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δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

A. Οι Τομείς Εργασίας και τα Επίπεδα με μια ματιά
Τομείς Εργασίας

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Επίπεδο 4

1.

Διαδικασίες Γραφείου

√

2.

Γραφειακός Εξοπλισμός και Τεχνολογία

√

√

3.

Επικοινωνία, Χειρισμός Τηλεφώνου και Κοινωνικές

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Σχέσεις
4.

Γραπτή Επικοινωνία

5.

Σύστημα

Αρχειοθέτησης,

Έγγραφα

και Βάσεις

Δεδομένων

6.

Λογιστικά και Οικονομικά Θέματα

7.

Επαγγελματικά Ταξίδια, Ημερολογιακά Συστήματα,

Οργάνωση Συναντήσεων και Διαχείριση Εκδηλώσεων

√

Επίπεδο 5

√

Σελίδα 3
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η
Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Τομείς Εργασίας

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Επίπεδο 4

√

√

√

√

√

√

10. Έργα

√

√

11. Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού

√

√

12. Αριθμητικές Δεξιότητες

√

13. Ξένες Γλώσσες

√

√

14. Εργασιακή Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα

√

√

15. Δυναμική της Ομάδας

√

√

16. Αυτοδιαχείριση, Επίβλεψη, Διαχείριση και Ηγεσία

√

√

8.

Εξυπηρέτηση Επισκεπτών και Πελατών

9.

Δεξιότητες

Τεχνολογίας

Πληροφοριών

και

Επικοινωνιών

Επίπεδο 5

√

Σελίδα 4
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η
Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Τομείς Εργασίας

Επίπεδο 2

17. Επιχειρησιακό Περιβάλλον

Επίπεδο 3

Επίπεδο 4

√

√
√

18. Γενική Νομοθεσία

Επίπεδο 5

√

19. Ενίσχυση σε Εταιρικό Επίπεδο

√

20. Καινοτομία και Αλλαγή

√

21. Η Προσωπική Βοηθός ως Διευθυντής

√

Σελίδα 5
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η
Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

B. Τομείς Εργασίας και Ενότητες για το
Επίπεδο 2
Διαδικασίες Γραφείου
Γραφειακός Εξοπλισμός και
Τεχνολογία

Επικοινωνία, Χειρισμός Τηλεφώνου
και Κοινωνικές Σχέσεις

Γραπτή Επικοινωνία

Σύστημα Αρχειοθέτησης,
'Εγγραφα και Βάσεις Δεδομένων

Λογιστικά και Οικονομικά Θέματα

Επαγγελματικά Ταξίδια,
Ημερολογιακά Συστήματα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
Διαχείριση Εκδηλώσεων
Εξυπηρέτηση Πελατών και
Επισκεπτών

Δεξιότητες Τεχνολογίας
ΠΛηροφοριών και Επικοινωνιών

• Διαχείριση Αλληλογραφίας
• Διαχείριση του Στοκ

• Χρήση του γραφειακού εξοπλισμού για την εκτέλεση απλών εργασιών,
συμπεριλαμβανομένης της απλής ανίχνευσης λαθών

• Χρήση των ικανοτήτων επιχειρησιακής επικοινωνίας με σαφή και
αποτελεσματικό τρόπο
• Χρήση τηλεφωνικών τεχνικών με αποτελεσματικό τρόπο
• Κατανόηση Κοινωνικών Δεξιοτήτων
• Ανάκληση και εφαρμογή των βασικών αρχών καλών σχέσεων με
σαφή και αποτελεσματικό τρόπο

• Χρήση δεξιοτήτων γραπτής επικοινωνίας για την παραγωγή διαφόρων
επαγγελματικών εγγράφων

• Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός
καθιερωμένου συστήματος
• Ερμηνεία επαγγελματικών εγγράφων ρουτίνας
• Χρήση βασικών δεξιοτήτων βάσεων δεδομένων για την εισαγωγή
πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων

