη δηαδηθαζηψλ
Ππκπεξηθνξά, εκθάληζε θαη ελδπκαζία
Θαζνξηζκφο πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη
ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηκεκαηηθνχο ζηφρνπο
Απηναμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο
αηνκηθήο απφδνζεο
Ππλεηζθνξά ζηελ αζθάιεηα ησλ
εκπνξεπκάησλ θαη ππνζηαηηθψλ
ινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθψλ κε
θινπέο θαη απψιεηεο
Ππιινγή, δηαρσξηζκφο θαη δηαρείξηζε πιηθψλ
πξνο αλαθχθισζε
Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο

80
82
84
86
90
92
96
98
102
104

Δπηιεγόκελνη Σνκείο Δξγαζίαο (Λα επηιεγεί ηνπιάρηζηνλ 1 απφ 4)
ΚΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΙΑΞ13

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

Δπηθνηλσλία ζηελ
Διιεληθή
γιψζζα

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

Δπηθνηλσλία ζηελ
Αγγιηθή γιψζζα

ΔΛ.

ΙΑΞ13.1

Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ κέζσ πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο

108

ΙΑΞ13.2

Ξαξνπζίαζε αγαζψλ κέζσ πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο

110

ΙΑΞ13.3

Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ
πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο

112

ΙΑΞ14.1
ΙΑΞ14

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΙΑΞ14.2
ΙΑΞ14.3

Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ κέζσ πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο
Ξαξνπζίαζε αγαζψλ κέζσ πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο
Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ
πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο

6

116
118
120

ΚΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΙΑΞ15

γηεηλή
ηξνθίκσλ

ΙΑΞ16

Βαζηθή ρξήζε
ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή θαη
ινγηζκηθνχ
απνζήθεο

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΙΑΞ15.1
ΙΑΞ15.2

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
Αηνκηθή πγηεηλή γηα απνθπγή ηεο επηκφιπλζεο
ησλ ηξνθίκσλ
Ππληήξεζε θαη δηαηήξεζε ηξνθίκσλ ζε
πγηεηλέο ζπλζήθεο θαη ζε ζσζηά επίπεδα
πνηφηεηαο

ΔΛ.
124
126

ΙΑΞ16.1

Ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη
ρξήζε εθηππσηή

130

ΙΑΞ16.2

Δηζαγσγή δεδνκέλσλ ζην ινγηζκηθφ
απνζήθεο θαη εθηχπσζε ζρεηηθψλ αλαθνξψλ

132

3.1.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο
H Δμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηνπ
Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο «Ιεηηνπξγίεο Απνζήθεο – Δπίπεδν 1» δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ησλ πην
θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο:


Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.



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



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

3.2.

Λεηηνπξγίεο Απνζήθεο - Δπίπεδν 2

3.2.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο
Νη Ιεηηνπξγίεο Απνζήθεο επηπέδνπ 2 πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζπληνληζκφ, επίβιεςε θαη
έιεγρν ησλ παξαιαβψλ, ηε δηαρείξηζε κε ζπκκνξθνχκελνπ αγαζνχ, ηε ρσξνζέηεζε απνζεθεπηηθνχ
ρψξνπ, ηε κεηαθίλεζε, θχιαμε θαη δηαρείξηζε ησλ αγαζψλ ζηελ απνζήθε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ,
πξνεηνηκαζία, ζπληνληζκφ θαη δηελέξγεηα απνγξαθψλ, ην ρεηξηζκφ, εθηέιεζε θαη επίβιεςε ζπζθεπαζίαο,
ηνλ ζπληνληζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ παξαγγειηψλ γηα δηαλνκή θαη ηε δηαρείξηζε επηζηξνθψλ, θινπψλ
θαη απσιεηψλ. Ξαξάιιεια πεξηιακβάλνληαη ν ρεηξηζκφο θαη επίβιεςε ησλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ
απνζήθεο, ε θαζαξηφηεηα θαη επηαμία ησλ ρψξσλ, ε εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη πγεία, ε πγηεηλή ηξνθίκσλ,
ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο απνζήθεο,
νη αγνξέο αγαζψλ, ε επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε αηνκηθή απφδνζε.
3.2.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο
ΚΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΙΑΞ17.1

ΙΑΞ17

Ξαξαιαβή
αγαζψλ ΗΗ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
Ξξνγξακκαηηζκφο παξαιαβψλ

ΔΛ.
136

ΙΑΞ17.3

Δζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο ζπληνληζκφο θαη
επηθνηλσλία
Ξξνεηνηκαζία γηα ηελ παξαιαβή

ΙΑΞ17.4

Δθθφξησζε, επίβιεςε θαη αζθάιεηα

142

ΙΑΞ17.5

Έιεγρνο παξαιαβήο

144

ΙΑΞ17.2

7

138
140

ΚΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΙΑΞ18

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

Δπηζηξνθέο
εκπνξεπκάησλ II

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

Απνζήθεπζε
αγαζψλ

Γηαρείξηζε κε ζπκκνξθνχκελνπ αγαζνχ

147

ΙΑΞ18.1

Ξαξαιαβή θαη θαηαγξαθή επηζηξνθψλ

152

ΙΑΞ18.2

Γηαρείξηζε επηζηξνθψλ

154

ΙΑΞ19.2
ΙΑΞ19.3
ΙΑΞ20.1

ΙΑΞ20

ΙΑΞ21

ΙΑΞ22

ΙΑΞ23

ΙΑΞ8

Απνγξαθή
απνζεκάησλ II

Ππζθεπαζία
εκπνξεπκάησλ ΗΗ

Σξήζε
κεραλεκάησλ
θαη εμνπιηζκνχ
απνζήθεο
Δηνηκαζία θαη
παξάδνζε
παξαγγειηψλ γηα
δηαλνκή
Αζθάιεηα θαη
πγεία ζηελ
εξγαζία

ΙΑΞ20.2

Δπαγγεικαηηθή
ζπκπεξηθνξά

Πρεδηαζκφο ζρεδηαγξάκκαηνο ρσξνζέηεζεο
απνζήθεο γηα νηθνλνκία ρψξνπ θαη ρξφλνπ
Κεηαθνξά, κεηαθίλεζε θαη θχιαμε αγαζψλ
εληφο ηεο απνζήθεο ηεξψληαο ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή
Δπηινγή ζεκείσλ θαη ηερληθψλ ηνπνζέηεζεο
αγαζψλ
Ξξνγξακκαηηζκφο, πξνεηνηκαζία θαη
ζπληνληζκφο γηα απνγξαθή απνζεκάησλ
Γηελέξγεηα απνγξαθήο δηαζηάζεσλ, κάδαο θαη
φγθνπ.

158
161
164
168
170

ΙΑΞ20.3

Πχγθξηζε απνηειεζκάησλ θαη ιήςε ελεξγεηψλ

172

ΙΑΞ21.1

Απνζήθεπζε θαη ρεηξηζκφο πιηθψλ
ζπζθεπαζίαο

176

ΙΑΞ21.2

Ξξνεηνηκαζία, εθηέιεζε θαη έιεγρνο
ζπζθεπαζίαο θαη επαλαζπζθεπαζίαο αγαζψλ

178

ΙΑΞ22.1

Σξήζε, επίβιεςε θαη δηαηήξεζε θαιήο
θαηάζηαζεο κέζσλ θφξησζεο

182

ΙΑΞ22.2

Σξήζε, επίβιεςε θαη δηαηήξεζε θαιήο
θαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ απνζήθεο

185

ΙΑΞ22.3

Σξήζε ππνινγηζηή παιάκεο θαη θνξεηνχ
ζαξσηή

187

ΙΑΞ23.1

Ππληνληζκφο κε Ρκήκα Ξσιήζεσλ γηα ηελ
νκαιή εηνηκαζία παξαγγειηψλ

190

ΙΑΞ23.2

Ξξνγξακκαηηζκφο παξαγγειηψλ γηα δηαλνκή

192

ΙΑΞ8.1

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

74

ΙΑΞ8.2

Αηνκηθή πγηεηλή θαη εκθάληζε

76

ΙΑΞ9.1

ΙΑΞ9

ΔΛ.

ΙΑΞ17.6

ΙΑΞ19.1
ΙΑΞ19

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΙΑΞ9.2

Γηαηήξεζε & αλάπηπμε αηνκηθήο
ζπκπεξηθνξάο ζηελ επίηεπμε ζσζηήο
επηθνηλσλίαο, κε ζπλαδέιθνπο, ζπλεξγάηεο,
πξντζηακέλνπο θαη πειάηεο
Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο
γηα βειηίσζε ηεο νκαδηθήο απφδνζεο

80

82

ΙΑΞ9.3

Θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή εηαηξηθήο ηεξαξρίαο,
ζηφρσλ θαη δηαδηθαζηψλ

84

ΙΑΞ9.4

Ππκπεξηθνξά, εκθάληζε θαη ελδπκαζία.

86

8

ΚΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ
ΙΑΞ10

ΙΑΞ11

ΙΑΞ12

ΙΑΞ13

ΙΑΞ14

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ
Αηνκηθή
απφδνζε

Θινπέο θαη
απψιεηεο

Ξεξηβαιινληηθή
πξνζηαζία

Δπηθνηλσλία ζηελ
Διιεληθή
γιψζζα

Δπηθνηλσλία ζηελ
Αγγιηθή γιψζζα

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛ.

ΙΑΞ10.1

Θαζνξηζκφο πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη
ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηκεκαηηθνχο ζηφρνπο

90

ΙΑΞ10.2

Απηναμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο
αηνκηθήο απφδνζεο

92

ΙΑΞ11.1

Ππλεηζθνξά ζηελ αζθάιεηα ησλ
εκπνξεπκάησλ θαη ππνζηαηηθψλ

96

ΙΑΞ11.2
ΙΑΞ12.1

ινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθψλ κε
θινπέο θαη απψιεηεο
Ππιινγή, ηαμηλφκεζε θαη δηαρείξηζε πιηθψλ
αλαθχθισζεο

98
102

ΙΑΞ12.2

Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο

104

ΙΑΞ13.1

Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ κέζσ πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο

108

ΙΑΞ13.2

Ξαξνπζίαζε αγαζψλ κέζσ πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο

110

ΙΑΞ13.3

Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ
πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο

112

ΙΑΞ14.1

Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ κέζσ πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο

116

ΙΑΞ14.2

Ξαξνπζίαζε αγαζψλ κέζσ πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο

118

ΙΑΞ14.3

Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ
πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο

120

Δπηιεγόκελνη Σνκείο Δξγαζίαο (Λα επηιεγνχλ ηνπιάρηζηνλ 2 απφ 5)
ΚΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ
ΙΑΞ15

ΙΑΞ24

ΙΑΞ25

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ
γηεηλή
ηξνθίκσλ

Σξήζε
ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ

Σξήζε θαη ιήςε
απνθάζεσλ κε
ινγηζκηθφ
δηαρείξηζεο
απνζήθεο

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛ.

ΙΑΞ15.1

Αηνκηθή πγηεηλή γηα απνθπγή ηεο επηκφιπλζεο
ησλ ηξνθίκσλ

124

ΙΑΞ15.2

Ππληήξεζε θαη δηαηήξεζε ηξνθίκσλ

126

ΙΑΞ24.1

Σεηξηζκφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη
πεξηθεξεηαθψλ

196

ΙΑΞ24.2

Σεηξηζκφο επεμεξγαζηή θεηκέλνπ

199

ΙΑΞ24.3

Σεηξηζκφο ειεθηξνληθψλ θχιισλ

201

ΙΑΞ24.4

Σεηξηζκφο δηαδηθηχνπ θαη ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ

204

ΙΑΞ25.1

Σξήζε ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο απνζήθεο

208

ΙΑΞ25.2

Δξκελεία αλαθνξψλ ινγηζκηθνχ θαη ιήςε
απνθάζεσλ

210

9

ΚΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΙΑΞ26

Ππζηήκαηα J.I.T.
θαη Kanban

ΙΑΞ27

Αγνξέο αγαζψλ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛ.

ΙΑΞ26.1

Σξήζε ηνπ J.I.T.

214

ΙΑΞ26.2

Πρεδηαζκφο θαη ρξήζε θαξηψλ Kanban

216

ΙΑΞ27.1

Αλαγλψξηζε αγαζψλ θαη πξνζδηνξηζκφο
πνζνηήησλ

220

ΙΑΞ27.2

Δπηινγή πξνκεζεπηή

223

ΙΑΞ27.3

Ξαξαγγειία αγαζψλ

226

3.2.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο
H Δμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηνπ
Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο «Ιεηηνπξγίεο Απνζήθεο – Δπίπεδν 2» δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ησλ πην
θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο:


Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.



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



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



Γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηφ/ιάζνο.

3.3.

Λεηηνπξγίεο Απνζήθεο - Δπίπεδν 3

3.3.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο
Νη Ιεηηνπξγίεο Απνζήθεο επηπέδνπ 3 πεξηιακβάλνπλ ρξήζε, επίβιεςε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο
κέζσλ θφξησζεο θαη εμνπιηζκνχ απνζήθεο, ην ρεηξηζκφ θαη επνπηεία επηζηξνθψλ θαη ηε δηεξεχλεζε
αηηηψλ θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, ηε δηελέξγεηα απνγξαθήο, ηνλ θαζνξηζκφ εηήζησλ ζηφρσλ,
πξνγξακκαηηζκφ πφξσλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο, ηε ζχληαμε θαη επίβιεςε πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ, ηελ
επηθνηλσλία γηα ζπλαληήζεηο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο απνζήθεο, ηελ
άζθεζε δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ηε ζπκκεηνρή ζηελ επηινγή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ ελεκέξσζε,
θαζνδήγεζε, εθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε θαη ππνθίλεζε, ηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ηνλ
θαζνξηζκφ θαη ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο, ε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή θαλφλσλ θαη
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο απνζήθεο. Ξαξάιιεια πεξηιακβάλνληαη
ε επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, ε ηθαλφηεηα εξγαζίαο βάζεη ζηφρσλ θαη ππφ ζπλζήθεο πίεζεο, ε πγηεηλή
ηξνθίκσλ, ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ε επηινγή πξνκεζεπηή θαη ε παξαγγειία αγαζψλ.
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3.3.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο
ΚΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΙΑΞ22

Σξήζε
κεραλεκάησλ θαη
εμνπιηζκνχ
απνζήθεο

ΙΑΞ28

Δπηζηξνθέο
εκπνξεπκάησλ IΗΗ

ΙΑΞ29

Γηαδηθαζίεο
θαη κέζνδνη
κέηξεζεο κε
ζπζθεπαζκέλσλ
απνζεκάησλ

ΙΑΞ30

Νξγάλσζε ηεο
παξαιαβήο θαη
ηεο θχιαμεο ησλ
αγαζψλ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΙΑΞ22.1
ΙΑΞ22.2
ΙΑΞ22.3
ΙΑΞ28.1
ΙΑΞ28.2
ΙΑΞ29.1

ΙΑΞ31

ΙΑΞ32

ΙΑΞ33

Αζθάιεηα θαη
πγεία ζηελ
εξγαζία ΗΗI

Δπαγγεικαηηθή
ζπκπεξηθνξά ΗΗI

185

Σεηξηζκφο θαη επνπηεία επηζηξνθψλ

230

Γηεξεχλεζε αηηηψλ θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ
ελεξγεηψλ
Ξξνγξακκαηηζκφο, πξνεηνηκαζία θαη
ζπληνληζκφο κέηξεζεο κε ζπζθεπαζκέλσλ
εκπνξεπκάησλ

182

187

232
236
238

ΙΑΞ29.3

Πχγθξηζε απνηειεζκάησλ θαη ιήςε ελεξγεηψλ
Ππζηήκαηα παξαιαβήο, δηαρείξηζεο θαη
θχιαμεο αγαζψλ

240

Ππζηήκαηα ππνζηήξημεο E.R.P. θαη M.R.P.

246

ΙΑΞ30.1
ΙΑΞ30.2

ΙΑΞ31.2
ΙΑΞ31.3
ΙΑΞ31.4

ΙΑΞ32.1
ΙΑΞ32.2
ΙΑΞ32.3
ΙΑΞ33.1
ΙΑΞ33.2
ΙΑΞ33.3
ΙΑΞ34.1

ΙΑΞ34

Σξήζε, επίβιεςε θαη δηαηήξεζε θαιήο
θαηάζηαζεο κέζσλ θφξησζεο
Σξήζε, επίβιεςε θαη δηαηήξεζε θαιήο
θαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ απνζήθεο
Σξήζε ππνινγηζηή παιάκεο θαη θνξεηνχ
ζαξσηή

Γηελέξγεηα απνγξαθήο

ΙΑΞ31.5
Γηαρείξηζε
αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ

ΔΛ.

ΙΑΞ29.2

ΙΑΞ31.1
Νξγάλσζε,
πξνγξακκαηηζκφο
θαη επνπηεία
εξγαζηψλ γηα
νκαιή ιεηηνπξγία
ηεο απνζήθεο

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΙΑΞ34.2

Θαζνξηζκφο εηήζησλ ζηφρσλ,
πξνγξακκαηηζκφο πφξσλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο
Πχληαμε θαη επίβιεςε πξνγξάκκαηνο
εξγαζηψλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο
Δξγαζίεο ξνπηίλαο
Δπηθνηλσλία θαη ζπλαληήζεηο γηα ζέκαηα πνπ
άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο
απνζήθεο
Άζθεζε δεκνζίσλ ζρέζεσλ κέζσ δεκηνπξγίαο
θαη θαιιηέξγεηαο επαθψλ κε θνξείο θαη
θέληξα επηξξνήο
Ππκκεηνρή ζηελ επηινγή θαη πξφζιεςε
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
Δλεκέξσζε, θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε
Αμηνιφγεζε θαη παξαθίλεζε
Νξγάλσζε θαη επίβιεςε αζθάιεηαο θαη
πγείαο
Δθηίκεζε θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο
Θαζνξηζκφο θαη ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη
πξφιεςεο
Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, επηθνηλσλία θαη
ζπλεξγαζία κε πθηζηάκελνπο,
πξντζηακέλνπο θαη ηξίηα πξφζσπα
Γηαρείξηζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ,
επίβιεςε επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ιήςε
βειηησηηθψλ ή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ
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244

250
252
254
256
258
262
265
268
272
277
280
284
286

ΚΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ
ΙΑΞ35

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ
Αηνκηθή
απφδνζε ΗΗI

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΙΑΞ35.1
ΙΑΞ35.2
ΙΑΞ36.1

ΙΑΞ36

Θινπέο θαη
απψιεηεο ΗΗI
ΙΑΞ36.2

ΙΑΞ37

Ξεξηβαιινληηθή
πξνζηαζία ΗIΗ

ΙΑΞ37.1
ΙΑΞ37.2
ΙΑΞ13.1

ΙΑΞ13

Δπηθνηλσλία ζηελ
Διιεληθή γιψζζα

ΙΑΞ13.2
ΙΑΞ13.3
ΙΑΞ14.1

ΙΑΞ14

Δπηθνηλσλία ζηελ
Αγγιηθή γιψζζα

ΙΑΞ14.2
ΙΑΞ14.3

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
Ξξνζσπηθή απνηειεζκαηηθφηεηα
Ηθαλφηεηα εξγαζίαο βάζεη ζηφρσλ θαη ππφ
ζπλζήθεο πίεζεο
Θέζπηζε θαη εθαξκνγή θαλφλσλ θαη
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αγαζψλ
θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο
απνζήθεο
Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαλφλσλ θαη
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αγαζψλ
θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο
απνζήθεο
Πρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ θαη
κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Γεκηνπξγία θνπιηνχξαο πεξηβαιινληηθήο
επαηζζεζίαο
Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ κέζσ πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο
Ξαξνπζίαζε αγαζψλ κέζσ πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο
Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ
πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο
Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ κέζσ πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο
Ξαξνπζίαζε αγαζψλ κέζσ πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο
Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ
πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο

ΔΛ.
290
292
296

298

302
306
108
110
112
116
118
120

Δπηιεγόκελνη Σνκείο Δξγαζίαο (Λα επηιεγεί ηνπιάρηζηνλ 1 απφ 3)
ΚΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΙΑΞ38.1

ΙΑΞ38

γηεηλή
ηξνθίκσλ ΗΗI

ΙΑΞ38.2
ΙΑΞ38.3

ΙΑΞ26

Ππζηήκαηα J.I.T.
θαη Kanban

ΙΑΞ26.1
ΙΑΞ26.2
ΙΑΞ27.1

ΙΑΞ27

Αγνξέο αγαζψλ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
Νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ιεηηνπξγίαο
απνζήθεο ηξνθίκσλ
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο
θαλνληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ HACCP
Κέζνδνη επνπηείαο, έιεγρνπ, κέηξεζεο θαη
ιήςεο ελεξγεηψλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη
πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ
Σξήζε ηνπ J.I.T.
Πρεδηαζκφο θαη ρξήζε θαξηψλ Kanban
Αλαγλψξηζε αγαζψλ θαη πξνζδηνξηζκφο
πνζνηήησλ

ΔΛ.
310
312
314
214
216
220

ΙΑΞ27.2

Δπηινγή πξνκεζεπηή

223

ΙΑΞ27.3

Ξαξαγγειία αγαζψλ

226
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3.3.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο
H Δμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηνπ
Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο «Ιεηηνπξγίεο Απνζήθεο – Δπίπεδν 3» δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ησλ πην
θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο:


Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.



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



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



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



Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε.



Δηνηκαζία θαη παξνπζίαζε κειέηεο πεξίπησζεο.
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4.

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΩΝ

15

16

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ1 Ξαξαιαβή αγαζψλ Η
ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ξεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο γηα ηελ ζσζηή, εχξπζκε θαη αζθαιή παξαιαβή αγαζψλ ζηελ
απνζήθε.
ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ1.1

Ξξνεηνηκαζία γηα παξαιαβή

ΛΑΠ1.2

Δθθφξησζε κε ηήξεζε θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο

ΛΑΠ1.3

Έιεγρνο παξαιαβήο

ΛΑΠ1.4

Σεηξηζκφο κε ζπκκνξθνχκελνπ αγαζνχ

17

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ1 Ξαξαιαβή αγαζψλ I
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ1.1

Ξξνεηνηκαζία γηα παξαιαβή

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 ρεηηθέο πιεξνθνξίεο
πξέπεη:
Ξνζφηεηεο αγαζψλ
Όγθνο αγαζψλ
Κνξθή (αέξηα, πγξά, ζθφλε,
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε
θφθθνη, ξάβδνο, ή άιιε ζηεξεά
ηα αγαζά πνπ ζα αθηρζνχλ θαη ηνλ ηξόπν
κνξθή)
ζπζθεπαζίαο ηνπο.
ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4

ΠΔ2 Αγαζά
Δκπνξεχκαηα
Ξξψηεο χιεο
Δμαξηήκαηα
Λα βεβαηψλεζαη φηη ν εμνπιηζκόο είλαη δηαζέζηκνο θαη
Κεραλήκαηα
ζε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε.
ΠΔ3 Σξόπνο ζπζθεπαζίαο
Λα δίδεηο πιεξνθνξίεο ζην αξκόδην άηνκν.
Σχκα
Ξαιέηα
Θηβψηηα
Πάθνη
Βαξέιηα
Αηνκηθά
Λα βνεζήζεηο ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπ
ρώξνπ παξαιαβήο.

ΠΔ4 Πξνεηνηκαζία ρώξνπ
παξαιαβήο
- Θαζαξφο
- Ππγπξηζκέλνο
- Διεχζεξνο απφ εκπφδηα (πιηθά,
αληηθείκελα, εμνπιηζκφ, νρήκαηα,
άηνκα)
- Σσξίο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθά-ιεηα
(θπζηθνχο, βηνινγηθνχο,
πεξηβαιινληηθνχο, εξγαζηαθνχο)
ΠΔ5 Δμνπιηζκόο
Κεραλνθίλεηα κέζα (π.ρ.
πεξνλνθφξα)
Σεηξνθίλεηα κέζα (π.ρ. hand lift)
Άδεηα παιέηα, θηβψηηα, βαξέιηα θιπ.
ΠΔ6 Πιεξνθνξίεο
Έθβαζε πξνεηνηκαζίαο
Ξξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο
Δηζεγήζεηο βειηίσζεο
ΠΔ7 Αξκόδην άηνκν
Ξξντζηάκελνο
Άιινη πην έκπεηξνη ζπλάδειθνη

18

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ1.1

Ξξνεηνηκαζία γηα παξαιαβή

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξνηεο είλαη νη ελέξγεηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ρψξνπ παξαιαβήο

ΑΓ2

Ξνηα ηα αγαζά θαη νη ζπζθεπαζίεο ηνπο

ΑΓ3

Ρη εμνπιηζκφο ππάξρεη θαη πσο ρξεζηκνπνηείηαη

ΑΓ4

Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα αλαθνξά θαη θαζνδήγεζε

19

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ1

Ξαξαιαβή αγαζψλ I

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ1.2

Δθθφξησζε αγαζψλ θαη ηήξεζε θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Υξήζε Δμνπιηζκνύ
Κεραλνθίλεηα κέζα
Σεηξνθίλεηα Κέζα
Ξαιέηεο
Θηβψηηα
Πάθνη

ΚΑ1 Λα θάλεηο ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζηε δηάζεζε ζνπ κε ηξφπν
ψζηε λα ηεξνχληαη νη θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη λα
εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη πγεία ζπλαδέιθσλ,
πξνκεζεπηψλ, άιισλ ηξίησλ αηφκσλ θαη ηνπ αηφκνπ ζνπ.
ΚΑ2 Λα ζπκκεηέρεηο ζηε δηαδηθαζία εθθόξησζεο αθνινπζψληαο
ηηο νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ κέζα ζε ινγηθά ρξνληθά πιαίζηα
δηαζθαιίδνληαο ηελ αθεξαηφηεηα ησλ αγαζψλ θαη ηελ απνθπγή
αηπρεκάησλ.
ΚΑ3 Λα ελεκεξψλεηο άκεζα ηνλ πξντζηάκελν ζε πεξίπησζε
πξνβιήκαηνο.

ΠΔ2 Καλόλεο αζθάιεηαο θαη
πγείαο
Κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο
Σεηξνλαθηηθή κεηαθνξά
θνξηίσλ
Δξγαζία απφ χςνο
Σξήζε ρεηξνθίλεησλ θαη
κεραλνθίλεησλ πεξνλνθφξσλ
Γηαθίλεζε κεραλνθίλεησλ
κέζσλ θαη πεδψλ
ΠΔ3 Γηαδηθαζία εθθόξησζεο
Πηάζκεπζε κεραλνθίλεηνπ
κέζνπ κεηαθνξάο αγαζψλ ζην
θαηάιιειν ζεκείν
Ξαξαιαβή θαη έιεγρνο
εγγξάθσλ
Δθθφξησζε αγαζψλ κε ηε
ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ
κέζσλ
Κεηάγγηζε ή
επαλαηνπνζέηεζε αγαζψλ
Κεηαθνξά αγαζψλ
Έιεγρνο αγαζψλ
Ρνπνζέηεζε αγαζψλ ζην
ζεκείν απνζήθεπζεο
ΠΔ4 Πξνβιήκαηα
Κε ζπκκνξθνχκελα αγαζά
Απψιεηεο αγαζψλ
Σαιαζκέλνο εμνπιηζκφο
Αηπρήκαηα
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ1.2

Δθθφξησζε αγαζψλ θαη ηήξεζε θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο εθθφξησζεο πνπ αθνινπζείο γηα ηελ εθθφξησζε θηβσηίσλ, ζάθσλ,
βαξειηψλ, αγαζψλ ρχκα θ.ιπ.

ΑΓ2

Ξνηα κέζα πξέπεη λα έρεηο ζηε δηάζεζε ζνπ γηα ηελ εθθφξησζε βαξεηψλ εκπνξεπκάησλ

ΑΓ3

Ξνηνπο βαζηθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πξέπεη λα αθνινπζείο θαηά ην ζηάδην ηεο
εθθφξησζεο

ΑΓ4

Ρη πξέπεη λα θάλεηο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο

21

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ1 Ξαξαιαβή αγαζψλ I

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ1.3

Έιεγρνο παξαιαβήο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Καηακέηξεζε αγαζώλ
πξέπεη:
Αξηζκφο ηεκαρίσλ/ζπζθεπαζία
Θηβψηηα/παιέηα
ΚΑ1 Λα εθηειείο θαηακέηξεζε αγαζώλ θαηά ην ζηάδην ηεο
Θηιά αλά ζάθν
παξαιαβήο θαη λα ζπγθξίλεηο ηα απνηειέζκαηα κε ηα
Ιίηξα/Βαξέιη
έληππα ηνπ πξνκεζεπηή.
Φπζηθφο αξηζκφο ηεκαρίσλ ρχκα
κνξθήο
ΚΑ2 Λα είζαη ζε ζέζε λα πξνβαίλεηο ζε νπηηθφ έιεγρν ηεο
ΠΔ2 Έληππα πξνκεζεπηή
θπζηθήο θαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπαζίαο ψζηε ζε
Ρηκνιφγηα
πεξίπησζε πξνβιεκαηηθνχ θνξηίνπ λα ην μερσξίδεηο απφ ηα
Γειηία απνζηνιήο
ινηπά εκπνξεχκαηα.
Θηβσηηνιφγην (Packing List)
ΠΔ3 Φπζηθή θαηάζηαζε
ΚΑ3 Λα πξνβαίλεηο ζε έιεγρν ησλ αγαζώλ κε ηξφπν ψζηε λα
ζπζθεπαζίαο
δηαζθαιίδεηαη ε άξηζηε θαηάζηαζε ησλ αγαζώλ πνπ
Πηεξεή ζπζθεπαζία
παξαιακβάλεηο.
Απνπζία δηαξξνψλ
Απνπζία νμείδσζεο
ΚΑ4 Λα δηελεξγείο ζρνιαζηηθφ έιεγρν φηαλ πξφθεηηαη γηα αγαζά
Απνπζία ζθηζκέλεο ζπζθεπαζίαο
πνπ θέξνπλ εκεξνκελίεο ιήμεσο ψζηε λα κελ ππάξρεη
Απνπζία πγξαζίαο
ελδερφκελν ιεγκέλα αγαζά ή αγαζά θνληά ζηελ
Βαξέιηα πνπ δελ παξαηεξνχληαη
εκεξνκελία ιήμεο λα θαηαιήγνπλ ζηελ απνζήθε.
εθξνέο πγξψλ
ΠΔ4 Έιεγρνο αγαζώλ
ΚΑ5 Λα ελεκεξψλεηο άκεζα ηνλ πξντζηάκελν ζε πεξίπησζε
Φπζηθή θαηακέηξεζε
πξνβιήκαηνο.
Εχγηζκα
Νγθνκέηξεζε
Φπζηθή θαηάζηαζε αγαζνχ
Θαηάζηαζε πξσηνγελνχο
ζπζθεπαζίαο
Κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο
Θαζαξηφηεηα, παξνπζία μέλσλ
ζσκάησλ
Δάλ ην αγαζφ παξνπζηάδεη ζεκεία
θζνξάο πξνβαίλεηο ζε
δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν αλάινγα
κε ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο
πνπ παξαηεξείηαη
ΠΔ5 Άξηζηε θαηάζηαζε
Άξξεθηε πξσηνγελήο ζπζθεπαζία
Θαζαξά αγαζά απαιιαγκέλα απφ
ζθφλε, ξχπνη, μέλα ζψκαηα
Θαιή νπηηθή εκθάληζε
Θαιή κπξσδηά, νζκή
Νξζή ζεξκνθξαζία
Νξζή πνζφηεηα, φγθνο, κάδα

22

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ1.3

Έιεγρνο παξαιαβήο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο αξηζκεηηθέο θαη βαζηθέο καζεκαηηθέο πξάμεηο φπσο πξφζζεζε, αθαίξεζε,
πνιιαπιαζηαζκφο θαη δηαίξεζε
ΑΓ2 Ξνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα αθνινπζήζεηο, εάλ δηαπηζηψζεηο φηη έλα αγαζφ πνπ παξαιακβάλεηο έρεη
θπζηθή αξηζκεηηθή δηαθνξά κε ην έληππν απνζηνιήο ή ην ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή
ΑΓ3 Ξνηα δηαδηθαζία πξέπεη λα αθνινπζήζεηο φηαλ κηα ζπζθεπαζία είλαη ζθηζκέλε ή βξεγκέλε ή
ηξππεκέλε ή παξνπζηάδεη ζεκάδηα πνπ ππνδειψλνπλ φηη πηζαλφ ην πεξηερφκελν λα έρεη επεξεαζηεί
ΑΓ4 Ξνην είλαη ην αξκφδην άηνκν ζην νπνίν πξέπεη λα απεπζπλζείο γηα αλαθνξά/θαζνδήγεζε
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ1

ΙΙ.

Ξαξαιαβή αγαζψλ I

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ1.4 Σεηξηζκφο κε ζπκκνξθνχκελνπ αγαζνχ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Γηαρσξηζκόο κε ζπκκνξθνύκελσλ αγαζώλ
Γηαινγή κε ζπκκνξθνχκελσλ αγαζψλ
Θαηαγξαθή πνζφηεηαο
Ρνπνζέηεζε ζε αλάινγν
ρψξν

ΚΑ1 Λα δηαρσξίδεηο κε ζπκκνξθνύκελα αγαζά απφ
ζπκκνξθνχκελα παξαιακβαλφκελα αγαζά.
ΚΑ2 Λα αλαθέξεηο ζηνλ πξντζηάκελν ηελ χπαξμε κε
ζπκκνξθνχκελσλ αγαζψλ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ1.4

Σεηξηζκφο κε ζπκκνξθνχκελνπ αγαζνχ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ρη ζεκαίλεη κε ζπκκνξθνχκελν αγαζφ

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο πφηε έλα αγαζφ θαηεγνξηνπνηείηαη ζαλ κε ζπκκνξθνχκελν

ΑΓ3

Ξνηεο νη ελέξγεηεο δηαρσξηζκνχ φηαλ δηαπηζηψζεηο πσο έλα αγαζφ είλαη πξνβιεκαηηθφ

ΑΓ4

Ξνχ ηνπνζεηνχληαη αγαζά πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο

25

26

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ2

ΙΙ.

Κεηαθίλεζε θαη κεηαθνξά αγαζψλ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Δξγαζίεο γηα ηε ζσζηή, εχξπζκε θαη αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ απνζήθε φπσο
δηαρείξηζε εληχπσλ, ρσξνζέηεζε θαη κεηαθνξά αγαζψλ, ηεξψληαο πξνδηαγξαθέο πξνκεζεπηψλ γηα ηελ
απνζήθεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ2.1

Σξήζε εληχπσλ απνζήθεο

ΛΑΠ2.2

Κεηαθνξά, κεηαθίλεζε θαη ηνπνζέηεζε αγαζψλ εληφο ηεο απνζήθεο ηεξψληαο ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή

27

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ2 Κεηαθίλεζε θαη κεηαθνξά αγαζψλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ2.1

Σξήζε εληχπσλ απνζήθεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Έληππα απνζήθεο
Ρηκνιφγην
Γειηίν απνζηνιήο.
Γειηίν απνδέζκεπζεο
πιηθψλ (Store Requisition
Form)
Ξηζησηηθή θαη ρξεσζηηθή
ζεκείσζε
Θηβσηνιφγην (Packing list)

ΚΑ1

Λα ρξεζηκνπνηείο ηα βαζηθά έληππα απνζήθεο.

KA2

Λα βνεζάο ή λα αλαιακβάλεηο εμνινθιήξνπ ηελ
νινθιεξσκέλε θαη νξζή ζπκπιήξσζε ησλ εληύπσλ
απνζήθεο.

ΚΑ3

Λα παξαδίδεηο άκεζα ζηνλ πξντζηάκελν ηα ζπκπιεξσκέλα
έληππα.

ΚΑ4

Λα δίλεηο πιεξνθνξίεο ζην αξκόδην άηνκν/ηκήκα.

ΠΔ2 Οινθιεξσκέλε θαη
νξζή ζπκπιήξσζε
εληύπσλ απνζήθεο
Ξιήξεο πεξηγξαθή είδνπο
Αλαγξαθή νξζψλ θσδηθψλ
Αλαγξαθή νξζψλ
πνζνηήησλ
Ξιήξε ζηνηρεία πειάηε
Ρηκέο πψιεζεο
ΠΔ3 Αξκόδην άηνκν/ηκήκα
Ξξντζηάκελνο
Ινγηζηήξην
Ρκήκα Ξαξαγσγήο
Ρκήκα Ξσιήζεσλ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ2.1

Σξήζε εληχπσλ απνζήθεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ρη ζεκαίλεη ρξεψλσ θαη ηη ζεκαίλεη πηζηψλσ

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο πφηε εθδίδνληαη θαη πσο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα έληππα απνζήθεο

ΑΓ3

Ξνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα έληππα απνζήθεο

ΑΓ4

Ξνχ θαηαιήγνπλ ηα έληππα αθνχ δηεθπεξαησζεί ε εξγαζία
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ2

ΙΙ.

Κεηαθίλεζε θαη κεηαθνξά αγαζψλ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ2.2

Κεηαθνξά κεηαθίλεζε θαη ηνπνζέηεζε αγαζψλ εληφο ηεο απνζήθεο ηεξψληαο ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Πξνδηαγξαθέο κεηαθίλεζεο θαη
θύιαμεο
Ρξφπνη κεηαθνξάο
Κέγηζην θνξηίν θαηά χςνο
Ππλζήθεο θχιαμεο
ΠΔ2 Αζθάιεηα ζηελ κεηαθίλεζε
αγαζώλ
Κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο
Σεηξνλαθηηθή κεηαθνξά θνξηίσλ
Δξγνλνκία
Σξήζε ζθάιαο
Δξγαζία ζε χςνο
Σξήζε πεξνλνθφξσλ
Σξήζε νδψλ δηαθίλεζεο
Δξγαζία ζε ςπρξνχο ρψξνπο
ΠΔ3 Υώξνη θύιαμεο αγαζώλ
Αλά ηχπν αγαζνχ:
Ξξψησλ πιψλ
Ρειηθά πξντφληα
Ζκηηειή πξντφληα
Δμαξηήκαηα
Άιια πιηθά
Αλά θαηεγνξία ρψξνπ:
Δζσηεξηθφο ρψξνο
Δμσηεξηθφο ρψξνο
Ληεπφδηηα θαη ζηιφ
Τπθηηθνί ζάιακνη
ΠΔ4 Βαζηθέο αξρέο θύιαμεο αγαζώλ
F.I.F.O.
L.I.F.O.
ΠΔ5 Μέζν κεηαθνξάο θαη
κεηαθίλεζεο
Ξεξνλνθφξν κεραλνθίλεην
Ξεξνλνθφξν ρεηξνθίλεην
Ακάμη
Ρξφιετ
Αλειθπζηήξαο
Ηκάληαο θίλεζεο
Θνριίαο θίλεζεο
Πσιήλαο κε αληιία
Γεξαλφο
Φνξηεγφ
ΠΔ6 Πιεξνθνξίεο
Κεραληθφ πξφβιεκα ζην κέζν
κεηαθνξάο
Αληνρή ζπζθεπαζίαο
Ξξφβιεκα κε εμνπιηζκφ απνζήθεπζεο
Φζνξά αγαζψλ

ΚΑ1 Λα εθαξκφδεηο ηηο πξνδηαγξαθέο κεηαθίλεζεο θαη
θύιαμεο ησλ αγαζψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
πξνκεζεπηή.
KA2 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ αζθαιή
κεηαθίλεζε αγαζώλ εληφο ηεο απνζήθεο εηδηθά φηαλ
πξφθεηηαη γηα νγθψδε ή θαη βαξηά αγαζά.
ΚΑ3 Λα ηνπνζεηείο ηα αγαζά ζηνπο ρώξνπο θύιαμεο
αγαζώλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ ή θαη
ην πιαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο.
ΚΑ4 Λα εθαξκφδεηο βαζηθέο αξρέο θύιαμεο αγαζώλ.
ΚΑ5 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ην νξζφ κέζν
κεηαθνξάο θαη κεηαθίλεζεο αγαζώλ.
ΚΑ6 Λα ηεξείο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε φηη
αθνξά ην κέγηζην βάξνο πνπ κπνξεί λα ζεθψζεη θάζε
κέζν κεηαθνξάο εληφο ηεο απνζήθεο.
ΚΑ7 Λα δηαβηβάδεηο πιεξνθνξίεο ζηνλ πξντζηάκελν.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ2.2

Κεηαθνξά, κεηαθίλεζε θαη ηνπνζέηεζε αγαζψλ εληφο ηεο απνζήθεο ηεξψληαο ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ρη ζεκαίλεη κεηαθίλεζε ή κεηαηφπηζε θνξηίνπ.

ΑΓ2

Ξνχ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη βαξηά, κέηξηα θαη ειαθξηά θνξηία.

ΑΓ3

Ξνχ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη νγθψδε θνξηία θαη πνπ θνξηία πνπ δελ θαηαιακβάλνπλ κεγάιν
φγθν.

ΑΓ4

Ξνχ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη αγαζά ηα νπνία ηπγράλνπλ επξείαο ρξήζεο απφ άιια ηκήκαηα
ηεο επηρείξεζεο – π.ρ. πξψηεο χιεο απφ ην ηκήκα παξαγσγήο.

ΑΓ5

Ξνηεο είλαη νη ζπλζήθεο θχιαμεο ησλ αγαζψλ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ζε πνηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ην θάζε κέζν κεηαθνξάο θαη κεηαθίλεζεο
ηεο επηρείξεζεο.

ΑΓ7

Ξψο γίλεηαη ν αζθαιήο ρεηξηζκφο θαη έιεγρνο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη κεηαθίλεζεο ηεο
επηρείξεζεο.

ΑΓ8

Ξνχ θαηαιήγνπλ ηα έληππα απνζήθεο αθνχ δηεθπεξαησζεί ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ 3

ΙΙ.

Απνγξαθή απνζεκάησλ I

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ππκκεηνρή ζηελ θπζηθή θαηακέηξεζε ζπζθεπαζκέλσλ απνζεκάησλ ηεο απνζήθεο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ3.1

Κέηξεζε πγξψλ, ζηεξεψλ θαη αεξίσλ

ΛΑΠ3.2

Φπζηθή θαηακέηξεζε ζπζθεπαζκέλσλ απνζεκάησλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ3:

ΙΙ.

Απνγξαθή απνζεκάησλ I

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ3.1 Κέηξεζε πγξψλ, ζηεξεψλ θαη αεξίσλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Μεηξήζεηο
Γηαζηάζεηο ζε κέηξα,
εθαηνζηά, ρηιηνζηά, ίληζεο
Κάδα ζε ηφλνπο, θηιά,
ρηιηφγξακκα
Όγθνο ζε θπβηθά κέηξα,
θπβηθά εθαηνζηά, ιίηξα
Ξάρνο ζε ρηιηνζηά, εθαηνζηά
θαη ίληζεο

ΚΑ1 Λα πξνβαίλεηο ζε κεηξήζεηο δηαζηάζεσλ, πάρνπο, κάδαο ή
βάξνπο θαη φγθνπ.
KA2 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα όξγαλα κέηξεζεο δηαθνξεηηθψλ
κνξθψλ γηα κέηξεζε δηαζηάζεσλ, κάδαο θαη φγθνπ.

ΠΔ2 Όξγαλα Μέηξεζεο
Κεηξνηαηλία
Οίγα
Επγαξηά
Επγηζηηθή πιαηθφξκα
Ξαρχκεηξν, βεξληέξνο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ3.1

Κέηξεζε πγξψλ, ζηεξεψλ θαη αεξίσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη κνλάδεο κέηξεζεο δηαζηάζεσλ, κάδαο θαη φγθνπ (γηα πγξά, ζηεξεά θαη αέξηα).
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο ππνδηαηξέζεηο κνλάδσλ κέηξεζεο δηαζηάζεσλ, κάδαο θαη φγθνπ.
ΑΓ3 Ξψο κεηαηξέπνπκε απφ ηε κηα κνλάδα κέηξεζεο ζε άιιε.
ΑΓ4 Ξψο κεηαηξέπνπκε κηα κνλάδα κέηξεζεο απφ έλα κεηξηθφ ζχζηεκα ζε άιιν φπσο ην δηεζλέο
ζχζηεκα, ην Αγγινζαμνληθφ ζχζηεκα θαη ην Ακεξηθάληθν ζχζηεκα.
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ηα βαζηθά φξγαλα κέηξεζεο δηαζηάζεσλ, κάδαο θαη φγθνπ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ3: Απνγξαθή απνζεκάησλ I

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ3.2 Φπζηθή θαηακέηξεζε ζπζθεπαζκέλσλ απνζεκάησλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Μεηξήζεηο
πξέπεη:
Κνλάδαο
Κάδαο
Όγθνπ
KA1 Λα δηελεξγείο κεηξήζεηο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο
απνζεκάησλ ηα νπνία ζνπ αλαζέηνληαη γηα θαηακέηξεζε.
ΠΔ2 Γηάθνξεο θαηεγνξίεο
απνζεκάησλ
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο ή λέεο
Ρειηθά πξντφληα
ηερλνινγίεο θαηά ηελ θαηακέηξεζε απνζεκάησλ.
Ξξψηεο χιεο
Ζκηηειή πξντφληα
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο φξγαλα κέηξεζεο γηα κέηξεζε
Δμαξηήκαηα
δηαζηάζεσλ, πάρνπο, κάδαο θαη φγθνπ.
Αλαιψζηκα
ΚΑ4

Λα πξνβαίλεηο ζε κεηξήζεηο κε ηε ρξήζε ησλ νξγάλσλ γηα
ζπζθεπαζκέλα αγαζά.

ΚΑ5

Λα ζπκπιεξψλεηο ζσζηά ηα έληππα πνπ ζνπ
παξαρσξνχληαη γηα ζθνπνχο θπζηθήο θαηακέηξεζεο.

ΚΑ6

Λα ελεκεξψλεηο άκεζα ηνλ πξντζηάκελν ζε πεξίπησζε
πξνβιήκαηνο.

ΠΔ3 Παξαδνζηαθή κέζνδνο
Νπηηθή κέηξεζε
Σξήζε νξγάλσλ
κεηξήζεσλ
Θαηαγξαθή
απνηειεζκάησλ ζε έληππα
ή θχιιν ραξηηνχ
ΠΔ4 Νέεο ηερλνινγίεο
Παξσηήο Barcode (Bar
code reader)
πνινγηζηήο παιάκεο ή
ρεξηνχ
ΠΔ5 Έληππα
Θαηάινγνο αγαζψλ
Θαηάινγνο εκηηειψλ
πξντφλησλ
Θαηάινγνο πξψησλ πιψλ

36

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ3.2

Φπζηθή θαηακέηξεζε ζπζθεπαζκέλσλ απνζεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξνηα είλαη ε ζεκαζία θαη ν ξφινο ηεο θπζηθήο θαηακέηξεζεο απνζεκάησλ.

ΑΓ2

Ξψο εθηειείηαη ε θπζηθή θαηακέηξεζε ζηελ επηρείξεζε γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο απνζεκάησλ.

ΑΓ3

Ξψο ρξεζηκνπνηείο δηάθνξα φξγαλα κέηξεζεο.

ΑΓ4

Ξψο ρξεζηκνπνηείο ηηο λέεο ηερλνινγίεο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ4

ΙΙ.

Ππζθεπαζία εκπνξεπκάησλ Η

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Γηαθχιαμε θαη ρεηξηζκφο ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ αγαζψλ ζηελ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή
κνξθή.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ4.1

Γηαθχιαμε ηεο πξσηνγελνχο ζπζθεπαζίαο εκπνξεπκάησλ

ΛΑΠ4.2

Σεηξηζκφο ηεο δεπηεξνγελνχο ζπζθεπαζίαο εκπνξεπκάησλ

ΛΑΠ4.3

Σεηξηζκφο ηεο ηξηηνγελνχο ζπζθεπαζίαο εκπνξεπκάησλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ4

ΙΙ.

Ππζθεπαζία εκπνξεπκάησλ Η

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ4.1 Γηαθχιαμε ηεο πξσηνγελνχο ζπζθεπαζίαο εκπνξεπκάησλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Πξσηνγελείο
ζπζθεπαζίεο
Φηάιε
Θχπειν
Ξεξηηχιηγκα
Θήθε
Θηβψηην
Θπηίν
Γηζθάθηα
Παθνχιεο
Πάθνο
Θνξδφλη

ΚΑ1 Λα δηαθπιάζζεηο ηηο πξσηνγελείο ζπζθεπαζίεο απφ ηνπο
παξάγνληεο επεξεαζκνύ εθαξκφδνληαο ηηο πξνδηαγξαθέο
ηνπ πξνκεζεπηή.
KA2 Λα ιακβάλεηο κέηξα πξνζηαζίαο γηα απνθπγή απσιεηψλ ζε
εκπνξεχκαηα.
ΚΑ3 Λα ελεκεξψλεηο άκεζα ην αξκόδην άηνκν ζε πεξίπησζε πνπ
παξαηεξείο απφθιηζε απφ ηηο πξνδηαγξαθέο δηαθχιαμεο.

ΠΔ2 Παξάγνληεο
επεξεαζκνύ
Θεξκνθξαζία
γξαζία
Βξνρή
Δπαθή κε ηνλ ήιην
Πθφλε θαη αθαζαξζίεο
Οχπε
Σεκηθνί παξάγνληεο
Κηθξνβηνινγηθνί παξάγνληεο
Μέλα ζψκαηα
ΠΔ3 Μέηξα πξνζηαζίαο
Κεηάγγηζε
Κεηαθίλεζε
Δπαλαζπζθεπαζία
Γέζηκν
Αρξήζηεπζε
Θαζάξηζκα
ΠΔ4 Αξκόδην άηνκν
πεχζπλνο Απνζήθεο
πεχζπλνο Ξαξαγσγήο
πεχζπλνο Ξνηνηηθνχ
Διέγρνπ

40

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ4.1

Γηαθχιαμε ηεο πξσηνγελνχο ζπζθεπαζίαο εκπνξεπκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ρη είλαη ε πξσηνγελήο ζπζθεπαζία.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπζθεπαζίαο πξσηνγελνχο κνξθήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε
επηρείξεζε.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο γηα πνηα εκπνξεχκαηα γίλεηαη ρξήζε θάζε πξσηνγελνχο ζπζθεπαζίαο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε ζπκπεξηθνξά θάζε πξσηνγελνχο ζπζθεπαζίαο θαη ηηο ζπλζήθεο θχιαμεο ηνπο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ4

ΙΙ.

Ππζθεπαζία εκπνξεπκάησλ Η

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ4.2 Σεηξηζκφο ηεο δεπηεξνγελνχο ζπζθεπαζίαο εκπνξεπκάησλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Γεπηεξνγελείο
ζπζθεπαζίεο
Σαξηνθηβψηην
Μχιηλν θηβψηην
Ξιαζηηθφ θηβψηην
Θνπηί
Ξιαζηηθφ πεξηηχιηγκα - θίικ
Παθνχιεο
Πάθνπο
Γίζθνο
Ξαιέηα
Θνξδφλη

ΚΑ1 Λα δηαθπιάζζεηο ηηο δεπηεξνγελείο ζπζθεπαζίεο απφ ηνπο
παξάγνληεο επεξεαζκνύ εθαξκφδνληαο ηηο πξνδηαγξαθέο
ηνπ πξνκεζεπηή.
KA2 Λα ηνπνζεηείο ηηο δεπηεξνγελείο ζπζθεπαζίεο ζηνπο ρψξνπο
απνζήθεπζεο.
KA3 Λα κεηαθηλείο ηηο δεπηεξνγελείο ζπζθεπαζίεο απφ θαη πξνο ηα
ζεκεία απνζήθεπζεο.
ΚΑ4 Λα ιακβάλεηο κέηξα πξνζηαζίαο γηα απνθπγή απσιεηψλ ζε
εκπνξεχκαηα.
ΚΑ5 Λα ελεκεξψλεηο άκεζα ηνλ πξντζηάκελν ζε πεξίπησζε πνπ
παξαηεξείο απφθιηζε απφ ηηο πξνδηαγξαθέο δηαθχιαμεο.

ΠΔ2 Παξάγνληεο
επεξεαζκνύ
Θεξκνθξαζία
γξαζία
Δπαθή κε ηνλ ήιην
Βξνρή
Πθφλε θαη αθαζαξζίεο
ΠΔ3 Μέηξα πξνζηαζίαο
Δπαλαζπζθεπαζία
Κεηαθίλεζε
Θαζάξηζκα
Αληηθαηάζηαζε πξντφληνο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ4.2

Σεηξηζκφο ηεο δεπηεξνγελνχο ζπζθεπαζίαο εκπνξεπκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ρί είλαη ε δεπηεξνγελήο ζπζθεπαζία πξντφλησλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπζθεπαζίαο δεπηεξνγελνχο κνξθήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε
επηρείξεζε.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο γηα πνηα εκπνξεχκαηα γίλεηαη ρξήζε πνηαο δεπηεξνγελνχο ζπζθεπαζίαο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηελ ζπκπεξηθνξά θάζε δεπηεξνγελνχο ζπζθεπαζίαο θαη ηηο ζπλζήθεο θχιαμεο ηνπο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ4

ΙΙ.

Ππζθεπαζία εκπνξεπκάησλ Η

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ4. 3

Σεηξηζκφο ηεο ηξηηνγελνχο ζπζθεπαζίαο εκπνξεπκάησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Σξηηνγελείο
ζπζθεπαζίεο
Ξαιέηα
Ξιαζηηθφ πεξηηχιηγκα
Σαξηνθηβψηην
Μχιηλν θηβψηην
Θνξδφλη
Θνιιεηηθή ηαηλία
ιηθά πξνζηαζίαο

ΚΑ1 Λα δηαθπιάζζεηο ηηο ηξηηνγελείο ζπζθεπαζίεο απφ ηνπο
παξάγνληεο επεξεαζκνύ εθαξκφδνληαο ηηο πξνδηαγξαθέο
ηνπ πξνκεζεπηή.
KA2 Λα κεηαθηλείο ηηο ηξηηνγελείο ζπζθεπαζίεο απφ θαη πξνο ηα
ζεκεία απνζήθεπζεο.
KA3 Λα ηνπνζεηείο εκπνξεχκαηα ζε παιέηα.
KA4 Λα πεξηηπιίγεηο εκπνξεχκαηα κε θηικ.
KA5 Λα δέλεηο πξντφληα.
ΚΑ6 Λα ιακβάλεηο κέηξα πξνζηαζίαο γηα απνθπγή απσιεηψλ ζε
εκπνξεχκαηα.
ΚΑ7 Λα ελεκεξψλεηο άκεζα ηνλ πξντζηάκελν ζε πεξίπησζε πνπ
παξαηεξείο απφθιηζε απφ ηηο πξνδηαγξαθέο δηαθχιαμεο.
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ΠΔ2 Παξάγνληεο
επεξεαζκνύ
Θεξκνθξαζία
γξαζία
Δπαθή κε ηνλ ήιην
Βξνρή
Πθφλε θαη αθαζαξζίεο
ΠΔ3 Μέηξα πξνζηαζίαο
Δπαλαζπζθεπαζία
Κεηαθίλεζε
Θαζάξηζκα
Αληηθαηάζηαζε πξντφληνο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ4.3

Σεηξηζκφο ηεο ηξηηνγελνχο ζπζθεπαζίαο εκπνξεπκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ρί είλαη ε ηξηηνγελήο ζπζθεπαζία αγαζψλ.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπζθεπαζίαο ηξηηνγελνχο κνξθήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε
επηρείξεζε ζε θάζε πεξίπησζε.
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο γηα πνηα εκπνξεχκαηα γίλεηαη ρξήζε ηξηηνγελνχο ζπζθεπαζίαο.
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηελ ζπκπεξηθνξά θάζε ηξηηνγελνχο ζπζθεπαζίαο θαη ηηο ζπλζήθεο θχιαμεο ηνπο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ5

ΙΙ.

Δπηινγή θαη θφξησζε

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ δηεξγαζία δηαιακβάλεη ηελ εηνηκαζία ρψξνπ θαη εμνπιηζκνχ, ηελ επηινγή θαη ζπζθεπαζία αγαζψλ θαη
ηε θφξησζε ηνπο ζηα νρήκαηα κεηαθνξάο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ5.1

Ξξνεηνηκαζία θφξησζεο

ΛΑΠ5.2

Δληνπηζκφο, επηινγή, ηνπνζέηεζε θαη εηνηκαζία αγαζψλ

ΛΑΠ5.3

Φφξησζε αγαζψλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ 5

ΙΙ.

Δπηινγή θαη θφξησζε

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ5.1 Ξξνεηνηκαζία θφξησζεο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Πξόγξακκα
θνξηώζεσλ
Αξηζκφο θνξηψζεσλ
Ώξεο θνξηψζεσλ
Ηδηαηηεξφηεηεο θνξηψζεσλ
Δηδηθέο απαηηήζεηο

ΚΑ1 Λα ελεκεξψλεζαη γηα ην πξόγξακκα θνξηώζεσλ απφ ην
αξκφδην άηνκν.
ΚΑ2 Λα ζπληνλίδεζαη κε άιια ζηειέρε ηεο απνζήθεο γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ηνπ ρψξνπ.
ΚΑ3 Λα απνκαθξχλεηο νπνηαδήπνηε εκπόδηα απφ ην ρψξν
απνζήθεπζεο, δηαδξφκνπο, θαη ζεκείν θφξησζεο ηα νπνία
πεξηνξίδνπλ ηε δηαθίλεζε, πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ αηχρεκα ή
δεκηά/θζνξά ζηα αγαζά.
ΚΑ4 Λα ζπγθεληξψλεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο φινλ ηνλ εμνπιηζκό
θόξησζεο.
ΚΑ5 Λα ειέγρεηο φηη φια ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο είλαη δηαζέζηκα.
ΚΑ6 Λα ειέγρεηο φηη φια ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο είλαη
δηαζέζηκα.

ΠΔ2 Δκπόδηα
Ππζθεπαζκέλα αγαζά
Σχκα αγαζά
Άδεηεο ζπζθεπαζίεο
Δμνπιηζκφο θαη νρήκαηα
ΠΔ3 Δμνπιηζκόο θόξησζεο
Ξεξνλνθφξν κεραλνθίλεην
Ξεξνλνθφξν ρεηξνθίλεην
Ακάμη θαη ηξφιετ
Αλειθπζηήξαο
Ηκάληαο θίλεζεο
Θνριίαο θίλεζεο
Πσιήλα κε αληιία
Γεξαλφο θαη θνξηεγφ
Ρπιηθηηθή παιέηαο
ΠΔ4 Τιηθά ζπζθεπαζίαο
Ξαιέηα
Ξιαζηηθφ πεξηηχιηγκα
Σαξηνθηβψηην
Μχιηλν θηβψηην
Θνξδφλη
Θνιιεηηθή ηαηλία
ιηθά πξνζηαζίαο
ΠΔ5 Μέζα αηνκηθήο
πξνζηαζίαο
πνδήκαηα αζθάιεηαο
Γάληηα
Δλδπκαζία
Θάιπκκα θεθαιήο
Γπαιηά αζθαιείαο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ5.1

Ξξνεηνηκαζία θφξησζεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο.
ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ κηα θφξησζε.
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα κέηξα αζθάιεηαο θαηά ηε θφξησζε.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ5

ΙΙ.

Δπηινγή θαη θφξησζε

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ5.2

Δληνπηζκφο, επηινγή, ηνπνζέηεζε θαη εηνηκαζία αγαζψλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Έληππα θόξησζεο
Ρηκνιφγην
Γειηίν Απνζηνιήο
Ιίζηα
ΠΔ2 Δκπιεθόκελνη ζηε
θόξησζε
Νδεγνί
Σεηξηζηέο πεξνλνθφξνπ
Γηαινγείο
Βνεζφο Απνζεθάξηνο
Απνζεθάξηνο
Πηειέρε παξαγσγήο
ΠΔ3 Θέζεηο απνζήθεπζεο
αγαζώλ
Αλά ηχπν αγαζνχ:
Ξξψησλ πιψλ
Ρειηθά πξντφληα
Ζκηηειή πξντφληα
Δμαξηήκαηα
Άιια πιηθά
Αλά θαηεγνξία ρψξνπ:
Δζσηεξηθφο ρψξνο
Δμσηεξηθφο ρψξνο
Ληεπφδηηα θαη ζηιφ
Τπθηηθνί ζάιακνη
ΠΔ4 Δμνπιηζκόο θόξησζεο
Ξεξνλνθφξν κεραλνθίλεην
Ξεξνλνθφξν ρεηξνθίλεην
Ακάμη
Ρξφιετ
Αλειθπζηήξαο
Ηκάληαο θίλεζεο
Θνριίαο θίλεζεο
Πσιήλα κε αληιία
Γεξαλφο
ΠΔ5 πζθεπαζία αγαζώλ
Ρνπνζέηεζε ζε παιέηεο θαη
πεξηέιημε κε θηικ ή δέζηκν
Δγθηβσηηζκφο
Ρνπνζέηεζε ζε δέζκεο θαη
δέζηκν.
Ρνπνζέηεζε ζε ληεπφδηηα ή
άιια δνρεία.

KA1 Λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο ηα έληππα πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ δηελέξγεηα κηαο θόξησζεο.
ΚΑ2 Λα ζπληνλίδεζαη κε ηνπο εκπιεθόκελνπο ζηε θόξησζε γηα
ηελ εηνηκαζία ησλ αγαζψλ.
ΚΑ3 Λα εληνπίδεηο ηηο ζέζεηο απνζήθεπζεο ησλ αγαζώλ.
ΚΑ4 Λα κεηαθηλείο ή/θαη λα αλνίγεηο κε πξνζνρή ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ
αγαζψλ ζε ζπλεξγαζία κε άιια ζηειέρε ηεο απνζήθεο ρσξίο λα
ζέηεηο ζε θίλδπλν ην άηνκν ζνπ, ζπλάδειθνπο, αγαζά θαη
εμνπιηζκφ.
ΚΑ5 Λα επηιέγεηο ηνλ νξζφ ηχπν αγαζνχ ζηελ πνζφηεηα πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηα έληππα.
ΚΑ6 Λα κεηαθέξεηο ηα αγαζά ζην ζεκείν ζπγθέληξσζεο θαη ειέγρνπ.
ΚΑ7 Λα ρεηξίδεζαη ηνλ εμνπιηζκό θόξησζεο κε πξνζνρή θαη
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηεο εθπαίδεπζεο
πνπ έρεηο ιάβεη.
ΚΑ8 Λα ελεκεξψλεηο ηνλ ππεχζπλν έιεγρνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ
αγαζψλ κφιηο απηά ζπγθεληξσζνχλ.
ΚΑ9 Λα βνεζάο ζηε ζπζθεπαζία ησλ αγαζώλ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ5.2

Δληνπηζκφο, επηινγή, ηνπνζέηεζε θαη εηνηκαζία αγαζψλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ησλ αγαζψλ γηα θφξησζε.
ΑΓ2 Ξψο δηαβάδνληαη ηα έληππα θφξησζεο.
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα αγαζά, νη ππνδηαηξέζεηο ηνπο θαη νη ηχπνη ζπζθεπαζίαο ηνπο.
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα ζεκεία απνζήθεπζεο ησλ αγαζψλ.
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά θάζε αγαζνχ θαη ζπζθεπαζίαο θαη πσο γίλεηαη ν νξζφο ρεηξηζκφο ηνπο.
ΑΓ6 Ξψο γίλεηαη ε ζπζθεπαζία ησλ αγαζψλ.
ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ κηα θφξησζε.
ΑΓ8 Ξνηα είλαη ηα κέηξα αζθάιεηαο θαηά ηε θφξησζε.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ5

ΙΙ.

Δπηινγή θαη θφξησζε

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ5.3 Φφξησζε αγαζψλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Αζθαιήο ζηάζκεπζε ηνπ
νρήκαηνο κεηαθνξάο
Θαζνδήγεζε γηα ζηάζκεπζε ζε
πξνθαζνξηζκέλν ρψξν
Ξξφζδεζε ζε ξάκπα
εθθφξησζεο
Αζθάιηζε θαξφηζαο ή
εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ
Αζθάιηζε πφξησλ νρήκαηνο
ΠΔ2 Δμνπιηζκόο θόξησζεο
Ξεξνλνθφξν κεραλνθίλεην
Ξεξνλνθφξν ρεηξνθίλεην
Ακάμη
Ρξφιετ
Αλειθπζηήξαο
Ηκάληαο θίλεζεο
Θνριίαο θίλεζεο
Πσιήλα κε αληιία
Γεξαλφο
ΠΔ3 Μέηξα αζθαινύο
θόξησζεο
Νξζή ζπζθεπαζία
Νξζή ρξήζε εμνπιηζκνχ
θφξησζεο
Ρήξεζε απνζηάζεσλ
αζθάιεηαο απφ ηνλ εμνπιηζκφ
Δθαξκνγή κέζσλ αηνκηθήο
πξνζηαζίαο
Απνκάθξπλζε αηφκσλ πνπ δελ
έρνπλ εξγαζία
Απνκάθξπλζε εκπνδίσλ
ΠΔ4 σζηά θνξηία
Ρηκνιφγηα
Γξνκνιφγηα
ΠΔ5 Αξκόδην Άηνκν
πεχζπλνο απνζήθεο
Έκπεηξνη ζπλάδειθνη
ΠΔ6 Πξνβιήκαηα ζην ζηάδην
ηεο θόξησζεο
Θαζπζηέξεζε
Εεκηά/θζνξά ζε αγαζά
Εεκηά ζε εμνπιηζκφ θαη
νρήκαηα
Εεκηά ζηηο εγθαηαζηάζεηο
Ρξαπκαηηζκφο

ΚΑ1 Λα βνεζάο ζηελ αζθαιή ζηάζκεπζε ηνπ νρήκαηνο
κεηαθνξάο.
ΚΑ2 Λα βνεζάο ηνπο νδεγνχο θαη ηνπο θνξησηέο έηζη ψζηε ε
θφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ λα γίλεηαη νκαιά θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε.
ΚΑ3 Λα ρεηξίδεζαη ηνλ εμνπιηζκό θόξησζεο κε πξνζνρή θαη
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηεο εθπαίδεπζεο
πνπ έρεηο ιάβεη.1
KA4 Λα ιακβάλεηο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο θφξησζεο φια ηα κέηξα
αζθαινύο θόξησζεο.
ΚΑ5 Λα ιακβάλεηο ππφςε φηη ηα ζσζηά θνξηία έρνπλ ηνπνζεηεζεί
ζηα ζσζηά κεηαθνξηθά κέζα.
ΚΑ6 Λα βνεζάο ζηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε, πξφζδεζε ησλ αγαζψλ
ζην φρεκα κεηαθνξάο θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ γηα
αλαρψξεζε.
ΚΑ7 Λα ελεκεξψλεηο ην αξκόδην άηνκν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
θφξησζεο θαη γηα νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα ζην ζηάδην ηεο
θόξησζεο.

1

Ρν θξηηήξην απηφ ηζρχεη κφλν γηα εμνπιηζκφ πνπ ζε έρεη εθπαηδεχζεη
θαη ζε έρεη εμνπζηνδνηήζεη ε επηρείξεζε ζνπ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ5.3

Φφξησζε αγαζψλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία θφξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζηα κεηαθνξηθά κέζα.
ΑΓ2 Ξψο δηαζθαιίδεηαη ε νξζφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ ζηα ζσζηά κεηαθνξηθά κέζα.
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία άθημεο θαη αλαρψξεζεο ελφο νρήκαηνο κεηαθνξάο.
.
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά θάζε αγαζνχ θαη ζπζθεπαζίαο θαη πσο γίλεηαη ν νξζφο ρεηξηζκφο ηνπο.
ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ κηα θφξησζε.
ΑΓ6 Ξνηα είλαη ηα κέηξα αζθάιεηαο θαηά ηε θφξησζε.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ6

ΙΙ.

Σξήζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ απνζήθεο I

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ ρξήζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ απνζήθεο δηαιακβάλεη ηε γλψζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη
απνζήθεπζεο εκπνξεπκάησλ, ηελ νξζή ρξήζε ηνπο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπο ζε θαιή θαηάζηαζε γηα ηελ
άξηηα ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο.

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ6.1

Σξήζε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο ρεηξνθίλεησλ κέζσλ θφξησζεο

ΛΑΠ6.2

Σξήζε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο κεραλνθίλεησλ κέζσλ θφξησζεο

ΛΑΠ6.3

Σξήζε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ απνζήθεπζεο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ 6 Σξήζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ απνζήθεο I

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ6.1 Σξήζε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο ρεηξνθίλεησλ κέζσλ θφξησζεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Υεηξνθίλεηνο εμνπιηζκόο
πξέπεη:
θόξησζεο
Ξεξνλνθφξν ρεηξνθίλεην
δξαπιηθφ αλπςσηηθφ δηάθνξσλ
ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο ην ρεηξνθίλεην εμνπιηζκό θόξησζεο
ηχπσλ θαη κεγεζψλ
πνπ έρεηο ζηε δηάζεζε κε απνδνηηθφ ηξφπν.
Ακάμη
Ρξφιετ
KA2 Λα εθαξκφδεηο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηηο νδεγίεο ηνπ
Ξιαηθφξκα
θαηαζθεπαζηή θαη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έρεηο ιάβεη.
ΠΔ2 Οδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή
KA3 Λα εθαξκφδεηο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο
Ξεξηγξαθή κεραλήκαηνο
αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ.
Κέγηζην θνξηίν αλχςσζεο ή
κεηαθνξάο
ΚΑ4 Λα πξνβαίλεηο ζε νπηηθό έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
Ρξφπνο θαη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο
εμνπιηζκνχ πξηλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
θαη νδήγεζεο
Κέηξα αζθάιεηαο
KA5 Nα ελεκεξψλεηο ην αξκόδην άηνκν ρσξίο θακηά
Έιεγρνο πξηλ ηε ρξήζε
θαζπζηέξεζε εάλ δηαπηζηψλεηο πξνβιήκαηα θαηά ηε ρξήζε
Ξεξηνδηθφο έιεγρνο
θάζε κέζνπ.
Ππληήξεζε
Φχιαμε
ΠΔ3 Μέηξα αζθάιεηαο
Λα εθαξκφδνληαη ηα κέζα
αηνκηθήο πξνζηαζίαο
Λα κελ μεπεξληνχληαη ηα
εκείσζε: Ρα θξηηήξηα απηά ηζρχνπλ κφλν γηα εμνπιηζκφ πνπ ζε
αλψηεξα φξηα θνξηίσλ ζχκθσέρεη εθπαηδεχζεη θαη ζε έρεη εμνπζηνδνηήζεη ε
λα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο
επηρείξεζε ζνπ.
Λα γίλεηαη θαηάιιειε ηνπνζέηεζε θαη πξφζδεζε ηνπ θνξηίνπ
Λα ηεξνχληαη νη νδεγίεο ρξήζεο
Λα κελ μεπεξληνχληαη νη
κέγηζηεο θιίζεηο
Λα ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο
απνζηάζεηο αζθάιεηαο απφ άιια
άηνκα
Λα κελ ηνπνζεηνχληαη κέξε ηνπ
ζψκαηνο ζε θηλεηά κέξε θαη
θάησ απφ κεραληζκνχο
αλχςσζεο
Λα κελ ζηέθεηαη θαλείο θάησ
απφ ην εμνπιηζκφ
Λα δηαζθαιίδεηαη φηη πάληνηε
ππάξρεη επαξθήο δηάδξνκνο
δηέιεπζεο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ 6 Σξήζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ απνζήθεο I

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ6.1 Σξήζε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο ρεηξνθίλεησλ κέζσλ θφξησζεο

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ4 Οπηηθόο έιεγρνο
Διαζηηθά
δξαπιηθά κέξε
Φξέλα
Γηαξξνέο ιηπαληηθψλ
Εεκηέο, θζνξέο
Ηκάληεο, αιπζίδεο, ζρνηληά,
ηξνραιίεο θ.α.
ΠΔ5 Αξκόδην Άηνκν
πεχζπλνο απνζήθεο
Έκπεηξνη ζπλάδειθνη
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ6.1 Σξήζε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο ρεηξνθίλεησλ κέζσλ θφξησζεο
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θπξηνηέξσλ ρεηξνθίλεησλ κέζσλ
θφξησζεο.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε, έιεγρν θαη αζθάιεηα ησλ
ρεηξνθίλεησλ κέζσλ θφξησζεο ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηελ απνζήθε.
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ην κέγηζην θνξηίν αλχςσζεο θαη κεηαθίλεζεο γηα ην θάζε ρεηξνθίλεην κέζν
θφξησζεο ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ απνζήθε.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ6

ΙΙ.

Σξήζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ απνζήθεο I

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ6.2

Σξήζε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο κεραλνθίλεησλ κέζσλ θφξησζεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Μεραλνθίλεηνο
εμνπιηζκόο θόξησζεο
Ξεξνλνθφξν κεραλνθίλεην
Κεραλνθίλεηα αλπςσηηθά
δηάθνξσλ ηχπσλ θαη
κεγεζψλ
Δθζθαθέαο
Γεξαλφο
Αλειθπζηήξαο
Ηκάληαο θίλεζεο
Θνριίαο θίλεζεο
Πσιήλα κε αληιία

ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο ην κεραλνθίλεην εμνπιηζκό θόξησζεο
πνπ έρεηο ζηε δηάζεζε κε απνδνηηθφ ηξφπν.
ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηεο
εθπαίδεπζεο πνπ έρεηο ιάβεη.
KA3 Λα εθαξκφδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ
εμνπιηζκνχ.
ΚΑ4 Λα πξνβαίλεηο ζε νπηηθό έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
εμνπιηζκνχ πξηλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
ΚΑ5 Λα ελεκεξψλεηο ην αξκόδην άηνκν ρσξίο θακηά θαζπζηέξεζε
εάλ δηαπηζηψλεηο πξνβιήκαηα θαηά ηε ρξήζε θάζε κέζνπ.

ΠΔ2 Οδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή
Ξεξηγξαθή κεραλήκαηνο
Κέγηζην θνξηίν αλχςσζεο ή
κεηαθνξάο
Ρξφπνο θαη θαλφλεο
ιεηηνπξγίαο θαη νδήγεζεο
Κέηξα αζθάιεηαο
Δμνπιηζκφο αζθάιεηαο
Έιεγρνο πξηλ ηε ρξήζε
Ξεξηνδηθφο έιεγρνο
Ππληήξεζε
Φχιαμε
ΠΔ3 Μέηξα αζθάιεηαο
Λα εθαξκφδνληαη ηα κέζα
αηνκηθήο πξνζηαζίαο
Λα εθαξκφδνληαη ν
εμνπιηζκφο αζθάιεηαο θαη
πξνεηδνπνίεζεο ηνπ
κεραλήκαηνο
Λα κελ μεπεξληνχληαη ηα
αλψηεξα φξηα θνξηίσλ
ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπο
Λα γίλεηαη θαηάιιειε
ηνπνζέηεζε θαη πξφζδεζε
ηνπ θνξηίνπ
Λα ηεξνχληαη νη νδεγίεο
ρξήζεο θαη νδήγεζεο
Λα κελ μεπεξληνχληαη νη
κέγηζηεο θιίζεηο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ6

ΙΙ.

Σξήζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ απνζήθεο I

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ6.2

Σξήζε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο κεραλνθίλεησλ κέζσλ θφξησζεο
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
Λα ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο
απνζηάζεηο αζθάιεηαο απφ
άιια άηνκα
Λα κελ ηνπνζεηνχληαη κέξε
ηνπ ζψκαηνο ζε θηλεηά κέξε
θαη θάησ απφ κεραληζκνχο
αλχςσζεο
Λα κελ ζηέθεηαη θαλείο θάησ
απφ ην εμνπιηζκφ
Λα κελ αλπςψλνληαη θαη λα
κελ κεηαθέξνληαη άηνκα
Λα δηαζθαιίδεηαη φηη
πάληνηε ππάξρεη επαξθήο
δηάδξνκνο δηέιεπζεο γηα
αζθαιή δηαθίλεζε ηνπ
θνξηίνπ
ΠΔ4 Οπηηθόο έιεγρνο
Διαζηηθά
Κεραληθά κέξε
Πχζηεκα θαηεχζπλζεο
Πχζηεκα αλχςσζεο
δξαπιηθά κέξε
Θάζηζκα θαη δψλε αζθάιεηαο
Δμνπιηζκφο αζθάιεηαο
Κπαηαξίεο
Θαχζηκα
Φξέλα
Φψηα πνξείαο θαη
πξνεηδνπνίεζεο
Γηαξξνέο ιηπαληηθψλ,
θαπζίκσλ, λεξνχ
Εεκηέο, θζνξέο
Ηκάληεο, αιπζίδεο, ζρνηληά,
ηξνραιίεο θ.α.
Ρειερεηξηζηήξηα
ΠΔ5 Αξκόδην άηνκν
πεχζπλνο απνζήθεο
Έκπεηξνη ζπλάδειθνη
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ6.2

Σξήζε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο κεραλνθίλεησλ κέζσλ θφξησζεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θπξηνηέξσλ κεραλνθίλεησλ κέζσλ
θφξησζεο
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε, έιεγρν θαη αζθάιεηα ησλ
κεραλνθίλεησλ κέζσλ θφξησζεο ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηελ απνζήθε
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ην κέγηζην θνξηίν αλχςσζεο θαη κεηαθίλεζεο γηα ην θάζε κεραλνθίλεην κέζν
θφξησζεο ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ απνζήθε
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ6 Σξήζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ απνζήθεο I

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ6.3 Σξήζε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ απνζήθεπζεο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Δμνπιηζκόο
απνζήθεπζεο
ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ εμνπιηζκό απνζήθεπζεο πνπ έρεηο ζηε
Οάθηα
δηάζεζε ζνπ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.
Τπγεία, θαηαςχθηεο
Ληεπφδηηα
ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηηο νδεγίεο ηνπ
Πηιφ
θαηαζθεπαζηή θαη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έρεηο ιάβεη.
Βαξέιηα
Θήθεο
KA3 Λα εθαξκφδεηο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο
Θηβψηηα
αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ.
Ξαιέηεο
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΚΑ4 Λα πξνβαίλεηο ζε νπηηθό έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
εμνπιηζκνχ.
ΚΑ5 Λα κεηξάο θαη λα θαηαγξάθεηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ
εμνπιηζκνχ απνζήθεπζεο.
ΚΑ6 Λα ελεκεξψλεηο ην αξκόδην άηνκν ρσξίο θακηά θαζπζηέξεζε
εάλ δηαπηζηψλεηο πξνβιήκαηα.

ΠΔ2 Οδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή
Ξεξηγξαθή ρξήζεο
Ξεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε
Κέγηζην θνξηίν ή φγθνο
Νδεγίεο ρξήζεο
Έιεγρνο πξηλ ηε ρξήζε
Ξεξηνδηθφο έιεγρνο
Ππληήξεζε
Φχιαμε
ΠΔ3 Μέηξα αζθάιεηαο
Πηνίβαγκα ζε χςνο
Κέγηζην θνξηίν
Κέγηζηνο φγθνο
Κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο
Δπηινγή θαηάιιεινπ
εμνπιηζκνχ θφξησζεο
ΠΔ4 Οπηηθόο έιεγρνο
Πηεξεφηεηα, αλζεθηηθφηεηα
Εεκηέο, θζνξέο
Θηππήκαηα
Νμείδσζε
Γηαξξνέο
Ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο
ςχμεο
ΠΔ6 Παξάκεηξνη
ιεηηνπξγίαο
Θεξκνθξαζία
γξαζία
Ξίεζε
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ6 Σξήζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ απνζήθεο I

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ6.3 Σξήζε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ απνζήθεπζεο
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ7 Αξκόδην άηνκν
πεχζπλνο απνζήθεο
Έκπεηξνη ζπλάδειθνη
ΠΔ8 Πξνβιήκαηα
Αζθάιεηαο
Θαζαξηφηεηαο
γηεηλήο
Φζνξάο, δεκηάο,
αλζεθηηθφηεηαο
Γηαξξνήο
Ιεηηνπξγίαο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ6.3 Σξήζε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ απνζήθεπζεο.
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θπξηνηέξνπ εμνπιηζκνχ απνζήθεπζεο
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε, έιεγρν θαη αζθάιεηα ηνπ
εμνπιηζκνχ απνζήθεπζεο
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο ελέξγεηεο θαη ηε ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ησλ ςπγείσλ θαη
θαηαςπθηψλ
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ρεκηθψλ θαζαξηζηηθψλ νπζηψλ
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία ςχμεο θαη θαηάςπμεο αγαζψλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ7

ΙΙ.

Θαζαξηφηεηα θαη επηαμία ρψξσλ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ θαζαξηφηεηα, απνιχκαλζε θαη επηαμία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ρσξψλ
απνζήθεο ψζηε λα δηαηεξνχληαη ηφζν ηα αγαζά φζν θαη ην επίπεδν πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζε
ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ7.1

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ, εθηέιεζε θαη έιεγρνο εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ

ΛΑΠ7.2

Δθηέιεζε εξγαζηψλ νξγάλσζεο θαη επηαμίαο ρψξσλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ7 Θαζαξηφηεηα θαη επηαμία ρψξσλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ7.1 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ, εθηέιεζε θαη έιεγρνο εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Πξόγξακκα
πξέπεη:
θαζαξηόηεηαο
Πε γξαπηή ή πξνθνξηθή κνξθή θαη
ΚΑ1 Λα εθαξκφδεηο έλα πξόγξακκα θαζαξηόηεηαο ζε ηαθηά
πεξηιακβάλεη:
ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Δλέξγεηεο θαζαξηφηεηαο θαη
απνιχκαλζεο
KA2 Λα εθηειείο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ζε φιεο ηηο
Ππρλφηεηα εθηέιεζεο εξγαζίαο
εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο, εμνπιηζκό απνζήθεπζεο
πεπζπλφηεηεο
θαη εμνπιηζκό θόξησζεο.
Κέζνδνο
Δμνπιηζκφο
ΚΑ3 Λα εθαξκφδεηο ηα θαηάιιεια κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο.
ιηθά θαζαξηζκνχ
Κέηξα αζθάιεηαο
ΚΑ4 Λα ειέγρεηο νπηηθά ηελ έθηαζε θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ
ΠΔ2 Σαθηά ρξνληθά
θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο.
δηαζηήκαηα
Ζκεξήζηα
ΚΑ5 Λα δίλεηαη εηδηθή έκθαζε ζε θαζαξηζκό θαη απνιύκαλζε
Δβδνκαδηαία
ςπγείσλ θαη θαηαςπθηώλ.
Κεληαία
Δμακεληαία
ΚΑ6 Λα ζπληνλίδεζαη κε ηα εκπιεθόκελα κέξε γηα ηελ νκαιή
Δηήζηα
δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ.
ΠΔ3 Δγθαηαζηάζεηο
απνζήθεπζεο
ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ζην αξκόδην άηνκν ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ
Απνζεθεπηηθνί ρψξνη
παξαηεξνχληαη ζηελ απξφζθνπηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ
Σψξνη δηαθίλεζεο
θαζαξηζκνχ.
Σψξνη θφξησζεο θαη
εθθφξησζεο
ΠΔ4 Δμνπιηζκόο
απνζήθεπζεο
Οάθηα
Τπγεία
Θαηαςχθηεο
Ληεπφδηηα θαη ζηιφ
Βαξέιηα
Θηβψηηα
Ξαιέηεο
ΠΔ5 Δμνπιηζκόο θόξησζεο
Ξεξνλνθφξν κεραλνθίλεην
Ξεξνλνθφξν ρεηξνθίλεην
Κεραλνθίλεηα αλπςσηηθά
δηάθνξσλ ηχπσλ θαη κεγεζψλ
Γεξαλφο
Αλειθπζηήξαο
Ακάμη, ηξφιετ
Ξιαηθφξκα
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ7 Θαζαξηφηεηα θαη επηαμία ρψξσλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ7.1 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ, εθηέιεζε θαη έιεγρνο εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ6 Μέηξα αζθάιεηαο
Σξήζε θαη θχιαμε ρεκηθψλ
νπζηψλ
Δξγνλνκία
Δξγαζία ζε χςνο
Σξήζε ζθάιαο
Σεηξσλαθηηθή κεηαθίλεζε
θνξηίσλ
Νιηζζεξφηεηα δαπέδνπ
Δλαιιαγή ζεξκνθξαζίαο
Θεξκνθξαζία ζε ςπρξά κέξε
Πήκαλζε ρψξνπ
ΠΔ7 Έθηαζε θαζαξηζκνύ
Γάπεδν
Ρνηρνπνηία
Νξνθή
Δζσηεξηθέο επηθάλεηεο
Δμσηεξηθέο επηθάλεηεο
Γχζθνια ζε πξφζβαζε ζεκεία
φπσο γσληέο, ςειά ζεκεία,
ρακειά ζεκεία
Ξφξηεο θαη ρεξνχιηα
Πεκεία θσηηζκνχ
Κηθξφο εμνπιηζκφο
ΠΔ8 Πνηόηεηα θαζαξηζκνύ
Γηάιπζε πιηθψλ θαζαξηζκνχ
Θαηάζηαζε θαη θαζαξηφηεηα
εμνπιηζκνχ θαζαξηζκνχ
Θαηάζηαζε θαη θαζαξηφηεηα
ζεκείνπ θαζαξηζκνχ
Έκθαζε ζηελ θαζαξηφηεηα
ΠΔ9 Καζαξηζκόο,
απνιύκαλζε ςπγείσλ θαη
θαηαςπθηώλ
Δζσηεξηθέο επηθάλεηεο
Οάθηα
Δηζαγσγή αέξα
Ξφξηεο
Δμσηεξηθέο επηθάλεηεο
ΠΔ10 Δκπιεθόκελα κέξε
Πηειέρε απνζήθεο
Θαζαξηζηέο
Δμσηεξηθά ζπλεξγεία
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ7 Θαζαξηφηεηα θαη επηαμία ρψξσλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ7.1 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ, εθηέιεζε θαη έιεγρνο εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ11 Αξκόδην άηνκν
πεχζπλνο απνζήθεο
Έκπεηξα ζηειέρε
ΠΔ12 Πξνβιήκαηα
Απνπζία ηθαλνπνηεηηθνχ
ρξφλνπ
Δκπφδηα ζην ρψξν
θαζαξηφηεηαο
Δθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ
εκπνδίδνπλ ηνλ θαζαξηζκφ
Έιιεηςε πιηθψλ θαη
εμνπιηζκνχ θαζαξηφηεηαο
Έιιεηςε εμνπιηζκνχ
αζθάιεηαο θαη πγείαο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ 7.1 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ, εθηέιεζε θαη έιεγρνο εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο θαζαξηφηεηαο θαη επηαμίαο ησλ ρψξσλ ηφζν γηα ζθνπνχο
απνδνηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο φζν θαη γηα ζθνπνχο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.

ΑΓ2

Ξνην είλαη ην πξφγξακκα θαζαξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.

ΑΓ3

Ξψο εθηεινχληαη νη εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο.

ΑΓ4

Ξψο ρξεζηκνπνηείηαη ν εμνπιηζκφο θαη ηα πιηθά θαζαξηζκνχ.

ΑΓ5

Ξνηα είλαη ηα κέηξα αζθάιεηαο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο κε πνηνπο ζπλεξγάδεζαη γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ θαη
επηαμίαο ησλ ρψξσλ.

ΑΓ7

Ξψο δηαζθαιίδεηο φηη έρεηο θάλεη ζσζηά ηελ εξγαζία πνπ ζνπ αλαηέζεθε.

ΑΓ8

Ξψο γίλεηαη ε αζθαιήο ρξήζε θαη απνζήθεπζε ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ7 Θαζαξηφηεηα θαη επηαμία ρψξσλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ 7.2 Δθηέιεζε εξγαζηψλ νξγάλσζεο θαη επηαμίαο ρψξσλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Μέηξα αζθάιεηαο
Δξγνλνκία
Νξζνζηαζία
Δξγαζία ζε χςνο
Σεηξσλαθηηθή κεηαθίλεζε
θνξηίσλ
Σξήζε ζθάιαο
Πήκαλζε ρψξνπ

KA1 Λα ζπγπξίδεηο θαη λα νξγαλψλεηο ηηο εγθαηαζηάζεηο
απνζήθεπζεο.
KA2 Λα ζπγπξίδεηο θαη λα νξγαλψλεηο ηνπο πεξηκεηξηθνχο ρψξνπο
απνζήθεπζεο.
KA3 Λα απνκαθξχλεηο παιαηά θαη άρξεζηα αληηθείκελα θαη εμνπιηζκφ.
KA4 Λα πξνβαίλεηο ζε άιιεο εξγαζίεο φπσο απηέο ζνπ αλαηίζεληαη
απφ ην αξκφδην άηνκν.
ΚΑ5 Λα εθαξκφδεηο ηα θαηάιιεια κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο.
ΚΑ6 Λα ζπλεξγάδεζαη κε εκπιεθόκελα κέξε γηα ηελ νξγάλσζε θαη
επηαμία ησλ ρψξσλ.
ΚΑ7 Λα πξνβαίλεηο ζε εηζεγήζεηο γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο
νξγάλσζεο θαη ηεο επηαμίαο ησλ ρψξσλ ζην αξκόδην άηνκν.
ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ζην αξκόδην άηνκν ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ
παξαηεξνχληαη ζηελ απξφζθνπηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ
νξγάλσζεο θαη επηαμίαο.
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ΠΔ2 Δκπιεθόκελα κέξε
Πηειέρε απνζήθεο
Θαζαξηζηέο
Δμσηεξηθά ζπλεξγεία
ΠΔ3 Αξκόδην άηνκν
πεχζπλνο απνζήθεο
Έκπεηξα ζηειέρε
ΠΔ4 Πξνβιήκαηα
Απνπζία ηθαλνπνηεηηθνχ
ρξφλνπ
Δκπφδηα ζην ρψξν
Έιιεηςε θαηάιιεινπ
εμνπιηζκνχ
Έιιεηςε εμνπιηζκνχ
αζθάιεηαο θαη πγείαο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ 7.2 Δθηέιεζε εξγαζηψλ νξγάλσζεο θαη επηαμίαο ρψξσλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε νξγάλσζε θαη επηαμία ησλ ρψξσλ
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη εξγαζίεο νξγάλσζεο θαη επηαμίαο ρψξσλ θαη πσο εθηεινχληαη
ΑΓ3 Ξψο ρξεζηκνπνηείηαη ν εμνπιηζκφο
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα κέηξα αζθάιεηαο
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο κε πνηνπο ζπλεξγάδεζαη γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ θαη επηαμίαο
ησλ ρψξσλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ8

ΙΙ.

Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Θαιχπηεη ηε ζπλεηζθνξά ζηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα
θαη ηελ πγεία, θαζψο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ8.1 Ππλεηζθνξά ζηε δηαηήξεζε ελφο αζθαιηζκέλνπ θαη πγηνχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη
εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο
ΛΑΠ8.2 Αηνκηθή πγηεηλή θαη εκθάληζε
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ8 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ8.1

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

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Κίλδπλνη:
Ππκπεξηθνξά αηφκσλ
Πηαζεξφο θαη κεηαθηλνχκελνο
εμνπιηζκφο
Δκπνξεχκαηα θαη πιηθά
Δξγαζηαθφο ρψξνο
Φπζηθνί θίλδπλνη/θσηηά/
πιεκκχξεο/ζεηζκνί
Αηπρήκαηα
Δπείγνληα πεξηζηαηηθά

ΚΑ1 Λα ελεξγείο θαη λα ειέγρεηο ψζηε νη θίλδπλνη αλαθνξηθά
κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία γηα αλζξψπνπο λα
αλαγλσξίδνληαη θαη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηελ πνιηηηθή
αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο επηρείξεζεο.
ΚΑ2 Λα παίξλεηο κέηξα γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ
θηλδχλσλ.
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνλ εμνπιηζκό αζθαιείαο.
ΚΑ4 Λα θξνληίδεηο ψζηε ν πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκόο λα
ζπληεξείηαη θαη λα ηαθηνπνηείηαη ζσζηά κεηά ηε ρξήζε
ηνπ.
ΚΑ5 Λα θξνληίδεηο ψζηε ηα ζθνππίδηα θαη άιιεο αθαζαξζίεο λα
ζπζθεπάδνληαη ζσζηά θαη λα απνκαθξχλνληαη έγθαηξα απφ
ηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο.
ΚΑ6 Λα βεβαηψλεζαη φηη νη ζεκάλζεηο πξνεηδνπνίεζεο γηα
πηζαλνχο θηλδχλνπο είλαη ζε εκθαλή ζεκεία.
ΚΑ7 Λα θάλεηο πιήξε θαη αθξηβή αλαθνξά γηα ηνπο θηλδχλνπο
ζηελ αξκφδηα πεγή.

ΠΔ2 Μέηξα
Ξξφιεςε θηλδχλσλ
Απνκάθξπλζε θηλδχλσλ
Δθθέλσζε ρψξσλ/έμνδνη
θηλδχλνπ
Ξξνζηαζία αλζξψπσλ
Ξαξνρή πξψησλ βνεζεηψλ
Δλεκέξσζε
Αζθαιήο κεηαθίλεζε αγαζψλ
θαη εμνπιηζκνχ
ΠΔ3 Δμνπιηζκόο
Ξπξνζβεζηήξεο
Θηβψηην πξψησλ βνεζεηψλ
ΠΔ4 εκάλζεηο
πξνεηδνπνίεζεο
Ξηλαθίδεο
Αθίζεο
Δλεκεξσηηθά έληππα
ΠΔ5 Πεγή
Ξξντζηάκελνο
Ππλάδειθνο
Αζηπλνκία
Ξπξνζβεζηηθή
Λνζνθνκείν

74

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ8.1 Ππλεηζθνξά ζηε δηαηήξεζε ελφο αζθαιηζκέλνπ θαη πγηνχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη
εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξψο αλαγλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο.

ΑΓ2

Ξνηα νπηηθά θαη ερεηηθά ζεκάδηα πξνεηδνπνίεζεο ππάξρνπλ.

ΑΓ3

Ξνηνη θαλνληζκνί, πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο αλαθνξψλ ηεο επηρείξεζεο γηα αζθάιεηα θαη πγεία
πξέπεη λα αθνινπζνχληαη.

ΑΓ4

Ξψο επηθνηλσλνχκε κε ηηο ηνπηθέο αξκφδηεο αξρέο ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ.

ΑΓ5

Ξνηνο είλαη αξκφδηνο γηα ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο, αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ
πεξηζηαηηθψλ.

ΑΓ6

Ρη πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο αζθάιεηαο ππάξρεη θαη πψο ρξεζηκνπνηείηαη.

ΑΓ7

Ρη έιεγρνη γηα αζθάιεηα θαη πγεία γίλνληαη.

ΑΓ8

Ξψο ρξεζηκνπνηείο ππξνζβεζηήξεο.

ΑΓ9

Ξνχ είλαη νη έμνδνη θηλδχλνπ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ8 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ8.2 Αηνκηθή πγηεηλή θαη εκθάληζε
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Αηνκηθή πγηεηλή
Αζζέλεηεο
Ρξαχκαηα

ΚΑ1 Λα γλσξίδεηο θαη λα αθνινπζείο ηηο βαζηθέο νδεγίεο γηα
αηνκηθή πγηεηλή.
ΚΑ2 Λα γλσξίδεηο θαη λα αθνινπζείο ηηο βαζηθέο νδεγίεο γηα
αηνκηθή θαζαξηόηεηα.
ΚΑ3 Λα γλσξίδεηο θαη λα αθνινπζείο ηηο βαζηθέο νδεγίεο θαη ηελ
πνιηηηθή γηα αηνκηθή εκθάληζε.
ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνλ εμνπιηζκό γηα ηελ αηνκηθή
θξνληίδα θαη πεξηπνίεζε πεξηζηαηηθψλ πγηεηλήο θαη
εκθάληζεο.
ΚΑ5 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πεγή
πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αηνκηθή πγηεηλή θαη εκθάληζε.

ΠΔ2 Αηνκηθή θαζαξηόηεηα
Ξξφζσπν
Καιιηά
Νζκή ζψκαηνο
Σέξηα/Λχρηα
Ονχρα/Πηνιή
ΠΔ3 Αηνκηθή εκθάληζε
Ονπρηζκφο/Πηνιή
Θηέληζκα
ΠΔ4 Δμνπιηζκόο
Θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ
Αληηθείκελα πξνζσπηθήο
θξνληίδαο
ΠΔ5 Πεγή
Ξξντζηάκελνο
Ππλάδειθνο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ8.2 Αηνκηθή πγηεηλή θαη εκθάληζε
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
Α Γηαδηθαζίεο
ΑΓ1

Ξνηνη θαλνληζκνί, αλαθνξέο, νδεγίεο, πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο γηα πγηεηλή,
θαζαξηφηεηα θαη εκθάληζε πξέπεη λα αθνινπζνχληαη

ΑΓ2

Ξψο ελεκεξψλνπκε ηελ αξκφδηα πεγή γηα πεξηζηαηηθά αηνκηθήο πγηεηλήο

ΑΓ3

Ξψο επηθνηλσλνχκε κε ηηο ηνπηθέο αξρέο γηα πεξηζηαηηθά αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ

Β Αηνκηθή πγηεηλή, θαζαξηόηεηα θαη εκθάληζε
ΑΓ4

Ξψο αληηκεησπίδεηο αηνκηθά πεξηζηαηηθά αζζέλεηαο

ΑΓ5

Ξψο αληηκεησπίδεηο αηνκηθά πεξηζηαηηθά ηξαπκαηηζκνχ

ΑΓ6

Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο ζε ζέκαηα πγηεηλήο, θαζαξηφηεηαο θαη εκθάληζεο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ9 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά

ΙΙ.

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

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ9.1 Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο
ΛΑΠ9.2 Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο γηα βειηίσζε ηεο νκαδηθήο απφδνζεο
ΛΑΠ9.3 Θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο ηεξαξρίαο, ζηφρσλ θαη δηαδηθαζηψλ
ΛΑΠ9.4 Ππκπεξηθνξά, εκθάληζε θαη ελδπκαζία
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ9 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ9.1 Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Αλζξώπηλν πεξηβάιινλ

ΚΑ1 Λα πξνζέρεηο ψζηε ε αηνκηθή ζνπ ζπκπεξηθνξά πξνο ην
αλζξώπηλν πεξηβάιινλ ζηελ εξγαζία ζνπ λα είλαη ε
πξέπνπζα.
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα ιάζε θαη ηηο αζηνρίεο ζνπ ζηε
ζπκπεξηθνξά ζνπ θαη λα καζαίλεηο απφ απηά.
ΚΑ3 Λα παξαθνινπζείο θαζεκεξηλά ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ πην
έκπεηξσλ ζπλαδέιθσλ ζνπ θαη λα αθνκνηψλεηο απηέο πνπ είλαη
νη πην επηηπρεκέλεο.
ΚΑ4 Λα αληηιακβάλεζαη έγθαηξα, απφ ηηο αληηδξάζεηο ηνπ
ζπλνκηιεηή ζνπ, αλ ζα πξέπεη λα δηαηεξήζεηο ή λ΄ αιιάμεηο
θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο ζνπ.

•
•
•
•
•

Ππλάδειθνη
Ξξντζηάκελνο
Ξξνκεζεπηέο
Ππλεξγάηεο
Ξειάηεο

ΠΔ2 Πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά

•
•
•
•
•
•

Δπγέλεηα
Πεβαζκφο πξνζσπηθφηεηαο
Ξξφζεζε – Θαιή Γηάζεζε
Ξξνζπκία
Νκαδηθφ πλεχκα
Δπαγγεικαηηζκφο

ΠΔ3 Λάζε – Αζηνρίεο

•
•
•
•
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Θαθή δηάζεζε
Αδηαθνξία
Ξξνπέηεηα
Θαθή ζπλελλφεζε

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ9.1 Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξνηνη νη βαζηθνί θαλφλεο ηεο επηθνηλσλίαο.

ΑΓ2

Ξνηα είλαη ε νξζή ζπκπεξηθνξά θαη πσο ε ζπκπεξηθνξά ζνπ είλαη εθείλε πνπ αλαπαξάγεη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλνκηιεηή απέλαληη ζνπ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζηνλ ηξφπν πνπ ζθέπηεηαη, ελεξγεί θαη ζπκπεξηθέξεηαη ν
θαζέλαο.

ΑΓ4

Ξνηνο είλαη ν θαηάιιεινο θαηά πεξίπησζε ηξφπνο γηα λα επηθνηλσλήζεηο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ9 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ9.2 Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα βειηίσζε ηεο νκαδηθήο απφδνζεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Πξνζθεξόκελε βνήζεηα
πξέπεη:
Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ
Ξαξνρή ζπκβνπιήο
ΚΑ1 Λα απνδέρεζαη φηη ε αηνκηθή επζχλε γηα επίηεπμε θνηλψλ
Αλάιεςε εξγαζηψλ
ζηφρσλ είλαη επαθξηβψο ζπκθσλεκέλε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο
Δθπαίδεπζε/Θαηάξηηζε
θαη πξντζηακέλνπο.
ΠΔ2 Παξεμεγήζεηο/πγθξνύζεηο
ΚΑ2 Λα ζπκθσλείο φηη ε πξνζθεξόκελε βνήζεηα ζε
Θαθή επηθνηλσλία
ζπλαδέιθνπο είλαη ζρεηηθή κε ηηο δηθέο ηνπο θαη δηθέο ζνπ
Ξξνζσπηθέο δηαθνξέο
πξνηεξαηφηεηεο θαη είλαη επίζεο ζπλεπήο κε ηελ επζχλε γηα
Γηαθνξέο επζπλψλ
παξαγσγηθφηεηα θαη πνηφηεηα.
Γηαθνξέο ζηηο κεζφδνπο εξγαζίαο
Γηαθξίζεηο θαη παξελνριήζεηο
ΚΑ3 Λα ζπλεηζθέξεηο ζηνλ θαζνξηζκφ ξφισλ ζηελ νκάδα.
ΚΑ4 Λα ζπλεηζθέξεηο ψζηε νη παξεμεγήζεηο θαη νη
ζπγθξνύζεηο ιφγσ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ λα αλαγλσξίδνληαη
επαθξηβψο θαη λα εηζεγείζαη ιχζεηο.
ΚΑ5 Λα ζπλεηζθέξεηο ζε δηαδηθαζίεο πνπ ζα θαζνξίδνπλ θαζαξά
θαη επνηθνδνκεηηθά ηα αηηήκαηα γηα πιεξνθφξεζε θαη
βνήζεηα απφ ζπλαδέιθνπο.
ΚΑ6 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πεγή
πεξηπηψζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζσζηή νκαδηθή πξνζπάζεηα.
ΚΑ7 Λα απνζαξξχλεηο ζρόιηα/πξάμεηο πνπ απνδπλακψλνπλ ηελ
νκάδα.
ΚΑ8 Λα επηθνηλσλείο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κε
ελζπλαίζζεζε.
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ΠΔ3 Πεγή
Ξξντζηάκελνο
Ππλάδειθνο
ΠΔ4 ρόιηα/Πξάμεηο
Άζθνπα/εο
Θαθφβνπια/εο
ζηεξφβνπια/εο
Δπηθνηλσλία ζε γιψζζα κε
θαηαλνεηή απφ φινπο
ΠΔ5 Δπηθνηλσλία κε
ζπλάδειθνπο
Θαηαλνείο ηε ζηάζε ηνπο.
Θαηαλνείο ηπρφλ ελζηάζεηο ηνπο
ζε έλα ζέκα
Σξεζηκνπνηείο επηρεηξήκαηα γηα
ηελ ππνζηήξημε ζέζεσλ
Σξήζε κε επάξθεηα θαη ζαθήλεηα
γξαπηνχ αιιά θαη πξνθνξηθνχ
ιφγνπ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ9.2 Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα βειηίσζε ηεο νκαδηθήο απφδνζεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξψο νξίδεηαη ε νκάδα θαη πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο.

ΑΓ2

Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ θαζνξηζκνχ μεθάζαξσλ ξφισλ θαη επζπλψλ ζην θάζε κέινο ηεο νκάδαο.

ΑΓ3

Ξνηα είλαη ηα απαηηνχκελα επίπεδα απφδνζεο θαη ζηφρνη γηα ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο θαη πνηνο ηα
θαζνξίδεη.

ΑΓ4

Ξνηα είλαη ηα απαηηνχκελα πνηνηηθά επίπεδα ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο.

ΑΓ5

Ξνηα ε ζεκαζία ηεο θαηαλφεζεο ησλ άιισλ θαη ηεο πξφζπκεο αθξφαζεο, έζησ θαη αλ δελ
ζπκθσλείο κε ηε γλψκε ηνπο.

ΑΓ6

Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο ηεο θαιήο επηθνηλσλίαο πνπ εθπέκπνπλ ζαθή, ζχληνκα θαη μεθάζαξα
κελχκαηα, γξαπηά θαη πξνθνξηθά.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ9 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ9.3 Θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο ηεξαξρίαο, ζηφρσλ θαη δηαδηθαζηψλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Ιεξαξρία
Γηεπζπληήο
Άκεζα Ξξντζηάκελνο
Έκπεηξνη Ππλάδειθνη

ΚΑ1 Λα ηεξείο ηελ ηεξαξρία φπνηε αλαθέξεζαη πξνο ηνπο
αλσηέξνπο ζνπ.
ΚΑ2 Λα αθνινπζείο πηζηά ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη φπνπ
ρξεηάδεζαη δηεπθξηλίζεηο, λ’ απεπζχλεζαη ζηνπο αξκνδίνπο.
ΚΑ3 Λα αθνινπζείο ηελ νκάδα θαη λα ζπλεηζθέξεηο ζηελ επίηεπμε
ησλ ζηόρσλ ηεο.
ΚΑ4 Λα εθαξκφδεηο ηηο έλλνηεο «εηαηξηθή ηεξαξρία», «ζηφρνη»
«δηαδηθαζίεο».

ΠΔ2 Αλαθνξέο
Αηηήκαηα
Ξαξαηεξήζεηο
Ξξνηάζεηο/Δηζεγήζεηο
Ξαξάπνλα
Πρφιηα
ΠΔ3 Αξκόδηνη
Ηεξαξρηθά αλψηεξνη
Ππλεξγάηεο
Θεληξηθή πεξεζία
ΠΔ4 ηόρνη
Ξνζνηηθνί
Ξνηνηηθνί
Θαηαλνεηνί
ΠΔ5 Γηαδηθαζίεο
Ρξφπνη ελέξγεηαο
Ξνξεία
Γηεμαγσγή ελέξγεηαο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ9.3 Θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο ηεξαξρίαο, ζηφρσλ θαη δηαδηθαζηψλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνχ αλήθεη νξγαληθά ην ηκήκα ζνπ.
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ηεξαξρία ζην ηκήκα.
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο.
ΑΓ4 Ξψο λ’ αθνινπζείο ηηο νδεγίεο θαη ηηο εληνιέο ησλ ηεξαξρηθά αλσηέξσλ ζνπ.
ΑΓ5 Ξνχ ή ζε πνηνλ ζα πξέπεη λ’ αλαηξέρεηο ζρεηηθά κε ζηφρνπο ή δηαδηθαζίεο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ9 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ9.4 Ππκπεξηθνξά, εκθάληζε θαη ελδπκαζία
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Δπαγγεικαηηθή
δενληνινγία
Γηεμαγσγή έξγνπ
Δμάζθεζε επαγγέικαηνο
Λφκνη
Ζζηθνί θαλφλεο
Δζηκηθφ δίθαην

ΚΑ1 Λα ζπκπεξηθέξεζαη ζχκθσλα κε ηε επαγγεικαηηθή
δενληνινγία θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηεο επηρείξεζεο.
ΚΑ2 Λα θξνληίδεηο ψζηε ε θαζεκεξηλή ζνπ εκθάληζε θαη
ελδπκαζία λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο
επηρείξεζεο.
ΚΑ3 Λα αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πεγή αδπλακίεο θαη επθαηξίεο
βειηίσζεο ζρεηηθέο κε ηε ζπκπεξηθνξά, εκθάληζε θαη
ελδπκαζία.

ΠΔ2 Καλνληζκνί
Ξνιηηηθή
Ππλζήθεο εξγαζίαο
Θαζήθνληα
Δξγαζηαθή αζθάιεηα θαη πγεία
Ππκπεξηθνξέο ππαιιήισλ
Αζθάιεηα θαη πνηφηεηα
αγαζψλ
ΠΔ3 Δκθάληζε
Ξξφζσπν
Καιιηά
Σέξηα/λχρηα
Πσκαηηθή θαζαξηφηεηα/νζκή
Ονχρα/ζηνιή
ΠΔ4 Δλδπκαζία
Ονπρηζκφο
Πηνιή
Κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο
Κέζα αηνκηθήο πγηεηλήο
ΠΔ5 Πεγή
Ξξντζηάκελνο
Ππλάδειθνο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ9.4 Ππκπεξηθνξά, εκθάληζε θαη ελδπκαζία
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνην είλαη ην πεξηερφκελν ησλ θαλνληζκψλ ηεο επηρείξεζεο.
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε επαγγεικαηηθή δενληνινγία ηνπ ππάιιεινπ.
ΑΓ3 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί γηα ηελ εκθάληζε θαη ελδπκαζία.
ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο, εκθάληζεο θαη ελδπκαζίαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ10 Αηνκηθή απφδνζε

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Θαιχπηεη ηελ εθηίκεζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αηνκηθψλ ζηφρσλ ζε ζπζρεηηζκφ
κε ηνπο ηκεκαηηθνχο ζηφρνπο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ10.1 Θαζνξηζκφο πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηνπο ηκεκαηηθνχο ζηφρνπο
ΛΑΠ10.2 Απηναμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ10 Αηνκηθή απφδνζε

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ10.1 Θαζνξηζκφο πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηνπο ηκεκαηηθνχο ζηφρνπο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Καηάιιεινη ζηόρνη
Παθείο
Δθηθηνί
Σξνληθά πξνζδηνξηζκέλνη
Ξνζνηηθνί
Ξνηνηηθνί

KA1 Λα ζέηεηο θαηάιιεινπο ζηόρνπο δεκηνπξγψληαο θηινδνμίεο
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο.
ΚΑ2 Λα βεβαηψλεζαη φηη νη ζηόρνη είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηνπο
ζηφρνπο ηνπ ηκήκαηνο φπνπ αλήθεηο αιιά θαη επξχηεξα ηνπο
ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο.
ΚΑ3 Λα επηδηψθεηο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο, ρσξίο λα
πξνηάζζεηο κε πξόθιεζε ηνπο αηνκηθνχο ζνπ ζηφρνπο.
ΚΑ4 Λα επηδηψθεηο ζπλεξγαζία κε ηνπο πξντζηακέλνπο ζνπ, λα
πξνηείλεηο, αιιά θαη λα πηνζεηείο ηηο πξνηάζεηο ηνπο.

ΠΔ2 πλδεδεκέλνη ζηόρνη
Ππλδπαζκέλνη
Δλαξκνληζκέλνη
Ξξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε
ΠΔ3 Πξόθιεζε
Αδηαθνξία γηα ηνπο
εηαηξηθνχο
Ξιήξεο αληηπαξάζεζε
Δκθαληηθή αληίζεζε
ΠΔ4 πλεξγαζία κε ηνπο
πξντζηάκελνπο
Ραθηηθή επηθνηλσλία
Αληαιιαγή απφςεσλ
Αλαζθφπεζε απνηειεζκάησλ
Αλαζεψξεζε ζηφρσλ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ10.1 Θαζνξηζκφο πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηνπο ηκεκαηηθνχο ζηφρνπο

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

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ10 Αηνκηθή απφδνζε

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ10.2 Απηναμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Δπίπεδν Απόδνζεο
Αμηνιφγεζε
Ππλεηζθνξά
Πχλνιν
Δμέιημε

ΚΑ1 Λα αμηνινγείο ηνλ εαπηφ ζνπ κε ηε κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα
δειαδή λα θξίλεηο απφ κφλνο ζνπ ζε πνην επίπεδν απόδνζεο
βξίζθεζαη απφ απφςεσο αηνκηθήο απόδνζεο ζηελ εξγαζία
ζνπ.
ΚΑ2 Λα ζπκκεηέρεηο ζεηηθά θαη επνηθνδνκεηηθά ζηε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζήο ζνπ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο.
ΚΑ3 Λα δεηάο πιεξνθόξεζε απφ ηνπο αξκόδηνπο.
ΚΑ4 Λα αμηνπνηείο ηελ πιεξνθόξεζε πνπ ζνπ δίλνπλ γηα λα
βειηηψλεηο ζπλερψο ην επίπεδν ηεο αηνκηθήο απφδνζήο ζνπ.
ΚΑ5 Κε βάζε ηελ απηναμηνιφγεζε, λα εθπέκπεηο ζηελ εξγαζία ζνπ,
φια εθείλα ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ ήδε δηαζέηεηο, ζπζηεκαηηθά
λα ηα θαιιηεξγείο θαη λα ηα βειηηψλεηο, θαη λα ηα πξνβάιιεηο κε
επηδεμηφηεηα, ζπλέπεηα, ζπλέρεηα θαη ζχλεζε.
ΚΑ6 Κε βάζε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο
ζνπ, λα επηηπγράλεηο «απηνξξύζκηζε».

ΠΔ2 Αηνκηθή Απόδνζε
Ξνζνηηθή
Ξνηνηηθή
Νξγαλσηηθή
ΠΔ3 Πιεξνθόξεζε
Δλεκέξσζε
Ξιεξνθφξεζε
Αλαγλψξηζε
Δπηβξάβεπζε
Δπίπιεμε
ΠΔ4 Αξκόδηνη
Ξξντζηάκελνο
Ππλάδειθνη
ΠΔ5 Αμηνπνίεζε
Πχγθξηζε
Απηνπαξαθίλεζε
Γηφξζσζε
Βειηίσζε
ΠΔ6 Απηνξξύζκηζε
Σεηξαγψγεζε παξνξκεηηθψλ
ηάζεσλ
Βειηίσζε αδπλακηψλ
Θαηνρχξσζε πξνζφλησλ
φπσο, πξσηνβνπιία,
δεκηνπξγηθφηεηα, αμηνπηζηία,
δέζκεπζε
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ10.2 Απηναμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηνο είλαη ν ηξφπνο ηεο απηναμηνιφγεζεο.
ΑΓ2 Ξνηνο είλαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο γηα λα δεηήζεηο αλαπιεξνθφξεζε απφ ηνπο αξκφδηνπο.
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο απφ πνηνλ ρξεηάδεηαη λα δεηάο αλαπιεξνθφξεζε.
ΑΓ4 Ρί είλαη απηνγλσζία, δειαδή γλψζε ησλ ηζρπξψλ ζηνηρείσλ ηνπ εαπηνχ ζνπ, παξάιιεια φκσο ησλ
αδπλακηψλ θαη ησλ νξίσλ ζνπ φπσο βηνινγηθψλ, ςπρηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ.
ΑΓ5 Ρί είλαη ε απηνξξχζκηζε.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ11 Θινπέο θαη απψιεηεο

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Θαιχπηεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα πξφιεςε θαη κείσζε ησλ θινπψλ θαη ησλ απσιεηψλ ζηνλ εξγαζηαθφ
ρψξν θαη ηνπο θηλδχλνπο ζηελ αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ, ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ
ππνζηαηηθψλ θαζψο θαη ηνπο δείθηεο θινπψλ θαη απσιεηψλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ11.1

Ππλεηζθνξά ζηελ αζθάιεηα εκπνξεπκάησλ θαη ππνζηαηηθψλ

ΛΑΠ11.2

ινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθψλ κε θινπέο θαη απψιεηεο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ11 Θινπέο θαη απψιεηεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ11.1 Ππλεηζθνξά ζηελ αζθάιεηα εκπνξεπκάησλ θαη ππνζηαηηθψλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1 Λα ελεξγείο ψζηε νη θίλδπλνη απφ θινπέο, απώιεηεο
ή/θαη νη θαθόβνπιεο δεκηέο εκπνξεπκάησλ.
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα αλαθέξνληαη ζηελ αξκφδηα
πεγή.
ΚΑ3 Λα παίξλεηο κέηξα γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ
θηλδχλσλ απφ θινπέο, απψιεηεο ή θαη δεκηέο ζχκθσλα κε
ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο.

ΠΔ1 Κινπέο
Δκπνξεπκάησλ ζε ρψξνπο
έθζεζεο ή ζε απνζήθεο
Κεηξεηψλ απφ ηα ηακεία
ΠΔ2 Απώιεηεο
Απεξηζθεςίεο
Έιιεηςε κέηξσλ αζθάιεηαο
ΠΔ3 Καθόβνπιεο δεκηέο
εκπνξεπκάησλ
Πε ρψξνπο έθζεζεο
Πε απνζήθεο
Πε ππνζηαηηθά
Δμνπιηζκφο
ΠΔ4 Πεγή
Ξξντζηάκελνο
Ππλάδειθνο
Αζηπλνκία
Ξπξνζβεζηηθή
Δηαηξείεο αζθάιεηαο
ΠΔ5 Μέηξα
Ξξφιεςε θηλδχλσλ
Απνκάθξπλζε θηλδχλσλ
Ξξνζηαζία εκπνξεπκάησλ,
ππνζηαηηθψλ θαη εμνπιηζκνχ
Σξήζε ζπζηεκάησλ
πξφιεςεο θινπψλ
Δλεκέξσζε
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ11.1 Ππλεηζθνξά ζηελ αζθάιεηα εκπνξεπκάησλ θαη ππνζηαηηθψλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο πξφιεςεο θινπψλ, απσιεηψλ θαη δεκηψλ θαη πνηα ηα κέηξα πνπ
ιακβάλνληαη.

ΑΓ2

Ξψο αλαγλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο ζρεηηθά κε θινπέο, απψιεηεο θαη δεκηέο.

ΑΓ3

Ξνηα είλαη ε πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο γηα ην ρεηξηζκφ θινπψλ, απσιεηψλ θαη δεκηψλ θαη πψο
εθαξκφδεηαη.

ΑΓ4

Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ην ρεηξηζκφ πεξηπηψζεσλ θινπψλ, απσιεηψλ θαη δεκηψλ.

ΑΓ5

Ξψο επηθνηλσλνχκε κε ηελ αζηπλνκία ζε πεξηπηψζεηο θινπψλ, απσιεηψλ θαη θαθφβνπισλ
δεκηψλ.

ΑΓ6

Ξψο εθαξκφδνληαη ηα κέηξα πξφιεςεο ή αληηκεηψπηζεο πεξηπηψζεσλ θινπψλ, απσιεηψλ θαη
δεκηψλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ11 Θινπέο θαη απψιεηεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ11.2 ινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθψλ κε θινπέο θαη απψιεηεο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Δπεξεαδόκελνη
Δζχ
Ξειάηεο
Ππλάδειθνη

ΚΑ1 Λα ρεηξίδεζαη έγθαηξα θαη ζσζηά πεξηπηψζεηο θινπψλ,
απσιεηψλ θαη δεκηψλ επηδεηθλχνληαο ςπρξαηκία γηα
απνθπγή ηεο αλαζηάησζεο ζηνπο πειάηεο.
ΚΑ2 Λα παίξλεηο κέηξα πξνζηαζίαο ψζηε νη επεξεαδόκελνη
απφ θινπέο, απψιεηεο θαη δεκηέο λα εκπνδίδνληαη ή λα
απνκαθξχλνληαη.
ΚΑ3 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο ζηελ αξκόδηα πεγή
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θινπψλ, απσιεηψλ θαη δεκηψλ.
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ΠΔ2 Αξκόδηα Πεγή
Ξξντζηάκελνο
Ππλάδειθνο
Αζηπλνκία
Ξπξνζβεζηηθή
Δηαηξείεο αζθάιεηαο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ11.2 ινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθψλ κε θινπέο θαη απψιεηεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο κείσζεο ησλ θηλδχλσλ απφ θινπέο, απψιεηεο θαη δεκηέο θαη πψο
εθαξκφδνληαη.

ΑΓ2

Ξψο δηαηεξείο ηελ απηνζπγθξάηεζε θαη ηελ ςπρξαηκία ζνπ ζε πεξηπηψζεηο θινπψλ, απσιεηψλ θαη
δεκηψλ.

ΑΓ3

Ξψο ρεηξίδεζαη ηνπο πειάηεο ζε πεξηπηψζεηο θινπψλ, απσιεηψλ θαη δεκηψλ, ψζηε λα
πξνζηαηεπηεί ην θχξνο ηεο επηρείξεζεο.

ΑΓ4

Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο θαη ελεκέξσζεο ηεο αξκφδηαο πεγήο.

ΑΓ5

Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ην ρεηξηζκφ πεξηπηψζεσλ θινπψλ, απσιεηψλ θαη δεκηψλ.

ΑΓ6

Ξψο επηθνηλσλείο κε ηελ αζηπλνκία ζε πεξηπηψζεηο θινπψλ, απσιεηψλ θαη δεκηψλ.
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100

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛAΠ 12 Ξεξηβαιινληηθή πξνζηαζία

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Θαιχπηεη ηηο ελέξγεηεο πνπ εθαξκφδνπλ νη εξγαδφκελνη ζην ρψξν απνζήθεο ζε ζέκαηα αλαθχθισζεο
πιηθψλ θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ12.1 Ππιινγή, δηαρσξηζκφο θαη δηαρείξηζε πιηθψλ αλαθχθισζεο
ΛΑΠ12.2 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛAΠ12 Ξεξηβαιινληηθή πξνζηαζία

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ12.1 Ππιινγή, δηαρσξηζκφο θαη δηαρείξηζε πιηθψλ αλαθχθισζεο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Αλαθπθιώζηκα πιηθά
Σαξηφθνπηα θαη θπκαηνεηδή
ραξηνθηβψηηα (corrugated
cardboard)
Ξιαζηηθά θηικ ζπλήζσο απφ
LDPE, HDPE
Ξιαζηηθά θηβψηηα θαη ηειάξα
ζπλήζσο απφ HDPE
Ξιαζηηθά βαξέιηα ζπλήζσο απφ
PE θαη PVC
Κεηαιιηθνί θαη πιαζηηθνί ηκάληεο
Μχιηλεο παιέηεο θαη ηειάξα
Κεηαιιηθά βαξέιηα θαη ηελεθέδεο
Γπαιί
Κπαηαξίεο
Ζιεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά είδε

ΚΑ1

Λα ζπιιέγεηο αλαθπθιώζηκα πιηθά.

ΚΑ2

Λα δηαρσξίδεηο θαη λα ηνπνζεηείο ζηα ζεκεία/ρώξνπο
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηα αλαθπθιώζηκα
πιηθά.

ΚΑ3

Λα απνκαθξχλεηο κε αλαθπθιψζηκα πιηθά θαη λα ηα
απνξξίπηεηο ζε ζθπβαινδνρεία ή θάδνπο απνξξηκκάησλ.

ΚΑ4

Λα εηνηκάδεηο ηα πιηθά γηα ηελ πεξηζπιινγή απφ ηνπο
δηαρεηξηζηέο απνξξηκκάησλ.

ΠΔ2 εκεία/ρώξνη πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο αλαθπθιώζηκσλ
πιηθώλ
Απνξξηκαηνθηβψηην
Θάδνο
Ξιαζηηθφ δνρείν
παίζξηνο ρψξνο
Θιεηζηφο απνζεθεπηηθφο ρψξνο
Ππκπηεζηήο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ12.1 Ππιινγή, ηαμηλφκεζε θαη δηαρείξηζε πιηθψλ αλαθχθισζεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ρί είλαη ε αλαθχθισζε θαη γηαηί είλαη ζεκαληηθή.
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη ππνρξεψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάθηεζε θαη αλαθχθισζε ησλ ζπζθεπαζηψλ
ηνπο.
ΑΓ3 Ξνηα απνξξίκκαηα ηεο απνζήθεο αλαθπθιψλνληαη θαη πνηα φρη.
ΑΓ4 Ξψο δηαρσξίδνληαη θαη πνπ θπιάγνληαη ηα πιηθά πξνο αλαθχθισζε.
ΑΓ5 Ξνην είλαη ην πξφγξακκα πεξηζπιινγήο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛAΠ12 Ξεξηβαιινληηθή πξνζηαζία

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ12.2 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1. θνπόο ρξήζεο ελέξγεηαο
Φσηηζκφο
Τχμε
Θέξκαλζε

ΚΑ1 Λα ιακβάλεηο κέηξα γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αλαιφγσο
ηνπ ζθνπνύ ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο.
ΚΑ2 Λα παξαθνινπζείο θαη λα αλαγλσξίδεηο ζπζθεπέο νη νπνίεο
είλαη ελεξγνβφξεο θαη λα αλαθέξεηο ζηνλ πξντζηάκελν
ζνπ.
ΚΑ3 Λα εηζεγείζαη κέηξα θαη πξαθηηθέο ζηελ επηρείξεζε γηα
ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ12.2

Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ρη γλσξίδεηο γηα ηηο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο αέξηεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.
ΑΓ2. Ρη απιά κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην ρψξν εξγαζίαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛAΠ 13 Δπηθνηλσλία ζηελ Διιεληθή γιψζζα

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο, πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο
ζε ζέκαηα θαζεκεξηλψλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλαληήζεσλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ13.1 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο.
ΛΑΠ13.2 Ξαξνπζίαζε αγαζψλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο.
ΛΑΠ13.3 Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛAΠ 13 Δπηθνηλσλία ζηελ Διιεληθή γιψζζα

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ13.1 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Πιεξνθνξίεο
Γηα αγαζά
Γηα πιηθά
Γηα δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο
Γηα κεηαθνξά θαη παξάδνζε
Γηα νηθνλνκηθνχο νξνχο
ζπκθσλίεο θαη πιεξσκέο

ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα ζπλδπάδεηο ζσζηά ζπλήζεηο
εθθξάζεηο ξνπηίλαο, γηα λα δεηάο θαη λα παξέρεηο
πιεξνθνξίεο θαη λα θεξδίδεηο ηελ πξνζνρή ησλ
ζπλνκηιεηώλ ζνπ.
ΚΑ2 Λα ηξνπνπνηείο ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ νκηιία ζνπ κε
ηξφπν πνπ λα ηαηξηάδεη ζην πεξηερφκελν θαη ζηελ
επηθνηλσλία ζνπ κε ζπλνκηιεηέο ζνπ, ψζηε λα
απνθεχγεηαη ε δηαθνπή ηεο ζπδήηεζεο κε παξέκβαζε απφ
ηξίηνπο.
ΚΑ3 Λα αλαθέξεηο θαη λα δεηάο βνήζεηα απφ ηελ αξκφδηα
πεγή γηα πεξηπηψζεηο πνπ ε επηθνηλσλία δελ έγηλε
θαηνξζσηή.
ΚΑ4 Λα βεβαηψλεζαη φηη ζπγθεθξηκέλνη όξνη κεηαδίδνληαη
ζσζηά ζηνπο ζπλνκηιεηέο.
ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο άιια κε πξνθνξηθά κέζα
επηθνηλσλίαο, φηαλ ηα κελχκαηα δελ κεηαδίδνληαη ζσζηά
κέζσ ηεο πξνθνξηθήο ζπδήηεζεο.

ΠΔ2 πλνκηιεηέο
Ξξνκεζεπηέο
Ξειάηεο
Ππλεξγάηεο
Λαπηηιηαθέο θαη αεξνπνξηθέο
εηαηξείεο
Δθηεισληζηέο
Κεηαθνξείο
Θξαηηθέο ππεξεζίεο
ΠΔ3 Δπηθνηλσλία
Ιεθηηθή
Φσλεηηθή
Πσκαηηθή
ΠΔ4 Πεγή
Ππλάδειθνο
Ξξντζηάκελνο
ΠΔ5 Όξνη
Σαξαθηεξηζηηθά πιηθψλ
Ρχπνη ζπζθεπαζίαο
Ρξφπνη κεηαθνξάο
Σαξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ
Νηθνλνκηθνί νξηζκνί
ΠΔ6 Με πξνθνξηθά κέζα
Θαηάινγνη - δηαθεκηζηηθάπηλαθίδεο
Ζιεθηξνληθά κέζα
Έληππα – εγρεηξίδηα
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ13.1 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο επηθνηλσλίαο ζηα Διιεληθά.
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο εθθξάζεηο θαη ηερληθνί φξνη ζηηο πσιήζεηο θαη αγνξέο θαη πψο
ρξεζηκνπνηνχληαη.
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη πην ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη.
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε αξκφδηα πεγή γηα ζέκαηα γισζζηθήο επηθνηλσλίαο κε πειάηεο.
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο βνήζεηαο απφ ηελ αξκφδηα πεγή.
ΑΓ6 Ξνηα είλαη ηα κε πξνθνξηθά κέζα θαη πψο ηα ρξεζηκνπνηνχκε.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛAΠ 13 Δπηθνηλσλία ζηελ Διιεληθή γιψζζα

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ13.2 Ξαξνπζίαζε αγαζψλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 πλνκηιεηέο
Ξξνκεζεπηέο
Ξειάηεο
Ππλεξγάηεο
Λαπηηιηαθέο θαη αεξνπνξηθέο
εηαηξείεο
Δθηεισληζηέο
Κεηαθνξείο
Θξαηηθέο ππεξεζίεο

ΚΑ1 Λα επηθνηλσλείο ζσζηά κε φινπο ηνπο ζπλνκηιεηέο θαηά
ηελ παξνπζίαζε ησλ αγαζψλ.
ΚΑ2 Λα επηιχεηο ηπρφλ απνξίεο ησλ ζπλνκηιεηψλ γηα αγαζά,
πιηθά ή ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο.
ΚΑ3 Λα θαηεπζχλεηο ηνπο ζπλνκηιεηέο ζηελ θαηάιιειε πεγή,
φηαλ ε επηθνηλσλία γηα πιεξνθφξεζε θαη ζπκβνπιή δελ
είλαη νινθιεξσκέλε.
ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο θαη λα δεηάο βνήζεηα απφ ηελ αξκφδηα
πεγή γηα πεξηπηψζεηο πνπ ε επηθνηλσλία δελ έγηλε
θαηνξζσηή.
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ΠΔ2 Πεγή
Ξξντζηάκελνο
Ππλάδειθνο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ13.2 Ξαξνπζίαζε αγαζψλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ παξνπζίαζε.
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη ηερληθέο παξνπζίαζεο θαη πνηα ηα θχξηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα ηνληζηνχλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο.
ΑΓ3 Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηε γισζζηθή επηθνηλσλία.
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία φηαλ ε επηθνηλσλία δελ γίλεηαη θαηνξζσηή ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛAΠ 13 Δπηθνηλσλία ζηελ Διιεληθή γιψζζα

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ13.3 Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Όξνη
Θαζήθνληα-επζχλεο
Πηφρνη-απνηειέζκαηα
Κηζζνινγηθά ζέκαηα
Ππλδηθαιηζηηθά ζέκαηα
Ζκεξήζηεο δηαηάμεηο
Νξγαλσηηθά ζέκαηα - δνκήο –
ηεξαξρίαο
Θαλνληζκνί - δηαδηθαζίεο –
πνιηηηθή

ΚΑ1 Λα βεβαηψλεζαη ψζηε νη όξνη θαη νη εθθξάζεηο
ππεξεζηαθψλ ζεκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά γηα λα
κπνξείο λα ζπλεηζθέξεηο απνηειεζκαηηθά ζε εξγαζηαθέο
ζπλαληήζεηο.
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο άιια κε πξνθνξηθά κέζα
επηθνηλσλίαο φηαλ ηα κελχκαηα δε κεηαδίδνληαη ζσζηά
κέζσ ηεο πξνθνξηθήο ζπδήηεζεο.
ΚΑ3 Λα αλαθέξεηο θαη λα δεηάο βνήζεηα απφ ηελ αξκφδηα
πεγή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε επηθνηλσλία δελ έγηλε
θαηνξζσηή.
ΚΑ4 Λα ζπλεηζθέξεηο κε νπζηαζηηθέο απόςεηο ζηηο
ζπλαληήζεηο.

ΠΔ2 Με πξνθνξηθά κέζα
Θαηάινγνη - δηαθεκηζηηθά –
πηλαθίδεο
Ζιεθηξνληθά κέζα
Έληππα – εγρεηξίδηα
ΠΔ3 Πεγή
Ξξντζηάκελνο
Ππλάδειθνο
ΠΔ4 Απόςεηο
Δπαγγεικαηηθέο
Θνηλσληθέο
Ξξνζσπηθέο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ13.3 Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο ζπλεηζθνξάο ζε ππεξεζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο.
ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη φξνη θαη εθθξάζεηο θαη πψο ρξεζηκνπνηνχληαη.
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα κε πξνθνξηθά κέζα θαη πψο ηα ρξεζηκνπνηνχκε.
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε αξκφδηα πεγή γηα ζέκαηα γισζζηθήο επηθνηλσλίαο ζε ζπλαληήζεηο ππεξεζηαθψλ
ζεκάησλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ14 Δπηθνηλσλία ζηελ Αγγιηθή γιψζζα

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο γηα πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο, πξνκεζεπηέο θαη
ζπλεξγάηεο ζε ζέκαηα ξνπηίλαο θαη θαζεκεξηλψλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλαληήζεσλ

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ14.1 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο
ΛΑΠ14.2 Ξαξνπζίαζε αγαζψλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο
ΛΑΠ14.3 Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ14 Δπηθνηλσλία ζηελ Αγγιηθή γιψζζα

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ14.1 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Πιεξνθνξίεο
Γηα πξντφληα
Γηα πιηθά
Γηα δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο
Γηα κεηαθνξά θαη παξάδνζε
Γηα νηθνλνκηθνχο φξνπο
ζπκθσλίεο θαη πιεξσκέο

ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα ζπλδπάδεηο ζσζηά ζπλήζεηο
εθθξάζεηο ξνπηίλαο, γηα λα δεηάο θαη λα παξέρεηο
πιεξνθνξίεο θαη λα θεξδίδεηο ηελ πξνζνρή ησλ
ζπλνκηιεηώλ ζνπ.

ΚΑ2 Λα ηξνπνπνηείο ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ νκηιία ζνπ κε ΠΔ2 πλνκηιεηέο
ηξφπν πνπ λα ηαηξηάδεη ζην πεξηερφκελν θαη ζηελ
Ξξνκεζεπηέο
επηθνηλσλία ζνπ κε ζπλνκηιεηέο, ψζηε λα απνθεχγεηαη
Ξειάηεο
ε δηαθνπή ηεο ζπδήηεζεο κε παξέκβαζε απφ ηξίηνπο.
Ππλεξγάηεο
Λαπηηιηαθέο θαη αεξνπνξηθέο
ΚΑ3 Λα αλαθέξεηο θαη λα δεηάο βνήζεηα απφ ηελ αξκφδηα
εηαηξείεο
πεγή γηα πεξηπηψζεηο πνπ ε επηθνηλσλία δελ έγηλε
Δθηεισληζηέο
θαηνξζσηή.
Κεηαθνξείο
Θξαηηθέο ππεξεζίεο
ΚΑ4 Λα βεβαηψλεζαη φηη ζπγθεθξηκέλνη όξνη κεηαδίδνληαη
ζσζηά ζηνπο ζπλνκηιεηέο.
ΠΔ3 Δπηθνηλσλία
Ιεθηηθή
ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο άιια κε πξνθνξηθά κέζα
Φσλεηηθή
επηθνηλσλίαο, φηαλ ηα κελχκαηα δελ κεηαδίδνληαη ζσζηά
Πσκαηηθή
κέζσ ηεο πξνθνξηθήο ζπδήηεζεο.
ΠΔ4 Πεγή
Ππλάδειθνο
Ξξντζηάκελνο
ΠΔ5 Όξνη
Σαξαθηεξηζηηθά πιηθψλ
Ρχπνη ζπζθεπαζίαο
Ρξφπνη κεηαθνξάο
Σαξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ
Νηθνλνκηθνί νξηζκνί
ΠΔ6 Με πξνθνξηθά κέζα
Θαηάινγνη - δηαθεκηζηηθά –
πηλαθίδεο
Ζιεθηξνληθά κέζα
Έληππα – βηβιία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ14.1 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο επηθνηλσλίαο ζηα Αγγιηθά.

ΑΓ2

Ξνηεο είλαη νη ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο εθθξάζεηο φξνη ζηηο αγνξέο θαη πσιήζεηο θαη πψο
ρξεζηκνπνηνχληαη.

ΑΓ3

Ξνηεο είλαη νη πην ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη.

ΑΓ4

Ξνηα είλαη ε αξκφδηα πεγή γηα ζέκαηα γισζζηθήο επηθνηλσλίαο κε πειάηεο.

ΑΓ5

Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο βνήζεηαο απφ ηελ αξκφδηα πεγή.

ΑΓ6

Ξνηα είλαη ηα κε πξνθνξηθά κέζα θαη πψο ηα ρξεζηκνπνηνχκε.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ14 Δπηθνηλσλία ζηελ Αγγιηθή γιψζζα

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ14.2 Ξαξνπζίαζε αγαζψλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 πλνκηιεηέο
Ξξνκεζεπηέο
Ξειάηεο
Ππλεξγάηεο
Λαπηηιηαθέο θαη αεξνπνξηθέο
εηαηξείεο
Δθηεισληζηέο
Κεηαθνξείο
Θξαηηθέο ππεξεζίεο

ΚΑ1

Λα επηθνηλσλείο ζσζηά κε φινπο ηνπο ζπλνκηιεηέο
θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ αγαζψλ.

ΚΑ2

Λα επηιχεηο ηπρφλ απνξίεο ησλ ζπλνκηιεηψλ γηα αγαζά
ή ππεξεζίεο.

ΚΑ3

Λα θαηεπζχλεηο ηνπο ζπλνκηιεηέο ζηελ θαηάιιειε
πεγή, φηαλ ε επηθνηλσλία γηα πιεξνθφξεζε θαη
ζπκβνπιή δελ είλαη νινθιεξσκέλε.

ΚΑ4

Λα αλαθέξεηο θαη λα δεηάο βνήζεηα απφ ηελ αξκφδηα
πεγή γηα πεξηπηψζεηο πνπ ε επηθνηλσλία δελ έγηλε
θαηνξζσηή.
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ΠΔ2 Πεγή
Ξξντζηάκελνο
Ππλάδειθνο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ14.2 Ξαξνπζίαζε αγαζψλ κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ παξνπζίαζε.
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη ηερληθέο παξνπζίαζεο θαη πνηα ηα θχξηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα ηνληζηνχλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο.
ΑΓ3 Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηε γισζζηθή επηθνηλσλία.
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία, φηαλ ε επηθνηλσλία δελ γίλεηαη θαηνξζσηή ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ14 Δπηθνηλσλία ζηελ Αγγιηθή γιψζζα

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ14.3 Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Όξνη
Θαζήθνληα-επζχλεο
Πηφρνη-απνηειέζκαηα
Κηζζνινγηθά ζέκαηα
Ππλδηθαιηζηηθά ζέκαηα
Ζκεξήζηεο δηαηάμεηο
Νξγαλσηηθά ζέκαηα - δνκήο –
ηεξαξρίαο
Θαλνληζκνί - δηαδηθαζίεο – πνιηηηθή
Λνκηθά ζέκαηα

ΚΑ1 Λα βεβαηψλεζαη φηη νη όξνη θαη εθθξάζεηο ππεξεζηαθψλ
ζεκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά, γηα λα κπνξείο λα
ζπλεηζθέξεηο απνηειεζκαηηθά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο.
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο άιια κε πξνθνξηθά κέζα
επηθνηλσλίαο, φηαλ ηα κελχκαηα δελ κεηαδίδνληαη ζσζηά
κέζσ ηεο πξνθνξηθήο ζπδήηεζεο.
ΚΑ3 Λα αλαθέξεηο θαη λα δεηάο βνήζεηα απφ ηελ αξκφδηα
πεγή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε επηθνηλσλία δελ έγηλε
θαηνξζσηή.
ΚΑ4 Λα ζπλεηζθέξεηο κε νπζηαζηηθέο απόςεηο ζηηο
ζπλαληήζεηο.

ΠΔ2 Με πξνθνξηθά κέζα
Θαηάινγνη - δηαθεκηζηηθά – πηλαθίδεο
Ζιεθηξνληθά κέζα
Έληππα – βηβιία
ΠΔ3 Πεγή
Ξξντζηάκελνο
Ππλάδειθνο
ΠΔ4 Απόςεηο
Δπαγγεικαηηθέο
Θνηλσληθέο
Ξξνζσπηθέο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ14.3 Ππλεηζθνξά ζε εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο ζπλεηζθνξάο ζε ππεξεζηαθέο ζπλαληήζεηο κέζσ πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο.

ΑΓ2

Ξνηνη είλαη νη φξνη θαη εθθξάζεηο θαη πψο ρξεζηκνπνηνχληαη.

ΑΓ3

Ξνηα είλαη ηα κε πξνθνξηθά κέζα θαη πψο ηα ρξεζηκνπνηνχκε.

ΑΓ4

Ξνηα είλαη ε αξκφδηα πεγή γηα ζέκαηα γισζζηθήο επηθνηλσλίαο ζε ζπλαληήζεηο ππεξεζηαθψλ
ζεκάησλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ15

ΙΙ.

γηεηλή ηξνθίκσλ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Γηαζθάιηζε ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο θαη ηηο ελέξγεηεο απνζήθεπζεο ησλ ηξνθίκσλ ψζηε λα απνθεπρζεί ν
θίλδπλνο επηκφιπλζεο ηνπο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ15.1 Αηνκηθή πγηεηλή γηα απνθπγή ηεο επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ
ΛΑΠ15.2 Ππληήξεζε θαη δηαηήξεζε ηξνθίκσλ ζε πγηεηλέο ζπλζήθεο θαη ζε ζσζηά επίπεδα πνηφηεηαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ15 γηεηλή ηξνθίκσλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ15.1 Αηνκηθή πγηεηλή γηα απνθπγή ηεο επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Σερληθέο θαζαξηζκνύ
Γηα ηελ αθαίξεζε ζπλεζηζκέλσλ
αθαζαξζηψλ
Γηα ηελ αθαίξεζε αζπλήζηζησλ
αθαζαξζηψλ θαη εζηηψλ κφιπλζεο

ΚΑ1 Λα θξνληίδεηο ψζηε ηα καιιηά, ην δέξκα, ηα λχρηα θαη ηα
ξνχρα λα δηαηεξνχληαη θαζαξά.
ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο ηερληθέο θαζαξηζκνύ, ψζηε λα
επηηπγράλνληαη ηα ζσζηά επίπεδα θαζαξηφηεηαο.
ΚΑ3 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πεγή
πεξηπηψζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζσζηψλ
επηπέδσλ θαζαξηφηεηαο.
ΚΑ4 Λα θνξάο ζσζηά ηνλ ελδεδεηγκέλν ξνπρηζκφ θαη λα ηνλ
δηαηεξείο θαζαξφ.
ΚΑ5 Λα βεβαηψλεζαη φηη νη ρψξνη εξγαζίαο δηαηεξνχληαη ζε
ζσζηή πγηεηλή θαη αζθαιή θαηάζηαζε.
ΚΑ6 Λα βεβαηψλεζαη ψζηε ε πξνζσπηθή ζνπ ζπκπεξηθνξά λα
ζπκθσλεί κε ηνπο θαλνληζκνχο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ
φπσο νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
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ΠΔ2 Πεγή
Ξξντζηάκελνο
Ππλάδειθνο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ15.1 Αηνκηθή πγηεηλή γηα απνθπγή ηεο επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο θαζαξηφηεηαο γηα δηαηήξεζε ηεο πγηεηλήο ηξνθίκσλ.
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα απαηηνχκελα επίπεδα πγηεηλήο ηξνθίκσλ φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία.
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη ηερληθέο θαζαξηζκνχ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ.
ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηερληθψλ θαζαξηζκνχ
θαη ησλ επηπέδσλ πγηεηλήο θαη πνηα ε δηαδηθαζία ελεκέξσζήο ηνπ.
ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θίλδπλνη κφιπλζεο απφ ηξφθηκα.
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θίλδπλνη κφιπλζεο γηα ηα ηξφθηκα.

125

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ15 γηεηλή ηξνθίκσλ Η

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ15.2 Ππληήξεζε θαη δηαηήξεζε ηξνθίκσλ ζε πγηεηλέο ζπλζήθεο θαη ζε ζσζηά επίπεδα
πνηφηεηαο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Υώξνη έθζεζεο θαη
απνζήθεπζεο
Σψξνη ειεγρφκελεο
ζεξκνθξαζίαο
Σψξνη κε ειεγρφκελεο
ζεξκνθξαζίαο

ΚΑ1 Λα θάλεηο ειέγρνπο ψζηε ηα ηξφθηκα λα δηαηεξνχληαη ζε
ζσζηφ θαη ειεγρφκελν πεξηβάιινλ πγηεηλήο.
ΚΑ2 Λα βεβαηψλεζαη φηη ηα απνζέκαηα ησλ ηξνθίκσλ
δηαηεξνχληαη ζηηο ζσζηέο πνζφηεηεο, ζε πγηεηλφ
πεξηβάιινλ.
ΚΑ3 Λα βεβαηψλεζαη φηη ε ελαιιαγή ηνπο (rotation) γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο θαη ηε κέζνδν first in
first out.
ΚΑ4 Λα θάλεηο ειέγρνπο ψζηε νη εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ
ηξνθίκσλ λα είλαη κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλα πιαίζηα.
ΚΑ5 Λα βεβαηψλεζαη φηη νη ρώξνη έθζεζεο θαη
απνζήθεπζεο ησλ ηξνθίκσλ δηαηεξνχληαη κέζα ζηα
ζσζηά πιαίζηα ειεγρφκελσλ ζεξκνθξαζηψλ.
ΚΑ6 Λα αλαγλσξίδεηο ηα πξνβιεκαηηθά αγαζά θαη λα παίξλεηο
ηα θαηάιιεια κέηξα.
ΚΑ7 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πεγή
πεξηπηψζεηο πξνβιεκαηηθψλ ηξνθίκσλ.
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ΠΔ2 Καηάιιεια κέηξα
Απνκάθξπλζε ηξνθίκσλ
Αιιαγή ηξνθίκσλ
Δλεκέξσζε αξκνδίσλ
ΠΔ3 Πεγή
Ξξντζηάκελνο
Ππλάδειθνο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ15.2 Ππληήξεζε θαη δηαηήξεζε ηξνθίκσλ ζε πγηεηλέο ζπλζήθεο θαη ζε ζσζηά επίπεδα
πνηφηεηαο
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξνηνη είλαη νη ζσζηνί έιεγρνη γηα ηε δηαηήξεζε ελφο ζσζηνχ πεξηβάιινληνο πγηεηλήο
ηξνθίκσλ.

ΑΓ2

Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο πγηεηλήο ηξνθίκσλ ζηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ.

ΑΓ3

Ξψο επηζεκαίλνληαη ηα πξνβιεκαηηθά ηξφθηκα.

ΑΓ4

Ξψο δηαηεξείο ζσζηά απνζέκαηα ηξνθίκσλ θαη πψο γίλεηαη ε ζσζηή ελαιιαγή (rotation)
ησλ ηξνθίκσλ.

ΑΓ5

Ρί είλαη θαη πσο εθαξκφδεηαη ην first in first out.

ΑΓ6

Ξψο δηαηεξείο ηνπο ρψξνπο ειεγρφκελεο ζεξκνθξαζίαο.

ΑΓ7

Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ή αιιαγήο πξνβιεκαηηθψλ ηξνθίκσλ.

ΑΓ8

Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη ελεκέξσζεο ηνπ αξκφδηνπ γηα πξνβιεκαηηθά
ηξφθηκα.

ΑΓ9

Ξνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηελ πγηεηλή ηξνθίκσλ.

ΑΓ10 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ηξνθίκσλ απφ πειάηεο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ16 Βαζηθή ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ινγηζκηθνχ απνζήθεο

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ρξήζε ιεηηνπξγηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη ινγηζκηθνχ απνζήθεο θαζψο θαη δηαρείξηζε εθηππψζεσλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ16.1 Ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ρξήζε εθηππσηή
ΛΑΠ16.2 Δηζαγσγή δεδνκέλσλ ζην ινγηζκηθφ απνζήθεο θαη εθηχπσζε ζρεηηθψλ αλαθνξψλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ16 Βαζηθή ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ινγηζκηθνχ απνζήθεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ16.1 Ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ρξήζε εθηππσηή
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Μέξε θαη ζπζθεπέο ελόο
ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή
Θεληξηθή κνλάδα
Νζφλε
Ξιεθηξνιφγην
Ξνληίθη
Δθηππσηήο

ΚΑ1 Λα εθθηλείο, ηεξκαηίδεηο θαη επαλεθθηλείο ηνλ ειεθηξνληθφ
ππνινγηζηή.
ΚΑ2 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηα κέξε θαη ζπζθεπέο ελόο
ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή.
ΚΑ3 Λα ξπζκίδεηο βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ
πξνγξάκκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.
ΚΑ4 Λα εξγάδεζαη κε ηα ζηνηρεία επηθάλεηαο εξγαζίαο.
ΚΑ5 Λα αλνίγεηο θαη λα θιίλεηο εθαξκνγέο.
ΚΑ6 Λα θάλεηο ρξήζε ησλ παξαζύξσλ.

ΠΔ2 Βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ
ιεηηνπξγηθνύ πξνγξάκκαηνο
Ζκεξνκελία θαη ψξα
Δπηινγή γιψζζαο
Οπζκίζεηο θαη πξνθχιαμε
νζφλεο
Δπηινγή εθηππσηή
ΠΔ3 ηνηρεία επηθάλεηαο
εξγαζίαο
Κελνχ έλαξμεο
Γξακκή εξγαζηψλ
Δπηθάλεηα εξγαζίαο
Δηθνλίδηα ζπληφκεπζεο

ΚΑ7 Λα δηαρεηξίδεζαη εθηππώζεηο.

ΠΔ4 Υξήζε παξαζύξσλ
Σξήζε ζηνηρείσλ παξαζχξσλ
φπσο ξάβδνο θχιηζεο,
γξακκή εξγαιείσλ
Διαρηζηνπνίεζε,
κεγηζηνπνίεζε, επαλαθνξά,
θιείζηκν, κεηαθίλεζε
παξαζχξσλ
Ραμηλφκεζε πεξηερφκελσλ
ΠΔ5 Δθηππώζεηο
Δπηινγή εθηππσηή
Δληνιή εθηχπσζεο
Οχζκηζε εθηχπσζεο
Ξαχζε θαη δηαγξαθή
εθηχπσζεο
Ρνπνζέηεζε κειαλνδνρείνπ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ16.1 Ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ρξήζε εθηππσηή

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
AΓ1

Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα πεξηγξάθεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ησλ
θχξησλ κεξψλ ηνπ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηνλ ρεηξηζκφ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, θχξησλ κεξψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο έλα δεκνθηιέο ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ16

ΙΙ.

Βαζηθή ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ινγηζκηθνχ απνζήθεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ16.2

Δηζαγσγή δεδνκέλσλ ζην ινγηζκηθφ απνζήθεο θαη εθηχπσζε ζρεηηθψλ αλαθνξψλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:
ΚΑ1 Λα εθθηλείο θαη λα ηεξκαηίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ
απνζήθεο.
ΚΑ2 Λα επηιέγεηο κε επηηπρία ηηο θχξηεο εληνιέο ζηηο γξακκέο
ξχζκηζεο θαη κελνχ.
ΚΑ3 Λα εηζάγεηο δεδνκέλα ζην ινγηζκηθφ.
ΚΑ4 Λα απνζεθεχεηο δεδνκέλα ζην ινγηζκηθφ.
ΚΑ5 Λα επηιέγεηο, ξπζκίδεηο θαη εθηππψλεηο ζρεηηθέο αλαθνξέο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ16.2 Δηζαγσγή δεδνκέλσλ ζην ινγηζκηθφ απνζήθεο θαη εθηχπσζε ζρεηηθψλ αλαθνξψλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
AΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο ρξήζεηο ελφο ινγηζκηθνχ απνζήθεο.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ελφο δεκνθηινχο ινγηζκηθνχ απνζήθεο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ17 Ξαξαιαβή αγαζψλ ΗΗ

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ξξνγξακκαηηζκφο ησλ παξαιαβψλ, ζπληνληζκφ κε πξνκεζεπηέο, Αξρέο, ηκήκαηα ηεο
επηρείξεζεο φπσο απνζήθεο θαη παξαγσγή, πξνεηνηκαζία γηα ηελ παξαιαβή, εθθφξησζε,
έιεγρν ησλ εκπνξεπκάησλ θαη δηαρείξηζε κε ζπκκνξθνχκελσλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ17.1 Ξξνγξακκαηηζκφο παξαιαβψλ
ΛΑΠ17.2 Δζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο ζπληνληζκφο θαη επηθνηλσλία
ΛΑΠ17.3 Ξξνεηνηκαζία γηα ηελ παξαιαβή
ΛΑΠ17.4 Δθθφξησζε, επίβιεςε θαη αζθάιεηα
ΛΑΠ17.5 Έιεγρνο παξαιαβήο
ΛΑΠ17.6 Γηαρείξηζε κε ζπκκνξθνχκελνπ αγαζνχ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ17 Ξαξαιαβή αγαζψλ ΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ17.1 Ξξνγξακκαηηζκφο παξαιαβψλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Πξνγξακκαηηζκόο
παξαιαβώλ
Όια ηα αγαζά, φπσο πξψηεο
χιεο, εκηηειή, ηειηθά
πξντφληα, αλαιψζηκα,
εμαξηήκαηα
Όιεο νη αγνξέο

ΚΑ1 Λα πξνγξακκαηίδεηο ηηο παξαιαβέο ζε αγαζά ζε εκεξήζηα
θαη εβδνκαδηαία βάζε.
ΚΑ2 Λα θαζνξίδεηο αξκνδηφηεηεο ζε θάζε πθηζηάκελν θαη λα
δηαζθαιίδεηο φηη γλσξίδνπλ ην πξφγξακκα παξαιαβψλ θαη ηη
πξέπεη λα θάλεη θαζέλαο.
ΚΑ3 Λα ζπληνλίδεζαη κε ηνπο ππεπζύλνπο άιισλ ηκεκάησλ έηζη
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη απξφζθνπηα ε δηεξγαζία ηνπ
πξνγξάκκαηνο παξαιαβψλ.
ΚΑ4 Να επηθνηλσλείο θαη λα ζπληνλίδεηο εμσηεξηθνύο
ζπλεξγάηεο γηα ηελ νκαιή δηεξγαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο
παξαιαβψλ.
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ΠΔ2 πληνληζκόο κε
ππεπζύλνπο ηκεκάησλ
Αγνξέο
Ξαξαγσγή
Ξσιήζεηο
ΠΔ3 Δπηθνηλσλία θαη
ζπληνληζκόο κε εμσηεξηθνύο
ζπλεξγάηεο
Δθηεισληζηή
Θξαηηθέο ππεξεζίεο
Ξξνκεζεπηέο αγαζψλ
Κεηαθνξείο
Ξξνκεζεπηέο εμνπιηζκνχ
εθθφξησζεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ17.1 Ξξνγξακκαηηζκφο παξαιαβψλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη κέγηζηεο δπλαηφηεηεο παξαιαβήο ηεο επηρείξεζεο ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζε
εβδνκαδηαία βάζε.
ΑΓ2 Ξνηνο είλαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο αηφκσλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πεηχρεηο κέγηζηε απφδνζε.
ΑΓ3 Ξνηα αγαζά έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε θίλεζε θαη πνηα ηελ ειάρηζηε.
ΑΓ4 Ξφζεο εκέξεο δηαξθνχλ ηα απνζέκαηα αγαζψλ κε ηελ κεγαιχηεξε θίλεζε.
ΑΓ5 Ξφζεο εκέξεο ρξεηάδεηαη γηα λα παξαιεθζνχλ αγαζά κεγάιεο θίλεζεο.
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο κε πνηα ζηειέρε θαη πνηα ηκήκαηα εληφο ηεο επηρείξεζεο ζπληνλίδεζαη γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ παξαιαβψλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ17 Ξαξαιαβή αγαζψλ ΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ17.2 Δζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο ζπληνληζκφο θαη επηθνηλσλία
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Σκήκαηα ηεο
επηρείξεζεο
Ρκήκα Αγνξψλ
Ρκήκα Ξαξαγσγήο
Ρκήκα Ξσιήζεσλ
Ρκήκα Κάξθεηηλγθ
Ινγηζηήξην

ΚΑ1

Λα έρεηο ζπλερή επηθνηλσλία κε ηα ζηειέρε απνζεθψλ θαη λα
είζαη ελεκεξσκέλνο γηα ην ηη δηαιακβάλεηαη εληφο ηεο
απνζήθεο ζε ζπλερή βάζε.

KA2

Λα έρεηο ηαθηηθή επηθνηλσλία κε άιια ηκήκαηα ηεο
επηρείξεζεο γηα λα ηνπο ελεκεξψλεηο γηα ηηο παξαιαβέο.

ΚΑ3

Λα ελεκεξψλεζαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο ζε πξψηεο
χιεο, γηα ηηο αλάγθεο ζε πσιήζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο
πξνψζεζεο.

ΚΑ4

Λα έρεηο επηθνηλσλία κε εμσηεξηθνχο πξνκεζεπηέο γηα ηελ
παξαιαβή αγαζψλ, πξψησλ πιψλ θιπ.

ΚΑ5

Λα έρεηο επηθνηλσλία κε ηα εκπιεθόκελα κέξε γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκό παξαιαβώλ εμσηεξηθνύ.
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ΠΔ2 Δκπιεθόκελα κέξε γηα
ηνλ πξνγξακκαηηζκό
παξαιαβώλ εμσηεξηθνύ
Δθηεισληζηηθά γξαθεία
Φνξησηηθά γξαθεία
Λαπηηιηαθέο εηαηξείεο
Κεηαθνξηθέο εηαηξείεο
Αεξνπνξηθέο εηαηξείεο
Κεηαθνξείο
Ρκήκα Ρεισλείσλ
Γηάθνξεο θξαηηθέο ππεξεζίεο
αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ
πξντφληνο φπσο πνπξγείν
γείαο, πνπξγείν Γεσξγίαο
Φπζηθψλ Ξφξσλ θαη
Ξεξηβάιινληνο θαη πνπξγείν
Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη
Ρνπξηζκνχ
Ξξνκεζεπηήο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ17.2 Δζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο ζπληνληζκφο θαη επηθνηλσλία
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξψο δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο απνζήθεο.
ΑΓ2 Ξφηε θαη κε πνηα ηκήκαηα επηθνηλσλείο φηαλ παξαηεξνχληαη ειιείςεηο πξψησλ πιψλ.
ΑΓ3 Ξφηε θαη κε πνηα ηκήκαηα επηθνηλσλείο φηαλ παξαηεξνχληαη ειιείςεηο ηειηθψλ πξντφλησλ.
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απφ ην εμσηεξηθφ .
ΑΓ5 Ξφηε ρξεηάδεηαη λα έξζεηο ζε επαθή κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θαηά ηελ παξαιαβή απφ ην
εμσηεξηθφ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ17 Ξαξαιαβή αγαζψλ ΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ17.3 Ξξνεηνηκαζία γηα ηελ παξαιαβή
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Πξόγξακκα παξαιαβώλ
Πηνηρεία παξαιαβψλ
Θαηαλνκή εξγαζηψλ
Πηειέρε απνζήθεο

ΚΑ1 Λα ελεκεξψλεηο ηα ζηειέρε ηεο απνζήθεο γηα ην εκεξήζην
πξόγξακκα παξαιαβώλ.
ΚΑ2 Λα πξνγξακκαηίδεηο ηηο εξγαζίεο έηζη ψζηε νη παξαιαβέο λα
δηεμάγνληαη νκαιά θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.
KA3 Λα δίλεηο νδεγίεο έηζη ψζηε λα γίλεη ε θαηάιιειε
πξνεηνηκαζία ηνπ ρώξνπ παξαιαβήο.
ΚΑ4 Λα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνο ν ρψξνο, ρσξίο θαλέλα
εκπφδην γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο παξαιαβήο.
ΚΑ5 Λα θξνληίδεηο έηζη ψζηε φινο ν αλαγθαίνο εμνπιηζκόο
εθθόξησζεο λα είλαη δηαζέζηκνο θαη λα ιεηηνπξγεί.
ΚΑ6 Λα θξνληίδεηο έηζη ψζηε ν ρψξνο απνζήθεπζεο ησλ αγαζψλ λα
είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ψζηε ηα παξαιακβαλφκελα αγαζά λα κπνπλ
ζηε ζέζε ηνπο.
ΚΑ7 Λα πξνβαίλεηο ζε ειέγρνπο έηζη ψζηε λα ππάξρεη εγξήγνξζε
θαη νκαιή δηεμαγσγή ηεο ιεηηνπξγίαο παξαιαβψλ ζε θαζεκεξηλή
βάζε.

ΠΔ2 Πξνεηνηκαζία ρώξνπ
εθθόξησζεο
Απνκάθξπλζε εκπνδίσλ
Θαζαξηζκφο θαη επηαμία
Δμνπιηζκφο εθθφξησζεο
Πηειέρε γηα εθθφξησζε
ΠΔ3 Δμνπιηζκόο
εθθόξησζεο
Ξεξνλνθφξν κεραλνθίλεην
Ξεξνλνθφξν ρεηξνθίλεην
Ακάμη
Ρξφιετ
Αλειθπζηήξαο
Ηκάληαο θίλεζεο
Θνριίαο θίλεζεο
Πσιήλα κε αληιία
Γεξαλνί
Φνξηεγά
ΠΔ4 Έιεγρνη
Πηειέρε απνζήθεο
Σψξνη απνζήθεπζεο
Γηαδηθαζία εθθφξησζεο
Κέηξα αζθάιεηαο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ17.3 Ξξνεηνηκαζία γηα ηελ παξαιαβή
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ρη πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παξαιαβψλ.
ΑΓ2 Ξνηνπο αθνξά ε δηεξγαζία ηεο παξαιαβήο.
ΑΓ3 Ξνηα κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο παξαιαβήο.
ΑΓ4 Ξψο αζθείηαη ν έιεγρνο ζηηο παξαιαβέο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ17 Ξαξαιαβή αγαζψλ ΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ17.4 Δθθφξησζε, επίβιεςε θαη αζθάιεηα
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Γηνξζσηηθέο θηλήζεηο
Δπηπξφζζεηα άηνκα γηα
εθηέιεζε ηεο εθθφξησζεο
Δπηπξφζζεηνο εμνπιηζκφο
εθθφξησζεο
Δπέθηαζε ηνπ σξαξίνπ
εξγαζίαο γηα νινθιήξσζε
ηεο εξγαζίαο εθθφξησζεο

ΚΑ1

Λα βεβαηψλεζαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθφξησζεο φια ηα
ζηειέρε βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο ηνπο.

KA2

Λα επηβιέπεηο ηε δηαδηθαζία εθθφξησζεο θαη λα πξνβαίλεηο ζε
δηνξζσηηθέο θηλήζεηο εάλ παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε ή
πξνβιήκαηα.

ΚΑ3

Λα δίλεηο νδεγίεο θαη λα πξνβαίλεηο ζε παξαηεξήζεηο/
νδεγίεο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη θηλδύλσλ.
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ΠΔ2 Παξαηεξήζεηο/νδεγίεο
γηα ηελ απνθπγή
αηπρεκάησλ θαη θηλδύλσλ
Σξήζε κέζσλ αηνκηθήο
πξνζηαζίαο
Ρήξεζε θαλφλσλ αζθάιεηαο
θαηά ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ
Κείσζε ηαρχηεηαο
δηαθίλεζεο
Ρήξεζε αξρψλ εξγνλνκίαο
Δθαξκνγή νξζήο κεζφδνπ
ρεηξνλαθηηθήο κεηαθνξάο
θνξηίσλ
Απνκάθξπλζε ηξίησλ
αηφκσλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ17.4 Δθθφξησζε, επίβιεςε θαη αζθάιεηα
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξψο δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εθθφξησζεο.
ΑΓ2 Ξνχ πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε θαηά ην ζηάδην ηεο εθθφξησζεο.
ΑΓ3 Ξνηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεξνχληαη θαηά ηελ εθθφξησζε.
ΑΓ4 Ξψο αζθείηαη ν επνπηηθφο ξφινο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ17 Ξαξαιαβή αγαζψλ ΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ17.5 Έιεγρνο παξαιαβήο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Έγγξαθα παξαιαβήο/
εθηειώληζεο
Ρηκνιφγηα
Γειηία απνζηνιήο
Θηβσηηνιφγην (Packing List)
Φνξησηηθή (Bill of Lading)
Έληππα Ρκήκαηνο Ρεισλείνπ
Άδεηεο εηζαγσγήο απφ αξκφδηεο
θξαηηθέο ππεξεζίεο
Ξηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο
Ξηζηνπνηεηηθά απφ ππεξεζίεο
ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ
πξντφληνο
Ξηζηνπνηεηηθά εξγαζηεξηαθψλ
δνθηκψλ
Γειψζεηο ζπκκφξθσζεο

ΚΑ1

Λα πξνβαίλεηο ζε επηβεβαίσζε ησλ εγγξάθσλ παξαιαβήο/
εθηειώληζεο γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα ησλ
αλαγξαθνκέλσλ ζηνηρείσλ.

ΚΑ2

Λα πξνβαίλεηο ζε επηβεβαησηηθνχο ειέγρνπο πνζνηήησλ γηα
ηελ επαιήζεπζε ησλ παξαιακβαλνκέλσλ πνζνηήησλ.

ΚΑ3

Λα πξνβαίλεηο ζε έιεγρνπο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηεο
ζπζθεπαζίαο.

ΚΑ4

Λα πξνβαίλεηο ζε έιεγρνπο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ
αγαζνύ.

ΚΑ5

Λα ειέγρεηο αγαζά πνπ θέξνπλ εκεξνκελίεο ιήμεσο ψζηε λα
κελ ππάξρεη ελδερφκελν ιεγκέλα αγαζά ή αγαζά θνληά ζηελ
εκεξνκελία ιήμεο λα θαηαιήγνπλ ζηελ απνζήθε.

KA6

Λα γλσξίδεηο ηελ αιιαγή ηνπ απνζέκαηνο κε ηελ παξαιαβή.

ΚΑ7

Λα αλαθέξεηο ζην αξκόδην άηνκν ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ
παξαηεξνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ.

ΠΔ2 Αλαγξαθόκελα ζηνηρεία
Πηνηρεία παξαιήπηε
Όλνκα, πεξηγξαθή, ηχπνο
αγαζψλ
Ξνζφηεηεο αγαζψλ
Ππζθεπαζία
Θφζηνο
ΠΔ3 Έιεγρνη πνζνηήησλ
Αξηζκφο ηεκαρίσλ/ζπζθεπαζία
Θηβψηηα/παιέηα
Θηιά αλά ζάθν
Ιίηξα/Βαξέιη
Φπζηθφο αξηζκφο ηεκαρίσλ
ρχκα κνξθήο.
ΠΔ4 Φπζηθή θαηάζηαζε
ζπζθεπαζίαο
Πηεξεή ζπζθεπαζία
Απνπζία δηαξξνψλ
Απνπζία νμείδσζεο
Απνπζία ζθηζκέλεο
ζπζθεπαζίαο
Απνπζία πγξαζίαο
Βαξέιηα πνπ δελ
παξαηεξνχληαη εθξνέο πγξψλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ17 Ξαξαιαβή αγαζψλ ΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ17.5 Έιεγρνο παξαιαβήο
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ5 Φπζηθή θαηάζηαζε
αγαζνύ
Άξξεθηε πξσηνγελήο
ζπζθεπαζία
Θαζαξά αγαζά απαιιαγκέλα
απφ ζθφλε, ξχπνπο, μέλα
ζψκαηα
Θαιή νπηηθή εκθάληζε
Θαιή κπξσδηά, νζκή
Νξζή ζεξκνθξαζία
Νξζή πνζφηεηα, φγθνο, κάδα
ΠΔ 6 Αξκόδην άηνκν
πεχζπλνο Αγνξψλ
πεχζπλνο Ινγηζηεξίνπ
πεχζπλνο Ξαξαγσγήο ή θαη
πνηνηηθνχ ειέγρνπ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ17.5 Έιεγρνο Ξαξαιαβήο
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα έγγξαθα παξαιαβήο θαη ηα έγγξαθα εθηειψληζεο. Ξνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ θάζε
εγγξάθνπ.
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ζε θάζε έγγξαθν θαη ηη πξέπεη λα αλαγξάθνπλ.
ΑΓ3 Ξνηνη είλαη ν ηειηθνί απνδεθηέο ησλ εγγξάθσλ.
ΑΓ4 Ξψο εθηεινχληαη νη έιεγρνη πνζφηεηαο. Ξνηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα παξνπζηαζζνχλ.
ΑΓ5 Ξψο εθηεινχληαη νη έιεγρνη θπζηθήο θαηάζηαζεο ζπζθεπαζίαο. Ξνηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα
παξνπζηαζζνχλ.
ΑΓ6 Ξψο εθηεινχληαη νη έιεγρνη ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αγαζνχ. Ξνηα πξνβιήκαηα κπνξεί
λα παξνπζηαζζνχλ.
ΑΓ7 Ξνηα είλαη ε πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ παξαιαβή αγαζψλ κε εκεξνκελία ιήμεο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ17 Ξαξαιαβή αγαζψλ ΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ17.6 Γηαρείξηζε κε ζπκκνξθνχκελνπ αγαζνχ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Με ζπκκνξθνύκελα
αγαζά
Ιαλζαζκέλν αγαζφ
Ιαλζαζκέλε πνζφηεηα, φγθνο,
κάδα
Κε απνδεθηέο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη
ραξαθηεξηζηηθά
Κε απνδεθηή εκθάληζε
Ιαλζαζκέλνο ηχπνο
ζπζθεπαζίαο
Θαηεζηξακκέλε ζπζθεπαζία
Αγαζά κε ζθφλε, ξχπνπο, μέλα
ζψκαηα
Άζρεκε κπξσδηά, νζκή
Ιαλζαζκέλε ζεξκνθξαζία
Ιεγκέλν αγαζφ ή πιεζίνλ
εκεξνκελίαο ιήμεο
Αγαζά εθηφο ρεκηθψλ θαη
κηθξνβηνινγηθψλ
πξνδηαγξαθψλ
ΠΔ2 Αηηία κε ζπκκόξθσζεο
Αηηία νθεηιφκελε ζηηο
ζπλζήθεο παξαγσγήο
Αηηία νθεηιφκελε ζηηο
ζπλζήθεο απνζήθεπζεο
Αηηία νθεηιφκελε ζηηο
ζπλζήθεο κεηαθνξάο
Αηηία νθεηιφκελε ζηηο
ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ,
θφξησζεο, εθθφξησζεο
Αηηία νθεηιφκελε ζε ηπραίν ή
απξφβιεπην γεγνλφο
Αηηία νθεηιφκελε ζε
ζθνπηκφηεηα
παηηηφηεηα πξνκεζεπηή
παηηηφηεηα κεηαθνξέα
παηηηφηεηα απνζήθεο
ΠΔ3 Γηαρσξηζκόο θαη
ζήκαλζε αγαζνύ
Ρνπνζέηεζε ζε
πξνθαζνξηζκέλν ρψξν κε
ζπκκνξθνχκελσλ
Πήκαλζε κε ζρεηηθή πηλαθίδα
Απνκφλσζε θαη ζήκαλζε

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο κε ζπκκνξθνύκελα αγαζά.
ΚΑ2 Λα δηεξεπλάο ηελ αηηία ηεο κε ζπκκόξθσζεο κεηά απφ
αλαθνξά ζπλάδειθνπ ή κεηά απφ πξνζσπηθφ εληνπηζκφ.
ΚΑ3 Λα δίλεηο νδεγίεο γηα ην δηαρσξηζκό θαη ζήκαλζε ηνπ
αγαζνύ κέρξη λα απνθαζηζηεί ε αλάινγε δηνξζσηηθή
ελέξγεηα.
ΚΑ4 Λα ελεκεξψλεηο πξνθνξηθά ή γξαπηά ηα εκπιεθόκελα κέξε
γηα ην κε ζπκκνξθνχκελν αγαζφ, ηελ αηηία θαη ηελ αλάινγε
δηνξζσηηθή ελέξγεηα.
ΚΑ5 Λα ζπκβάιεηο ζηε ιήςε ηεο αλάινγεο δηνξζσηηθήο
ελέξγεηαο.
ΚΑ6 Λα νξίδεηο ηνπο ππεχζπλνπο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο δηνξζσηηθήο ελέξγεηαο.
ΚΑ7 Λα ειέγρεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε ηεο δηνξζσηηθήο
ελέξγεηαο.
ΚΑ8 Λα ηεξείο αλαθνξά θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ην κε
ζπκκνξθνχκελν αγαζφ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ17 Ξαξαιαβή αγαζψλ ΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ17.6 Γηαρείξηζε κε ζπκκνξθνχκελνπ αγαζνχ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ4 Γηνξζσηηθή ελέξγεηα
Δπηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή
θαη απνδεκίσζε
Αληηθαηάζηαζε αγαζνχ
Θαηαζηξνθή θαη απνδεκίσζε
ή αληηθαηάζηαζε
Δλαιιαθηηθή ρξήζε
Απνδνρή ρξήζεο θαηφπηλ
ζπλαίλεζεο
Απνδνρή θαη πψιεζε σο
αγαζνχ ππνδεέζηεξεο θιάζεο
ΠΔ5 Δκπιεθόκελα κέξε
Ρκήκα Αγνξψλ
Ρκήκα Ξαξαγσγήο
Ρκήκα Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ
Ρκήκα Ξσιήζεσλ
Γηεχζπλζε
Ξξνκεζεπηήο
Θαηαζθεπαζηήο
Κεηαθνξέαο
ΠΔ6 Αλαθνξά
Ζκεξνκελία ζπκβάληνο
Ξεξηγξαθή θαη πνζφηεηα κε
ζπκκνξθνχκελνπ αγαζνχ
Ξεξηγξαθή κε ζπκκφξθσζεο
Αηηίεο
Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο
Δκπιεθφκελνη
Σξνλνδηάγξακκα
Απνηέιεζκα
ΠΔ7 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία
Φσηνγξαθίεο
Αιιεινγξαθία
Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο
Δθζέζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ17.6 Γηαρείξηζε κε ζπκκνξθνχκελνπ αγαζνχ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ θαη δηεξεχλεζεο κε ζπκκφξθσζεο.
ΑΓ2 Ξνηνη ιφγνη θαη αίηηεο νδεγνχλ ζε έλα κε ζπκκνξθνχκελν αγαζφ.
ΑΓ3 Ξψο απνκνλψλνληαη κε ζπκκνξθνχκελα αγαζά.
ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη πηζαλέο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη πνηέ εθαξκφδνληαη.
ΑΓ5 Ξνηνπο ελεκεξψλεηο γηα ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ.
ΑΓ6 Ξψο ζπκπιεξψλεηαη κηα αλαθνξά κε ζπκκφξθσζεο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ18 Δπηζηξνθέο εκπνξεπκάησλ IΗ

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ξαξαιαβή, θαηαγξαθή θαη δηαρείξηζε ησλ επηζηξνθψλ

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ18.1 Ξαξαιαβή θαη θαηαγξαθή επηζηξνθψλ
ΛΑΠ18.2 Γηαρείξηζε επηζηξνθψλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ18 Δπηζηξνθέο εκπνξεπκάησλ IΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ18.1 Ξαξαιαβή θαη θαηαγξαθή επηζηξνθψλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Γηαρείξηζε ζην
ζύζηεκα απνζεκάησλ
Θαηαρψξεζε επηζηξνθήο
Αθαίξεζε απφ ην απφζεκα
Ξξνζζήθε ζην απφζεκα
Σξέσζε/πίζησζε δηαλνκέα
Σξέσζε/πίζησζε πειάηε
Σξέσζε/πίζησζε
πξνκεζεπηή

ΚΑ1 Λα παξαιακβάλεηο θαη λα θαηαγξάθεηο επηζηξεθφκελα αγαζά ηα
νπνία είηε ζα πξέπεη λα επαλαζπζθεπαζηνχλ ή λα επηζηξαθνχλ
ζε πξνκεζεπηέο ή θαη λα θαηαζηξαθνχλ.
KA2 Λα θξνληίδεηο ψζηε νη επηζηξνθέο ηπγράλνπλ αλάινγεο
δηαρείξηζεο ζην ζύζηεκα απνζεκάησλ.
ΚΑ3 Λα εθδίδεηο ή λα ελεκεξψλεηο ην αξκόδην άηνκν γηα ηελ
έθδνζε ηνπ αλάινγνπ παξαζηαηηθνύ.
ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο ζην αξκόδην άηνκν ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ
παξαηεξνχληαη κε επηζηξνθέο.

ΠΔ2 Αξκόδην Άηνκν
Ινγηζηήξην
Ρκήκα Ξσιήζεσλ
Ρκήκα Αγνξψλ
Ρκήκα Ξαξαγσγήο
Ρκήκα Ξνηνηηθνχ Έιεγρνπ
ΠΔ3 Παξαζηαηηθά
Γειηίν επηζηξνθήο
Ξηζησηηθή ζεκείσζε
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ18.1 Ξαξαιαβή θαη θαηαγξαθή επηζηξνθψλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ θαη δηεξεχλεζεο επηζηξνθψλ.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ζε πνην ρψξν ηνπνζεηνχληαη νη επηζηξνθέο.
ΑΓ3 Ξψο γίλεηαη ε ελεκέξσζε άιισλ ηκεκάησλ γηα επηζηξνθέο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ 18 Δπηζηξνθέο εκπνξεπκάησλ IΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ 18.2 Γηαρείξηζε επηζηξνθψλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Αηηία επηζηξνθήο
Αηηία νθεηιφκελε ζηνλ
ηξφπν απνζήθεπζεο ή
ρεηξηζκνχ απφ ην πειάηε
Ιεγκέλν ή παξσρεκέλν
αγαζφ
Αιιαγή ζαηδφλ, κφδαο,
γξακκήο, κφδαο
Αδπλακία πψιεζεο
Θιείζηκν ηεο επηρείξεζεο
ηνπ πειάηε
Αηηία νθεηιφκελε ζηηο
ζπλζήθεο παξαγσγήο
Αηηία νθεηιφκελε ζηηο
ζπλζήθεο απνζήθεπζεο
Αηηία νθεηιφκελε ζηηο
ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ,
κεηαθνξάο θαη θφξησζεο

ΚΑ1 Λα ελεκεξψλεζαη απφ ηνλ αξκφδην δηεξεχλεζεο ηεο επηζηξνθήο
γηα ηελ αηηία ηεο επηζηξνθήο θαη ηελ αλάινγε δηνξζσηηθή
ελέξγεηα.
ΚΑ2 Λα ελεκεξψλεηο πξνθνξηθά ή γξαπηά ηα εκπιεθόκελα κέξε
γηα ην κε ζπκκνξθνχκελν αγαζφ, ηελ αηηία θαη ηελ αλάινγε
δηνξζσηηθή ελέξγεηα.
ΚΑ3 Λα ζπκβάιεηο ζηε ιήςε ηεο αλάινγεο δηνξζσηηθήο
ελέξγεηαο.

ΠΔ2 Γηνξζσηηθή ελέξγεηα
Θαηαζηξνθή αγαζνχ
Ξψιεζε
Ξψιεζε σο αγαζνχ
ππνδεέζηεξεο θιάζεο
Ξψιεζε σο αγαζνχ
πξνζθνξάο ή επθαηξίαο
Δλαιιαθηηθή ρξήζε
ΠΔ3 Δκπιεθόκελα κέξε
Ξειάηεο
Ρκήκα Ξσιήζεσλ
Ρκήκα Αγνξψλ
Ρκήκα Ξαξαγσγήο
Ξξνκεζεπηήο
Θαηαζθεπαζηήο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ18.2 Γηαρείξηζε επηζηξνθψλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη πηζαλέο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη πνηέ εθαξκφδνληαη
ΑΓ2 Ξνηνπο ελεκεξψλεηο γηα ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ19 Απνζήθεπζε αγαζψλ

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Δηνηκαζία πιαλνγξάκκαηνο ρψξνπ, ηε κεηαθνξά, κεηαθίλεζε θαη θχιαμε αγαζψλ θαη ηελ
επηινγή ζεκείσλ θαη ηερληθψλ ηνπνζέηεζεο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ19.1 Πρεδηαζκφο ζρεδηαγξάκκαηνο ρσξνζέηεζεο απνζήθεο γηα νηθνλνκία ρψξνπ θαη
ρξφλνπ
ΛΑΠ19.2 Κεηαθνξά, κεηαθίλεζε θαη θχιαμε αγαζψλ εληφο ηεο απνζήθεο ηεξψληαο ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή
ΛΑΠ19.3 Δπηινγή ζεκείσλ θαη ηερληθψλ ηνπνζέηεζεο αγαζψλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ19 Απνζήθεπζε αγαζψλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ19.1 Πρεδηαζκφο ζρεδηαγξάκκαηνο ρσξνζέηεζεο απνζήθεο γηα νηθνλνκία ρψξνπ θαη ρξφλνπ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Γεδνκέλα απνζήθεο
Δκβαδφ απνζεθεπηηθψλ
ρψξσλ
Ρχπνο ρψξσλ
Σσξνηαμηθέο δπζθνιίεο θαη
εκπφδηα
Δμνπιηζκφο απνζήθεπζεο
Δμνπιηζκφο θφξησζεο
Αξηζκφο, κέγεζνο, φγθνο,
κάδα αγαζψλ πξνο
απνζήθεπζε
Κέζνο αξηζκφο εηήζησλ
ελαιιαγψλ αγαζψλ

KA1

Κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο απνζήθεο λα νξγαλψζεηο ηνπο
απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο κε ην ζρεδηαζκφ ελφο
πιαλνγξάκκαηνο ρώξνπ.

ΚΑ2

Λα ζρεδηάδεηο ην πιαλφγξακκα ρψξνπ γηα κέγηζηε
αμηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ θαη πόξσλ.

ΚΑ3

Λα δψζεηο ιχζεηο ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν γηα
εμππεξέηεζε απμεκέλσλ αλαγθψλ απνζήθεπζεο.

ΚΑ4

Λα ζπλεξγάδεζαη κε άιια ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο έηζη
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ.

ΚΑ5

Λα πξνβαίλεηο ζε εηζεγήζεηο ζην αξκόδην άηνκν γηα
βειηηψζεηο ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ κε απψηεξν
ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ.

ΠΔ2 Πιαλόγξακκα ρώξσλ
Πεκεία/ρψξνπο θχιαμεο ησλ
αγαζψλ φπσο πξψηεο χιεο,
εκηηειή θαη ηειηθά πξντφληα
Ξνζφηεηεο θχιαμεο ζε θάζε
ζεκείν/ρψξν
Ρξφπνο ηνπνζέηεζεο ζε θάζε
ζεκείν/ρψξν
Δμνπιηζκφο απνζήθεπζεο
Γηάδξνκνη δηαθίλεζεο
Ονή αγαζψλ
ΠΔ3 Μέγηζηε αμηνπνίεζε
ηνπ ρώξνπ θαη πόξσλ
Αμηνπνίεζε χςνπο απνζήθεο
Αμηνπνίεζε ρψξνπ πάλσ απφ
εηζφδνπο, εμφδνπο θαη
πεξάζκαηα
Αχμεζε ηεο ππθλφηεηαο
απνζήθεπζεο αγαζψλ ζε έλα
ζεκείν
Κείσζε απνζηάζεσλ θαη
ρξφλνπ δηαθίλεζεο
Ξιάηνο δηαδξφκσλ
δηαθίλεζεο
Ρνπνζέηεζε αξγά
θηλνχκελσλ αγαζψλ ζε πην
καθξηλά θαη ςειά ζεκεία
Δπηινγή ηεο πιένλ
θαηάιιειεο κεζφδνπ ξνήο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ19 Απνζήθεπζε αγαζψλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ19.1 Πρεδηαζκφο ζρεδηαγξάκκαηνο ρσξνζέηεζεο απνζήθεο γηα νηθνλνκία ρψξνπ θαη ρξφλνπ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ4 Σκήκαηα ηεο
επηρείξεζεο
Γηεχζπλζε
Ρκήκα Ξσιήζεσλ
Ρκήκα Αγνξψλ
Ρκήκα Ξαξαγσγήο
Ρκήκα Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ
ΠΔ5 Αξκόδην άηνκν
Ξξντζηάκελνο
Γηεπζπληήο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ19.1 Πρεδηαζκφο ζρεδηαγξάκκαηνο ρσξνζέηεζεο απνζήθεο γηα νηθνλνκία ρψξνπ θαη ρξφλνπ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξνηα είλαη ηα δεδνκέλα ηεο απνζήθεο φπσο εκβαδφ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, ηχπνο ρψξσλ,
ρσξνηαμηθέο δπζθνιίεο θαη εκπφδηα, εμνπιηζκφο απνζήθεπζεο, εμνπιηζκφο θφξησζεο, αξηζκφο/
κέγεζνο/φγθνο/κάδα αγαζψλ πξνο απνζήθεπζε, κέζνο αξηζκφο εηεζίσλ ελαιιαγψλ αγαζψλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο πφζν εκβαδφ ή φγθνο ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ελφο αγαζνχ.

ΑΓ3

Ξνηνπο πεξηνξηζκνχο ζέηεη ν πξνκεζεπηήο ζηελ απνζήθεπζε αγαζψλ.

ΑΓ4

Ξνηνπο πεξηνξηζκνχο ζέηεη ν θαηαζθεπαζηήο ζηελ ρξήζε ή θφξησζε ηνπ εμνπιηζκνχ
απνζήθεπζεο.

ΑΓ5

Ρη πεξηιακβάλεη έλα πιαλφγξακκα ρψξνπ.

ΑΓ6

Ξψο εηνηκάδεηαη έλα πιαλφγξακκα ρψξνπ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ19 Απνζήθεπζε αγαζψλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ19.2

Κεηαθνξά, κεηαθίλεζε θαη θχιαμε αγαζψλ εληφο ηεο απνζήθεο ηεξψληαο ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Πξνδηαγξαθέο
κεηαθίλεζεο θαη θύιαμεο
πξέπεη:
Ρξφπνη κεηαθνξάο
ΚΑ1 Λα εθαξκφδεηο ηηο πξνδηαγξαθέο κεηαθίλεζεο θαη
Κέγηζην θνξηίν θαηά χςνο
θύιαμεο ησλ αγαζψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
Ππλζήθεο θχιαμεο
πξνκεζεπηή.
ΠΔ2 Αζθάιεηα ζηελ
KA2 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ αζθαιή
κεηαθίλεζε αγαζώλ
κεηαθίλεζε αγαζώλ εληφο ηεο απνζήθεο.
Κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο
Σεηξνλαθηηθή κεηαθνξά
ΚΑ3 Λα ηνπνζεηείο ηα αγαζά ζηνπο ρώξνπο θύιαμεο αγαζώλ
θνξηίσλ
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ ή θαη ην
Δξγνλνκία
πιαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο.
Σξήζε ζθάιαο
Δξγαζία ζε χςνο
ΚΑ4 Λα εθαξκφδεηο βαζηθέο αξρέο θύιαμεο αγαζώλ.
Σξήζε πεξνλνθφξσλ
Σξήζε νδψλ δηαθίλεζεο
ΚΑ5 Λα δηαηεξείο ηηο νξζέο ζπλζήθεο θύιαμεο αγαζώλ θαη λα
Δξγαζία ζε ςπρξνχο ρψξνπο
θαηαγξάθεηο ηηο ζπλζήθεο αλ ην απαηηεί ε θχζε ησλ αγαζψλ.
ΠΔ3 Υώξνη θύιαμεο αγαζώλ
ΚΑ6 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ην νξζφ κέζν κεηαθνξάο Αλά ηχπν αγαζνχ:
θαη κεηαθίλεζεο αγαζώλ.
Ξξψησλ πιψλ
Ρειηθά πξντφληα
ΚΑ7 Λα ηεξείο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε φηη αθνξά
Ζκηηειή πξντφληα
ην κέγηζην βάξνο πνπ κπνξεί λα ζεθψζεη θάζε κέζν
Δμαξηήκαηα
κεηαθνξάο εληφο ηεο απνζήθεο.
Άιια πιηθά
Αλά θαηεγνξία ρψξνπ:
ΚΑ8 Λα επηβιέπεηο θαη λα θαζνδεγείο ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
Δζσηεξηθφο ρψξνο
απηψλ απφ ζπλαδέιθνπο.
Δμσηεξηθφο ρψξνο
Ληεπφδηηα θαη ζηιφ
ΚΑ9 Λα δίλεηο ιχζεηο ζε απιά πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη.
Τπθηηθνί ζάιακνη
ΠΔ4 Βαζηθέο αξρέο θύιαμεο
αγαζώλ
F.I.F.O.
L.I.F.O.
ΠΔ5 πλζήθεο θύιαμεο
αγαζώλ
Θεξκνθξαζία
γξαζία
Φσηηζκφο
Δμαεξηζκφο
Θξαδαζκνί
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ19 Απνζήθεπζε αγαζψλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ19.2

Κεηαθνξά, κεηαθίλεζε θαη θχιαμε αγαζψλ εληφο ηεο απνζήθεο ηεξψληαο ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ6 Μέζν κεηαθνξάο θαη
κεηαθίλεζεο
Ξεξνλνθφξν κεραλνθίλεην
Ξεξνλνθφξν ρεηξνθίλεην
Ακάμη
Ρξφιετ
Αλειθπζηήξαο
Ηκάληαο θίλεζεο
Θνριίαο θίλεζεο
Πσιήλα κε αληιία
Γεξαλνί
Φνξηεγά
ΠΔ7 πλάδειθνη
θηζηάκελνη
Ππλάδειθνη κε κηθξή
εκπεηξία
Δθπαηδεπφκελνη
ΠΔ8 Απιά πξνβιήκαηα
Σψξνο ηνπνζέηεζεο
Ρξφπνο ηνπνζέηεζεο
Ππλζήθεο θχιαμεο
Δπηινγή κέζνπ κεηαθνξάο
Κέηξα αζθάιεηαο

162

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ19.2 Κεηαθνξά, κεηαθίλεζε θαη θχιαμε αγαζψλ εληφο ηεο απνζήθεο ηεξψληαο ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη ζέζεηο απνζήθεπζεο ηνπ θάζε αγαζνχ.
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη ζπλζήθεο θχιαμεο ησλ αγαζψλ ζηελ απνζήθε ην Σεηκψλα, ηε Άλνημε, ην
Θαινθαίξη, ην Φζηλφπσξν.
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο θχιαμεο ησλ αγαζψλ.
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ζε πνηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ην θάζε κέζν κεηαθνξάο θαη κεηαθίλεζεο ηεο
επηρείξεζεο.
ΑΓ5 Ξψο γίλεηαη ν αζθαιήο ρεηξηζκφο θαη έιεγρνο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη κεηαθίλεζεο ηεο
επηρείξεζεο.
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επίβιεςεο θαη θαζνδήγεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ19 Απνζήθεπζε αγαζψλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ19.3 Δπηινγή ζεκείσλ θαη ηερληθψλ ηνπνζέηεζεο αγαζψλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Βειηηώζεηο ζην
πιαλόγξακκα ρώξνπ
Αμηνπνίεζε χςνπο απνζήθεο
Αμηνπνίεζε ρψξνπ πάλσ απφ
εηζφδνπο, εμφδνπο θαη
πεξάζκαηα
Αχμεζε ηεο ππθλφηεηαο
απνζήθεπζεο αγαζψλ ζε έλα
ζεκείν
Κείσζε απνζηάζεσλ θαη
ρξφλνπ δηαθίλεζεο
Ρνπνζέηεζε αξγά
θηλνχκελσλ αγαζψλ ζε πην
καθξηλά θαη ςειά ζεκεία

ΚΑ1 Λα εηνηκάδεηο θαη πξνβαίλεηο ζε βειηηώζεηο ζην
πιαλόγξακκα ρώξνπ.
ΚΑ2 Λα πξνβαίλεηο ζε θαζνξηζκφ ρψξσλ απνζήθεπζεο πξψησλ
πιψλ, εκηηειψλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ έηζη ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο θαη λα
εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη νηθνλνκηθνί πφξνη.
ΚΑ3 Λα θαζνδεγείο ηα ζηειέρε ηεο απνζήθεο ηα νπνία αζρνινχληαη
κε ηελ θχιαμε πιηθψλ, εκηηειψλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ ζηνπο
ηξόπνπο θαη ηερληθέο θύιαμεο θαη ηνπνζέηεζεο.
ΚΑ4 Λα πξνβαίλεηο ζε ειέγρνπο ηεο ηνπνζέηεζεο πξψησλ πιψλ,
εκηηειψλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
νξζή ηνπνζέηεζε ησλ αγαζψλ θαη ε απνθπγή δεκηψλ.
ΚΑ5 Λα ζπληνλίδεζαη θαη λα ζπλεξγάδεζαη κε άιια ηκήκαηα ηεο
επηρείξεζεο έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη νη ηδαληθφηεξεο ππφ
ηηο πεξηζηάζεηο ζπλζήθεο θχιαμεο.
ΚΑ6 Λα πξνβαίλεηο ζε εηζεγήζεηο ζην αξκόδην άηνκν γηα ηελ
πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ηερληθψλ θχιαμεο
αγαζψλ.
ΚΑ7 Λα ελεκεξψλεζαη γηα λέεο ηερλνινγίεο ή θαη ηερληθέο
ηνπνζέηεζεο πξντφλησλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ βειηηζηνπνίεζε
ησλ ζπλζεθψλ θαη ηερληθψλ θχιαμεο αγαζψλ.

ΠΔ2 Σξόπνη θαη ηερληθέο
θύιαμεο θαη ηνπνζέηεζεο
Όια ηα αγαζά φπσο πξψηεο
χιεο, εκηηειή θαη ηειηθά
πξντφληα, εμαξηήκαηα
Όιεο νη ηερληθέο θχιαμεο
φπσο «ζηαχξσκα»
θηβσηίσλ, παιέηα, ρχκα, ζηα
ξάθηα
ΠΔ3 Σκήκαηα ηεο
επηρείξεζεο
Γηεχζπλζε
Ρκήκα Ξσιήζεσλ
Ρκήκα Αγνξψλ
Ρκήκα Ξαξαγσγήο
ΠΔ4 Αξκόδην άηνκν
Ξξντζηάκελνο
Γηεπζπληήο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ19.3 Δπηινγή ζεκείσλ θαη ηερληθψλ ηνπνζέηεζεο αγαζψλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα δεδνκέλα ηεο απνζήθεο φπσο εκβαδφ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, ηχπνο ρψξσλ,
ρσξνηαμηθέο δπζθνιίεο θαη εκπφδηα, εμνπιηζκφο απνζήθεπζεο, εμνπιηζκφο θφξησζεο,
αξηζκφο/κέγεζνο/φγθνο/κάδα αγαζψλ πξνο απνζήθεπζε, κέζνο αξηζκφο εηεζίσλ ελαιιαγψλ
αγαζψλ.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πφζν εκβαδφ ή φγθνο ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ελφο αγαζνχ.
ΑΓ3 Ξνηνπο πεξηνξηζκνχο ζέηεη ν πξνκεζεπηήο ζηελ απνζήθεπζε αγαζψλ.
ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη δηάθνξνη ηξφπνη θαη ηερληθέο θχιαμεο πξψησλ πιψλ, εκηηειψλ θαη ηειηθψλ
πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή ή θαη ηηο νδεγίεο ηεο παξαγσγήο.
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο
απνζήθεπζεο.
ΑΓ6 Ξνηα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη ζε φηη αθνξά ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη πσο ηα
επηιχεηο.
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επίβιεςεο θαη θαζνδήγεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ20

ΙΙ.

Απνγξαθή απνζεκάησλ ΗΗ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Γηακφξθσζε νξζήο εηθφλαο θαη θαηάζηαζεο ησλ απνζεκάησλ. Γηαιακβάλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ
κέηξεζεο, ζπληνληζκφ εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο, ηε δηελέξγεηα ηεο απνγξαθήο κε δηάθνξεο
κεζφδνπο, ηελ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απνγξαθήο κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο
απνζεκάησλ θαη ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ζε πεξίπησζε απνθιίζεσλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ20.1 Ξξνγξακκαηηζκφο, πξνεηνηκαζία θαη ζπληνληζκφο γηα ηελ απνγξαθή απνζεκάησλ
ΛΑΠ20.2 Γηελέξγεηα απνγξαθήο δηαζηάζεσλ, κάδαο θαη φγθνπ
ΛΑΠ20.3 Πχγθξηζε απνηειεζκάησλ θαη ιήςε ελεξγεηψλ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ20.1 Ξξνγξακκαηηζκφο, πξνεηνηκαζία θαη ζπληνληζκφο γηα ηελ απνγξαθή απνζεκάησλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Πξόγξακκα απνγξαθήο
ζα πξέπεη:
απνζεκάησλ
Ζκεξνκελίεο θαη ψξεο απνγξαθήο
ΚΑ1 Λα θαζνξίδεηο ην πξόγξακκα κέηξεζεο
Ρκήκα ή ηχπνο αγαζψλ πξνο
απνζεκάησλ.
απνγξαθή αλά εκέξα θαη ψξα
Νκάδα απνγξαθήο γηα ην θάζε ηκήκα
ΚΑ2 Λα ζπληνλίδεζαη κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο
ή ηχπν αγαζψλ
επηρείξεζεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο θαη λα ιακβάλεηο
ΠΔ2 Σκήκαηα ηεο επηρείξεζεο
ελέξγεηεο γηα ηελ φζν ην δπλαηφ νκαιφηεξε
Γηεχζπλζε
πινπνίεζε ηεο απνγξαθήο, ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο
Ινγηζηήξην
θαη εμππεξέηεζε.
Ρκήκα Ξσιήζεσλ
Ρκήκα Ξαξαγσγήο
KA3 Λα νξγαλψλεηο ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ απνγξαθή.
ΠΔ3 Δλέξγεηεο
Γαλεηζκφο αηφκσλ απφ άιια ηκήκαηα
ΚΑ4 Λα δίλεηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο σο πξνο ην πφηε
γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηελ απνγξαθή
θαη πνην ζηέιερνο ζα πξνβεί ζε κεηξήζεηο πνηψλ
Αιιαγέο ζην πξφγξακκα θνξηψζεσλ
αγαζψλ.
Αιιαγέο ζηηο εκέξεο θαη ψξεο
παξαιαβήο
ΚΑ5 Λα ελεκεξψλεηο θαη λα θαζνδεγείο ηα ζηειέρε ηα
Αθχξσζε θνξηψζεσλ θαη παξαιαβψλ
νπνία ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ απνγξαθή σο πξνο ηε
Ξαξαιαβή κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ
κέζνδν ηεο απνγξαθήο.
αγαζψλ
Απνζηνιή κεγαιπηέξσλ πνζνηήησλ
ΚΑ6 Λα βνεζάο ζηελ απνγξαθή δύζθνισλ κεηξήζεσλ
πξνο ηνπο πειάηεο ή ηκήκαηα ηεο
πνπ απαηηνχλ κεγαιχηεξε εκπεηξία θαη γλψζε.
επηρείξεζεο
ΚΑ7 Λα πξνβαίλεηο ζε ειέγρνπο επαιήζεπζεο ησλ
κεηξήζεσλ ηεο απνγξαθήο άιισλ ζηειερψλ είηε
κεκνλσκέλα είηε ζε ζπλεξγαζία κε ζηειέρε άιισλ
ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο.

ΠΔ4 Μέζνδνο απνγξαθήο
Νπηηθή κέηξεζε
Σξήζε νξγάλσλ κεηξήζεσλ (θνξεηφο
ζαξσηήο - Bar code reader ππνινγηζηήο παιάκεο ή ρεξηνχ)
Θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ ζε
έληππα ή θχιιν ραξηηνχ
ΠΔ5 Γύζθνιεο κεηξήζεηο
Κε ζπζθεπαζκέλα αγαζά
Αγαζά κε κηθξφ κέγεζνο, κάδα θαη
κεγάιν αξηζκφ
γξά
Πθφλε
Αέξηα
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ20.1 Ξξνγξακκαηηζκφο, πξνεηνηκαζία θαη ζπληνληζκφο γηα ηελ απνγξαθή απνζεκάησλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξνηα είλαη ε ζεκαζία θαη ν ξφινο ηεο θπζηθήο θαηακέηξεζεο απνζεκάησλ.

ΑΓ2

Ξφηε γίλεηαη ε απνγξαθή.

ΑΓ3

Ξνηα αγαζά θαηακεηξνχληαη.

ΑΓ4

Ξψο εθηειείηαη ε θπζηθή θαηακέηξεζε ζηελ επηρείξεζε γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο
απνζεκάησλ.

ΑΓ5

Ξψο επεξεάδνληαη νη παξαιαβέο θαη νη πσιήζεηο απφ ηελ απνγξαθή.

ΑΓ6

Ξνηεο ηδηαηηεξφηεηεο παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ θπζηθή θαηακέηξεζε αλαιφγσο ηεο
θαηεγνξίαο απνζέκαηνο.

ΑΓ7

Ξνηνη επεξεάδνληαη απφ ηελ απνγξαθή εληφο ηεο επηρείξεζεο.

ΑΓ8

Ξνηα ηκήκαηα εληφο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ζπληνληζηνχλ.

ΑΓ9

Ξνηνη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ θαη λα γίλεη ζπληνληζκφο έηζη ψζηε
ε θαηαγξαθή λα γίλεη νκαιά.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ20.2 Γηελέξγεηα απνγξαθήο δηαζηάζεσλ, κάδαο θαη φγθνπ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Μεηξήζεηο
Γηαζηάζεηο ζε κέηξα,
εθαηνζηά, ρηιηνζηά, ίληδεο θαη
πάρνο
Κάδα ζε ηφλνπο, θηιά,
ρηιηφγξακκα
Όγθνο ζε θπβηθά κέηξα,
θπβηθά εθαηνζηά, ιίηξα
Ξάρνο ζε ρηιηνζηά, εθαηνζηά
θαη ίληδεο

ΚΑ1 Λα πξνβαίλεηο ζε κεηξήζεηο δηαζηάζεσλ, πάρνπο, κάδαο ή
βάξνπο θαη φγθνπ γηα ζπζθεπαζκέλα αγαζά
KA2 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα όξγαλα κέηξεζεο δηαθνξεηηθψλ
κνξθψλ γηα κέηξεζε δηαζηάζεσλ, κάδαο θαη φγθνπ.
ΚΑ3 Λα δηαζθαιίδεηο ηελ χπαξμε ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ νξγάλσλ
κέηξεζεο.
ΚΑ4 Λα επηβεβαηψλεηο φηη είλαη ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε.
KA5 Λα πξνβείο ζε εχινγν ρξφλν πξηλ ηελ απνγξαθή ζε επαιήζεπζε
ή δηαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ
κέηξεζεο
ΚΑ6 Λα ελεκεξψλεηο θαη λα θαζνδεγείο ηα ζηειέρε ηα νπνία
ζπκκεηέρνπλ ζηελ απνγξαθή γηα ηηο κεζφδνπο κέηξεζεο
δηαζηάζεσλ, κάδαο, φγθνπ θαη ζηελ νξζή ιεηηνπξγηά ησλ
νξγάλσλ κέηξεζεο.
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ΠΔ2 Όξγαλα Μέηξεζεο
Κεηξνηαηλία
Οίγα
Επγαξηά
Επγηζηηθή πιαηθφξκα
Ξαρχκεηξν, βεξληέξνο
ΠΔ3 Καιή ιεηηνπξγηθή
θαηάζηαζε
Ρίζεηαη ζε ιεηηνπξγία;
Δίλαη ηθαλνπνηεηηθή ε ζηάζκε
ηεο κπαηαξίαο;
πάξρεη θζνξά ή δεκηά ζηα
φξγαλα;
Απνπζηάδνπλ εμαξηήκαηα ή
αλαιψζηκα;
Δάλ ζπγθξηζνχλ κε άιιν
φξγαλν ή πξφηππν, ε
κέηξεζε ηνπο είλαη νξζή;

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ20.2 Γηελέξγεηα απνγξαθήο δηαζηάζεσλ, κάδαο θαη φγθνπ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη κνλάδεο κέηξεζεο, δηαζηάζεσλ, κάδαο θαη φγθνπ γηα πγξά, ζηεξεά θαη αέξηα κάδα.
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο ππνδηαηξέζεηο κνλάδσλ κέηξεζεο δηαζηάζεσλ, κάδαο θαη φγθνπ.
ΑΓ3 Ξψο κεηαηξέπνπκε απφ ηε κηα κνλάδα κέηξεζεο ζε άιιε.
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα βαζηθά φξγαλα κέηξεζεο δηαζηάζεσλ, κάδαο θαη φγθνπ.
ΑΓ5 Ξνηεο κέζνδνη ηπγράλνπλ ρξήζεο γηα κέηξεζε ζηεξεψλ, πγξψλ, αέξησλ αγαζψλ.
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ζε πνηεο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα πξνβείο ζε φηη αθνξά ηα κέζα κέηξεζεο πξηλ ηελ
δηελέξγεηα ηεο απνγξαθήο.
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ζε πνηεο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα πξνβείο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο απνγξαθήο ζε φηη
αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ ζηειερψλ πνπ ζα πξνβνχλ ζηελ θαηακέηξεζε.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ20.3 Πχγθξηζε απνηειεζκάησλ θαη ιήςε ελεξγεηψλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Έιεγρνο απόθιηζεο
Γηεξεχλεζε ηεο θίλεζεο ησλ
αγαζψλ πνπ παξνπζηάδνπλ
απνθιίζεηο
Έιεγρνο πνζνηήησλ ζηα
έληππα εηζαγσγήο θαη
εμαγσγήο απφ ηηο απνζήθεο
φπσο ηηκνιφγηα, δειηία
παξαιαβήο, δειηία απνζηνιήο,
δειηία
Πχγθξηζε πνζνηήησλ
εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο κε ηηο
θαηαρσξήζεηο ζην ζχζηεκα
δηαρείξηζεο απνζεκάησλ
Έιεγρνο ηεο θαηαρψξεζεο ησλ
επηζηξνθψλ θαη κε
ζπκκνξθνχκελσλ αγαζψλ
ΠΔ2 Αηηίεο απόθιηζεο
Ιαλζαζκέλε θαηαρψξεζε
ζηνηρείσλ
Ιαλζαζκέλε αλαγξαθή
ζηνηρείσλ ζε έγγξαθα
Ιαλζαζκέλε εηζξνή ή εθξνή
πνζνηήησλ
Θαηαζηξνθή, απψιεηα ή
θζνξά αγαζψλ πνπ δελ
ιήθζεθε ππφςε
Θινπή
ΠΔ3 Σκήκαηα ηεο επηρείξεζεο
Ινγηζηήξην
Ρκήκα Ξσιήζεσλ
Ρκήκα Αγνξψλ
Ρκήκα Ξαξαγσγήο
ΠΔ4 Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο
Γηφξζσζε ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο απνζεκάησλ
Δλεκέξσζε Ινγηζηεξίνπ γηα
ινγηζηηθέο θαη άιιεο
δηνξζψζεηο
Ξξνβνιή ηεο ζσζηήο εηθφλαο
ζηα απνζέκαηα
Αιιαγέο ζε δηαδηθαζίεο γηα
κειινληηθή απνθπγή ηεο
απφθιηζεο

ΚΑ1 Λα κειεηάο ηα απνζέκαηα αλά θσδηθφ αγαζνχ θαη λα είζαη ζε
ζέζε λα ηα αληηπαξαζέηεηο κε ηηο κεηξήζεηο ηεο απνγξαθήο γηα
ζθνπνχο ζχγθξηζεο.
KA2 Λα πξνβείο ζε έιεγρν ηεο απόθιηζεο αλάινγα κε ηε θχζε
ηνπ αγαζνχ θαη ην βαζκφ απφθιηζεο.
ΚΑ3 Λα εληνπίζεηο ηηο αηηίεο ηεο απόθιηζεο.
ΚΑ4 Λα επηθνηλσλείο θαη λα ζπλεξγάδεζαη κε άιια ηκήκαηα ηεο
επηρείξεζεο γηα επαιήζεπζε ηεο δηαθνξάο ή ηνπ ιάζνπο.
ΚΑ5 Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο επαιήζεπζεο θαη ηνλ εληνπηζκφ φισλ
ησλ δηαθνξψλ λα πξνβαίλεηο ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζε
ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ20.3 Πχγθξηζε απνηειεζκάησλ θαη ιήςε ελεξγεηψλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξψο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ.
ΑΓ2 Ξψο είλαη δνκεκέλε ε θσδηθνπνίεζε ησλ αγαζψλ θαη πσο εληνπίδεηο ηνπο θσδηθνχο αγαζψλ.
ΑΓ3 Ξνηα δηαδηθαζία αθνινπζείο φηαλ εληνπίζεηο απνθιίζεηο ζηα απνζέκαηα.
ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη ελέξγεηεο πνπ ζα αθνινπζήζεηο γηα λα επηιχζεηο ηελ απφθιηζε.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ21 Ππζθεπαζία εκπνξεπκάησλ ΗΗ

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Δλέξγεηεο νη νπνίεο εθηεινχληαη απφ ηελ απνζήθε γηα ηελ πξνεηνηκαζία, εθηέιεζε θαη έιεγρν
ηεο ζπζθεπαζίαο θαη επαλαζπζθεπαζίαο αγαζψλ θαη ην ρεηξηζκφ ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ21.1

Απνζήθεπζε θαη ρεηξηζκφο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο

ΛΑΠ21.2 Ξξνεηνηκαζία, εθηέιεζε θαη έιεγρνο ζπζθεπαζίαο θαη επαλαζπζθεπαζίαο αγαζψλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ21 Ππζθεπαζία εκπνξεπκάησλ ΗΗ

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ21.1 Απνζήθεπζε θαη ρεηξηζκφο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Έιεγρνη θαηά ηελ
παξαγσγή
Ξνζφηεηα
Γηαζηάζεηο
Θαηάζηαζε ζπζθεπαζίαο
Φπζηθή θαηάζηαζε
Θαζαξηφηεηα
Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο
Δθηχπσζε

ΚΑ1 Λα εθαξκφδεηο ειέγρνπο θαηά ηελ παξαιαβή έηζη ψζηε ηα
πιηθά λα ζπλάδνπλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ην αξκόδην
άηνκν γηα ηηο πξνδηαγξαθέο.
ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ πιηθώλ
ζπζθεπαζίαο πνπ ζέηεη ν πξνκεζεπηήο θαη λα πξνβαίλεηο ζε
φιεο ηηο δένπζεο ελέξγεηεο έηζη ψζηε ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο λα
θπιάγνληαη θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη.
ΚΑ3 Λα δηαρσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζπζθεπαζίεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν
ηνπο ή/θαη ηα αγαζά πνπ αθνξνχλ.
ΚΑ4 Λα έρεηο αλά πάζα ζηηγκή νινθιεξσκέλε εηθφλα ζε φηη αθνξά
ηα απνζέκαηα πιηθψλ ζπζθεπαζίαο.
ΚΑ5 Λα επηθνηλσλείο κε ην Ρκήκα Ξαξαγσγήο γηα ηε δηαζθάιηζε
ησλ απαξαίηεησλ απνζεκάησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο.
ΚΑ6 Λα ζπληνλίδεζαη κε ηνπο πξνκεζεπηέο ψζηε ηα πιηθά
ζπζθεπαζίαο λα είλαη έγθαηξα δηαζέζηκα.
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ΠΔ2 Αξκόδην άηνκν γηα ηηο
πξνδηαγξαθέο
πεχζπλνο γηα αγνξέο
πεχζπλνο γηα πσιήζεηο
πεχζπλνο γηα πνηνηηθφ
έιεγρν
ΠΔ3 πλζήθεο απνζήθεπζεο
ησλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο
Θεξκνθξαζίαο
γξαζίαο
Ξξνζηαζίαο απφ θαηξηθέο
ζπλζήθεο
Ξξνζηαζίαο απφ ηελ έθζεζε
ζηνλ ήιην
Ξξνζηαζίαο απφ ζθφλε,
αθαζαξζίεο θαη ξχπνη
Ξξνζηαζίαο απφ άιια μέλα
ζψκαηα
Ξξνζηαζίαο απφ ρεκηθνχο
παξάγνληεο
Ξξνζηαζίαο απφ
κηθξνβηνινγηθνχο παξάγνληεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ21.1 Απνζήθεπζε θαη ρεηξηζκφο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα είδε ζπζθεπαζηψλ ηεο επηρείξεζεο.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ε επηρείξεζε ζε φηη αθνξά ηα δηάθνξα πιηθά
ζπζθεπαζίαο.
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ πξνκεζεπηψλ ζε φηη αθνξά ηηο ζπλζήθεο θχιαμεο ησλ
ζπζθεπαζηψλ.
ΑΓ4 Ξψο δηαζθαιίδεηαη ε νξζή θχιαμε ησλ ζπζθεπαζηψλ.
ΑΓ5 Ξψο ππνινγίδεηο ηηο απαξαίηεηεο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζε
κηα ρξνληθή πεξίνδν.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ21 Ππζθεπαζία εκπνξεπκάησλ ΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ21.2 Ξξνεηνηκαζία, εθηέιεζε θαη έιεγρνο ζπζθεπαζίαο θαη επαλαζπζθεπαζίαο αγαζψλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Απαξαίηεηνη πόξνη
Σψξνο
Πηειέρε
ιηθά
Δμνπιηζκφο
Δξγαιεία
ΠΔ2 Πξόγξακκα εξγαζηώλ
ζπζθεπαζίαο
Ξεξίνδνο πξνγξάκκαηνο
Αγαζά πξνο ζπζθεπαζία ή
πεξηερφκελα κηαο ζπζθεπαζίαο
Ρχπνο ζπζθεπαζίαο
Ξνζφηεηα
ιηθά ζπζθεπαζίαο
Νλφκαηα ζηειερψλ
Πηνηρεία απνδέθηε
ζπζθεπαζίαο
Δηδηθέο νδεγίεο
ΠΔ3 Πξνεηνηκαζία ρώξνπ
εξγαζίαο
Θαζαξηφηεηα
Νξγάλσζε, επηαμία
Απνκάθξπλζε εκπφδησλ
Απνκάθξπλζε θηλδχλσλ γηα
ηελ αζθάιεηα
Ξξνεηνηκαζία εμνπιηζκνχ
ζπζθεπαζίαο
Δηνηκαζία εηηθεηψλ ζήκαλζεο
ή άιιεο κνξθήο ηαπηφηεηαο
Ππγθέληξσζε πιηθψλ
ζπζθεπαζίαο
Οχζκηζε θαη πξνζέξκαλζε
κεραλψλ ζπζθεπαζίαο
ΠΔ4 ηάδηα εθηέιεζεο
εξγαζηώλ ζπζθεπαζίαο θαη
επαλαζπζθεπαζίαο
Δληνπηζκφο θαη κεηαθίλεζε
αγαζψλ ζην ρψξν
ζπζθεπαζίαο
Αθαίξεζε ησλ κε
απαξαίηεησλ ζπζθεπαζηψλ
Φφξησζε κεραλψλ
ζπζθεπαζίαο
Ρνπνζέηεζε αγαζψλ εληφο
λέαο ζπζθεπαζίαο

ΚΑ1 Λα πξνγξακκαηίδεηο εξγαζίεο ζπζθεπαζίαο/επαλαζπζθεπαζίαο
αγαζψλ δηαζθαιίδνληαο ηνπ απαξαηηήηνπο πόξνπο.
ΚΑ2 Λα εηνηκάδεηο πξόγξακκα εξγαζηώλ ζπζθεπαζίαο.
ΚΑ3 Λα κεξηκλάο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο.
ΚΑ4 Λα εθαξκφδεηο ή λα επηβιέπεηο ηα ζηάδηα εθηέιεζεο
εξγαζηώλ ζπζθεπαζίαο θαη επαλαζπζθεπαζίαο ηεο
επηρείξεζεο.
ΚΑ5 Λα πξνβαίλεηο ζε έιεγρν κεξηθώλ ζπζθεπαζηώλ.
ΚΑ6 Λα επηβιέπεηο ψζηε κε ην πέξαο ηεο εξγαζίαο ηα ζπζθεπαζκέλα
αγαζά λα ηαμηλνκνχληαη ζηελ απνζήθε.
ΚΑ7 Λα επηβιέπεηο θαη λα θαζνδεγείο ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
απηψλ απφ ζπλαδέιθνπο.
ΚΑ8 Λα δίλεηο ιχζεηο ζε απιά πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ21 Ππζθεπαζία εκπνξεπκάησλ ΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ21.2 Ξξνεηνηκαζία, εθηέιεζε θαη έιεγρνο ζπζθεπαζίαο θαη επαλαζπζθεπαζίαο αγαζψλ

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
Δπηβεβαίσζε ηνπ ηχπνπ ησλ
αγαζψλ πνπ έρνπλ
ζπζθεπαζζεί
Εχγηζκα ή θαηακέηξεζε
αγαζψλ
Θιείζηκν ζπζθεπαζίαο
Δηνηκαζία, επηθφιιεζε ή
αλαγξαθή ηαπηφηεηαο ή
ζηνηρεία παξαιήπηε
ΠΔ5 Έιεγρνο ζπζθεπαζηώλ
Δπηβεβαίσζε ηνπ ηχπνπ ησλ
αγαζψλ πνπ έρνπλ
ζπζθεπαζζεί
Εχγηζκα ή θαηακέηξεζε
αγαζψλ
Ξνηφηεηα θιεηζίκαηνο
ζπζθεπαζίαο
Έιεγρνο ηεο ηαπηφηεηαο ηεο
ζπζθεπαζίαο ή ζηνηρεία
παξαιήπηε
Πηεξεφηεηα ζπζθεπαζίαο
ΠΔ6 Πξνβιήκαηα
Σψξνο εξγαζίαο
Ρξφπνο ζπζθεπαζίαο
Δμνπιηζκφο θαη εξγαιεία
Διιείςεηο αγαζψλ
Κέηξα αζθάιεηαο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ21.2 Ξξνεηνηκαζία, εθηέιεζε θαη έιεγρνο ζπζθεπαζίαο θαη επαλαζπζθεπαζίαο αγαζψλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξψο εηνηκάδεηαη θαη ηη πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλεη έλα πξφγξακκα ζπζθεπαζίαο.
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη παξάκεηξνη ξχζκηζεο κηαο κεραλήο ζπζθεπαζίαο.
ΑΓ3 Ξψο εθηεινχληαη ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ζπζθεπαζίαο.
ΑΓ4 Ξψο δηαζθαιίδεηαη ν νξζφο έιεγρνο ζπζθεπαζηψλ.
ΑΓ5 Ρί πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ ζπζθεπαζία θαη πσο επηιχνληαη.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ22 Σξήζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ απνζήθεο

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ ρξήζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ απνζήθεο δηαιακβάλεη ηε ρξήζε, επίβιεςε, έιεγρν θαη
πξαθηηθή θαηάξηηζε πθηζηακέλσλ ζηνλ εμνπιηζκφ απνζήθεο, ζηε βαζηθή ιεηηνπξγία
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ινγηζκηθνχ απνζήθεο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ22.1 Σξήζε, επίβιεςε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο κέζσλ θφξησζεο
ΛΑΠ22.2 Σξήζε, επίβιεςε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ απνζήθεο
ΛΑΠ22.3 Σξήζε ππνινγηζηή παιάκεο θαη θνξεηνχ ζαξσηή
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ22 Σξήζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ απνζήθεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ22.1 Σξήζε, επίβιεςε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο κέζσλ θφξησζεο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Δμνπιηζκόο θόξησζεο
Ξεξνλνθφξν κεραλνθίλεην
Ξεξνλνθφξν ρεηξνθίλεην
Κεραλνθίλεηα αλπςσηηθά
δηάθνξσλ ηχπσλ θαη
κεγεζψλ
δξαπιηθά αλπςσηηθά
δηάθνξσλ ηχπσλ θαη
κεγεζψλ
Ακάμη
Ρξφιετ
Ξιαηθφξκα
Δθζθαθέαο
Γεξαλφο
Αλειθπζηήξαο
Ηκάληαο θίλεζεο
Θνριίαο θίλεζεο
Πσιήλα κε αληιία

ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ εμνπιηζκό θόξησζεο πνπ έρεηο ζηε
δηάζεζε ζνπ κε απνδνηηθφ ηξφπν εθαξκφδνληαο ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηεο
εθπαίδεπζεο πνπ έρεηο ιάβεη.
KA2 Λα εθαξκφδεηο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο
αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ.
ΚΑ3 Λα πξνβαίλεηο ζε νπηηθό έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
εμνπιηζκνχ πξηλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
ΚΑ4 Λα επηβιέπεηο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ζηελ ηήξεζε ησλ
νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ
αζθάιεηαο θαη ζηνλ νπηηθό έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ
θφξησζεο.
ΚΑ5 Λα κεηαθέξεηο ηελ γλψζε θαη εκπεηξία γηα ηε ρξήζε θαη έιεγρν
ηνπ εμνπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε ζηέιερνο ηεο απνζήθεο θάησ
απφ ζπλζήθεο κάζεζεο.

εκείσζε:

Ρα θξηηήξηα απηά ηζρχνπλ κφλν γηα εμνπιηζκφ πνπ ζε
έρεη εθπαηδεχζεη θαη ζε έρεη εμνπζηνδνηήζεη ε
επηρείξεζε ζνπ.

ΠΔ2 Οδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή
Ξεξηγξαθή κεραλήκαηνο
Κέγηζην θνξηίν αλχςσζεο ή
κεηαθνξάο
Ρξφπνο θαη θαλφλεο
ιεηηνπξγίαο θαη νδήγεζεο
Κέηξα αζθάιεηαο
Δμνπιηζκφο αζθάιεηαο
Έιεγρνο πξηλ ηε ρξήζε
Ξεξηνδηθφο έιεγρνο
Ππληήξεζε
Φχιαμε
ΠΔ3 Μέηξα αζθάιεηαο
Κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο
Δμνπιηζκφο αζθάιεηαο θαη
πξνεηδνπνίεζεο ηνπ
κεραλήκαηνο
Λα κελ μεπεξληνχληαη ηα
αλψηεξα φξηα θνξηίσλ
ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπο
Θαηάιιειε ηνπνζέηεζε θαη
πξφζδεζε ηνπ θνξηίνπ
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ22 Σξήζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ απνζήθεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ22.1 Σξήζε, επίβιεςε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο κέζσλ θφξησζεο

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
Λα ηεξνχληαη νη νδεγίεο
ρξήζεο θαη νδήγεζεο
Λα κελ μεπεξληνχληαη νη
κέγηζηεο θιίζεηο
Λα ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο
απνζηάζεηο αζθάιεηαο απφ
άιια άηνκα
Λα κελ ηνπνζεηνχληαη κέξε
ηνπ ζψκαηνο ζε θηλεηά κέξε
θαη θάησ απφ κεραληζκνχο
αλχςσζεο
Λα κελ ζηέθεηαη θαλείο θάησ
απφ ην εμνπιηζκφ
Λα κελ αλπςψλνληαη θαη λα
κελ κεηαθέξνληαη άηνκα
Λα δηαζθαιίδεηαη φηη
πάληνηε ππάξρεη επαξθήο
δηάδξνκνο δηέιεπζεο γηα
αζθαιή δηαθίλεζε ηνπ
θνξηίνπ
ΠΔ4 Οπηηθόο έιεγρνο
Διαζηηθά
Κεραληθά κέξε
Πχζηεκα θαηεχζπλζεο
Πχζηεκα αλχςσζεο
δξαπιηθά κέξε
Θάζηζκα θαη δψλε αζθάιεηαο
Δμνπιηζκφο αζθάιεηαο
Κπαηαξίεο
Θαχζηκα
Φξέλα
Φψηα πνξείαο θαη
πξνεηδνπνίεζεο
Γηαξξνέο ιηπαληηθψλ,
θαπζίκσλ, λεξνχ
Εεκηέο, θζνξέο
Ηκάληεο, αιπζίδεο, ζρνηληά,
ηξνραιίεο θ.α.
Ρειερεηξηζηήξηα
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ22.1 Σξήζε, επίβιεςε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο κέζσλ θφξησζεο
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θπξηνηέξσλ κέζσλ θφξησζεο.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε, έιεγρν θαη αζθάιεηα ησλ
κεραλνθίλεησλ κέζσλ θφξησζεο ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηελ απνζήθε.
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ην κέγηζην θνξηίν αλχςσζεο θαη κεηαθίλεζεο γηα ην θάζε κεραλνθίλεην κέζν
θφξησζεο ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ απνζήθε.
ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη ηξφπνη θαη νη κέζνδνη πξνζσπηθήο θαη νκαδηθήο επηθνηλσλίαο.
ΑΓ5 Ξψο λα νξγαλψλεηο θαη λα εθηειείο έλα πξφγξακκα ελεκέξσζεο.
ΑΓ6 Ξψο λα εθαξκφδεηο απνηειεζκαηηθά ηηο ηερληθέο ηεο θαζνδήγεζεο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ22 Σξήζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ απνζήθεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ22.2 Σξήζε, επίβιεςε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ απνζήθεο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Δμνπιηζκόο απνζήθεο
Οάθηα
Τπγεία
Θαηαςχθηεο
Ληεπφδηηα
Πηιφ
Βαξέιηα
Θήθεο
Θηβψηηα
Ξαιέηεο

ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ εμνπιηζκό απνζήθεο πνπ έρεηο ζηε
δηάζεζε κε απνδνηηθφ ηξφπν εθαξκφδνληαο ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηεο
εθπαίδεπζεο πνπ έρεηο ιάβεη.
KA2 Λα εθαξκφδεηο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο
αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ.
ΚΑ3 Λα πξνβαίλεηο ζε νπηηθό έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
εμνπιηζκνχ.
ΚΑ4 Λα κεηξάο θαη λα θαηαγξάθεηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο
ηνπ εμνπιηζκνχ απνζήθεπζεο.
ΚΑ5 Λα επηβιέπεηο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ζηελ ηήξεζε ησλ
νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ
αζθάιεηαο θαη ζηνλ νπηηθό έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ
απνζήθεο.
ΚΑ6 Λα κεηαθέξεηο ηελ γλψζε θαη εκπεηξία γηα ηε ρξήζε θαη έιεγρν
ηνπ εμνπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε ζηέιερνο ηεο απνζήθεο.

ΠΔ2 Οδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή
Ξεξηγξαθή ρξήζεο
Ξεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε
Κέγηζην θνξηίν ή φγθνο
Νδεγίεο ρξήζεο
Έιεγρνο πξηλ ηε ρξήζε
Ξεξηνδηθφο έιεγρνο
Ππληήξεζε, θχιαμε
ΠΔ3 Μέηξα αζθάιεηαο
Πηνίβαγκα ζε χςνο
Κέγηζην θνξηίν
Κέγηζηνο φγθνο
Κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο
Δπηινγή θαηάιιεινπ
εμνπιηζκνχ θφξησζεο
ΠΔ4 Οπηηθόο έιεγρνο
Πηεξεφηεηα, αλζεθηηθφηεηα
Εεκηέο, θζνξέο
Θηππήκαηα
Νμείδσζε
Γηαξξνέο
Ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο
ςχμεο
ΠΔ5 Παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο
Θεξκνθξαζία
γξαζία
Ξίεζε
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ22.2 Σξήζε, επίβιεςε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ απνζήθεο ΗΗ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θπξηνηέξνπ εμνπιηζκνχ απνζήθεπζεο.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε, έιεγρν θαη αζθάιεηα ηνπ
εμνπιηζκνχ απνζήθεπζεο ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηελ απνζήθε.
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο ελέξγεηεο θαη ηε ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ησλ ςπγείσλ θαη
θαηαςπθηψλ.
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ρεκηθψλ θαζαξηζηηθψλ νπζηψλ.
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία ςχμεο θαη θαηάςπμεο αγαζψλ.
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη ηξφπνη θαη νη κέζνδνη πξνζσπηθήο θαη νκαδηθήο επηθνηλσλίαο.
ΑΓ7 Ξψο λα νξγαλψλεηο θαη λα εθηειείο έλα πξφγξακκα ελεκέξσζεο.
ΑΓ8 Ξψο λα εθαξκφδεηο απνηειεζκαηηθά ηηο ηερληθέο ηεο θαζνδήγεζεο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ22 Σξήζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ Απνζήθεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ22.3 Σξήζε ππνινγηζηή παιάκεο θαη θνξεηνχ ζαξσηή
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Λεηηνπξγίεο ηνπ
πξέπεη:
ππνινγηζηή παιάκεο
Δηζξνέο αγαζψλ
ΚΑ1 Λα εθθηλείο, ηεξκαηίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη λα ξπζκίδεηο ην
Δθξνέο αγαζψλ
ιεηηνπξγηθφ ινγηζκηθφ ηνπ ππνινγηζηή παιάκεο.
Έιεγρνο απνζεκάησλ
ΚΑ2 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ
Βέιηηζηε δηαδξνκή πξνο ην
ππνινγηζηή παιάκεο.
ζεκείν απνζήθεπζεο ελφο
αγαζνχ
ΚΑ3 Λα ζπλδέεηο θαη λα ρεηξίδεζαη ηνλ ππνινγηζηή παιάκεο θαη ην
θνξεηφ ζαξσηή γξακκηθνχ θψδηθα.

ΚΑ4

Λα ζπλδέεηο θαη λα κεηαθέξεηο ηα δεδνκέλα απφ ηνλ
ππνινγηζηή παιάκεο ζε θεληξηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή.

ΚΑ5

Λα εηνηκάδεηο θαη λα εθηππψλεηο εηηθέηεο γξακκηθνχ θψδηθα
κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθνχ.

ΚΑ6

Να θξνληίδεηο ηνλ εμνπιηζκό φπσο νξίδεη ν
θαηαζθεπαζηήο.
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ΠΔ2 ύλδεζε θαη κεηαθνξά
δεδνκέλσλ
Δλζχξκαηε
Αζχξκαηε (WLAN, Bluetooth)
ΠΔ3 Φξνληίδα εμνπιηζκνύ
Φφξηηζε κπαηαξίαο
Θαζαξηφηεηα
Έιεγρνο πξηλ απφ θάζε ρξήζε
Φχιαμε ζε πξνζηαηεπηηθή ζήθε
Απνζήθεπζε ζε ηδαληθέο
ζπλζήθεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ22.3 Σξήζε ππνινγηζηή παιάκεο θαη θνξεηνχ ζαξσηή
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
AΓ1 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα πεξηγξάθεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή παιάκεο θαη θνξεηνχ
ζαξσηή.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνλ ρεηξηζκφ, έιεγρν θαη θχιαμε ηνπ εμνπιηζκνχ φπσο νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ23

ΙΙ.

Δηνηκαζία θαη παξάδνζε παξαγγειηψλ γηα δηαλνκή

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ εηνηκαζία θαη παξάδνζε παξαγγειηψλ γηα δηαλνκή δηαιακβάλεη ηνλ ζπληνληζκφ κε ην Ρκήκα
Ξσιήζεσλ γηα ηελ νκαιή εηνηκαζία παξαγγειηψλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ παξαγγειηψλ γηα
δηαλνκή.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ23.1 Ππληνληζκφο κε ην Ρκήκα Ξσιήζεσλ γηα ηελ νκαιή εηνηκαζία παξαγγειηψλ
ΛΑΠ23.2 Ξξνγξακκαηηζκφο παξαγγειηψλ γηα δηαλνκή
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ23 Δηνηκαζία θαη παξάδνζε παξαγγειηψλ γηα δηαλνκή

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ23.1 Ππληνληζκφο κε ην Ρκήκα Ξσιήζεσλ γηα ηελ νκαιή εηνηκαζία παξαγγειηψλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Δπηθνηλσλία
Ξξνθνξηθή
Σξήζε εληχπσλ
Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν
Δζσηεξηθφ ζεκείσκα
Ινγηζκηθέο αλαθνξέο

ΚΑ1 Λα έρεηο ζπρλή επηθνηλσλία κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ
πσιήζεσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ απνζεκάησλ θαη θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ησλ πσιήζεσλ ζε αγαζά.
ΚΑ2 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ππάξρεη επάξθεηα απνζεκάησλ γηα θάιπςε
ησλ αλαγθψλ ησλ πσιήζεσλ.
ΚΑ3 Πε πεξηπηψζεηο ειιείςεσλ λα ελεκεξψλεηο γηα ηα αγαζά πνπ
είλαη έιιεηςε θαη λα πξνγξακκαηίδεηο πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο
εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκόδηα
ηκήκαηα.

ΠΔ2 Πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο
εμππεξέηεζεο
Δπίζπεπζε παξαιαβψλ
Γαλεηζκφο απφ
αληαγσληζηέο
Αγνξά απφ άιιε πεγή
πξνκήζεηαο
Απνζηνιή πην κηθξψλ
πνζνηήησλ ζε πειάηεο
Δληνπηζκφο παξφκνηνπ
αγαζνχ
ΠΔ3 Αξκόδηα ηκήκαηα
Ρκήκα Ξσιήζεσλ
Ρκήκα Αγνξψλ
Ρκήκα Ξαξαγσγήο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ23.1 Ππληνληζκφο κε ην Ρκήκα Ξσιήζεσλ γηα ηελ νκαιή εηνηκαζία παξαγγειηψλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηα δηαδηθαζία αθνινπζείο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ζε πνηεο ελέξγεηεο πξνβαίλεηο φηαλ πξνβιέπνληαη ειιείςεηο.
ΑΓ3 Ξνηνη είλαη νη ηξφπνη θαη νη κέζνδνη πξνζσπηθήο θαη νκαδηθήο επηθνηλσλίαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ23 Δηνηκαζία θαη παξάδνζε παξαγγειηψλ γηα δηαλνκή

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ23.2 Ξξνγξακκαηηζκφο παξαγγειηψλ γηα δηαλνκή
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Κξηηήξηα &
πξνηεξαηόηεηεο
Σξφλνο παξάδνζεο
Γεσγξαθηθή πεξηνρή
Κέγεζνο παξαγγειίαο
Πεκαληηθφηεηα πειάηε
Δπείγνπζα θαηάζηαζε
Δπφκελε δηαλνκή
Γηαζέζηκα απνζέκαηα
Δηδηθέο απαηηήζεηο

ΚΑ1 Λα δηαρσξίδεηο θαη λα νκαδνπνηείο ηηο παξαγγειίεο πξνο
εθηέιεζε αθνινπζψληαο θξηηήξηα θαη πξνηεξαηόηεηεο.
ΚΑ2 Λα απνθαζίδεηο πνηεο παξαγγειίεο ζα εηνηκαζζνχλ ζηελ
νιφηεηα ηνπο θαη πνηεο κεξηθψο.
ΚΑ3 Λα δηαλέκεηο ηηο παξαγγειίεο ζε ζηειέρε ηεο απνζήθεο έηζη
ψζηε ε πξνεηνηκαζία ησλ παξαγγειηψλ λα γίλεη κέζα ζηα
πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά φξηα.
ΚΑ4 Λα δίλεηο αλάινγεο νδεγίεο ζηα ζηειέρε ηεο απνζήθεο κε
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.
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ΠΔ2 Οδεγίεο
Ξφηε λα εηνηκαζζεί ε
παξαγγειία
Ξφηε ζα παξαδνζεί ε
παξαγγειία
Δάλ ζα εθηειεζζεί ε
παξαγγειία πιήξσο
Ξνηα αγαζά ζα ζηαινχλ θαη
ζε πνηεο πνζφηεηεο
Δηδηθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ θαη
ζπζθεπαζίαο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ23.2 Ξξνγξακκαηηζκφο παξαγγειηψλ γηα δηαλνκή
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζείο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ παξαγγειηψλ.
ΑΓ2 Ξψο θαηαλέκεηαη ε εξγαζία θαη πνηεο παξακέηξνπο πξέπεη λα ιακβάλεηο ππφςε γηα ηελ νκαιή
δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο.
ΑΓ3 Ξνηνη είλαη νη ηξφπνη θαη νη κέζνδνη πξνζσπηθήο θαη νκαδηθήο επηθνηλσλίαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛAΠ24 Σξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Θαιχπηεη ηε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ, ηε ρξήζε
ινγηζκηθψλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη ειεθηξνληθψλ θχιισλ θαη ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛAΠ24.1 Σεηξηζκφο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ζρεηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ
ΛAΠ24.2 Σεηξηζκφο επεμεξγαζηή θεηκέλνπ
ΛAΠ24.3 Σεηξηζκφο ειεθηξνληθψλ θχιισλ
ΛΑΠ24.4 Σεηξηζκφο δηαδηθηχνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ24 Σξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ24.1

Σεηξηζκφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Μέξε θαη ζπζθεπέο
ελόο ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή
Θεληξηθή κνλάδα
Νζφλε
Ξιεθηξνιφγην
Ξνληίθη
Δθηππσηήο
Παξσηήο (scanner)
Δμσηεξηθνί ζθιεξνί δίζθνη
Ππζθεπέο νπηηθψλ θαη
καγλεηηθψλ δίζθσλ

ΚΑ1 Λα εθθηλείο, ηεξκαηίδεηο θαη επαλεθθηλείο ηνλ ειεθηξνληθφ
ππνινγηζηή.
ΚΑ2 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηα κέξε θαη ζπζθεπέο ελόο
ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή.
ΚΑ3 Λα ξπζκίδεηο βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ
πξνγξάκκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.
ΚΑ4 Λα ρεηξίδεζαη θαη λα ξπζκίδεηο ηα ζηνηρεία ηεο επηθάλεηαο
εξγαζίαο.
ΚΑ5 Λα αλνίγεηο θαη θιίλεηο εθαξκνγέο.
ΚΑ6 Λα θάλεηο ρξήζε ησλ παξαζύξσλ.
ΚΑ7 Λα ρεηξίδεζαη θάθεινπο θαη αξρεία.
ΚΑ8 Λα δηαρεηξίδεζαη εθηππώζεηο.

ΠΔ2 Βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ
ιεηηνπξγηθνύ πξνγξάκκαηνο
Ζκεξνκελία θαη ψξα
Δπηινγή γιψζζαο
Έληαζε ήρνπ
Αλάιπζε νζφλεο
Βάζνο ρξψκαηνο
Οπζκίζεηο θαη πξνθχιαμε
νζφλεο
Δπηινγή εθηππσηή
ΠΔ3 ηνηρεία επηθάλεηαο
εξγαζίαο
Κελνχ έλαξμεο
Γξακκή εξγαζηψλ
Δπηθάλεηα εξγαζίαο
Δηθνλίδηα ζπληφκεπζεο
ΠΔ4 Υξήζε παξαζύξσλ
Σξήζε ζηνηρείσλ παξαζχξσλ
φπσο ξάβδνο θχιηζεο,
γξακκή εξγαιείσλ
Διαρηζηνπνίεζε,
κεγηζηνπνίεζε, επαλαθνξά,
θιείζηκν, κεηαθίλεζε
παξαζχξσλ
Ραμηλφκεζε πεξηερφκελσλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ24 Σξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ24.1

Σεηξηζκφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ5 Υεηξηζκόο θαθέισλ θαη
αξρείσλ
Γεκηνπξγία θαθέισλ,
ππνθαθέισλ θαη αξρείσλ
Κεηνλνκαζία
Κεηαθίλεζε
Αληηγξαθή
Γηαγξαθή θαη επαλαθνξά απφ
ηνλ θάδν αλαθχθισζεο
ΠΔ6 Δθηππώζεηο
Δπηινγή εθηππσηή
Δληνιή εθηχπσζεο
Οχζκηζε εθηχπσζεο
Ξαχζε θαη δηαγξαθή
εθηχπσζεο
Ρνπνζέηεζε κειαλνδνρείνπ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ24.1 Σεηξηζκφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
AΓ1 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα πεξηγξάθεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ησλ
θχξησλ κεξψλ ηνπ.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ρξεζηκφηεηα ησλ παξαζχξσλ.
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θαθέισλ θαη ησλ αξρείσλ.
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο έλα γεληθήο ρξήζεο ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα.

198

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ24 Σξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ24.2 Σεηξηζκφο επεμεξγαζηή θεηκέλνπ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Υεηξηζκόο εγγξάθσλ
Γεκηνπξγία, άλνηγκα, θιείζηκν
εγγξάθνπ
Απνζήθεπζε εγγξάθνπ
Αιιαγή νλφκαηνο εγγξάθνπ
Δλαιιαγή κεηαμχ αλνηθηψλ
εγγξάθσλ
ΠΔ2 Πεξηβάιινλ ηνπ
ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο
Δκθάληζε θαη απφθξπςε
γξακκψλ εξγαιείσλ
Οχζκηζε πνζνζηνχ κεγέζπλζεο
Βαζηθέο ξπζκίζεηο
ΠΔ3 Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ
Ξιεθηξνιφγεζε θεηκέλνπ
Γηφξζσζε θαη δηαγξαθή
θεηκέλνπ
Δηζαγσγή ζπκβφισλ
Δπηινγή κέξνπο ή νιφθιεξνπ
ηνπ θεηκέλνπ
Αληηγξαθή, απνθνπή θαη
επηθφιιεζε θεηκέλνπ ζην ίδην
έγγξαθν ή ζε άιιν
Σξήζε ηεο αλαίξεζεο θαη ηεο
επαλαθνξάο
Νξζνγξαθηθφο έιεγρνο
θεηκέλνπ
ΠΔ4 Γηακόξθσζε εγγξάθνπ
Δπηινγή γξακκαηνζεηξάο θαη
κεγέζνπο
Έληνλε, πιάγηα θαη
ππνγξακκηζκέλε κνξθή
Σξψκα γξακκαηνζεηξάο
Αληηγξαθή κνξθνπνίεζεο
Πηνίρηζε παξαγξάθνπ
Γεκηνπξγία εζνρψλ
Γεκηνπξγία ιίζηαο
Οπζκίζεηο ζειίδαο
ΠΔ5 Αληηθείκελα
Δηθφλα
Γξαθηθφ
Γξαθηθή παξάζηαζε

ΚΑ1 Λα εθηειείο απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκό εγγξάθσλ.
ΚΑ2 Λα δηακνξθψλεηο ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ
επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ.
ΚΑ3 Λα εθηειείο επεμεξγαζία θεηκέλνπ.
ΚΑ4 Λα εθηειείο δηακόξθσζε έγγξαθνπ.
ΚΑ5 Λα εηζάγεηο θαη λα δηακνξθψλεηο αληηθείκελα ζην έγγξαθν.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ24.2 Σεηξηζκφο επεμεξγαζηή θεηκέλνπ

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

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ24 Σξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ24.3 Σεηξηζκφο ειεθηξνληθψλ θχιισλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Υεηξηζκόο θύιισλ θαη
βηβιίσλ εξγαζίαο
Γεκηνπξγία, άλνηγκα, θιείζηκν
βηβιίνπ εξγαζίαο
Απνζήθεπζε βηβιίσλ εξγαζίαο
Κεηάβαζε ζε δηαθνξεηηθά
θχιια εξγαζίαο ελφο ή
πεξηζζνηέξσλ βηβιίσλ
Δηζαγσγή θχιινπ εξγαζίαο
Γηαγξαθή θχιινπ εξγαζίαο
Κεηνλνκαζία θχιινπ εξγαζίαο
Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε θχιινπ
εξγαζίαο ζην ίδην ή ζε
δηαθνξεηηθφ βηβιίν εξγαζίαο

ΚΑ1 Λα εθηειείο απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκό θύιισλ θαη βηβιίσλ
εξγαζίαο
ΚΑ2 Λα δηακνξθψλεηο ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ
ινγηζηηθώλ θύιισλ.
ΚΑ3 Λα εηζάγεηο θαη λα επεμεξγάδεζαη δεδνκέλα.
ΚΑ4 Λα εθηειείο θαη λα επεμεξγάδεζαη απινύο ππνινγηζκνύο.
ΚΑ5 Λα δεκηνπξγείο θαη λα ηξνπνπνηείο γξαθήκαηα.

ΠΔ2 Πεξηβάιινλ ησλ
ειεθηξνληθώλ θύιισλ
Δκθάληζε θαη απφθξπςε
γξακκψλ εξγαιείσλ
Οχζκηζε πνζνζηνχ κεγέζπλζεο
Πηαζεξνπνίεζε θαη
απνζηαζεξνπνίεζε πεξηνρψλ
ελφο θχιινπ εξγαζίαο
Βαζηθέο ξπζκίζεηο
ΠΔ3 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ
Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ ζην θχιιν εξγαζίαο
Δηζαγσγή θεηκέλνπ, αξηζκψλ,
εκεξνκεληψλ ζε θειηά
Γηφξζσζε θαη δηαγξαθή
πεξηερνκέλνπ θειηνχ
Κεηαθίλεζε, αληηγξαθή
πεξηερνκέλνπ θειηψλ ζην ίδην ή
ζε δηαθνξεηηθφ θχιιν εξγαζίαο
Απηφκαηε ζπκπιήξσζε
δεδνκέλσλ ζε θειηά
Ραμηλφκεζε αχμνπζα, θζίλνπζα
ησλ πεξηερνκέλσλ κηαο πεξηνρήο
θειηψλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ24 Σξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ24.3 Σεηξηζκφο ειεθηξνληθψλ θχιισλ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ4 Δθηέιεζε θαη
επεμεξγαζία απιώλ
ππνινγηζκώλ
Γεκηνπξγία ηχπνπ ππνινγηζκνχ
κε αξηζκεηηθά δεδνκέλα θαη
πξάμεηο πξφζζεζεο, αθαίξεζεο,
πνιιαπιαζηαζκνχ, δηαίξεζεο
Γεκηνπξγία ηχπνπ ππνινγηζκνχ
κε ρξήζε αλαθνξψλ ζε θειηά
Γεκηνπξγία ηχπσλ κε ρξήζε
ζπλαξηήζεσλ πνπ ππνινγίδνπλ
άζξνηζκα, κέζν φξν, κέγηζην,
ειάρηζην, κέηξεζε πιήζνπο
ΠΔ5 Γεκηνπξγία θαη
ηξνπνπνίεζε γξαθεκάησλ
Γεκηνπξγία γξαθεκάησλ απφ
δεδνκέλα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο
Δπηινγή, αιιαγή ηχπνπ
γξαθήκαηνο
Κεηαθίλεζε, αληηγξαθή,
δηαγξαθή, αιιαγή κεγέζνπο
γξαθήκαηνο
Ξξνζζήθε ηίηινπ ή εηηθέηαο ζε
γξαθήκαηα

202

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ24.3 Σεηξηζκφο ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
AΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ελφο ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ θχιισλ.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ελφο γεληθήο ρξήζεο ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ θχιισλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ24 Σξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ24.4 Σεηξηζκφο δηαδηθηχνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Πεξηβάιινλ
θπιινκεηξήηε
Αιιαγή ηεο αξρηθήο ηζηνζειίδαο
Γηαθνπή ιήςεο κηαο ηζηνζειίδαο
Αλαλέσζε εκθάληζεο κηαο
ηζηνζειίδαο
Δκθάληζε θαη απφθξπςε
γξακκψλ εξγαιείσλ
ΠΔ2 Πινήγεζε ζηνλ
παγθόζκην ηζηό
Κεηάβαζε ζε κηα ηζηνζειίδα
Ξινήγεζε εληφο κηαο
ηζηνζειίδαο
Κεηαθίλεζε κπξνο θαη πίζσ
κεηαμχ ηζηνζειίδσλ
Ιήςε αξρείνπ θαη απνζήθεπζε
ηνπ
ΠΔ3 Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ
Αλαδήηεζε κηαο πιεξνθνξίαο κε
ηε ρξήζε κεραλψλ αλαδήηεζεο
Σξήζε ιέμεσλ θιεηδηψλ θαηά ηελ
αλαδήηεζε
Αμηνιφγεζε θαη ρξήζε
πιεξνθνξηψλ
ΠΔ4 Πεξηβάιινλ
πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ
Άλνηγκα βαζηθψλ θαθέισλ
(εηζεξρφκελα, απεζηαικέλα,
εμεξρφκελα, πξφρεηξα,
δηαγξακκέλα)
Άλνηγκα, αλάγλσζε θαη θιείζηκν
κελχκαηνο
Γηαγξαθή ή κεηαθίλεζε ελφο
κελχκαηνο
Δπαλαθνξά κελχκαηνο ή
άδεηαζκα θάθεινπ
δηαγξακκέλσλ κελπκάησλ
Γεκηνπξγία θαη νλνκαζία
θαθέισλ γηα νξγάλσζε
κελπκάησλ
Ξξνζζήθε κηαο επαθήο ζην
βηβιίν επαθψλ

ΚΑ1 Λα ξπζκίδεηο θαη λα ιεηηνπξγείο ην πεξηβάιινλ ελόο
θπιινκεηξεηή.
ΚΑ2 Λα πξαγκαηνπνηείο πινήγεζε ζηνλ παγθόζκην ηζηό.
ΚΑ3 Λα εθηειείο αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ.
ΚΑ4 Λα ξπζκίδεηο θαη λα ιεηηνπξγείο ην πεξηβάιινλ ελόο
πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.
ΚΑ5 Λα δηαρεηξίδεζαη κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ24 Σξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ24.4 Σεηξηζκφο δηαδηθηχνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ5 Γηαρείξηζε κελπκάησλ
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
Γεκηνπξγία λένπ κελχκαηνο
Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ζηα πεδία
παξαιήπηε, θνηλνπνίεζεο θαη
θξπθήο θνηλνπνίεζεο
Δηζαγσγή ζέκαηνο
Θαηαρψξεζε κελχκαηνο
Έιεγρνο νξζνγξαθίαο
Δπηζχλαςε αξρείσλ
Ππκπίεζε θαη επηζχλαςε
αξρείσλ
Απνζηνιή κελχκαηνο
Ξξνψζεζε ελφο κελχκαηνο
Απάληεζε ελφο κελχκαηνο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ24.4 Σεηξηζκφο δηαδηθηχνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
AΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο έλλνηεο δηαδίθηπν, παγθφζκηνο ηζηφο, δηεχζπλζε ηζηνζειίδαο, ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν.
AΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ρξήζεηο ελφο θπιινκεηξεηή.
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ελφο γεληθήο ρξήζεο θπιινκεηξεηή.
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ην ξφιν θαη ηε ρξήζε γεληθήο ρξήζεο κεραλψλ αλαδήηεζεο.
AΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο ρξήζεηο ελφο πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ελφο γεληθήο ρξήζεο πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ25 Σξήζε θαη ιήςε απνθάζεσλ κε ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο απνζήθεο

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Σξήζε ελφο ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο απνζήθεο θαη ηελ εξκελεία αλαθνξψλ απφ ην ινγηζκηθφ γηα
ηε ιήςε απνθάζεσλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ25.1 Σξήζε ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο απνζήθεο
ΛΑΠ25.2 Δξκελεία αλαθνξψλ ινγηζκηθνχ θαη ιήςε απνθάζεσλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ25

ΙΙ.

Σξήζε θαη ιήςε απνθάζεσλ κε ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο απνζήθεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ25.1 Σξήζε ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο απνζήθεο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Πεξηβάιινλ ηνπ
ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο
απνζήθεο
Δκθάληζε θαη απφθξπςε
γξακκψλ εξγαιείσλ
Οχζκηζε πνζνζηνχ
κεγέζπλζεο
Πηαζεξνπνίεζε θαη
απνζηαζεξνπνίεζε πεξηνρψλ
Βαζηθέο ξπζκίζεηο

ΚΑ1 Λα δηακνξθψλεηο ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ
δηαρείξηζεο απνζήθεο.
ΚΑ2 Λα θαηαρσξείο θαη λα επεμεξγάδεζαη θηλήζεηο ζε είδε ηεο
απνζήθεο.
ΚΑ3 Λα δεκηνπξγείο λέα είδε απνζήθεο, λα εηζάγεηο θαη λα
επεμεξγάδεζαη ηα αλάινγα δεδνκέλα.
ΚΑ4 Λα δεκηνπξγείο λένπο πξνκεζεπηέο, λα εηζάγεηο θαη λα
επεμεξγάδεζαη ηα αλάινγα δεδνκέλα.
ΚΑ5 Λα δεκηνπξγείο λένπο πειάηεο, λα εηζάγεηο θαη λα επεμεξγάδεζαη
ηα αλάινγα δεδνκέλα.
ΚΑ6 Λα δεκηνπξγείο λέεο απνζήθεο, λα εηζάγεηο θαη λα επεμεξγάδεζαη
ηα αλάινγα δεδνκέλα.
ΚΑ7 Λα δεκηνπξγείο λέα ζηειέρε, λα εηζάγεηο θαη λα επεμεξγάδεζαη
ηα αλάινγα δεδνκέλα.
ΚΑ8 Λα ξπζκίδεηο ηηο παξακέηξνπο θαη λα εθηχπσλεο ή λα εκθαλίδεηο
ζηελ νζφλε αλαθνξέο.
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ΠΔ2 Κηλήζεηο ζε είδε ηεο
απνζήθεο
Δηζξνέο
Δθξνέο
Δπηζηξνθέο
Κεηαθνξέο
Γηαγξαθέο
ΠΔ3 Αλαθνξέο
Αλαθνξά εηδψλ
Αλαθνξά πξνκεζεπηψλ
Αλαθνξά πειαηψλ
Αλαθνξά ζηειερψλ
Αλαθνξά επηζηξνθψλ
Θίλεζε αλά είδνο
Θίλεζε αλά πειάηε
Θίλεζε αλά πξνκεζεπηή
Αλαθνξά δηαζέζηκνπ
απνζέκαηνο
Αλαθνξά γηα παξαγγειία

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ25.1

Σξήζε ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο απνζήθεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
AΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ελφο ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο απνζήθεο.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ελφο γεληθήο ρξήζεο ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο απνζήθεο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ25 Σξήζε θαη ιήςε απνθάζεσλ κε ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο απνζήθεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ25.2 Δξκελεία αλαθνξψλ ινγηζκηθνχ θαη ιήςε απνθάζεσλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Αλαθνξέο
Αλαθνξά εηδψλ
Αλαθνξά πξνκεζεπηψλ
Αλαθνξά πειαηψλ
Αλαθνξά ζηειερψλ
Αλαθνξά επηζηξνθψλ
Θίλεζε αλά είδνο
Θίλεζε αλά πειάηε
Θίλεζε αλά πξνκεζεπηή
Αλαθνξά δηαζέζηκνπ
απνζέκαηνο
Αλαθνξά γηα παξαγγειία

ΚΑ1 Λα δηαβάδεηο, λα θαηαλνείο θαη λα εξκελεχεηο ηηο αλαθνξέο ηνπ
ινγηζκηθνχ.
ΚΑ2 Λα αληιείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έγθαηξε παξαγγειία αγαζψλ θαη
ηε κείσζε ησλ ειιείςεσλ.
ΚΑ3 Λα αληιείο πιεξνθνξίεο θαη αλαθνξέο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ
ησλ πόξσλ ηνπ ηκήκαηνο απνζήθεο.
ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ θαη ζχγθξηζε κε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο αλαθνξάο.
ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο πιεξνθνξίεο γηα αληαιιαγή απφςεσλ θαη
ιήςε απνθάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκόδηα ηκήκαηα.

ΠΔ3 Πόξνη ηκήκαηνο
απνζήθεο
Νηθνλνκηθνί
Φπζηθνί
Αλζξψπηλνη
Ρερλνινγηθνί
ΠΔ4 Σκήκαηα ηεο
επηρείξεζεο
Γηεχζπλζε
Ινγηζηήξην
Ρκήκα Ξσιήζεσλ
Ρκήκα Αγνξψλ
Ρκήκα Ξαξαγσγήο

210

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ25.2

Δξκελεία αλαθνξψλ ινγηζκηθνχ θαη ιήςε απνθάζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα αληηιακβάλεζαη ηηο αλαθνξέο ηνπ ινγηζκηθνχ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο απινχο ζηαηηζηηθνχο ππνινγηζκνχο φπσο κέζν φξν, πνζνζηφ, απφθιηζε.

ΑΓ3

Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο θαη νη βαζηθέο ηερληθέο επηθνηλσλίαο.

ΑΓ4 Ξψο κπνξείο λα αμηνπνηείο ηηο ζπζθέςεηο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ, πξνθεηκέλνπ λα
επηηπγράλεηο ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα.
ΑΓ5

Ξψο λα εηνηκάδεηο εηζεγήζεηο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ26 Ππζηήκαηα J.I.T. θαη Kanban

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Σξήζε ηεο θηινζνθίαο θαη κεζφδνπ J.I.T. θαη ησλ θαξηψλ Kanban ζηε ιεηηνπξγία ηεο
απνζήθεο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ26.1 Σξήζε ηνπ J.I.T.
ΛΑΠ26.2 Πρεδηαζκφο θαη ρξήζε θαξηψλ Kanban
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ26 Ππζηήκαηα J.I.T. θαη Kanban

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ26.1 Σξήζε ηνπ J.I.T.
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Φηινζνθία ηεο
κεζόδνπ J.I.T
Λα ζπκπεξηιακβάλεηο ζηνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο ή λα δηεπζεηείο
Αγνξά κφλν φηη ρξεηάδεηαη
κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο παξαδφζεηο
Ξαξαγγειία ηε ζηηγκή πνπ
εκπνξεπκάησλ κε βάζε ηε θηινζνθία ηεο κεζόδνπ J.I.T.
ρξεηάδεηαη
Ξαξαγγειία κφλν ηεο
Λα αλαγλσξίδεηο ή λα ιακβάλεηο ζηνηρεία γηα ηηο άκεζεο αλάγθεο
πνζφηεηαο πνπ ρξεηάδεηαη
ζε εκπνξεχκαηα κε βάζε ηε θηινζνθία ηεο κεζόδνπ J.I.T.
ΠΔ2 Δκπιεθόκελνη
Λα θαηαγξάθεηο ηηο αλάγθεο ζε εκπνξεχκαηα θαη λα ηηο
Ππλάδειθνη ζηελ απνζήθε
γλσζηνπνηείο έγθαηξα ζηνλ ππεχζπλν παξαγγειηψλ ή ζηνπο
Ρκήκα Ξσιήζεσλ
πξνκεζεπηέο.
Ρκήκα Ξξνψζεζεο
Ρκήκα Ξαξαγσγήο
Λα ζπλεξγάδεζαη αξκνληθά κε φινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο κε
Ξξνκεζεπηέο
βάζε ηε θηινζνθία ηεο κεζόδνπ J.I.T.
Κεηαθνξείο

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ2
KA3

ΚΑ4

KA5 Λα παξαθνινπζείο ηηο παξαιαβέο, ηηο δηαζέζηκεο πνζφηεηεο θαη
ειιείςεηο εκπνξεπκάησλ ψζηε λα ιακβάλεηο άκεζα δηνξζσηηθά
κέηξα.

214

ΠΔ3 Γηνξζσηηθά κέηξα
Ξαξαγγειίεο απφ
ελαιιαθηηθέο πεγέο
πξνκήζεηαο
Σξήζε ελαιιαθηηθψλ
εκπνξεπκάησλ
Δλεκέξσζε εκπιεθφκελσλ
ηκεκάησλ ψζηε λα
ελεκεξσζνχλ νη πειάηεο
Δπαλαπξνγξακκαηηζκφο
παξαιαβψλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ26.1 Σξήζε ηνπ J.I.T.

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε θηινζνθία, πιενλεθηήκαηα, κεηνλεθηήκαηα θαη ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ J.I.T.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη αμηνιφγεζεο πξνκεζεπηψλ.
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε κέζνδν δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζπκθσλίαο κε πξνκεζεπηέο.
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο αλαγθψλ ζε εκπνξεχκαηα θαη ηε δηαδηθαζία
παξαγγειηψλ.
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έγθαηξε παξαιαβή.
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο θαιά ην κνληέιν επηθνηλσλίαο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο νκαδηθήο εξγαζίαο.

215

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ26 Ππζηήκαηα J.I.T. θαη Kanban
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ26.2 Πρεδηαζκφο θαη ρξήζε θαξηψλ Kanban
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Κάξηεο Kanban
Θάξηα απφζπξζεο
Θάξηα παξαγγειίαο
Θάξηα παξαγσγήο

ΚΑ1 Λα ζρεδηάδεηο θάξηεο kanban πξνζαξκνζκέλεο ζην ζύζηεκα
Kanban ηεο επηρείξεζεο ζνπ.
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο ηελ θάξηα Kanban γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ
ησλ αλαγθψλ ζε εκπνξεχκαηα.
ΚΑ3 Λα ζπλεξγάδεζαη αξκνληθά κε φινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο ζηε
ρξήζε ηεο θάξηαο Kanban.
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ΠΔ2 ύζηεκα Kanban
Πχζηεκα δπν θαιαζηψλ
Πχζηεκα ηξηψλ θαιαζηψλ
ΠΔ2 Δκπιεθόκελνη
Ππλάδειθνη ζηελ απνζήθε
Ρκήκα Ξσιήζεσλ
Ρκήκα Ξαξαγσγήο
Ξξνκεζεπηέο
Ξειάηεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ26.2 Πρεδηαζκφο θαη ρξήζε θαξηψλ Kanban

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε θηινζνθία, πιενλεθηήκαηα, κεηνλεθηήκαηα θαη ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ
Kanban.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πσο ην Θanban θαη ην J.I.T. ζπλεξγάδνληαη.
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο αλαγθψλ ζε εκπνξεχκαηα θαη ηε δηαδηθαζία
παξαγγειηψλ.
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο θαιά ην κνληέιν επηθνηλσλίαο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο νκαδηθήο εξγαζίαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ27 Αγνξέο αγαζψλ

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Αζρνιείηαη κε ηε δηεθπεξαίσζε κηαο αγνξάο αγαζψλ απφ ηελ απνζήθε θαη πεξηιακβάλεη ηελ
αλαγλψξηζε ησλ αγαζψλ πξνο αγνξά, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζνηήησλ ηνπο, ιακβάλνληαο
ππφςε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ηε δήηεζε θαη ην ρξφλν παξάδνζεο, ηνλ εληνπηζκφ/
αμηνιφγεζε θαη επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηελ εηνηκαζία, ππνβνιή θαη παξαθνινχζεζε ηεο
παξαγγειίαο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ27.1 Αλαγλψξηζε αγαζψλ θαη πξνζδηνξηζκφο πνζνηήησλ
ΛΑΠ27.2 Δπηινγή πξνκεζεπηή
ΛΑΠ27.3 Ξαξαγγειία αγαζψλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ27 Αγνξέο αγαζψλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ27.1 Αλαγλψξηζε αγαζψλ θαη πξνζδηνξηζκφο πνζνηήησλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Παξάγνληεο δήηεζεο
Ηζηνξηθέο πσιήζεηο
Ράζεηο ηεο αγνξάο
Ξαιαηέο ειιείςεηο πξντφλησλ
Δπνρηθφηεηα
πνθαηάζηαηα πξντφληα
Αλάγθεο, επηζπκίεο πειαηψλ
Ξαξάπνλα πειαηψλ

ΚΑ1 Λα ππνινγίδεηο ηελ αλαγθαία πνζφηεηα ελφο πξντφληνο κε βάζε
ηνπο παξάγνληεο δήηεζεο.
ΚΑ2 Λα ππνινγίδεηο ηελ πεξίνδν παξάδνζεο θαη ηελ επηπξφζζεηε
πνζφηεηα ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνπ
θαζνξίδνπλ ηελ πεξίνδν παξαιαβήο ελφο πξντφληνο απφ
ηνλ πξνκεζεπηή.
ΚΑ3 Λα θαζνξίδεηο πνζφηεηεο παξαγγειίαο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ηφζν
ζπλνιηθά φζν θαη αλά ππνδηαίξεζε ηνπ πξντόληνο.
ΚΑ4 Λα εηνηκάδεηο ζε θαηάιιεια ρξνληθά δηαζηήκαηα γξαπηφ
πξφγξακκα παξαγγειηψλ ην νπνίν ζα πεξηέρεη φιεο ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο.
ΚΑ5 Λα αλαζεσξείο ην πξφγξακκα αγνξψλ αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο
ψζηε απηφ λα παξακέλεη πάληνηε ελεκεξσκέλν.
ΚΑ6 Λα δηαηεξείο επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκό κε
ηα αλάινγα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο.

ΠΔ2 Παξάγνληεο πεξηόδνπ
παξαιαβήο
Σξφλνο εηνηκαζίαο
παξαγγειίαο
Ξεξίνδνο απνζηνιήο
Σξφλνο κεηαθνξάο
Θαηξηθέο ζπλζήθεο/θαηξηθά
θαηλφκελα
Νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά
δεδνκέλα
ΠΔ3 Τπνδηαίξεζε πξντόληνο
Ρχπνο
Κέγεζνο
Γηάζηαζε
Σξψκα
Γχλακε
Ππζθεπαζία
ΠΔ4 Υξνληθά δηαζηήκαηα
Ζκεξήζηα
Δβδνκαδηαία
Κεληαία
Ρξηκεληαία
Δηήζηα
ΠΔ5 Απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο
Όλνκα, ηχπνο, πεξηγξαθή,
θσδηθφο πξντφληνο
Ξνζφηεηα ζπζθεπαζίαο
Ξνζφηεηα πξνο παξαγγειία
Ξξνκεζεπηήο
Θφζηνο
Ζκεξνκελία παξαιαβήο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ27 Αγνξέο αγαζψλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ27.1 Αλαγλψξηζε αγαζψλ θαη πξνζδηνξηζκφο πνζνηήησλ

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ6 Δμειίμεηο
Αιιαγή ζηε δήηεζε ελφο
πξντφληνο
Αιιαγή ζηε πεξίνδν/
εκεξνκελία παξάδνζεο
Έιιεηςε πξντφληνο ή
αδπλακία ηνπ πξνκεζεπηή λα
εμππεξεηήζεη
Αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπ
πξντφληνο
Αιιαγή πξνκεζεπηή
ΠΔ7 Δπηηπρεκέλε
ζπλεξγαζία
Μεθάζαξνη ξφινη
Μεθάζαξνη ζηφρνη
Διεχζεξε επηθνηλσλία
Γξήγνξε ιήςε απνθάζεσλ
Δπίιπζε δηαθνξψλ
Θεηηθή αηκφζθαηξα
Πεβαζκφο θαη απνδνρή ηεο
αληίζεηεο άπνςεο
ΠΔ8 πληνληζκόο
Δλεκέξσζε γηα ζηφρνπο
πσιήζεσλ ή θαη παξαγσγήο
Γηαπίζησζε αλαγθψλ βάζεη
ειιείςεσλ αγαζψλ
Ξηζαλή έληαμε λέσλ αγαζψλ
ζηελ γθάκα ηεο επηρείξεζεο
Ξξφβιεςε πνζνηήησλ πνπ
ζα ρξεηαζηνχλ ζπλνιηθά
Ξξφβιεςε πνζνηήησλ πνπ
ζα ρξεηαζηνχλ αλά
ππνδηαίξεζε ηνπ πξντφληνο
π.ρ. κέγεζνο, ρξψκα θιπ
Ξξφβιεςε νηθνλνκηθνχ
χςνπο ηεο παξαγγειίαο
ΠΔ9 Σκήκαηα επηρείξεζεο
Ρκήκα Ξσιήζεσλ
Ρκήκα Ξαξαγσγήο
Ινγηζηήξην
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ27.1 Αλαγλψξηζε αγαζψλ θαη πξνζδηνξηζκφο πνζνηήησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο πνηνη παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ηε δήηεζε ελφο πξντφληνο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο πνηνη παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ηε πεξίνδν παξαιαβήο ελφο πξντφληνο.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο πνηεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο έρεηο ζηε δηάζεζή ζνπ ψζηε λα ππνινγίδεηο νξζά ηηο
πνζφηεηεο παξαγγειηψλ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηη είλαη ην πξφγξακκα παξαγγειηψλ, πνηα ε ρξήζε ηνπ θαη πνην ην πεξηερφκελν
ηνπ.

ΑΓ5

Ξψο λα έρεηο ζθαηξηθή αληίιεςε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ
αλαγθψλ ζπληνληζκνχ κε ην ηκήκα απνζήθεο.

ΑΓ6

Ξψο λα έρεηο γλψζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη ηνπ κνληέινπ επηθνηλσλίαο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ραξαθηεξηζηηθά γηα κηα επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ27 Αγνξέο αγαζψλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ27.2 Δπηινγή πξνκεζεπηή
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Δληνπηζκόο
πξνκεζεπηώλ από
πνιιαπιέο πεγέο
Γηαδίρηπν
Δκπνξηθνί θαηάινγνη
Δηδηθεπκέλα πεξηνδηθά
Δκπνξηθέο εθζέζεηο
Δκπνξηθά θαη βηνκεραληθά
επηκειεηήξηα
Νξγαληζκνί εκπνξίνπ
Δκπνξηθνί πξφμελνη
Πηειέρε
Γηαζπλδέζεηο, ζπλεξγάηεο
Πχκβνπινη

ΚΑ1 Να εληνπίδεηο πηζαλνύο πξνκεζεπηέο από πνιιαπιέο
πεγέο.
ΚΑ2 Λα ζπιιέγεηο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα πηζαλνχο
πξνκεζεπηέο.
ΚΑ3 Λα ηνπο αμηνινγείο ρξεζηκνπνηψληαο θξηηήξηα αμηνιόγεζεο
θαη απιέο κεζόδνπο αμηνιόγεζεο.
ΚΑ4 Λα εθαξκφδεηο ηε ηέρλε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.
ΚΑ5 Λα επηηπγράλεηο ηνπο θαιχηεξνπο νηθνλνκηθνύο όξνπο γηα ηελ
επηρείξεζε ζνπ.
ΚΑ6 Λα ζπληνλίδεζαη κε άιια ηκήκαηα φζνλ αθνξά ζε
ζπλεξγαζίεο κε πξνκεζεπηέο.

ΠΔ2 Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο
Όλνκα, δηεχζπλζε
Ρχπνο θαη κέγεζνο επηρείξεζεο
Νξγαλσηηθή δνκή
Ξξντφληα θαη ππεξεζίεο
Δγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο
Δκπεηξία
Νηθνλνκηθά ζηνηρεία, δχλακε
θαη θεξεγγπφηεηα
Ξειαηνιφγην
Φήκε
Δπέλδπζε ζε ζέκαηα έξεπλαο,
αλάπηπμεο, επέθηαζεο
ΠΔ3 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο
Ξνζνηηθή θαη πνηνηηθή
αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ
βάζεη:
- θεξεγγπφηεηαο
- ηθαλφηεηαο απξφζθνπηεο
θαη έγθαηξεο ηξνθνδνζίαο
πξντφλησλ
Νηθνλνκηθψλ φξσλ
- εθπηψζεσλ
- πξνζθνξψλ
- φξσλ απνπιεξσκήο
Ξαθέηνπ πξνσζεηηθψλ
ελεξγεηψλ
Δθαξκνγήο πξνηχπσλ θαη
πξνδηαγξαθψλ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ27.2 Δπηινγή πξνκεζεπηή
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ4 Μέζνδνη αμηνιόγεζεο
Δξσηεκαηνιφγην
Αλάιπζε Α.Γ.Δ.Α. (SWOT
analysis)
Ππλέληεπμε, ζπδήηεζε κε
πηζαλνχο πξνκεζεπηέο
Ππλεδξία νκάδαο αμηνιφγεζεο
πξνκεζεπηψλ
ΠΔ5 Σέρλε
δηαπξαγκάηεπζεο
Ξξνεηνηκαζία
Αληαιιαγή απφςεσλ
Ξξνηάζεηο/αληηπξνηάζεηο
Γηαπξαγκάηεπζε
Δπίηεπμε ηειηθήο ζπκθσλίαο
ΠΔ6 Οηθνλνκηθνί óξνη
Ξνζνζηφ εθπηψζεσλ
Γσξεάλ πξντφληα
Ξεξίνδνο απνπιεξσκήο
Δηδηθέο πξνζθνξέο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ27.2

Δπηινγή πξνκεζεπηή

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πψο λα ζπιιέγεηο πιεξνθνξίεο απφ πνιιαπιέο πεγέο ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίια
εξγαιεία φπσο εκπνξηθέο ηζηνζειίδεο, δίθηπα πιεξνθνξηψλ, εκπνξηθέο εθζέζεηο, εκπνξηθά θαη
βηνκεραληθά επηκειεηήξηα θιπ, γηα εληνπηζκφ πξνκεζεπηψλ.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη πνηα κέζνδνο π.ρ. πνηνηηθή/πνζνηηθή ζα ζε
βνεζήζνπλ ζηελ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ πξνκεζεπηψλ.
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρξεζηκνπνηείο ηε ηέρλε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη νηθνλνκηθνί φξνη ηνπο νπνίνπο κπνξείο λα δηαπξαγκαηεπηείο θαη κέρξη
πνηνπ νξίνπ.
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο πθηζηάκελνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ27

ΙΙ.

Αγνξέο αγαζψλ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ27.3 Ξαξαγγειία αγαζψλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 ηνηρεία παξαγγειίαο
Δίδνο, ηχπνο εκπνξεχκαηνο
Θσδηθφο εκπνξεχκαηνο
Ρερληθά ή άιια ραξαθηεξηζηηθά
Ξνζφηεηα
Ππζθεπαζία
Σξφλνο παξάδνζεο
Δηδηθέο απαηηήζεηο

ΚΑ1 Λα εηνηκάδεηο παξαγγειίεο αγνξψλ κε πιήξε ζηνηρεία
παξαγγειίαο γηα έγθαηξε θαη απξφζθνπηε ξνή απνζεκάησλ.
ΚΑ2 Λα ηνπνζεηείο/απνζηέιιεηο κηα παξαγγειία αγνξψλ πξνο ηνλ
πξνκεζεπηή κε δηάθνξεο κεζόδνπο.
ΚΑ3 Λα βεβαηψλεζαη φηη ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη θαη θαηαλνήζεη
ηελ παξαγγειία αγνξψλ.
ΚΑ4 Λα επεμεγείο θαη δηεπθξηλίδεηο πξνθνξηθά ή γξαπηά ζηνλ
πξνκεζεπηή δηάθνξα ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο.
ΚΑ5 Λα παξαθνινπζείο ηελ πξόνδν ηεο παξαγγειίαο
επηθνηλσλψληαο κε ηνλ πξνκεζεπηή.
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ΠΔ2 Μέζνδνη παξαγγειηώλ
Γειηίν παξαγγειίαο
Δπηζηνιή
Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν
Ρειεθσληθή παξαγγειία
Ξξνζσπηθή επίζθεςε
ΠΔ3 Πξόνδνο παξαγγειίαο
Έγθαηξε παξάδνζε
Απνζηνιή φισλ ησλ αγαζψλ
ζηηο πνζφηεηεο ηεο παξαγγειίαο
Νξζή ζπζθεπαζία
Ρήξεζε πξνδηαγξαθψλ
Ρήξεζε εηδηθψλ απαηηήζεσλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ27.3

Ξαξαγγειία αγαζψλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρεηξίδεζαη ειεθηξνληθά κέζα θαη εμνπιηζκφ γξαθείνπ.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εηνηκαζία παξαγγειηψλ αγνξψλ.
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ απνζηνιή παξαγγειηψλ αγνξψλ.
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ φπσο ε πψιεζε, ην δάλεην, ε κίζζσζε, ε
εγγχεζε, ε αδηθνπξαμία θαη ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ, κεηαμχ Δπξσπατθήο
Έλσζεο αιιά θαη ηξίησλ θξαηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ επξσπατθψλ νδεγηψλ, λνκνζεζηψλ,
δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ θαη άιισλ.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ28

ΙΙ.

Δπηζηξνθέο εκπνξεπκάησλ ΗΗΗ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ δηαρείξηζε ησλ επηζηξνθψλ εκπνξεπκάησλ πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή κηαο πιήξνπο
δηαδηθαζίαο παξαιαβήο, θαηαγξαθήο, απνκφλσζεο θαη δηεξεχλεζεο κηαο επηζηξνθήο. Ρν
ζηέιερνο ηεο απνζήθεο επνπηεχεη ηελ νξζή παξαιαβή απφ αιιά ζηειέρε ηεο απνζήθεο θαη
ελεκεξψλεη άιινπο εκπιεθφκελνπο γηα ηελ έθβαζε ηεο επηζηξνθήο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ28.1 Σεηξηζκφο θαη επνπηεία επηζηξνθψλ
ΛΑΠ28.2 Γηεξεχλεζε αηηηψλ θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ

229

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ28 Δπηζηξνθέο εκπνξεπκάησλ ΗIΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ28.1 Σεηξηζκφο θαη επνπηεία επηζηξνθψλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Γηαρείξηζε ζην
ζύζηεκα απνζεκάησλ
Θαηαρψξεζε επηζηξνθήο
Αθαίξεζε απφ ην απφζεκα
Ξξνζζήθε ζην απφζεκα
Σξέσζε/πίζησζε δηαλνκέα
Σξέσζε/πίζησζε πειάηε
Σξέσζε/πίζησζε
πξνκεζεπηή

ΚΑ1 Λα πξνθαζνξίδεηο ρψξν γηα ηηο επηζηξνθέο.
ΚΑ2 Λα παξαιακβάλεηο θαη λα θαηαγξάθεηο ή λα βνεζάο ζηελ
παξαιαβή θαη θαηαγξαθή επηζηξεθφκελσλ αγαζψλ.
KA3 Λα επηβιέπεηο ψζηε νη επηζηξνθέο ηπγράλνπλ αλάινγεο
δηαρείξηζεο ζην ζύζηεκα απνζεκάησλ.
ΚΑ4 Λα εθδίδεηο ή λα ελεκεξψλεηο ηα αξκόδηα άηνκα γηα ηελ
έθδνζε ηνπ αλάινγνπ παξαζηαηηθνύ.
ΚΑ5 Λα ζπδεηάο κε αξκόδηα άηνκα πξνβιήκαηα πνπ
παξαηεξνχληαη κε επηζηξνθέο ή θαη κεγάιεο απψιεηεο απφ
ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα γηα εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ, νιηθή
επίιπζε ηνπο θαη απνθπγή δεκηψλ.
ΚΑ6 Λα επηβιέπεηο ηα ζηειέρε ηεο απνζήθεο γηα νξζή παξαιαβή,
θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε επηζηξνθψλ.
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ΠΔ2 Αξκόδην Άηνκν
Ινγηζηήξην
Άιιν ζηέιερνο ηνπ Ρκήκαηνο
Απνζήθεο
Ρκήκα Ξσιήζεσλ
Ρκήκα Αγνξψλ
Ρκήκα Ξαξαγσγήο
Ρκήκα Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ
ΠΔ3 Παξαζηαηηθά
Γειηίν επηζηξνθήο
Ξηζησηηθή ζεκείσζε

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ28.1

Σεηξηζκφο θαη επνπηεία επηζηξνθψλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ θαη δηεξεχλεζεο επηζηξνθψλ.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ζε πνην ρψξν ηνπνζεηνχληαη νη επηζηξνθέο.
ΑΓ3 Ξψο γίλεηαη ε ελεκέξσζε άιισλ ηκεκάησλ γηα επηζηξνθέο.
ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη ηξφπνη θαη νη κέζνδνη πξνζσπηθήο θαη νκαδηθήο επηθνηλσλίαο.
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ΛΑΠ28

ΙΙ.

Δπηζηξνθέο εκπνξεπκάησλ ΗΗΗ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ28.2 Γηεξεχλεζε αηηηψλ θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Αηηία επηζηξνθήο
Αηηία νθεηιφκελε ζηνλ ηξφπν
απνζήθεπζεο ή ρεηξηζκνχ απφ
ην πειάηε
Ιεγκέλν ή παξσρεκέλν αγαζφ
Αιιαγή ζεδφλ, κφδαο, γξακκήο
Αδπλακία πψιεζεο
Θιείζηκν ηεο επηρείξεζεο ηνπ
πειάηε
Αηηία νθεηιφκελε ζηηο
ζπλζήθεο παξαγσγήο
Αηηία νθεηιφκελε ζηηο
ζπλζήθεο απνζήθεπζεο
Αηηία νθεηιφκελε ζηηο
ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ,
κεηαθνξάο θαη θφξησζεο

ΚΑ1 Λα δηεξεπλάο ηελ αηηία ηεο επηζηξνθήο.
ΚΑ2 Λα ελεκεξψλεηο πξνθνξηθά ή γξαπηά ηα εκπιεθόκελα κέξε
γηα ην κε ζπκκνξθνχκελν αγαζφ, ηελ αηηία θαη ηελ αλάινγε
δηνξζσηηθή ελέξγεηα.
ΚΑ3 Λα απνθαζίδεηο ηελ αλάινγε δηνξζσηηθή ελέξγεηα.
ΚΑ4 Λα νξίδεηο ηνπο ππεχζπλνπο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο δηνξζσηηθήο ελέξγεηαο.
ΚΑ5 Λα ειέγρεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε ηεο δηνξζσηηθήο
ελέξγεηαο.

ΠΔ2 Δκπιεθόκελα κέξε
Ξειάηεο
Ρκήκα Ξσιήζεσλ
Ρκήκα Αγνξψλ
Ρκήκα Ξαξαγσγήο
Ρκήκα Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ
Γηεχζπλζε
Ξξνκεζεπηήο
Θαηαζθεπαζηήο
ΠΔ3 Γηνξζσηηθή ελέξγεηα
Θαηαζηξνθή αγαζνχ
Ξψιεζε
Ξψιεζε σο αγαζνχ
ππνδεέζηεξεο θιάζεο
Ξψιεζε σο αγαζνχ
πξνζθνξάο ή επθαηξίαο
Δλαιιαθηηθή ρξήζε
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ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ28.2

Γηεξεχλεζε αηηηψλ θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ θαη δηεξεχλεζεο επηζηξνθψλ.
ΑΓ2 Ξνηνη ιφγνη θαη αηηίεο νδεγνχλ ζε κηα επηζηξνθή.
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη πηζαλέο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη πνηέ εθαξκφδνληαη.
ΑΓ4 Ξνηνπο ελεκεξψλεηο γηα ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ.
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ΛΑΠ29

ΙΙ.

Γηαδηθαζίεο θαη κέζνδνη κέηξεζεο κε ζπζθεπαζκέλσλ απνζεκάησλ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Ζ κέηξεζε κε ζπζθεπαζκέλσλ απνζεκάησλ απνβιέπεη ζηε δηακφξθσζε νξζήο εηθφλαο θαη
θαηάζηαζεο ησλ απνζεκάησλ απηψλ. Γηαιακβάλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κέηξεζεο, ζπληνληζκφ
εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο, ηε δηελέξγεηα ηεο απνγξαθήο κε δηάθνξεο κεζφδνπο, ηε ζχγθξηζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απνγξαθήο κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ θαη ηε ιήςε
δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ζε πεξίπησζε απνθιίζεσλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ29.1 Ξξνγξακκαηηζκφο, πξνεηνηκαζία θαη ζπληνληζκφο κέηξεζεο κε ζπζθεπαζκέλσλ
εκπνξεπκάησλ
ΛΑΠ29.2 Γηελέξγεηα απνγξαθήο
ΛΑΠ29.3 Πχγθξηζε απνηειεζκάησλ θαη ιήςε ελεξγεηψλ
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ΛΑΠ29

ΙΙ.

Γηαδηθαζίεο θαη κέζνδνη κέηξεζεο κε ζπζθεπαζκέλσλ απνζεκάησλ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ29.1 Ξξνγξακκαηηζκφο, πξνεηνηκαζία θαη ζπληνληζκφο κέηξεζεο κε ζπζθεπαζκέλσλ εκπνξεπκάησλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Πξόγξακκα απνγξαθήο
πξέπεη:
απνζεκάησλ
Ζκεξνκελίεο θαη ψξεο απνγξαθήο
ΚΑ1 Λα θαζνξίδεηο ην πξόγξακκα κέηξεζεο απνζεκάησλ.
Ρκήκα ή ηχπνο αγαζψλ πξνο
απνγξαθή αλά εκέξα θαη ψξα
ΚΑ2 Λα ζπληνλίδεζαη κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο
Νκάδα απνγξαθήο γηα ην θάζε
θαη ηνπο πξνκεζεπηέο.
ηκήκα ή ηχπν αγαζψλ
ΚΑ3 Λα ιακβάλεηο ελέξγεηεο γηα ηελ φζν ην δπλαηφ νκαιφηεξε
πινπνίεζε ηεο απνγξαθήο, ιεηηνπξγηά ηεο απνζήθεο θαη
εμππεξέηεζε.
KA4 Λα επηιέγεηο ηα άηνκα πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ
απνγξαθή.
ΚΑ5 Λα δίλεηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο σο πξνο ην πφηε θαη πνην
ζηέιερνο ζα πξνβεί ζε κεηξήζεηο πνηψλ αγαζψλ.
ΚΑ6 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο δπζθνιίεο θαη πξνθιήζεηο ζηελ
κέηξεζε κε ζπζθεπαζκέλσλ αγαζώλ.
ΚΑ7 Λα εθπαηδεχεηο ηα ζηειέρε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ
απνγξαθή σο πξνο ηε κέζνδν κέηξεζεο κε
ζπζθεπαζκέλνπ αγαζνύ.

ΠΔ2 Σκήκαηα ηεο επηρείξεζεο
Ινγηζηήξην
Ρκήκα Ξσιήζεσλ
Ρκήκα Ξαξαγσγήο
ΠΔ3 Με ζπζθεπαζκέλα αγαζά
Αγαζά κε κηθξφ κέγεζνο, κάδα θαη
κεγάιν αξηζκφ
γξά
Πθφλε
Αέξηα
Πσξνί πιηθψλ
Σχκα ξάβδνη
θάζκαηα
ΠΔ4 Δλέξγεηεο
Γαλεηζκφο αηφκσλ απφ άιια
ηκήκαηα γηα ηελ απνγξαθή
Αιιαγέο ζην πξφγξακκα
θνξηψζεσλ
Αιιαγέο ζηηο εκέξεο θαη ψξεο
παξαιαβήο
Αθχξσζε θνξηψζεσλ θαη
παξαιαβψλ
Ξαξαιαβή κεγαιχηεξσλ
πνζνηήησλ αγαζψλ
Απνζηνιή κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ
πξνο ηνπο πειάηεο ή ηκήκαηα ηεο
επηρείξεζεο
ΠΔ5 Μέζνδνο απνγξαθήο
Θπβηζκφο
Νγθνκέηξεζε
Οννκέηξεζε
Ππλδπαζκφο κέηξεζεο θαη δχγηζεο
Ππλδπαζκφο κέηξεζεο θαη
ππνινγηζκνχ φγθνπ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ29.1 Ξξνγξακκαηηζκφο, πξνεηνηκαζία θαη ζπληνληζκφο κέηξεζεο κε ζπζθεπαζκέλσλ
εκπνξεπκάησλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζεκαζία θαη ν ξφινο ηεο θαηακέηξεζεο απνζεκάησλ.
ΑΓ2 Ξφηε γίλεηαη ε απνγξαθή κε ζπζθεπαζκέλσλ αγαζψλ.
ΑΓ3 Ξνηεο ηδηαηηεξφηεηεο παξνπζηάδνληαη θαηά ηε κέηξεζε αλαιφγσο ηνπ αγαζνχ.
ΑΓ4 Ξψο επεξεάδνληαη νη παξαιαβέο θαη νη πσιήζεηο απφ ηελ απνγξαθή.
ΑΓ5 Ξνηνη επεξεάδνληαη απφ ηελ απνγξαθή εληφο ηεο επηρείξεζεο.
ΑΓ6 Ξνηα ηκήκαηα εληφο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ζπληνληζηνχλ.
ΑΓ7 Ξνηνη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ θαη λα γίλεη ζπληνληζκφο έηζη ψζηε ε
θαηαγξαθή λα γίλεη νκαιά.
ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ζε πνηεο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα πξνβείο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο απνγξαθήο ζε φηη
αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ ζηειερψλ πνπ ζα πξνβνχλ ζηελ θαηακέηξεζε.

237

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ29 Γηαδηθαζίεο θαη κέζνδνη κέηξεζεο κε ζπζθεπαζκέλσλ απνζεκάησλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ29.2 Γηελέξγεηα απνγξαθήο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Μεηξήζεηο
Γηαζηάζεηο ζε κέηξα,
εθαηνζηά, ρηιηνζηά, ίληζεο θαη
πάρνο.
Κάδα ζε ηφλνπο, θηιά,
ρηιηφγξακκα.
Όγθνο ζε θπβηθά κέηξα,
θπβηθά εθαηνζηά, ιίηξα.
Ξάρνο ζε ρηιηνζηά, εθαηνζηά
θαη ίληδεο.

ΚΑ1

Λα εθηειείο κεηξήζεηο κε ζπζθεπαζκέλσλ αγαζψλ κε πςειή
αθξίβεηα.

ΚΑ2

Λα πξνβαίλεηο ζε ειέγρνπο επαιήζεπζεο ησλ κεηξήζεσλ.

KA3

Λα ρξεζηκνπνηείο ηα όξγαλα κέηξεζεο θαη
καζεκαηηθνύο ηύπνπο γηα κέηξεζε κάδαο θαη φγθνπ.

ΚΑ4

Λα δηαζθαιίδεηο ηελ χπαξμε ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ νξγάλσλ
κέηξεζεο λα επηβεβαηψλεηο φηη είλαη ζε θαιή ιεηηνπξγηθή
θαηάζηαζε.

KA5

Λα πξνβαίλεηο ζε εχινγν ρξφλν πξηλ ηελ απνγξαθή ζε
επαιήζεπζε ή δηαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ
νξγάλσλ κέηξεζεο.

ΠΔ2 Όξγαλα κέηξεζεο θαη
καζεκαηηθνί ηύπνη
Κεηξνηαηλία
Οίγα
Επγαξηά
Επγηζηηθή πιαηθφξκα
Ξαρχκεηξν, Βεξληέξνο
Νγθνκεηξεηήο
Οννκέηξεο
Καλφκεηξν
Ρχπνη ππνινγηζκνχ φγθνπ
δηάθνξσλ γεσκεηξηθψλ
ζρεκάησλ
ΠΔ3 Καιή ιεηηνπξγηθή
θαηάζηαζε
Ρίζεηαη ζε ιεηηνπξγία;
Δίλαη ηθαλνπνηεηηθή ε ζηάζκε
ηεο κπαηαξίαο;
πάξρεη θζνξά ή δεκηά ζηα
φξγαλα;
Απνπζηάδνπλ εμαξηήκαηα ή
αλαιψζηκα;
Δάλ ζπγθξηζνχλ κε άιιν
φξγαλν ή πξφηππν, ε κέηξεζε
ηνπο είλαη νξζή;
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ 29.2 Γηελέξγεηα απνγξαθήο
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη κνλάδεο κέηξεζεο δηαζηάζεσλ, κάδαο θαη φγθνπ γηα πγξά, ζηεξεά θαη αέξηα κάδα.
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο ππνδηαηξέζεηο κνλάδσλ κέηξεζεο δηαζηάζεσλ, κάδαο θαη φγθνπ.
ΑΓ3 Ξψο κεηαηξέπνπκε απφ ηε κηα κνλάδα κέηξεζεο ζε άιιε.
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα βαζηθά φξγαλα κέηξεζεο δηαζηάζεσλ, κάδαο θαη φγθνπ.
ΑΓ5 Ξψο ππνινγίδνπκε ηνλ φγθν δηαθφξσλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ.
ΑΓ6 Ξνηεο κέζνδνη ηπγράλνπλ ρξήζεο γηα κέηξεζε κε ζπζθεπαζκέλσλ αγαζψλ.
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ζε πνηεο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα πξνβείο ζε φηη αθνξά ηα κέζα κέηξεζεο πξηλ ηε
δηελέξγεηα ηεο απνγξαθήο.
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ΛΑΠ29 Γηαδηθαζίεο θαη κέζνδνη κέηξεζεο κε ζπζθεπαζκέλσλ απνζεκάησλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ29.3 Πχγθξηζε απνηειεζκάησλ θαη ιήςε ελεξγεηψλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Έιεγρνο απόθιηζεο
πξέπεη:
Γηεξεχλεζε ηεο θίλεζεο ησλ αγαζψλ
πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο
ΚΑ1 Λα κειεηάο ηα απνζέκαηα αλά θσδηθφ αγαζνχ θαη λα είζαη
Έιεγρνο πνζνηήησλ ζηα έληππα
ζε ζέζε λα ηα αληηπαξαζέηεηο κε ηηο κεηξήζεηο ηεο
εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο απφ ηηο
απνγξαθήο γηα ζθνπνχο ζχγθξηζεο.
απνζήθεο φπσο ηηκνιφγηα, δειηία
παξαιαβήο, δειηία απνζηνιήο
KA2 Λα πξνβαίλεηο ζε έιεγρν απόθιηζεο αλάινγα κε ηε
Πχγθξηζε πνζνηήησλ εηζαγσγήο θαη
θχζε ηνπ αγαζνχ θαη ην βαζκφ απφθιηζεο.
εμαγσγήο κε ηηο θαηαρσξήζεηο ζην
ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ
ΚΑ3 Λα εληνπίδεηο ηηο αηηίεο απόθιηζεο.
Έιεγρνο θαηαρψξεζεο επηζηξνθψλ
θαη κε ζπκκνξθνχκελσλ αγαζψλ
ΚΑ4 Λα είζαη ζε επηθνηλσλία θαη ζηελή ζπλεξγαζία κε άιια
ΠΔ2 Αηηίεο απόθιηζεο
ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο γηα επαιήζεπζε ηεο
Ιαλζαζκέλε θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ
δηαθνξάο ή ηνπ ιάζνπο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ αγαζνχ
Ιαλζαζκέλε αλαγξαθή ζηνηρείσλ ζε
θαη ην κέγεζνο ηεο απφθιηζεο.
έγγξαθα
Ιαλζαζκέλε εηζξνή ή εθξνή
ΚΑ5 Λα πξνβαίλεηο ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζε ζπλεξγαζία
πνζνηήησλ
κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο κε ηελ
Θαηαζηξνθή, απψιεηα ή θζνξά
νινθιήξσζε ηεο επαιήζεπζεο θαη ηνλ εληνπηζκφ φισλ
αγαζψλ πνπ δελ ιήθζεθε ππφςε
ησλ δηαθνξψλ.
Θινπή
Ιαλζαζκέλε ιεηηνπξγηά εμνπιηζκνχ
κέηξεζεο π.ρ. νγθνκεηξηθνχ,
δπγηζηηθνχ
Σξήζε βαζκνλνκεκέλνπ νξγάλνπ
Ιαλζαζκέλε κέζνδνο κέηξεζεο
ΠΔ3 Σκήκαηα ηεο επηρείξεζεο
Ινγηζηήξην
Ρκήκα Ξσιήζεσλ
Ρκήκα Αγνξψλ
Ρκήκα Ξαξαγσγήο
ΠΔ4 Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο
Γηφξζσζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
απνζεκάησλ
Δλεκέξσζε Ινγηζηεξίνπ γηα
ινγηζηηθέο θαη άιιεο δηνξζψζεηο
Βαζκνλφκεζε θαη επηδηφξζσζε
εμνπιηζκνχ
Ξξνβνιή ηεο ζσζηήο εηθφλαο ζηα
απνζέκαηα
Αιιαγέο ζε δηαδηθαζίεο γηα
κειινληηθή απνθπγή ηεο απφθιηζεο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ 29.3 Πχγθξηζε απνηειεζκάησλ θαη ιήςε ελεξγεηψλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξψο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ.
ΑΓ2 Ξψο είλαη δνκεκέλε ε θσδηθνπνίεζε ησλ αγαζψλ θαη πσο εληνπίδεηο ηνπο θσδηθνχο αγαζψλ.
ΑΓ3 Ξνηα δηαδηθαζία αθνινπζείο φηαλ εληνπίζεηο απνθιίζεηο ζηα απνζέκαηα.
ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη ελέξγεηεο πνπ ζα αθνινπζήζεηο γηα λα επηιχζεηο ηελ απφθιηζε.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ30 Νξγάλσζε ηεο παξαιαβήο θαη ηεο θχιαμεο ησλ αγαζψλ

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Πρεδηαζκφο, πξνγξακκαηηζκφο θαη βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ παξαιαβήο, δηαρείξηζεο θαη
θχιαμεο ησλ αγαζψλ θαζψο θαη ινγηζκηθψλ E.R.P. θαη M.R.P.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ 30.1 Ππζηήκαηα παξαιαβήο, δηαρείξηζεο θαη θχιαμεο αγαζψλ
ΛΑΠ 30.2 Ππζηήκαηα ππνζηήξημεο E.R.P. θαη M.R.P
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ30 Νξγάλσζε ηεο παξαιαβήο θαη ηεο θχιαμεο ησλ αγαζψλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ30.1 Ππζηήκαηα παξαιαβήο, δηαρείξηζεο θαη θχιαμεο αγαζψλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 πζηήκαηα παξαιαβήο, δηαπξέπεη:
ρείξηζεο θαη θύιαμεο απνζεκάησλ
Σσξνηαμία απνζήθεο
ΚΑ1 Λα ζπκκεηέρεηο θαη λα βνεζάο ζην ζρεδηαζκφ λέσλ
Δθθφξησζε θαη θφξησζε αγαζψλ
ζπζηεκάησλ παξαιαβήο, δηαρείξηζεο θαη θύιαμεο
Απνζήθεπζε αγαζψλ
απνζεκάησλ.
Σεηξηζκφο θαη κεηαθνξά αγαζψλ
εληφο ηεο απνζήθεο
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο αδπλακίεο θαη ηηο επθαηξίεο βειηίσζεο
Κεηαθνξά αγαζψλ απφ ηελ απνζήθε
ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ ηεο απνζήθεο θαη λα
ζε άιια ζεκεία ησλ εγθαηαζηάζεσλ
θάλεηο εηζεγήζεηο πξνο επίιπζε ηνπο.
Γηαηήξεζε αγαζψλ
Δπηθνηλσλία
ΚΑ3 Λα πξνβαίλεηο ζε ελέξγεηεο βειηίσζεο πνπ ζα βνεζήζνπλ
Ξξνγξακκαηηζκφο πφξσλ θαη
ζηελ νκαιφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ηεο
πειαηψλ
απνζήθεο.
Ξξνγξακκαηηζκφο θαη θίλεζε
απνζεκάησλ
ΚΑ4 Λα ηεξείο ηαθηηθή θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε
Απνγξαθή αγαζψλ
ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ γηα αληαιιαγή απφςεσλ γχξσ απφ
Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ
ηελ απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ ηεο απνζήθεο, λα
ΠΔ2 Δπηθνηλσλία
ιακβάλνληαη απνθάζεηο θαη λα δίδνληαη εληνιέο.
Αηνκηθέο ζπλαληήζεηο
Ρειεθσληθή επηθνηλσλία
ΚΑ5 Λα ζρεδηάδεηο θαη λα εθαξκφδεηο έλα πξόγξακκα
Ππλεδξίεο
πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο
Αιιεινγξαθία
απνζήθεο. Λα δηαηεξείο ζρεηηθά αξρεία ζπληήξεζεο.
ΠΔ3 πλεξγάηεο
Πηειέρε απνζήθεο
πεχζπλνη ηκεκάησλ
Άιια ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο
Ξξνκεζεπηέο
Ρερληθνί, ζπληεξεηέο
Πχκβνπινη
ΠΔ4 Πξόγξακκα πξνιεπηηθήο
ζπληήξεζεο
Θαηαγξαθή εμνπιηζκνχ
Δλέξγεηεο ζπληήξεζεο
Ππρλφηεηα εθηέιεζεο
πεχζπλνο εθηέιεζεο
Νδεγίεο εθηέιεζεο
ΠΔ5 Αξρεία ζπληήξεζεο
Θάξηεο ηζηνξηθνχ ζπληήξεζεο
Αλαθνξέο απφ ηερληθνχο
Δγρεηξίδηα ρξήζεο
Ξηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαη
δηαθξίβσζεο εμνπιηζκνχ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ30.1 Ππζηήκαηα παξαιαβήο, δηαρείξηζεο θαη θχιαμεο αγαζψλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα ζπζηήκαηα παξαιαβήο, δηαρείξηζεο θαη θχιαμεο απνζεκάησλ κηαο απνζήθεο θαη πνηα
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη βαζηθνί ηχπνη ρσξνηαμίαο κηαο απνζήθεο θαη πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
ΑΓ3 Ρη ηχπνο εμνπιηζκνχ είλαη δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά γηα ην ρεηξηζκφ, θφξησζε, εθθφξησζε,
κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε αγαζψλ. Πε πνηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ν θαζέλαο.
ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη ζπλζήθεο θχιαμεο ησλ αγαζψλ θαη ζε πνηεο ελέξγεηεο πξνβαίλεηο ψζηε νη ζπλζήθεο
θχιαμεο ησλ αγαζψλ λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο.
ΑΓ5 Ρη είλαη θαη απφ πνηα ζηνηρεία απνηειείηαη έλα ζχζηεκα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. Ξσο
δεκηνπξγείηαη θαη εθαξκφδεηαη έλα ζχζηεκα ζπληήξεζεο.
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο θαη νη βαζηθέο ηερληθέο επηθνηλσλίαο.
ΑΓ7 Ξψο κπνξείο λα αμηνπνηείο ηηο ζπζθέςεηο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηο ηα
βέιηηζηα απνηειέζκαηα.
ΑΓ8 Ξψο θαη απφ πνηεο πεγέο λα βξίζθεηο, λα κειεηάο θαη λα αλαιχεηο ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο.
ΑΓ9 Ξψο λα εηνηκάδεηο εηζεγήζεηο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ30 Νξγάλσζε ηεο παξαιαβήο θαη ηεο θχιαμεο ησλ αγαζψλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ30.2 Ππζηήκαηα ππνζηήξημεο E.R.P. θαη M.R.P
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Yπνζπζηήκαηα
ινγηζκηθώλ E.R.P. θαη
Μ.R.P..
πνζπζηήκαηα E.R.P.:
Γηαρείξηζε απνζήθεο
Γηαρείξηζε πειαηψλ
Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ
Γηαρείξηζε παξαγγειηψλ
Βηνκεραληθή θνζηνιφγεζε
Γηαρείξηζε παγίσλ
Γηαρείξηζε παξνπζίαο
πξνζσπηθνχ
Γηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ
πνζπζηήκαηα E.R.P.:
Ξξφγξακκα παξαγσγήο
Ξξφγξακκα αγνξψλ
Ππληαγέο (Bill of material)
Έιεγρνο απνζεκάησλ
ΠΔ2 Δξγαζίεο ηκήκαηνο
απνζήθεο
Δθθφξησζε θαη θφξησζε
αγαζψλ
Απνζήθεπζε αγαζψλ
Σεηξηζκφο θαη κεηαθνξά
αγαζψλ εληφο ηεο απνζήθεο
Κεηαθνξά αγαζψλ απφ ηελ
απνζήθε ζε άιια ζεκεία ησλ
εγθαηαζηάζεσλ
Γηαηήξεζε αγαζψλ
Ξξνγξακκαηηζκφο πφξσλ θαη
πειαηψλ
Ξξνγξακκαηηζκφο θαη θίλεζε
απνζεκάησλ
Απνγξαθή αγαζψλ
Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε
εμνπιηζκνχ
ΠΔ3 Πόξνη ηκήκαηνο
απνζήθεο
Νηθνλνκηθνί
Φπζηθνί
Αλζξψπηλνη
Ρερλνινγηθνί

ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα ππνζπζηήκαηα ησλ ινγηζκηθώλ
E.R.P. θαη Μ.R.P. ζηε δηεθπεξαίσζε θαη έιεγρν ησλ εξγαζηψλ
ηεο απνζήθεο.
ΚΑ2 Λα αληιείο πιεξνθνξίεο θαη αλαθνξέο γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηώλ ηνπ ηκήκαηνο απνζήθεο.
ΚΑ3 Λα αληιείο πιεξνθνξίεο θαη αλαθνξέο γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ησλ πόξσλ ηνπ ηκήκαηνο απνζήθεο.
ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο γηα αληαιιαγή
απφςεσλ γχξσ απφ ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο ζε
ζπλεξγαζία κε ηα αξκόδηα ηκήκαηα.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ30 Νξγάλσζε ηεο παξαιαβήο θαη ηεο θχιαμεο ησλ αγαζψλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ30.2 Ππζηήκαηα ππνζηήξημεο E.R.P. θαη M.R.P

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ4 Σκήκαηα ηεο
επηρείξεζεο
Γηεχζπλζε
Ινγηζηήξην
Ρκήκα Ξσιήζεσλ
Ρκήκα Αγνξψλ
Ρκήκα Ξαξαγσγήο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ30.2

Ππζηήκαηα ππνζηήξημεο E.R.P. θαη M.R.P.

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ρη είλαη ηα ινγηζκηθά Δ.R.P. θαη M.R.P. θαη πνηεο νη ρξήζεηο ηνπο.

ΑΓ2

Ξνηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο ηνπο.

ΑΓ3

Ξνηα ηα πιενλεθηήκαηα γηα ηελ επηρείξεζε ε έληαμε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ηφζν ζε ζέκαηα
πιεξνθφξεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο απνζεθψλ φζν θαη ζε ζέκαηα παξαγσγηθφηεηαο θαη ιήςεο
απνθάζεσλ.

ΑΓ4

Ξνχ ζε ππνβνεζνχλ ηα ζπζηήκαηα ζηελ απνδνηηθφηεξε δηελέξγεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
απνζήθεο.

ΑΓ5

Ξνηα ηα πηζαλά κεηνλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ.

248

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΛΑΠ31

ΙΙ.

Νξγάλσζε, πξνγξακκαηηζκφο θαη επνπηεία εξγαζηψλ γηα νκαιή ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Πηνρνζέηεζε, πξνγξακκαηηζκφο πφξσλ, ζρέδηα δξάζεο, επνπηεία ησλ εξγαζηψλ, εζσηεξηθή θαη
εμσηεξηθή επηθνηλσλία θαζψο θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ιήςε κέηξσλ γηα ζπλερή βειηίσζε
ησλ εξγαζηψλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ31.1

Θαζνξηζκφο εηήζησλ ζηφρσλ, πξνγξακκαηηζκφο πφξσλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο.

ΛΑΠ31.2

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

ΛΑΠ31.3

Δξγαζίεο ξνπηίλαο.

ΛΑΠ31.4

Δπηθνηλσλία θαη ζπλαληήζεηο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο
απνζήθεο.

ΛΑΠ31.5

Άζθεζε δεκνζίσλ ζρέζεσλ, κέζσ δεκηνπξγίαο θαη θαιιηέξγεηαο επαθψλ κε θνξείο θαη
θέληξα επηξξνήο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ31

ΙΙ.

Νξγάλσζε, πξνγξακκαηηζκφο θαη επνπηεία εξγαζηψλ, γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ31.1

Θαζνξηζκφο εηήζησλ ζηφρσλ, πξνγξακκαηηζκφο πφξσλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Δλεξγόο πκκεηνρή
Ξξνζσπηθή παξνπζία
Ξξνηάζεηο
Γηεπθξηλίζεηο
Ππκθσλία

ΚΑ1

Λα ζπκκεηέρεηο ελεξγά ζηνλ θαζνξηζκφ εηήζησλ ζηόρσλ.

ΚΑ2

Λα παξνπζηάδεηο ηνπο ζηφρνπο ζνπ θαη λα ηνπο πείζεηο λα ηνπο
επηηχρνπλ.

ΚΑ3

Λα πξνβιέπεηο, λα εθαξκφδεηο θαη λα παξαθνινπζείο ηνπο
πόξνπο ηνπ ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο.

ΚΑ4

Λα θαηαζηξψλεηο ζρέδηα δξάζεο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ
ζπλεξγαηώλ ζνπ θαη λα επηκειείζαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο.

ΠΔ2 Δηήζηνη ζηόρνη
Έμνδα
Πηειέρσζε
Δθπαίδεπζε
Δγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο
Γηαδηθαζίεο
Απφδνζε
Ξνηφηεηα
Ηθαλνπνίεζε πειάηε
ΠΔ3 Πόξνη
Νηθνλνκηθνί
Φπζηθνί
Αλζξψπηλνη
Ρερλνινγηθνί
ΠΔ4 ρέδην Γξάζεο
Ξξφβιεςε
Πηφρνο
Σξνλνδηάγξακκα
πεχζπλνο
Αμηνιφγεζε
Γηφξζσζε
ΠΔ5 πλεξγάηεο
θηζηάκελνη
Γηεπζπληέο
πεχζπλνη ηκεκάησλ
Ξξνκεζεπηέο
Πχκβνπινη
Ινγηζηέο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ31.1 Θαζνξηζκφο εηήζησλ ζηφρσλ, πξνγξακκαηηζκφο πφξσλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο ζηφρσλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα θξηηήξηα επηινγήο εηήζησλ ηκεκαηηθψλ ζηφρσλ.

ΑΓ3

Ξψο λα δηαζέηεηο ηηο αλαγθαίεο νηθνλνκηθέο γλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξείο λα ζπκκεηέρεηο
κε ελεξγφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν ζηελ επηινγή θαη παξαθνινχζεζε νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο λα θαηαζηξψλεηο ζρέδηα δξάζεο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο πψο κπνξείο λα πείζεηο ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ λ’ απνδέρνληαη ηηο πξνηάζεηο ζνπ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ31 Νξγάλσζε, πξνγξακκαηηζκφο θαη επνπηεία εξγαζηψλ, γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ31.2 Πχληαμε θαη επίβιεςε πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη
πνηφηεηαο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Αλάγθεο
πξέπεη:
Άλζξσπνη
Δμνπιηζκφο
ΚΑ1 Λα θαηαγξάθεηο ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο ζνπ
Δκπνξεχκαηα
πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεηο έλα πξόγξακκα εξγαζηώλ.
Κέζα
Ξιεξνθνξίεο, ζηνηρεία
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο θξηηήξηα αλάζεζεο γηα επί κέξνπο
ΠΔ2 Πξόγξακκα εξγαζηώλ
εξγαζίεο πξνο ζηνπο πθηζηάκελνπο ζνπ ζρεηηθά κε ην
Ξξνζθνξέο - πξνβνιέο
πξφγξακκα εξγαζηψλ.
Αλαθαηαηάμεηο εκπνξεπκάησλ
Αλαθαηλίζεηο
ΚΑ3 Λα εθαξκφδεηο δηάθνξεο κεζόδνπο επίβιεςεο ηνπ
Έθηαθηεο εξγαζίεο
πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ, ρσξίο λα εκπιέθεζαη ζε
Δξγαζίεο ξνπηίλαο
ιεπηνκέξεηεο.
ΠΔ3 Κξηηήξηα αλάζεζεο
ΚΑ4 Λα βεβαηψλεζαη φηη ην πξόγξακκα εξγαζηώλ εθηειείηαη
Γηαζεζηκφηεηα ζπλεξγάηε
θαλνληθά, αθφκε θαη θαηά ηελ απνπζία ζνπ.
Ηθαλφηεηα
Πθνπηκφηεηα
ΚΑ5 Λα εθαξκφδεηο δηάθνξνπο ηξόπνπο παξαθνινύζεζεο
Δπηθηλδπλφηεηα
ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη πνηόηεηαο ηνπ ηκήκαηνο.
ΠΔ4 Μέζνδνη επίβιεςεο
Δπνπηεία
ΚΑ6 Λα ζπγθεληξψλεηο θαη λα επεμεξγάδεζαη βαζηθά
Ξαξαθνινχζεζε
ζηαηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία.
Αίζζεκα αζθάιεηαο ζηνπο
ζπλεξγάηεο
ΚΑ7 Λα εηνηκάδεηο ζχληνκεο αιιά πεξηεθηηθέο εθζέζεηο γηα ηε
Βειηίσζε ηεο απφδνζεο
βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ηκήκαηνο.
ΠΔ5 Σξόπνη παξαθνινύζεζεο
Ξαξαηήξεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ
ΚΑ8 Λα εηζεγείζαη γξαπηά ή πξνθνξηθά πξνηάζεηο γηα ηε
Κειέηε πιεξνθνξηψλ
βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ηκήκαηνο.
Ππγθξίζεηο απνηειεζκάησλ
Γηνξζσηηθέο θηλήζεηο
ΠΔ6 Παξαγσγηθόηεηα θαη
πνηόηεηα
Ξνζνηηθή δηάζηαζε
Ξνηνηηθή εμππεξέηεζε
ΠΔ7 Βαζηθά ζηαηηζηηθά,
νηθνλνκηθά ζηνηρεία
Νηθνλνκηθά πνζνηηθά κεγέζε π.ρ.
πσιήζεηο, θφζηε, θέξδε
Νηθνλνκηθά πνηνηηθά κεγέζε φπσο
πνηφηεηα εμππεξέηεζεο, παξάπνλα,
ηθαλνπνίεζε πειαηψλ
Νηθνλνκηθνί δείθηεο
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ31.2 Πχληαμε θαη επίβιεςε πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη
πνηφηεηαο
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο λα δηαρεηξίδεζαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέηεηο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο εξγαζίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζην ηκήκα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξείο λα ζπληάζζεηο ην
πξφγξακκα εξγαζηψλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε ζχληαμε ελφο πξνγξάκκαηνο.

ΑΓ4

Ξψο λα αζθείο επίβιεςε ζνπο ζπλεξγάηεο ζνπ, ρσξίο λα δεκηνπξγείο ή λα επηηείλεηο πξνβιήκαηα.

ΑΓ5

Ξψο θαη απφ πνηεο πεγέο λα βξίζθεηο, λα κειεηάο θαη λα αλαιχεηο ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο.

ΑΓ6

Ξψο λα εηνηκάδεηο κηα έθζεζε εηζεγήζεσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ31 Νξγάλσζε, πξνγξακκαηηζκφο θαη επνπηεία εξγαζηψλ, γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ31.3 Δξγαζίεο ξνπηίλαο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Καζεκεξηλέο εξγαζίεο
Άλνηγκα ηκήκαηνο
ΚΑ1 Λα κεηέρεηο θαη λα ειέγρεηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο πνπ
Αλάζεζε εξγαζηψλ
δηεπθνιχλνπλ ηηο εξγαζίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ηκήκαηνο.
Αιιεινγξαθία
Δπαθέο
ΚΑ2 Λα ειέγρεηο, λα πηζηνπνηείο θαη λα επηθπξψλεηο κε ηελ ππνγξαθή
Θαζαξηφηεηα
ζνπ δηάθνξα έγγξαθα θαη παξαζηαηηθά.
Δπηαμία
Θιείζηκν ηκήκαηνο
ΚΑ3 Λα παξαιακβάλεηο, λα ραξαθηεξίδεηο απνδέθηεο ζην ηκήκα θαη
λα απνζηέιιεηο έληππε θαη ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία.
ΠΔ2 Έγγξαθα Παξαζηαηηθά
Γειηία απνζηνιήο
Ρηκνιφγηα
Γειηία παξαιαβήο
Δζσηεξηθά δειηία
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ3 Αιιεινγξαθία
Έγγξαθα
Ξεξηνδηθφο ηχπνο
Δγθχθιηνη
Δπηζηνιέο
e-mails
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ31.3 Δξγαζίεο ξνπηίλαο
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη εξγαζίεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ηκήκαηνο.
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη ππεξεζηαθέο δηαδηθαζίεο.
ΑΓ3 Ξψο λα αλαζέηεηο, λα ζπληνλίδεηο θαη λα επηβιέπεηο εξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο.
ΑΓ4 Ξψο λα αζθείο ηελ ηερληθή ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.
ΑΓ5 Ξψο λα δηαρεηξίδεζαη έγγξαθα θαη αιιεινγξαθία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ31 Νξγάλσζε, πξνγξακκαηηζκφο θαη επνπηεία εξγαζηψλ, γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ31.4 Δπηθνηλσλία θαη ζπλαληήζεηο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο
απνζήθεο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Μέζνδνη επηθνηλσλίαο
Ιεθηηθή
Κε ιεθηηθή
Ππλελλφεζε
Αληίιεςε
Ξξνζαξκνγή

ΚΑ1 Λα επηθνηλσλείο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ κε απνηειεζκαηηθέο
κεζόδνπο επηθνηλσλίαο.
ΚΑ2 Λα ζπλεηζθέξεηο κε νπζηαζηηθέο απφςεηο, εηζεγήζεηο θαη
απνθάζεηο ζηηο ζπλαληήζεηο.
ΚΑ3 Λα εθηειείο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ.
ΚΑ4 Λα νξγαλώλεηο ηαθηέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ζπλεξγάηεο
ζνπ θαηά ηηο νπνίεο ζα γίλεηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ
εξγαζία, ζα ιακβάλνληαη απνθάζεηο θαη ζα δίδνληαη εληνιέο.

ΠΔ2 πλαληήζεηο
Ραθηέο
Έθηαθηεο
Δξσηήζεηο
Αθξφαζε
ΠΔ3 Οξγάλσζε ηαθηώλ
ζπλαληήζεσλ
Ξξνγξακκαηηζκέλεο
Ξξνελεκέξσζε
Agenda
Γηάξθεηα
Αθξφαζε
Απνθάζεηο
ΠΔ4 πλεξγάηεο
θηζηάκελνη
πεχζπλνη ηκεκάησλ
Άιια ζηειέρε ηεο
επηρείξεζεο
Ξξνκεζεπηέο
Ρερληθνί, ζπληεξεηέο
Πχκβνπινη
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ31.4 Δπηθνηλσλία θαη ζπλαληήζεηο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο
απνζήθεο
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο θαη νη βαζηθέο ηερληθέο επηθνηλσλίαο.
ΑΓ2 Ξψο δηνξγαλψλνληαη απνηειεζκαηηθέο ζπζθέςεηο.
ΑΓ3 Ξψο κπνξείο λα αμηνπνηείο ηηο ζπζθέςεηο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηο ηα
βέιηηζηα απνηειέζκαηα γηα ην ηκήκα.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ31.5 Άζθεζε δεκνζίσλ ζρέζεσλ, κέζσ δεκηνπξγίαο θαη θαιιηέξγεηαο επαθψλ κε θνξείο θαη θέληξα
επηξξνήο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Γεκόζηεο ρέζεηο
Ππρλέο επαθέο
Ππκκεηνρή ζε εθδειψζεηο
Σνξεγίεο
Ξξνζθνξέο

ΚΑ1 Λα αλαπηχζζεηο θαζεκεξηλά δεκόζηεο ζρέζεηο.
ΚΑ2 Λα δηαηεξείο άξηζηεο ζρέζεηο κε ηηο αξρέο ηεο πεξηνρήο θαη κε
άιια θέληξα επηξξνήο.
ΚΑ3 Λα πξνσζείο ηε δεκηνπξγία θαη ηελ θαιιηέξγεηα δεκνζίσλ
ζρέζεσλ καδί ηνπο.
ΚΑ4 Λα πξνηείλεηο ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο επθαηξίεο πξνβνιήο
ηεο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ.
ΚΑ5 Λα πξνβάιεηο ηελ επηρείξεζε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηε
ζπκκεηνρή ηεο ζε θνηλνηηθέο εθδειώζεηο παξνπζηάδνληαο ην
θνηλσληθφ ηεο πξφζσπν.
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ΠΔ2 Αξρέο
Γήκνο
Αζηπλνκία
Θνηλνηηθνί ζχιινγνη
Πρνιεία
Θνηλσθειή ηδξχκαηα
ΠΔ3 Κνηλνηηθέο εθδειώζεηο
Αζιεηηθά γεγνλφηα
Ξαλεγπξηθέο εθδειψζεηο
Θνηλσθειή έξγα
Ξνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ31.5 Άζθεζε δεκνζίσλ ζρέζεσλ, κέζσ δεκηνπξγίαο θαη θαιιηέξγεηαο επαθψλ κε θνξείο θαη
θέληξα επηξξνήο
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξψο κπνξείο λα θηίδεηο δεκφζηεο ζρέζεηο.
ΑΓ2 Ξψο λα κεηξάο ηα απνηειέζκαηα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ32 Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Θαιχπηεη ηελ επηινγή, ηελ ελεκέξσζε, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ32.1 Ππκκεηνρή ζηελ επηινγή θαη πξφζιεςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ΛΑΠ32.2 Δλεκέξσζε, θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε
ΛΑΠ32.3 Αμηνιφγεζε θαη παξαθίλεζε
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ32 Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ32.1 Ππκκεηνρή ζηελ επηινγή θαη πξφζιεςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Γηαδηθαζία πξόζιεςεο
Αλάγθεο ζε αλζξψπηλν
δπλακηθφ βάζεη
πξνγξακκαηηζκνχ
Αλάιπζε θαζεθφλησλ
Ξεξηγξαθή ζέζεο εξγαζίαο
Πθηαγξάθεζε θαηάιιεινπ
ππνςεθίνπ
Αλαδήηεζε ππνςεθίσλ κέζα
ζηελ επηρείξεζε
Αλαδήηεζε ππνςεθίσλ εθηφο
ηεο επηρείξεζεο
Ξξνζέιθπζε ππνςεθίσλ

ΚΑ1 Λα ζπκκεηέρεηο ζηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο λέσλ ζηειερψλ.
ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο ηα βήκαηα πξνεηνηκαζίαο πξνζσπηθώλ
ζπλεληεύμεσλ. Λα δηεμάγεηο απνηειεζκαηηθέο πξνζσπηθέο
ζπλεληεχμεηο.
ΚΑ3 Λα ηεξείο ηα πξνζόληα πξόζιεςεο θαηά ηε δηαδηθαζία
πξόζιεςεο.
KA4 Λα ειέγρεηο γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ λένπ πξνζσπηθνύ
ηνπ ηκήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί.
ΚΑ5 Λα δηαηεξείο ηελ εηήζηα ελαιιαγή πξνζσπηθνύ ηνπ
ηκήκαηνο φζν ην δπλαηφλ πην ρακειά.
ΚΑ6 Λα παξαθνινπζείο φηη νη πειάηεο λα κέλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ
ηηο ππεξεζίεο ηνπ λένπ πξνζσπηθνχ.

ΠΔ2 Πξνεηνηκαζία γηα
πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο
Κειέηε βηνγξαθηθψλ
ζεκεησκάησλ
Ξξνεπηινγή ππνςεθίσλ πνπ
ζα θιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε
Ξξνγξακκαηηζκφο
ζπλεληεχμεσλ
Πχλζεζε νκάδαο
ζπλεληεπθηψλ
Ξξνεηνηκαζία εξσηήζεσλ
βάζεη αλάιπζεο θαζεθφλησλ,
πεξηγξαθήο εξγαζίαο θαη
ζθηαγξάθεζεο θαηάιιεινπ
ππνςεθίνπ
Ξξνεηνηκαζία εξσηήζεσλ πνπ
απνξξένπλ απφ ηα βηνγξαθηθά
ζεκεηψκαηα
ΠΔ3 Πξνζόληα πξόζιεςεο
Ξξνδηαγξαθέο ζέζεο
Απαηηήζεηο
Γλψζεηο
Δκπεηξία
Ξξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά
ΠΔ4 Καηαιιειόηεηα
πξνζσπηθνύ
Ξξνζφληα
Γλψζεηο – Δκπεηξία
Ππκπεξηθνξά
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ32 Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ32.1 Ππκκεηνρή ζηελ επηινγή θαη πξφζιεςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ5 Δηήζηα ελαιιαγή
πξνζσπηθνύ
Απνρσξήζεηο
Ξαξαηηήζεηο
Απνιχζεηο
Αλαλέσζε πξνζσπηθνχ
ΠΔ6 Τπεξεζίεο
Γλψζεηο – Απφδνζε
Ππκπεξηθνξά
Δμππεξέηεζε
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ32.1 Ππκκεηνρή ζηελ επηινγή θαη πξφζιεςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη ηερληθέο πξφζιεςεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πνηα ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο λέσλ
ζηειερψλ.
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη αλαγθαίεο πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξνζφληα πνπ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ νη εξγαδφκελνη
ζην ηκήκα.
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα βήκαηα πξνεηνηκαζίαο πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ.
ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη ηερληθέο δηεμαγσγήο απνηειεζκαηηθψλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ.
ΑΓ5 Ξψο κπνξείο λα αλαθαιχπηεηο αλ πξάγκαηη ν πξνζιακβαλφκελνο δηαζέηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
απαηηεί ε ζέζε ζην ηκήκα.
ΑΓ6 Ξψο λα εξγάδεζαη ζηελ επηινγή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ βιέπνληαο ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο αλάγθεο
ηεο επηρείξεζεο ζε βάζνο ρξφλνπ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ32 Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ32.2 Δλεκέξσζε, θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Αλάγθεο θαηάξηηζεο
Ξνιηηηθέο
Λνκνζεζίεο
Γηαδηθαζίεο, θαλνληζκνί
Θαζήθνληα
Δμνπιηζκφο
Ρερλνινγία
Ξξντφληα, ππεξεζίεο
Δξγαζίεο
Απαηηήζεηο πειαηψλ θαη αγνξάο
ΠΔ2 Δπθαηξίεο θαηάξηηζεο
Θεσξεηηθή θαηάξηηζε
Ξξαθηηθή εμάζθεζε
Θαηάξηηζε θαηά ηελ εθηέιεζε
εξγαζίαο
Πεκηλάξηα
Δπαλάιεςε
ΠΔ3 Δλεκέξσζε πθηζηακέλσλ
Άκεζε
Ππζηεκαηηθή
Ξιήξεο
ΠΔ4 Καζνδήγεζε
Μεθαζάξηζκα ησλ απαηηήζεσλ
ηνπ πξντζηακέλνπ
Ξαξαθνινχζεζε πινπνίεζεο
Ππδήηεζε
Πρέδην δξάζεο
πνζηήξημε
Άξζε εκπνδίσλ
ΠΔ5 Πξνζσπηθή παξέκβαζε
Βνήζεηα
πφδεημε
Γηφξζσζε
Δπίπιεμε
ΠΔ6 Πξόγξακκα ελεκέξσζεο
Ξιεξνθφξεζε γηα ην ηζηνξηθφ
θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
επηρείξεζεο
Δπεμήγεζε ηεο δνκήο θαη ησλ
ιεηηνπξγηψλ. Δπεμήγεζε
επζπλψλ/πεξηγξαθή ζέζεσλ
εξγαζίαο

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο αλάγθεο θαηάξηηζεο θαη λα αμηνπνηείο ηηο
επθαηξίεο θαηάξηηζεο πνπ παξέρεη ε επηρείξεζε.
ΚΑ2 Λα ελεκεξώλεηο ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ γηα φζα ηνπο
αθνξνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο.
ΚΑ3 Λα θξνληίδεηο γηα ηελ παξνρή θαηάξηηζεο.
ΚΑ4 Λα παξέρεηο ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε ζηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ
κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.
ΚΑ5 Λα κεηψλεηαη ζπλερψο ε αλάγθε γηα ηε δηθή ζνπ πξνζσπηθή
παξέκβαζε ζε ζέκαηα θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο.
ΚΑ6 Λα δηακνξθψλεηο έλα απνηειεζκαηηθφ πξόγξακκα
ελεκέξσζεο γηα νκαιή έληαμε ησλ λέσλ ζηειερψλ.
ΚΑ7 Λα θαζνδεγείο θαη λα θαηαξηίδεηο λέα ζηειέρε γηα
απνηειεζκαηηθή έληαμή ηνπο ζηελ επηρείξεζε.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ32 Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ32.2 Δλεκέξσζε, θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ7 Καζνδήγεζε θαη
θαηάξηηζε λέσλ ζηειερώλ
Ξξνεηνηκαζία/αλαλέσζε πιηθνχ
εηζαγσγηθήο θαηάξηηζεο
λενπξνζιεθζέλησλ
ινπνίεζε εηζαγσγηθήο
θαηάξηηζεο λενπξνζιεθζέλησλ
Ξαξαθνινχζεζε θαη θαζνδήγεζε ζηα αξρηθά ζηάδηα
Ππλερήο θαη άκεζε ακθίδξνκε
επηθνηλσλία
Θιίκα ζηήξημεο π.ρ. κέληνξαο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ32.2 Δλεκέξσζε, θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη ηξφπνη θαη νη κέζνδνη πξνζσπηθήο θαη νκαδηθήο επηθνηλσλίαο.
ΑΓ2 Ξψο λα νξγαλψλεηο θαη λα εθηειείο έλα πξφγξακκα ελεκέξσζεο.
ΑΓ3 Ξψο λα νξγαλψλεηο θαη λα εθηειείο έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο.
ΑΓ4 Ξψο λα εθαξκφδεηο απνηειεζκαηηθά ηηο ηερληθέο ηεο θαζνδήγεζεο.
ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη κέζνδνη θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο απνηειεζκαηηθήο θαηάξηηζεο.
ΑΓ6 Ξψο ιεηηνπξγεί ν ζεζκφο ηνπ κέληνξα.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ32 Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ32.3 Αμηνιφγεζε θαη παξαθίλεζε
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 ύζηεκα αμηνιόγεζεο
Ρεθκεξησκέλε εθηίκεζε ηεο
απφδνζεο
Ππγθεθξηκέλε θξίζε
Ξξφηππα απφδνζεο ζέζεο
Δληαία αληίιεςε θξηηεξίσλ
ΠΔ2 Σνκείο δξαζηεξηνηήησλ θαη
ζπκπεξηθνξώλ
Απνηειεζκαηηθφηεηα
Δμππεξέηεζε πειάηε
Ραρχηεηα απφθξηζεο
ΠΔ3 Αηνκηθνί θαη νκαδηθνί
ζηόρνη
Ξνζνηηθνί
Ξνηνηηθνί
ΠΔ4 Αλαπιεξνθόξεζε
Δπίπεδν απφδνζεο
Δπίπεδν ζπκπεξηθνξάο
Απαηηνχκελα απνηειέζκαηα
Αλαγθαίεο δηνξζψζεηο
Αλάγθεο ζπλεξγάηε
ΠΔ5 Απνηειέζκαηα
Αηνκηθά
Νκαδηθά
Απνθιίζεηο απφ ζηφρνπο
ΠΔ6 Δπηδηώμεηο
Αηνκηθέο επηδηψμεηο
Νκαδηθέο επηδηψμεηο
Παθείο, εθηθηνί, ειαζηηθνί,
ζπκθσλεκέλνη
ΠΔ7 Παξαθίλεζε
Βειηίσζε επίδνζεο
Πεκαληηθφηεηα ζπλεξγάηε
Πεκαληηθφηεηα εξγαζίαο
Πεκαληηθφηεηα νκάδαο
ΠΔ8 Κίλεηξα
Αληακνηβέο, πιηθέο-εζηθέο
Αλαγλψξηζε
Δπίηεπμε ζηφρσλ
Δπζχλε
Δμέιημε-Ξξναγσγή

ΚΑ1 Λα ζπκκεηέρεηο ζην ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ησλ ζηειερψλ
κε ην νπνίν λα θξίλνληαη αληηθεηκεληθά θαη αμηνθξαηηθά.
ΚΑ2 Λα εθηειείο αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα
θαη κε γλσζηνχο εθ ησλ πξνηέξσλ ηνκείο
δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξώλ κε βάζε ηηο νπνίεο
θξίλνληαη νη ζπλεξγάηεο.
ΚΑ3 Λα ζέηεηο αηνκηθνύο θαη νκαδηθνύ ζηόρνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο.
ΚΑ4 Λα εθηειείο αλαπιεξνθόξεζε ησλ ζπλεξγαηψλ ζε ζπλερή
βάζε.
ΚΑ5 Λα δηελεξγείο ηαθηέο ζπλαληήζεηο θαηά ηηο νπνίεο
ζπδεηνχληαη θαη ζπκθσλνχληαη ηα απνηειέζκαηα θαη νη
λέεο επηδηώμεηο.
ΚΑ6 Λα εθαξκφδεηο ζχζηεκα παξαθίλεζεο ησλ ζηειερψλ κε
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν πξνζθέξνληαο θίλεηξα.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ32.3 Αμηνιφγεζε θαη παξαθίλεζε
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο, σο εξγαιείν δηεχζπλζεο.
ΑΓ2 Ξψο λα νξγαλψλεηο θαη λα πινπνηείο έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο.
ΑΓ3 Ξψο λα επηιέγεηο θαηάιιεινπο αηνκηθνχο θαη νκαδηθνχο ζηφρνπο.
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο γηαηί ε ππνθίλεζε είλαη ζεκαληηθή. Ξνηα ηα επίπεδα ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ.
Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο παξαθίλεζεο.
ΑΓ5 Ξψο λα ρξεζηκνπνηείο ηελ παξαθίλεζε σο κνριφ αλάπηπμεο ησλ ζηειερψλ ζνπ θαη ηνπ ηκήκαηνο.
ΑΓ6 Ξνηνο ν ηξφπνο ζέζπηζεο θαη πινπνίεζεο θηλήηξσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ33 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία ΗΗΗ

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Θαιχπηεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, εθαξκνγή, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ ζεκάησλ εξγαζηαθήο
αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ηκήκα γηα εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ.
Ξαξάιιεια αζρνιείηαη κε ηελ εθηίκεζε θίλδπλσλ, ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ
πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηξίηα πξφζσπα.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ33.1

Νξγάλσζε θαη επίβιεςε αζθάιεηαο θαη πγείαο

ΛΑΠ33.2

Δθηίκεζε θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο

ΛΑΠ33.3

Θαζνξηζκφο θαη ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ33 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία ΗΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ33.1 Νξγάλσζε θαη επίβιεςε αζθάιεηαο θαη πγείαο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ
εξγαζία ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Δπζύλεο θαη θαζήθνληα
Αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε θίλδπλσλ
Έθδνζε θαη αλαζεψξεζε κειέηεο
εθηίκεζεο θίλδπλσλ
Πχληαμε θαη αλαζεψξεζε ζπζηήκαηνο
αζθάιεηαο θαη πγείαο
Ξξφζβαζε ζε αξρείν ζρεηηθψλ
λνκνζεζηψλ θαη θαλνληζκψλ
Ρήξεζε θαη ελεκέξσζε αξρείνπ
αζθάιεηαο
Δηζήγεζε θαη εθαξκνγή κέηξσλ
αζθάιεηαο
Θέζπηζε θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ θαη
νδεγηψλ εξγαζίαο
Θέζπηζε πξνγξάκκαηνο θαη ζηφρσλ
αζθάιεηαο θαη πγείαο
Ξαξαρψξεζε θαη επίβιεςε ηεο ρξήζεο
κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
Ππληνληζκφο, επίβιεςε, έιεγρνο θαη
επηζεσξήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
κέηξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ
αζθάιεηαο
Αλαγλψξηζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη
παξνρή θαηάξηηζεο/ελεκέξσζεο
Ππζθέςεηο γηα αζθάιεηα θαη πγεία
Ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο αζθάιεηαο
Δηνηκαζία αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ
Δπηθνηλσλία θαη ζπληνληζκφο κε ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο
Γηεξεχλεζε, θαηαγξαθή θαη
γλσζηνπνίεζε αηπρεκάησλ, αζζελεηψλ
θαη ζπκβάλησλ
Γηαηήξεζε θαηάιιειεο ππνδνκήο,
ζρεδίσλ θαη θαηάξηηζεο γηα πξψηεο
βνήζεηεο, ππξφζβεζε θαη έθηαθηεο
αλάγθεο
Ππληήξεζε θαη επηζεψξεζε εμνπιηζκνχ
Δθηέιεζε αγνξψλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ηνκέα
αζθαιείαο θαη πγείαο

ΚΑ1 Λα έρεηο ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ εθαξκνγή ηεο
πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο.
ΚΑ2 Λα ππάξρεη μεθάζαξε θαηαλνκή επζπλώλ θαη
θαζεθόλησλ ζην ηκήκα.
ΚΑ3 Λα δηαηεξείο αλνηθηή επηθνηλσλία θαη
δηαβνύιεπζε κε ζπλαδέιθνπο, αξκόδηεο
ππεξεζίεο θαη ηξίηα άηνκα.
ΚΑ4 Λα παξέρεηο βνήζεηα ζηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο
εθηίκεζεο θηλδχλσλ θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ
εηζεγήζεσλ.
ΚΑ5 Λα παξέρεηο βνήζεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη
πγείαο ηεο επηρείξεζεο.
ΚΑ6 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο αλάγθεο επηκόξθσζεο θαη
θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ηκήκα θαη λα
κεξηκλείο γηα ηελ θάιπςε ηνπο.
ΚΑ7 Λα δηαηεξείο θαηάιιειε ππνδνκή, ζρέδηα θαη
θαηάξηηζε γηα πξψηεο βνήζεηεο, ππξφζβεζε θαη
έθηαθηεο αλάγθεο.
ΚΑ8 Λα επηβιέπεηο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαηά ηελ
εθηέιεζε επηθίλδπλσλ εξγαζηψλ θαη ηε ρξήζε
εμνπιηζκνχ αζθαιείαο.
ΚΑ9 Λα εθηειείο ζπρλέο επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο
ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, εμνπιηζκφ, κεζφδνπο
εξγαζίαο θαη ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο κε
ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε πξνβιεκάησλ θαη
αδπλακηψλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο γηα λα
επηιχνληαη πξνηνχ πξνθιεζεί πξφβιεκα ή
αηχρεκα.
ΚΑ10 Λα αζθείο άκεζε δηαρείξηζε ησλ
απνηειεζκάησλ επηζεσξήζεσλ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ33.1 Νξγάλσζε θαη επίβιεςε αζθάιεηαο θαη πγείαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΚΑ11 Λα εθαξκφδεηο ηε δηαδηθαζία επίιπζεο
ΠΔ2 Δπηθνηλσλία θαη δηαβνύιεπζε
παξεθθιίζεσλ θαη πξνβιεκάησλ ηα νπνία
Ραθηέο ζπλαληήζεηο κε ζπλαδέιθνπο.
αλαγλσξίδνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο θαη αθνξνχλ
Ππλεδξίεο ηεο επηηξνπήο αζθάιεηαο θαη
ηελ αζθάιεηα, πγεία θαη επεκεξία.
πγείαο
Δλεκέξσζε εξγαδνκέλσλ
Γξαπηέο νδεγίεο
Δζσηεξηθά ζεκεηψκαηα
Δγρεηξίδηα αζθάιεηαο θαη πγείαο
Πεκάλζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο
Δπηθνηλσλία κε αξκφδηεο ππεξεζίεο
Πρφιηα θαη παξαηεξήζεηο ηξίησλ αηφκσλ
Δλεκέξσζε δηεχζπλζεο θαη ππεχζπλσλ
γηα ειιείςεηο, αδπλακίεο θαη πξνβιήκαηα
Δλεκέξσζε δηεχζπλζεο θαη ππεχζπλσλ
γηα αηχρεκα, αζζέλεηα θαη επηθίλδπλν
ζπκβάλ
ΠΔ3 πλάδειθνη
Δξγαδφκελνη ζην ηκήκα
Δξγαδφκελνη ζε άιια ηκήκαηα ηα νπνία
επεξεάδνληαη ή επεξεάδνπλ ηελ
αζθάιεηα θαη πγεία ηνπ ηκήκαηνο
Κειή επηηξνπήο αζθάιεηαο ηεο εηαηξίαο
Δξγαδφκελνη κε εηδηθά θαζήθνληα ζηνλ
ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο
πεχζπλνη ηκεκάησλ θαη δηεπζπληέο
Δθπαηδεπφκελνη ζπλάδειθνη
Δπνρηαθνί ζπλάδειθνη
ΠΔ4 Αξκόδηεο ππεξεζίεο
Ρκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
Ξπξνζβεζηηθή ππεξεζία
Ηαηξηθέο ππεξεζίεο
Ρνπηθή απηνδηνίθεζε
Άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο
ΠΔ5 Σξίηα Πξόζσπα
Ξειάηεο
Δπηζθέπηεο
Ξξνκεζεπηέο
Γηαλνκείο
πεξγνιάβνη
Ρερληθνί
Άιινη ζπλεξγάηεο
Γηεξρφκελνη
Γείηνλεο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ33.1 Νξγάλσζε θαη επίβιεςε αζθάιεηαο θαη πγείαο
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ6 Βνήζεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο
θαη πγείαο
Δλεκέξσζε αξρείνπ αζθάιεηαο
Αλαγλψξηζε θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο
Δηζήγεζε θαη εθαξκνγή κέηξσλ
αζθάιεηαο
Δθαξκνγή δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ
εξγαζίαο
Θέζπηζε πξνγξάκκαηνο θαη ζηφρσλ
αζθάιεηαο θαη πγείαο
Δπίβιεςε ηεο ρξήζεο κέζσλ αηνκηθήο
πξνζηαζίαο
Ππληνληζκφο, επίβιεςε, έιεγρνο θαη
επηζεσξήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
κέηξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ
αζθάιεηαο
Αλαγλψξηζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη
παξνρή θαηάξηηζεο/ελεκέξσζεο
Ππζθέςεηο γηα αζθάιεηα θαη πγεία
Δλεκέξσζε ηεο δηεχζπλζεο γηα ηπρφλ
πξνβιήκαηα θαη απνθιίζεηο
Δλεκέξσζε ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ,
αζζελεηψλ θαη ζπκβάλησλ
ΠΔ7 Αλάγθεο επηκόξθσζεο θαη
θαηάξηηζεο
Λένη εξγαδφκελνη
Δμνπιηζκφο
Θαηλνχξγηνο εμνπιηζκφο
Θαηλνχξγηεο ηερλνινγίεο
Δθηηκήζεηο θηλδχλνπ
Δηδηθνί θίλδπλνη
Λέεο πξαθηηθέο ή κέζνδνη εξγαζίαο
Έθηαθηεο αλάγθεο
ΠΔ8 Γηαρείξηζε απνηειεζκάησλ
επηζεσξήζεσλ
Θαηαγξαθή
Ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ
Δηνηκαζία ζρεδίνπ δξάζεο
Ξξνγξακκαηηζκφο θαηάξηηζεο
Θνηλνπνίεζε ζηε δηεχζπλζε
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ33.1 Νξγάλσζε θαη επίβιεςε αζθάιεηαο θαη πγείαο
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ9 Γηαδηθαζία επίιπζεο
παξεθθιίζεσλ θαη πξνβιεκάησλ
Αλαγλψξηζε
Ππιινγή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ
Ξξνζδηνξηζκφο αηηηψλ
Θαηαγξαθή
Απφθαζε γηα δηνξζσηηθά κέηξα
Δηνηκαζία ζρεδίνπ δξάζεο
Θνηλνπνίεζε ζηε δηεχζπλζε
Δθαξκνγή θαη έιεγρνο δηνξζσηηθψλ
κέηξσλ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ33.1 Νξγάλσζε θαη επίβιεςε αζθάιεηαο θαη πγείαο
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηεο νη πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεζηψλ θαη θαλνληζκψλ πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ
εξγαζία.
ΑΓ2 Ρη είλαη ε πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη πγείαο. Ξνηα είλαη ε πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο
επηρείξεζεο.
ΑΓ3 Ρη είλαη ε εθηίκεζε θίλδπλνπ. Ξνην είλαη ην πεξηερφκελν θαη νη εηζεγήζεηο ηεο ηζρχνπζαο
κειέηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ γηα ην ηκήκα. Ξσο εθαξκφδνληαη νη εηζεγήζεηο απηέο.
ΑΓ4 Ρη είλαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο. Ξνην είλαη ην πεξηερφκελν θαη νη
πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο επηρείξεζεο.
ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη θπξίεο επζχλεο θαη θαζήθνληα ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο. Ξνηνη είλαη νη
αξκφδηνη γηα ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο, αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ
πεξηζηαηηθψλ ζηελ επηρείξεζε.
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη γεληθνί θαη νη εηδηθνί θίλδπλνη θαη πνηα κέηξα, νδεγίεο αζθάιεηαο ηζρχνπλ ζην
ηκήκα.
ΑΓ7 Ξνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη πψο ρξεζηκνπνηνχληαη.
ΑΓ8 Ξνηνο είλαη ν ξφινο, επζχλεο θαη ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο αζθάιεηαο.
ΑΓ9 Ξνηα είλαη ηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη δηαβνχιεπζεο. Κε πνηνπο ηξφπνπο ηα επηηπγράλνπκε.
ΑΓ10 Ξνηα είλαη ηα ζέκαηα επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ εξγαδφκελσλ. Ξσο αλαγλσξίδνπκε
ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο.
ΑΓ11 Ρη είλαη ε έθηαθηε αλάγθε. Ξνηα ηα ζρέδηα δξάζεο εθηάθησλ αλαγθψλ.
ΑΓ12 Ξψο εθηεινχληαη επηζεσξήζεηο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηα πιαίζηα ηεο επηηξνπήο αζθάιεηαο ή
αλεμάξηεηα απφ απηή.
ΑΓ13 Ξψο ηεθκεξηψλνληαη θαη επηιχνληαη ηα απνηειέζκαηα επηζεσξήζεσλ, νη παξεθθιίζεηο θαη ηα
πξνβιήκαηα.
ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο πφηε απαηηείηαη επίβιεςε εξγαζίαο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ33.2 Δθηίκεζε θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ
εξγαζία ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Δληνπηζκόο πεγώλ θηλδύλνπ
Δξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη
Δθηεινχκελα θαζήθνληα
Ππλζήθεο εξγαζίαο
Ξεξηβάιινλ εξγαζίαο
Θηίξηα, ππαίζξηνη ρψξνη θαη πξφζβαζε
ζε απηά
Δμνπιηζκφο θαη εξγαιεία
ιηθά θαη νπζίεο
Θίλδπλνη πνπ έρνπλ ήδε αλαγλσξηζηεί
θαη νη πεγέο ηνπο
Αηπρήκαηα, επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο
θαη άιια ζπκβάληα πνπ έρνπλ ζπκβεί,
είραλ ζπλέπεηεο ζηελ πγεία θαη ηα
νπνία έρνπλ αλαθεξζεί

ΚΑ1 Λα εληνπίδεηο ηηο πεγέο θηλδύλσλ ζην ρψξν
εξγαζίαο θαη λα ζπιιέγεηο πιεξνθνξίεο θαη
ζηνηρεία.
ΚΑ2 Λα εληνπίδεηο ηα επεξεαδόκελα πξόζσπα θαη
ηνλ ηξόπν επεξεαζκνύ απφ ηνπο θηλδχλνπο.
ΚΑ3 Λα εθηειείο αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ θαη λα
ιακβάλεηο απφθαζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ πξφιεςεο.
ΚΑ4 Λα απνθαζίδεηο γηα ηα επηπξφζζεηα κέηξα
αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαη ηε ζεηξά
πξνηεξαηόηεηαο ηνπο.
ΚΑ5 Λα θαηαγξάθεηο ηα επξήκαηα ηεο εθηίκεζεο
θηλδχλνπ.

ΠΔ2 Πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία
Ξαξαηήξεζε ηνπ εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο
Ξαξαηήξεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ
εθηεινχληαη
Ππδήηεζε κε εξγαδφκελνπο
Ξαξαηήξεζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ
Ξαξαηήξεζε εξγαζηψλ πνπ
εθηεινχληαη απφ ηξίηνπο
Ηζηνξηθφ αηπρεκάησλ θαη αζζελεηψλ
Γξαπηέο δηαδηθαζίεο θαη εγρεηξίδηα
εξγαζίαο
Ρερληθά βηβιηάξηα θαη νδεγνί ρξήζεο
εμνπιηζκνχ
Γειηία δεδνκέλσλ αζθάιεηαο νπζηψλ
Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ επηβιαβψλ,
παξαγφλησλ ζην ρψξν εξγαζίαο
Ηζηνζειίδα Ρκήκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο
Δπηζηεκνληθή θαη ηερληθή
βηβιηνγξαθία
ΠΔ3 Δπεξεαδόκελα πξόζσπα
Δξγαδφκελνη ζην ηκήκα
Δξγαδφκελνη ζε άιια ηκήκαηα ηα
νπνία επεξεάδνληαη ή επεξεάδνπλ ηελ
αζθάιεηα θαη πγεία ηνπ ηκήκαηνο
Άιινη ζπλάδειθνη
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ33.2 Δθηίκεζε θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
Θαηαξηηδφκελνη ζπλάδειθνη
Δπνρηαθνί ζπλάδειθνη
Ξειάηεο
Δπηζθέπηεο
Ξξνκεζεπηέο
Γηαλνκείο
πεξγνιάβνη
Ρερληθνί
Άιινη ζπλεξγάηεο
Γηεξρφκελνη
Γείηνλεο
ΠΔ4 Σξόπνο επεξεαζκνύ
Θάλαηνο
Ρξαπκαηηζκφο
Αζζέλεηα
ιηθή δεκηά
ΠΔ5 Αμηνιόγεζε θηλδύλνπ
Πνβαξφηεηα
Ξηζαλφηεηα
Θίλδπλνο
ΠΔ6 εηξά πξνηεξαηόηεηαο
Δμάιεηςε θηλδχλνπ
Διαρηζηνπνίεζε θηλδχλνπ κε ηε ρξήζε
νξγαλσηηθψλ κέηξσλ
Διαρηζηνπνίεζε θηλδχλνπ κε ηε ρξήζε
ζπιινγηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο
Κείσζε θηλδχλνπ κε ηε ρξήζε κέζσλ
αηνκηθήο πξνζηαζίαο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ33.2 Δθηίκεζε θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεζηψλ θαη θαλνληζκψλ πεξί εθηίκεζεο θηλδχλνπ.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο θηλδχλνπ.
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πεγέο πιεξνθφξεζεο εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο.
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνπιάρηζην κηα κέζνδν δηαβάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ.
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ηνπ έληππνπ εθηίκεζεο θηλδχλνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε
επηρείξεζε.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ33.3 Θαζνξηζκφο θαη ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ
εξγαζία ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Μέηξα αζθάιεηαο
Ππιινγηθά κέηξα πξνζηαζίαο
Αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο
Αληηθαηάζηαζε επηθίλδπλεο νπζίαο
Ππληήξεζε, βειηίσζε εμνπιηζκνχ
Βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ
Νξγάλσζε εξγαζίαο
Αιιαγή ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο κηαο
δηαδηθαζίαο ή εξγαζίαο
Θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ
Πήκαλζε
Δηνηκαζία νδεγηψλ εξγαζίαο

ΚΑ1 Λα εηζεγείζαη πξνο ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο
κέηξα αζθάιεηαο ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ
απνηειεζκαηηθά ηνπο θηλδχλνπο ζην ρψξν
εξγαζίαο.
ΚΑ2 Λα θαηαγξάθεηο νινθιεξσκέλεο νδεγίεο
εξγαζίαο.
ΚΑ3 Λα εηνηκάδεηο ζηόρνπο αζθάιεηαο θαη
πξόγξακκα δξάζεο γηα ην ηκήκα.
ΚΑ4 Λα κεξηκλάο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ
επεξεαδόκελσλ πξνζώπσλ.
ΚΑ5 Λα κεξηκλάο γηα ηελ παξνρή ησλ πόξσλ γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο.

ΠΔ2 Οινθιεξσκέλεο νδεγίεο
εξγαζίαο
Ξεξηγξαθή ρψξνπ θαη εξγαζία πνπ ζα
εθηειεζηεί
Ξξνεξγαζία θαη πξνεηνηκαζία
Κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί
Έιεγρνο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ
πξηλ θαη κεηά ηελ ρξήζε ηνπο
Ξνηνο/νη είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο/νη λα
εθηειέζεη/νπλ ηελ εξγαζία
Ξφηε ζα γίλεη ε εξγαζία ζε ζρέζε κε
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ρψξν
Πήκαλζε θαη πεξηνξηζκνί ζηελ
πξφζβαζε
Κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο
ΠΔ3 ηόρνη αζθαιείαο
Θαηάξηηζε θαη ελεκέξσζε
Βειηίσζε ζήκαλζεο
Βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ
Βειηίσζε πεξηβάιινληνο εξγαζίαο
Βειηίσζε ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη
επεκεξίαο
Βειηίσζε ή αληηθαηάζηαζε
εμνπιηζκνχ
Βειηίσζε νξγάλσζεο αζθάιεηαο
Βειηίσζε ζρεδίσλ θαη κέζσλ
έθηαθησλ αλαγθψλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ33 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία ΗΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ33.3 Θαζνξηζκφο θαη ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ4 Πξόγξακκα δξάζεο
Δλέξγεηεο γηα πινπνίεζε ηνπ θάζε
ζηφρνπ
πεπζπλφηεηεο
Σξνληθά πιαίζηα
Ξξνυπνινγηζκφο
ΠΔ5 Δλεκέξσζε
Ππγθεληξψζεηο θαη ζπλαληήζεηο
Γξαπηέο νδεγίεο
Δζσηεξηθά ζεκεηψκαηα
Δγρεηξίδηα αζθάιεηαο θαη πγείαο
Πεκάλζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο
ΠΔ6 Δπεξεαδόκελα πξόζσπα
Δξγαδφκελνη ζην ηκήκα
Δξγαδφκελνη ζε άιια ηκήκαηα ηα
νπνία επεξεάδνληαη ή επεξεάδνπλ
ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ηνπ
ηκήκαηνο
Άιινη ζπλάδειθνη
Δθπαηδεπφκελνη ζπλάδειθνη
Δπνρηαθνί ζπλάδειθνη
Ξειάηεο
Δπηζθέπηεο
Ξξνκεζεπηέο
Γηαλνκείο
πεξγνιάβνη
Ρερληθνί
Άιινη ζπλεξγάηεο
Γηεξρφκελνη
Γείηνλεο
ΠΔ7 Πόξνη
Νηθνλνκηθνί
Αλζξψπηλνη
Θαηάξηηζε
Δγθαηαζηάζεηο
Δμνπιηζκφο
ιηθά
Νξγαλσηηθνί
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ33.3 Θαζνξηζκφο θαη ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηεο νη πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεζηψλ θαη θαλνληζκψλ πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ
εξγαζία.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πεγέο πιεξνθφξεζεο εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο γηα αλαγλψξηζε ησλ
κέηξσλ αζθάιεηαο.
ΑΓ3 Ρη είλαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο. Ξνην είλαη ην πεξηερφκελν θαη νη
πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο επηρείξεζεο.
ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη γεληθνί θαη νη εηδηθνί θίλδπλνη θαη πνηα κέηξα, νδεγίεο αζθάιεηαο ηζρχνπλ ζην
ηκήκα.
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη πψο ρξεζηκνπνηνχληαη.
ΑΓ6 Ρη είλαη ε έθηαθηε αλάγθε. Ξνηα ηα ζρέδηα δξάζεο έθηαθησλ αλαγθψλ.
ΑΓ7 Λα ζπληάζζεηο γξαπηέο νδεγίεο αζθάιεηαο.
ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηη είλαη ην ζρέδην δξάζεο. Λα επηιέγεηο ζηφρνπο αζθαιείαο θαη λα εηνηκάδεηο
ζρέδην δξάζεο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ34 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ΗΗΗ

ΙΙ.

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

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ34.1

Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε πθηζηακέλνπο,
πξντζηακέλνπο θαη ηξίηα πξφζσπα

ΛΑΠ34.2

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

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ34 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ΗΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ34.1 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε πθηζηάκελνπο, πξντζηάκελνπο
θαη ηξίηα πξφζσπα
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Δπαγγεικαηηζκόο
Αμηνπηζηία
Ππλέπεηα
Πνβαξφηεηα
Πεβαζκφο ηνπ ρψξνπ
Γλψζε αληηθεηκέλνπ ζε βάζνο

ΚΑ1 Λα εθπέκπεηο επαγγεικαηηζκό ζηηο επαθέο ζνπ θαη ζηηο
ζπκπεξηθνξέο ζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζνπ.
ΚΑ2 Λα δηαηεξείο κηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ζνπ, πξντζηακέλνπο θαη πθηζηακέλνπο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο.
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο απνηειεζκαηηθά δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη
εξγαιεία επηθνηλσλίαο.
ΚΑ4 Λα δηαηεξείο αξκνληθή ζπλεξγαζία θαη απνδνηηθφηεηα κε
ηνπο ζπλαδέιθνπο αθφκε θαη ζε ζπλζήθεο πίεζεο.
ΚΑ5 Λα εμππεξεηείο ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο
επηρείξεζεο, ηεξψληαο ηνπο λφκνπο θαη ηελ δενληνινγία.

ΠΔ2 Απνηειεζκαηηθή
επηθνηλσλία
Απνζηνιή ζαθνχο κελχκαηνο
Ηθαλφηεηα ιήςεο κελχκαηνο
Ξξνθνξηθή επηθνηλσλία
Γξαπηή επηθνηλσλία
Γιψζζα ζψκαηνο
ΠΔ3 Σξόπνη θαη εξγαιεία
επηθνηλσλίαο
Ξξνθνξηθή επηθνηλσλία
Ππλαληήζεηο ελδνηκεκαηηθέο/
δηνίθεζεο/πξνζσπηθνχ
Δλεκεξψζεηο
Γξαπηή επηθνηλσλία
Δζσηεξηθά ζεκεηψκαηα
Δθζέζεηο
Νδεγίεο
Ξηλαθίδεο αλαθνηλψζεσλ
Κε-ιεθηηθή επηθνηλσλία
ΠΔ4 Αξκνληθή ζπλεξγαζία
Ξξφζεζε ζπλεξγαζίαο
Πεβαζκφο ηδεψλ
Πεβαζκφο πξνζσπηθφηεηαο
Απνδνρή δηαθνξεηηθφηεηαο
Ππλαίλεζε
ΠΔ5 πκθέξνληα
επηρείξεζεο
Θεξδνθνξία
Θαιή θήκε
Απφδνζε

284

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ34.1

Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε πθηζηακέλνπο,
πξντζηακέλνπο θαη ηξίηα πξφζσπα

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ζε βάζνο ηελ εξγαζία ζνπ θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηπρφλ
ιάζε θαη παξαιείςεηο.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά.
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε
πθηζηάκελνπο, πξντζηάκελνπο θαη ηξίηα πξφζσπα.
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο ηερληθέο δηεμαγσγήο ζπλαληήζεσλ.
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πψο λα ζπκπεξηθέξεζαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ θαη ζε ηξίηνπο κε ηξφπν πνπ λα
πξνσζείο ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηκήκαηνο.
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πψο λα αλαπηχζζνπλ νη πθηζηάκελνη ζνπ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ34 Δπαγγεικαηηθή Ππκπεξηθνξά ΗΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ34.2 Γηαρείξηζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, επίβιεςε επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ιήςε
βειηησηηθψλ ή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
Ππλαίζζεκα
Δπαθή
Αιιειεπίδξαζε
Αιιεινβνήζεηα
πνζηήξημε
Απηνέιεγρνο

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζνπ κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ζνπ ζε ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν.
ΚΑ2 Λα θξνληίδεηο ψζηε νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ πθηζηακέλσλ
ζνπ κεηαμχ ηνπο λα είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν.
ΚΑ3 Λα αληηιακβάλεζαη ηηο αηνκηθέο ζνπ ηθαλόηεηεο θαη
πεξηνξηζκνύο θαη πσο απηέο επεξεάδνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο.
ΚΑ4 Λα παίξλεηο ηα αλαγθαία κέηξα πξόιεςεο γηα απνθπγή
ζπγθξνύζεσλ.
ΚΑ5 Λα εθηειείο παξέκβαζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ
ζπλεξγαηψλ ζνπ, πξνο φθεινο ηεο εξγαζίαο.

ΠΔ2 Αηνκηθέο ηθαλόηεηεο
θαη πεξηνξηζκνί
Γηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία
θαη επίιπζε επηθνηλσληαθψλ
πξνβιεκάησλ
Γηαρείξηζε παξαπφλσλ,
δηαθσληψλ, δηαπιεθηηζκψλ
Γηαρείξηζε πνιιαπιψλ ηχπσλ
λνεκνζχλεο
Γηαρείξηζε ζηξεο
Γηαρείξηζε ρξφλνπ
ΠΔ3 Μέηξα πξόιεςεο γηα
απνθπγή ζπγθξνύζεσλ
Ξξφβιεςε
Απνηξεπηηθέο ελέξγεηεο
Θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο
ΠΔ4 πγθξνύζεηο
Ξξνζσπηθέο
Νκαδηθέο
Δξγαζηαθέο
ΠΔ5 Παξέκβαζε ζηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
Γηαηηεζία
Γηεπζέηεζε
Ρηκσξία – Δπίπιεμε
Ππκβηβαζκφο

286

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ34.2 Γηαρείξηζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, επίβιεςε επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ιήςε
βειηησηηθψλ ή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ηερληθή δηαρείξηζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.
ΑΓ2 Ξψο κπνξείο λα δεκηνπξγείο θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη νκάδαο.
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη ηερληθέο επίιπζεο πξνζσπηθψλ ζπγθξνχζεσλ.
ΑΓ4 Ξψο πξέπεη λα παξεκβαίλεηο ζηελ επίιπζε δηαπξνζσπηθψλ δηαθνξψλ.
ΑΓ5 Ξψο λα ρξεζηκνπνηείο απνηειεζκαηηθά ηελ αλαγλψξηζε, επηβξάβεπζε, επίπιεμε.
ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη δηθέο ζνπ ηθαλφηεηεο θαη πεξηνξηζκνί πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο.
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288

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ35 Αηνκηθή απφδνζε ΗΗΗ

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Θαιχπηεη ηελ πξνζσπηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο εξγαζίαο βάζεη ζηφρσλ θαη
ζε ζπλζήθεο πίεζεο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ35.1 Ξξνζσπηθή απνηειεζκαηηθφηεηα
ΛΑΠ35.2 Ηθαλφηεηα εξγαζίαο βάζεη ζηφρσλ θαη ππφ ζπλζήθεο πίεζεο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ35 Αηνκηθή απφδνζε ΗΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ35.1 Ξξνζσπηθή απνηειεζκαηηθφηεηα
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Απηνθξηηηθή
Απζηεξφηεηα
Αληηθεηκεληθφηεηα
Ππγγλψκε
Βειηίσζε

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο ρξνλνδηαγξάκκαηα. Όηη αξρίδεηο, λα ην ηειεηψλεηο
ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν.
ΚΑ2 Λα κεηαδίδεηο κελχκαηα πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο κε
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.
ΚΑ3 Λα θάλεηο ζπρλά απηνθξηηηθή, λα δηνξζψλεηο ηα ιάζε ζνπ θαη λα
βειηηψλεηο ηελ πξνζσπηθή ζνπ απφδνζε αιιά θαη ηνπ ηκήκαηνο.
ΚΑ4 Λα αζθείο δηνίθεζε δηαηεξψληαο θιίκα νκάδαο.
ΚΑ5 Λα πεηπραίλεηο αηνκηθνχο ζηφρνπο θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο
νκάδαο ζνπ.
ΚΑ6 Λα πξνθαιείο έκπλεπζε ζηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ ζηελ εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ ηνπο.

ΠΔ2 πλεξγάηεο
θηζηάκελνη
Ππλάδειθνη
πεχζπλνη ηκεκάησλ
Ξξνκεζεπηέο
ΠΔ3 Κιίκα νκάδαο
Νκφλνηα
Αιιειεμάξηεζε
Θνηλφο ζθνπφο
Αιιεινβνήζεηα
Ππλαίλεζε
ΠΔ4 Αηνκηθνί ζηόρνη
Ξνζνηηθνί
Ξνηνηηθνί
ΠΔ5 ηόρνη νκάδαο
Ξνζνηηθνί
Ξνηνηηθνί
ΠΔ6 Έκπλεπζε
Όξακα
Πθνπφο
Απνηέιεζκα
Δπηηπρία

290

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ35.1 Ξξνζσπηθή απνηειεζκαηηθφηεηα
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξψο λα δηαρεηξίδεζαη ζσζηά ηνλ ρξφλν ζνπ θαη λα βάδεηο ηηο ζσζηέο πξνηεξαηφηεηεο.
ΑΓ2 Ξψο λα ζπλεξγάδεζαη αθφκε θαη κε άηνκα κε δηαθνξεηηθή αληίιεςε απφ ηε δηθή ζνπ.
ΑΓ3 Ξψο λα επηθνηλσλείο απνηειεζκαηηθά κε ηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο ζνπ.
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηερληθέο παξαθίλεζεο θαη εγεζίαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ35 Αηνκηθή απφδνζε ΗΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ35.2 Ηθαλφηεηα εξγαζίαο βάζεη ζηφρσλ θαη ππφ ζπλζήθεο πίεζεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Απνηειεζκαηηθόηεηα
Απφδνζε
Δπίδνζε
Ξαξαγσγηθφηεηα

KA1 Λα εξγάδεζαη θαη λα αμηνινγείο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο
εξγαζίαο ζνπ κε βάζε ζηόρνπο.
KA2 Λα δεηάο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ λα εξγάδνληαη θαη λα
θξίλνληαη βάζεη ζηόρσλ.
KA3 Λα ζεζπίδεηο ηελ βξαρππξόζεζκε θαη κεζνπξόζεζκε
ζηνρνζεζία ηνπ ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο πνπ δηεπζχλεηο ε
νπνία πξνάγεη ην φξακα ηεο επηρείξεζεο.
ΚΑ4 Λα εξγάδεζαη ζε ζπλζήθεο πίεζεο θαη έληνλεο θφξηηζεο.
ΚΑ5 Λα δεηάο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ λα εξγάδνληαη ζε παξφκνηεο
ζπλζήθεο.

ΠΔ2 ηόρνη
Αηνκηθνί
Ρκεκαηηθνί
Δηαηξηθνί
ΠΔ3 Βξαρππξόζεζκε θαη
κεζνπξόζεζκε ζηνρνζεζία
Θαζεκεξηλή
Δβδνκαδηαία
Κεληαία
Δηήζηα
ΠΔ4 πλζήθεο πίεζεο
Έληνλε εξγαζία
Αληίμνεο ζπλζήθεο
Ξίεζε ρξφλνπ
Διιείςεηο πφξσλ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ35.2 Ηθαλφηεηα εξγαζίαο βάζεη ζηφρσλ θαη ππφ ζπλζήθεο πίεζεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξψο λα εξγάδεζαη βάζεη ζηφρσλ.
ΑΓ2 Ξψο λα ζέηεηο βξαρππξφζεζκνπο θαη κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ζηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ.
ΑΓ3 Ξψο λα δηαρσξίδεηο ηα ζεκαληηθά θαη ηα επείγνληα ζέκαηα πξνθεηκέλνπ λα ζέηεηο αλαγθαίεο
πξνηεξαηφηεηεο, πνπ ζα ζνπ επηηξέπνπλ λα θέξλεηο ζε πέξαο ηελ εξγαζία ζνπ ζε ζπλζήθεο
πίεζεο.
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294

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ36 Θινπέο θαη απψιεηεο ΗΗΗ

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Θαιχπηεη ηελ ζέζπηζε θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
αζθάιεηαο ησλ αγαζψλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο απνζήθεο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ36.1 Θέζπηζε θαη εθαξκνγή θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αγαζψλ θαη ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο απνζήθεο
ΛΑΠ36.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αγαζψλ θαη
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο απνζήθεο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ36 Θινπέο θαη απψιεηεο ΗΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ36.1

Θέζπηζε θαη εθαξκνγή θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αγαζψλ θαη ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο απνζήθεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Κινπέο
Απφ ην πξνζσπηθφ
Απφ ηξίηνπο

ΚΑ1

Λα δεκηνπξγήζεηο θαη λα εθαξκφζεηο γξαπηνχο θαλφλεο θαη
δηαδηθαζίεο πνπ ζα βνεζνχλ ζηελ αζθάιεηα ησλ
εκπνξεπκάησλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο απνζήθεο.

ΚΑ2

Λα νξγαλψζεηο ζχζηεκα ψζηε θίλδπλνη απφ θινπέο,
απώιεηεο θαη θαθόβνπιεο ελέξγεηεο πνπ επηθέξνπλ δεκία
ζηελ επηρείξεζε λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα αλαθέξνληαη
ακέζσο.

ΚΑ3

Λα δηαρεηξίδεζαη εμνπιηζκφ αζθάιεηαο πνπ ζα απνηξέπεη
ελέξγεηεο θαθφβνπιεο επί ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο απνζήθεο.

ΠΔ2 Απώιεηεο
Φζνξέο
Εεκηέο
Έιιεηςε απνηξεπηηθψλ κέζσλ
Ιάζε
Ιαζξνρεηξίεο
ΠΔ3 Καθόβνπιεο ελέξγεηεο
Εεκηέο
Θαηαζηξνθέο
Θινπέο
Γηαξξήμεηο
Ιεζηείεο
ΠΔ4 Δμνπιηζκόο αζθάιεηαο
Πχζηεκα αζθάιεηαο
Θάκεξεο
Ππλαγεξκφο
Φξνπξνί αζθαιείαο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ36.1

Θέζπηζε θαη εθαξκνγή θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αγαζψλ θαη
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο απνζήθεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ αλαγθαηφηεηα ζέζπηζεο κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αγαζψλ θαη ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο απνζήθεο.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνλ εμνπιηζκφ αζθάιεηαο.
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αγαζψλ.
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο λα ζπλεξγάδεζαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ θαη κε ηξίηνπο.
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηη επηδηψθεηο θαη λα θαηαζηξψλεηο αλάινγα ην πξφγξακκα ζνπ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ36 Θινπέο θαη απψιεηεο ΗΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ36.2 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αγαζψλ
θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο απνζήθεο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Παξαθνινύζεζε
Ππζηεκαηηθή επίβιεςε
Θάκεξεο
Πηνηρεία
Ιεηηνπξγία ζπλαγεξκψλ
Δγξήγνξζε πξνζσπηθνχ

ΚΑ1 Λα θξνληίδεηο γηα ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ.
ΚΑ2 Λα ιακβάλεηο άκεζεο ελέξγεηεο φπνηε ρξεηαζηεί.
ΚΑ3 Λα θξνληίδεηο γηα ηε ζπζηεκαηηθή βειηίσζε θαη αλαλέσζε ησλ
θαλνληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο.
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ΠΔ2 Άκεζεο ελέξγεηεο
Δλεκέξσζε
Αιιαγέο ζε θαλφλεο θαη
δηαδηθαζίεο
Ξξνζζήθε,
αληηθαηάζηαζε
εμνπιηζκνχ αζθαιείαο
Θαηάξηηζε

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ36.2

Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
αγαζψλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο απνζήθεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
AΓ1 Ξψο λα εθπαηδεχεηο θαη λα θαηεπζχλεηο ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη
ησλ δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο.
ΑΓ2 Ξφηε θαη πψο λα ελεξγείο πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη άκεζεο ελέξγεηεο.
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300

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ37 Ξεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ΗΗΗ

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Πρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ θαη κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ηελ
δεκηνπξγία θνπιηνχξαο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ37.1 Πρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ θαη κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
ΛΑΠ37.2 Γεκηνπξγία θνπιηνχξαο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο

301

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ37 Ξεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ΗΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ37.1 Πρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ θαη κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο
πξέπεη:
Άκεζεο θαη έκκεζεο επηπηψζεηο
ζην πεξηβάιινλ ιφγσ ησλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο θαη
πεξηβαιινληηθέο πηπρέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαζηψλ
απνζήθεο.
Δπηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
πεξηνδηθέο ή ηαθηηθέο
ΚΑ2 Λα πξνζδηνξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο πεξηβαιινληηθέο
ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο π.ρ.
επηπηψζεηο φζνλ αθνξά ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπο κε θξηηήξηα
ζπληεξήζεηο, θαζαξηζκνί
αμηνιόγεζεο.
Δπηπηψζεηο πνπ νθείινληαη ζε
θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο
ΚΑ3 Λα εηνηκάδεηο, εθαξκφδεηο, ειέγρεηο θαη αλαζεσξείο
π.ρ. εθδήισζε θσηηάο, αηχρεκα,
πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο θαη πεξηβαιινληηθά
πιεκκχξεο, ζεηζκφο
πξνγξάκκαηα γηα κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ.
ΠΔ2 Πεξηβαιινληηθέο πηπρέο
ΚΑ4 Λα επηιέγεηο θαη λα εθαξκφδεηο κέηξα, πξαθηηθέο θαη
Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε
δηαδηθαζίεο γηα πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε.
Κφιπλζε πδάηηλσλ θνξέσλ
Κφιπλζε εδάθνπο
ΚΑ5 Λα ζέηεηο, κεηξάο, αλαιχεηο θαη αλαζεσξείο
Αλάισζε θπζηθψλ πφξσλ &
πεξηβαιινληηθνύο δείθηεο κέηξεζεο.
ελέξγεηαο
Όριεζε εξγαδφκελσλ θαη ηξίησλ
ΚΑ6 Λα ζπιιέγεηο, θαηαγξάθεηο, αλαιχεηο θαη ιακβάλεηο
Αζθάιεηα εξγαδφκελσλ θαη
δηαξζξσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο γηα ζεκαληηθά
ηξίησλ
πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.
ΠΔ3 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο
ΚΑ7 Λα εθαξκφδεηο κεζόδνπο ελεκέξσζεο ησλ ζηειερψλ,
πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ
πξνκεζεπηψλ θαη ζπλεξγαηψλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά
Πθνπνί θαη ζηφρνη ηεο
πξνγξάκκαηα, ζηφρνπο θαη κέηξα.
επηρείξεζεο ζε ζέκαηα
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο
ΚΑ8 Λα δηαηεξείο έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο γηα ηα
Πρεηηθή λνκνζεηηθή απαίηεζε
αξρεία πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.
Απφςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ
κεξψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ
Ξηζαλφηεηα εκθάληζεο θαη
βαξχηεηα ηεο επίπησζεο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ37 Ξεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ΗΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ37.1 Πρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ θαη κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ4 Πεξηβαιινληηθά
πξνγξάκκαηα
Νξηζκφο ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο
πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο
Αλάιπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ζε ζρέζε κε ηνπο
αληίζηνηρνπο πεξηβαιινληηθνχο
ζηφρνπο
Θαηαγξαθή πξνγξάκκαηνο
Ξξνζδηνξηζκφο ησλ ζηαδίσλ
πινπνίεζεο, ηνπ απαηηνχκελνπ
εμνπιηζκνχ, ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ησλ
ππεπζχλσλ
πνινγηζκφο εμφδσλ
Γίλεηαη ε αλεχξεζε ηνπ
θαηαιιειφηεξνπ ζπλεξγάηε
Έιεγρνο γηα ηήξεζε
ρξνλνδηαγξάκκαηνο,
απνηειεζκαηηθφηεηαο
ΠΔ5 Πεξηβαιινληηθνί δείθηεο
κέηξεζεο
Γεληθνί:
Αξηζκφο ζηειερψλ εθπαηδεπκέλσλ ζε ζέκαηα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Αξηζκφο ζπλαληήζεσλ κε ζέκα
ην πεξηβάιινλ
Αξηζκφο αζθήζεσλ γηα
έθηαθηεο θαηαζηάζεηο
Αξηζκφο κε ζπκκνξθψζεσλ
απφ επξήκαηα επηζεσξήζεσλ
Αξηζκφο θαη βαζκφο επίηεπμεο
πεξηβαιινληηθψλ
πξνγξακκάησλ
Νηθνλνκηθνί θαη άιινη πφξνη
πνπ δηαηίζεληαη γηα ην
πεξηβάιινλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ37 Ξεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ΗΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ37.1 Πρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ θαη κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
Δηδηθνί:
Θαηαλάισζε ελέξγεηαο
Θαηαλάισζε θαχζηκσλ
Ξνζφηεηεο αλαθπθιψζηκσλ
πιηθψλ
Ξνζφηεηεο αέξησλ εθπνκπψλ
ΠΔ6 εκαληηθά πεξηβαιινληηθά
ζέκαηα
Ξεξηβαιινληηθή απφδνζε
Απνηειεζκαηηθφηεηα
πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ θαη
δηαδηθαζηψλ
Αλζξψπηλνη πφξνη
Ξξντφληα θαη ππεξεζίεο
Ππλεξγαζία κε πξνκεζεπηέο
ΠΔ7 Μέζνδνη ελεκέξσζεο
Ππλαληήζεηο ζηειερψλ
Ξξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο
Αλάξηεζε αθίζσλ θαη κελπκάησλ
Δζσηεξηθφ κήλπκα θαη επηζηνιέο
Ξηλαθίδεο αλαθνηλψζεσλ
Ξαξνπζηάζεηο
Γεκνζίεπζε ζην δηαδίθηπν
Γεκφζηα δηαβνχιεπζε
ΠΔ8 Αξρεία πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο
Ξεξηβαιινληηθνί ζηφρνη θαη
πξνγξάκκαηα
Απνηειέζκαηα πεξηβαιινληη-θψλ
δεηθηψλ κέηξεζεο
Πηειέρε
Θαηάξηηζε
Ππληήξεζε
Γηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο
ελέξγεηεο
Απνηειέζκαηα επηζεσξήζεσλ
Αιιεινγξαθία
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ37.1 Πρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ θαη κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο θαη ηδηαίηεξα απηνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο απηψλ ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο.
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο.
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο επηπηψζεηο κηαο πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηξίηα άηνκα,
ην άκεζν πεξηβάιινλ θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ37 Ξεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ΗΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ37.2 Γεκηνπξγία θνπιηνχξαο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Δλεκέξσζε θαη
θαηάξηηζε ζηελ
πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε
Ξσο νη αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηεο επεξεάδνπλ
ην πεξηβάιινλ
Λνκνζεζία
Ξεξηβαιινληηθή πνιηηηθή
Ξεξηβαιινληηθέο πιεπξέο θαη
επηπηψζεηο
Ξεξηβαιινληηθνί ζηφρνη θαη
πξνγξάκκαηα
Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο
Αλαθχθισζε πιηθψλ

ΚΑ1 Λα πξνζθέξεηο ζηνπο ζπλάδειθνπο ζνπ ελεκέξσζε θαη
θαηάξηηζε ζηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε.
ΚΑ2 Λα αλαζέηεηο θαζήθνληα θαη λα εκπιέθεηο ηνπο ζπλάδειθνπο
ζνπ ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.
ΚΑ3 Λα έρεηο δεκηνπξγήζεη νκάδεο εξγαζίαο θαη λα ελζαξξχλεηο ηελ
νκαδηθή εξγαζία ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.
ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο κέηξεζεο νη νπνίνη
κεηξάλε ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία ησλ εξγαδφκελσλ.

ΠΔ2 Θέκαηα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο
Δθαξκνγή λνκνζεζίαο
Αλαγλψξηζε πεξηβαιινληηθψλ
πιεπξψλ θαη επηπηψζεσλ
Δηνηκαζία θαη εθαξκνγή
πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ θαη
πξνγξακκάησλ
Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο
Αλαθχθισζε πιηθψλ
Δθηέιεζε πεξηβαιινληηθψλ
κεηξήζεσλ
Ξαξαθνινχζεζε
πεξηβαιινληηθψλ πξαθηηθψλ
Ξαξαθνινχζεζε ηεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο ελφο κεραλήκαηνο
Ππκκεηνρή ζε νκάδεο
έθηαθησλ αλαγθψλ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ37.2 Γεκηνπξγία θνπιηνχξαο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο θαη ηδηαίηεξα απηνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο απηψλ ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο.
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο.
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο επηπηψζεηο κηαο πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηξίηα άηνκα,
ην άκεζν πεξηβάιινλ θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ.
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηερληθέο θαηάξηηζεο θαη παξαθίλεζεο εξγαδφκελσλ.
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηερληθέο αλάζεζεο εξγαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο νκάδσλ.

307

308

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ38 γηεηλή ηξνθίκσλ ΗΗΗ

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ηξνθίκσλ, ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο θαη
εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο HACCP, θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο επνπηείαο θαη ιήςεο ελεξγεηψλ γηα
ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΛΑΠ38.1

Νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ηξνθίκσλ

ΛΑΠ38.2

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο θαλνληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ HACCP

ΛΑΠ38.3

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

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ38 γηεηλή ηξνθίκσλ ΗΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ38.1 Νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ηξνθίκσλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Απνζήθε ηξνθίκσλ
Σψξνη
γηεηλφ πεξηβάιινλ
Ξξνδηαγξαθέο πγηεηλήο
Αηνκηθή πγηεηλήζπκπεξηθνξά
Ξαξαιαβή αγαζψλ
Δπεμεξγαζία πξντφλησλ
Δγθαηαζηάζεηο–Κεραλήκαηα

ΚΑ1 Λα νξγαλψλεηο θαη λα ειέγρεηο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηελ
απνζήθε ηξνθίκσλ.
ΚΑ2 Λα κεξηκλάο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ νξζνχ πεξηβάιινληνο
εξγαζίαο.
ΚΑ3 Λα επηβεβαηψλεηο ηελ εθαξκνγή ησλ αξρώλ βαζηθήο
πγηεηλήο.
ΚΑ4 Λα θαηαξηίδεηο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο
ζηηο αξρέο βαζηθήο πγηεηλήο.
ΚΑ5 Ρα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο θαη εξγαιεία ηνπ ηκήκαηνο λα
ιεηηνπξγνχλ κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο.
ΚΑ6 Λα εθαξκφδεηο ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο γηα πεξηπηψζεηο πνπ
εκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε ζσζηψλ επηπέδσλ θαζαξηφηεηαο.
ΚΑ7 Λα εθαξκφδεηο ζπρλνχο ειέγρνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ
βαζηθήο πγηεηλήο θαη πξνδηαγξαθψλ HACCP.

ΠΔ2 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο
Θεξκνθξαζία
γξαζία
Φσηηζκφο
Δμαεξηζκφο
Θφξπβνο
ΠΔ3 Αξρέο βαζηθήο πγηεηλήο
Ξαξαιαβή
Απνζπζθεπαζία
Αηνκηθή πγηεηλή
Θαζαξηζκφο
Απνιχκαλζε
Απνζήθεπζε/θχιαμε
Γηαηήξεζε
Κεηαθνξά
ΠΔ4 Δθπαίδεπζε
Θίλδπλνη ζηα ηξφθηκα
Λνκνζεζία θαη επξσπατθέο
νδεγίεο
Αξρέο βαζηθήο πγηεηλήο
HACCP
πεπζπλφηεηεο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ38.1 Νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ηξνθίκσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο ηηο λνκνζεζίαο πνπ δηέπνπλ ηηο ρψξνπο ηξνθίκσλ θαη πνχ πξέπεη
λα αλαηξέρεηο γηα λα ζπκπιεξψζεηο ηηο γλψζεηο ζνπ.
ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη θπζηθνί, ρεκηθνί θαη κηθξνβηνινγηθνί θίλδπλνη ησλ ηξνθίκσλ ηηο επηρείξεζεο.
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη αξρέο βαζηθήο πγηεηλήο.
ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ38 γηεηλή ηξνθίκσλ ΗΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ38.2

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο θαλνληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ HACCP

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Γηαδηθαζίεο
ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο
ηξνθίκσλ HACCP
Αλάιπζε θηλδχλσλ
Θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ
Θαζνξηζκφο νξίσλ αλνρήο
Έιεγρνο
Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο

ΚΑ1 Λα εθαξκφδεηο ζην ηκήκα ζνπ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ HACCP.
ΚΑ2 Λα ειέγρεηο φηη ηα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ είλαη εληφο νξίσλ θαη
φηη νη κεηξήζεηο εθηεινχληαη θαη θαηαγξάθνληαη.
ΚΑ3 Λα ειέγρεηο φηη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο ή παξαηππίεο
ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο
ηξνθίκσλ HACCP.
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ΠΔ2 Παξάιεηςε-παξαηππία
Αδηαθνξία εθαξκνγήο
Άγλνηα εθαξκνγήο
Κεξηθή εθαξκνγή
Ξαξεμήγεζε

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ38.2

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο θαλνληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ HACCP

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

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ38 γηεηλή ηξνθίκσλ ΗΗΗ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ38.3 Κέζνδνη επνπηείαο, ειέγρνπ κέηξεζεο θαη ιήςεο ελεξγεηψλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Οξγαλνιεπηηθά
Υαξαθηεξηζηηθά
Δκθάληζε
Σξψκα
Νζκή
Γεχζε

ΚΑ1 Λα επηβεβαηψλεηο φηη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ηξνθίκσλ
ειέγρνληαη ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ηξνθίκσλ.
ΚΑ2 Λα επηβεβαηψλεηο φηη ειέγρεηαη ζρνιαζηηθά ε ζεξκνθξαζία
θνξηεγψλ/ςπγείσλ θαη θαηαςπθηψλ θαη ε θαζαξηφηεηα ησλ
κεηαθνξηθψλ κέζσλ.
ΚΑ3 Λα επηβεβαηψλεηο φηη ε ζπζθεπαζία είλαη ζε εμαηξεηηθή
θαηάζηαζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ησλ πξντφλησλ είλαη
κέζα ζηα θαζνξηζκέλα ρξνληθά φξηα.
ΚΑ4 Λα ειέγρεηο φηη ε απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ γίλεηαη ζχκθσλα
κε ηηο αξρέο βαζηθήο πγηεηλήο.
ΚΑ5 Λα ειέγρεηο φηη ε ζεξκνθξαζία ησλ ςπγείσλ ηνπ ηκήκαηνο
είλαη ζηελ αλαγθαία γηα ηε ζπληήξεζε έληαζε.
ΚΑ6 Λα ιεηηνπξγείο ζχζηεκα ελεκέξσζεο γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη
ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο ή βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ
κεραλεκάησλ.
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ΠΔ2 Ηκεξνκελία ιήμεο
Θαηαιιειφηεηα
Σξφλνο επαξθήο
Παθήο θαη εκθαλήο
αλαγξαθή
ΠΔ3 Θεξκνθξαζία ςπγείσλ
Βαζκνί ςχμεο
Ππληήξεζε
Πηαζεξφηεηα
Ξαξαθνινχζεζε

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΛΑΠ38.3

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

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη ιεηηνπξγίεο, νη ελέξγεηεο θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ ηκήκαηνο ηξνθίκσλ.
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη αξρέο βαζηθήο πγηεηλήο.
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη απαηηήζεηο ηνπ HACCP.
ΑΓ4 Ρη έιεγρνη πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ζε θάζε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο ηξνθίκσλ.
ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη ελέξγεηεο πξφιεςεο ή δηφξζσζεο .
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
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318

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1:
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ΓΛΩΑΡΙΟ

320

ΓΛΩΑΡΙΟ
Νη αθφινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην
πξφηππν:
Enterprise Resource
Planning (ERP)
πζηήκαηα
δηαρείξηζεο πόξσλ

Έλα νινθιεξσκέλν ινγηζκηθφ ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηνπο
εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο πφξνπο φπσο ηα πάγηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, νηθνλνκηθά, αγαζά θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ππλήζσο
εθαξκφδεηαη ζε φια ηα ηκήκαηα ελφο νξγαληζκνχ θαη επηηξέπεη ηελ
ξνή πιεξνθνξηψλ ζε φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ. Δξγάδεηαη ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη απνηειείηαη απφ κηα θνηλή βάζε δεδνκέλσλ.

First in First Out
(F.I.F.O.)

Aθνξά ζηνλ ηξφπν δηαθίλεζεο πξντφλησλ ζηελ απνζήθε, δειαδή ην
πξψην πξντφλ ηνπ είδνπο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ απνζήθε είλαη θαη ην
πξψην πξντφλ πνπ εμέξρεηαη απφ ηελ απνζήθε.

Just in Time (J.I.T.)

Κηα κέζνδνο δηαρείξηζεο παξαγσγήο ε νπνία ειαρηζηνπνηεί ηελ
ζπάηαιε ρξφλνπ, εξγαηηθνχ, πιηθψλ θαη ρψξνπ. Ζ βαζηθή αξρή
είλαη φηη ε επηρείξεζε παξάγεη ή αγνξάδεη κφλν φηη ρξεηάδεηαη ηελ
ζηηγκή πνπ ην ρξεηάδεηαη θαη ζηελ πνζφηεηα πνπ ην ρξεηάδεηαη.

Last In Last Out
(LIFO)

Aθνξά ζηνλ ηξφπν δηαθίλεζεο πξντφλησλ ζηελ απνζήθε, δειαδή ην
ηειεπηαίν πξντφλ ηνπ είδνπο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ απνζήθε είλαη θαη
ην πξψην πξντφλ πνπ εμέξρεηαη απφ ηελ απνζήθε.

Materials
Requirement
Planning (MRP)

Έλα ινγηζκηθφ γηα ηε δηαρείξηζε απνζήθεο θαη παξαγσγήο ην νπνίν
πεξηιακβάλεη έιεγρν απνζεκάησλ, ζπληαγέο (Bill of material) θαη
απιφ πξνγξακκαηηζκφ (scheduling). To MRP βνεζά ηνπο
νξγαληζκνχο λα δηαηεξνχλ ρακειφηεξα απνζέκαηα θαη λα
πξνγξακκαηίδνπλ ηηο αγνξέο αγαζψλ θαη δηαλνκήο πξντφλησλ.

Αλάγθεο

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

Αλαιώζηκα

Αγαζά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ
θάζε επηρείξεζεο, π.ρ., ην γξάζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
παξαγσγή.

Γεπηεξνγελήο
ζπζθεπαζία

Ζ ζπζθεπαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα ηελ
θχιαμε πέξαλ ηεο κηαο πξσηνγελνχο ζπζθεπαζίαο.

Γηνξζσηηθή ελέξγεηα

Δγθηβσηηζκόο

Δλέξγεηα γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αηηίσλ κηαο κε ζπκκφξθσζεο,
δειαδή κηαο παξέθθιηζεο απφ κηα πξαθηηθή, κέηξν, θαλφλα,
δηαδηθαζία, πξφλνηα, λνκνζεζία.
Ζ εξγαζία ηνπνζέηεζεο πέξαλ ηνπ ελφο νκνεηδνχο πξντφληνο ζε
θηβψηηα γηα κεηαθνξά.

321

Δκπνξεύκαηα &
αγαζά

Ξξντφληα πνπ κεηαπνηεί ή θαη εκπνξεχεηαη ε επηρείξεζε κε ζηφρν ην
θέξδνο.

Δπηζεώξεζε

Ππζηεκαηηθή, αλεμάξηεηε θαη ηεθκεξησκέλε δηεξγαζία ζπιινγήο
ηεθκεξίσλ θαη αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα
πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ θαζνξηζκέλσλ απφ ηνλ
νξγαληζκφ θξηηεξίσλ ζε ζρέζε κε έλα ηνκέα (π.ρ. νηθνλνκηθφ,
πνηνηηθφ, αζθάιεηαο, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο).

Ηκηηειή πξντόληα

Δίλαη αγαζά ηα νπνία ηπγράλνπλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο πξνηνχ
δηαηεζνχλ ζηελ θαηαλάισζε ζαλ ηειηθά πξντφληα.

Με ζπκκόξθσζε

Ζ κε ηθαλνπνίεζε κηαο απαίηεζεο δειαδή ε παξέθθιηζε απφ κηα
πξαθηηθή, κέηξν, θαλφλα, δηαδηθαζία, πξφλνηα, λνκνζεζία.

Πεξηβαιινληηθή
επίπησζε

Θάζε κεηαβνιή ζην πεξηβάιινλ, αξλεηηθή ή ζεηηθή, ε νπνία
πξνθχπηεη εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη, απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο
πιεπξέο ελφο νξγαληζκνχ.

Πεξηβαιινληηθή
πιεπξά

Πηνηρείν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ελφο
νξγαληζκνχ, ην νπνίν κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ην πεξηβάιινλ.
Πεκαληηθή πεξηβαιινληηθή πιεπξά είλαη απηή πνπ έρεη ή κπνξεί λα
έρεη ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή επίπησζε.

Πεξηβαιινληηθή
πνιηηηθή

Γεληθέο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο ελφο νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ
πεξηβαιινληηθή ηνπ επίδνζε, φπσο εθθξάδνληαη επίζεκα απφ ηελ
αλψηαηε δηνίθεζε. Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή παξέρεη έλα πιαίζην
γηα δξάζε θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζθνπψλ θαη
πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ.

Πεξηβαιινληηθόο
ζηόρνο

Ιεπηνκεξήο απαίηεζε επίδνζεο γηα έλα νξγαληζκφ ή ηκήκαηα
απηνχ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο θαη ε
νπνία ρξεηάδεηαη λα θαζνξηζηεί θαη λα ηθαλνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζνχλ νη πεξηβαιινληηθνί ηνπ ζθνπνί.

Πιαλόγξακκα

Σάξηεο πνπ απεηθνλίδεη ηελ αθξηβή ζέζε φισλ ησλ απνζεθεπηηθψλ
ρψξσλ εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο επηρείξεζεο ζηνλ νπνίν
απεηθνλίδνληαη ηφζν ην κέγεζνο ζε ηεηξαγσληθά κέηξα φζν θαη νη
θαηεγνξίεο πξντφλησλ ζε δηάηαμε θχιαμεο.

Πξώηεο ύιεο

Δίλαη αγαζά ηα νπνία επεμεξγάδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα ηελ
παξαζθεπή άιισλ αγαζψλ.

Πξσηνγελείο
ζπζθεπαζία

Ζ ζπζθεπαζία πνπ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην ηειηθφ πξντφλ.
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αξσηήο Bar Code

Ζιεθηξνληθφ κέζν αλάγλσζεο θσδηθψλ πξντφλησλ.

ύζηεκα
πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο

Ππζηεκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, γηα ηελ πινπνίεζε
φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη
εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ ελφο νξγαληζκνχ.
Έλα ζχζηεκα
δηαρείξηζεο είλαη έλα ζχλνιν αιιειέλδεησλ ζηνηρείσλ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαζηέξσζε πνιηηηθήο θαη πεξηβαιινληηθψλ
ζθνπψλ θαη γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζθνπψλ.

Σειηθά πξντόληα

Ρα πξντφληα πνπ είλαη έηνηκα γηα θαηαλάισζε.

Σξηηνγελήο
πζθεπαζία

Ζ ζπζθεπαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα ηελ
θχιαμε πέξαλ ηεο κηαο δεπηεξνγελνχο ζπζθεπαζίαο.

Φπζηθή θαηακέηξεζε

Ζ δηελέξγεηα ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν θπζηθήο κέηξεζεο αγαζψλ
γηα δηαθξίβσζε ησλ πξαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ζηελ επηρείξεζε.
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΩΝ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΠΙΠΔΓΩΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΡΟΟΝΣ ΩΝ

Ρα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ην επίπεδν ησλ απαηηνχκελσλ
γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ επζχλεο, δηαβαζκίδνληαη ζε
πέληε επίπεδα. Νη πεξηγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ απνηεινχλ έλα πιαίζην γηα ην θάζε επίπεδν
μερσξηζηά θαζψο θαη ηελ πξφνδν απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν αιιά θαη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη
κεηαμχ ηνπο:
ΔΠΙΠΔΓΑ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Δπίπεδν 1

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

Δπίπεδν 2

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

Δπίπεδν 3

Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε κεγάινπ θάζκαηνο δηαθφξσλ εξγαζηψλ ζε
δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο, πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη πεξίπινθεο θαη
κε επαλαιακβαλφκελεο. Απαηηείηαη κεγάινο βαζκφο ππεπζπλφηεηαο θαη
απηνλνκίαο θαη ζπρλά επίβιεςε ή θαζνδήγεζε άιισλ.

Δπίπεδν 4

Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλψζεσλ ζε έλα κεγάιν θάζκα
δηαθφξσλ πεξίπινθσλ ηερληθψλ ή επαγγεικαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ
εθηεινχληαη ζε δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο θαη κε ζεκαληηθφ βαζκφ
πξνζσπηθήο επζχλεο θαη απηνλνκίαο. Ππρλά αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα
ηελ εξγαζία άιισλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ.

Δπίπεδν 5

Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ελφο θάζκαηνο βαζηθψλ αξρψλ κέζα
ζε δηαθνξεηηθά θαη ζπρλά απξφβιεπηα πιαίζηα. Απαηηείηαη πνιχ ζεκαληηθή
πξνζσπηθή απηνλνκία θαη ζπρλά πνιχ κεγάινο βαζκφο επζχλεο γηα ηελ
εξγαζία άιισλ θαη γηα ηελ θαηαλνκή νπζηαζηηθνχ κέξνπο ησλ πφξσλ θαζψο
επίζεο ππεπζπλφηεηα γηα αλάιπζε, δηάγλσζε, ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ,
εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε.
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