• Εκτέλεση απλών λογιστικών/ οικονομικών συναλλαγών

• Εισήγηση για επιχειρησιακά ταξίδια, διευθετήσεις διαμονής και
προετοιμασία σχετικών εγγράφων
• Προετοιμασία για μια συνάντηση ρουτίνας (συμπεριλαβανομένων
των εγγράφων της συνάντησης)
• Χρήση ημερολογιακών συστημάτων για επιχειρηματικούς σκοπούς
ρουτίνας
• Ικανότητα χειρισμού των επισκεπτών και πελατών με επαγγελματισμό

• Χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένου για τη δημιουργία
απλών εγγράφων ρουτίνας
• Χρήση φύλλων εργασίας για τη δημιουργία απλών φύλλων
ρουτίνας
• Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη δημιουργία απλών
παρουσιάσεων ρουτίνας
• Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών
• Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διεκπεραίωση
απλών εργασιών

Σελίδα 6
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Γ. Τομείς Εργασίας και Ενότητες για το
Επίπεδο 3
Γραφειακός Εξοπλισμός και
Τεχνολογία

Επικοινωνία, Χειρισμός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις

Γραπτή Επικοινωνία

Σύστημα Αρχειοθέτησης,
Έγγραφα και Βάσεις Δεδομένων

Λογιστικά και Οικονομικά Θέματα

• Χρήση του γραφειακού εξοπλισμού για την εκτέλεση εργασιών και
την επίλυση προβλημάτων ρουτίνας

• Χρήση των κατάλληλων επιχειρησιακών δεξιοτήτων
επικοινωνίας για επιλεγμένα ακροατήρια και επιδιωκόμενα
αποτελέσματα
• Χρήση τηλεφωνικών τεχνικών με αποτελεσματικό τρόπο
σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του οργανισμού
- Αποτελεσματικός Χειρισμός Τηλεφωνημάτων
• Επίδειξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων
• Οικοδόμηση και βελτίωση των εργασιακών σχέσεων

• Χρήση δεξιοτήτων γραπτής επικοινωνίας για την παραγωγή
εγγράφων που δεν εμπίπτουν σε θέματα ρουτίνας, με βάση
συγκεκριμένες οδηγίες

• Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για το σχεδιασμό και τη
διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος αρχειοθέτησης με βάση
δεδομένες συγκεκριμένες οδηγίες
• Επιλογή και εφαρμογή εργαλείων βάσης δεδομένων για τη συλλογή
και οργάνωση πληροφοριών σε μια βάση δεδομένων

• Εκτέλεση πολύπλοκων λογιστικών και οικονομικών συναλλαγών

Επαγγελματικά Ταξίδια,
Ημερολογιακά Συστήματα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
Διαχείριση Εκδηλώσεων

• Οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών και διευθετήσεων διαμονής
• Σχεδιασμός, οργάνωση και υποστήριξη συναντήσεων και προτάσεις
βελτίωσης των διαδικασιών
• Σχεδιασμός (και έλεγχος του είδους πληροφόρησης που χρειάζεται)
και διαχείριση ημερολογιακών συστημάτων

Εξυπηρέτηση Επισκεπτών και
Πελατών

• Εξυπηρέτηση πελατών σύμφωνα με τις αρχές του οργανισμού

Σελίδα 7
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Δεξιότητες Τεχνολογίας
ΠΛηροφοριών και Επικοινωνιών

Έργα
Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού
Αριθμητικές Δεξιότητες

Ξένες Γλώσσες

• Χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένου για τη
δημιουργία εγγράφων που δεν εμπίπτουν σε θέματα
ρουτίνας
• Χρήση φύλλων εργασίας για τη δημιουργία φύλλων
που δεν εμπίπτουν σε θέματα ρουτίνας
• Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη δημιουργία
περίπλοκων παρουσιάσεων που δεν εμπίπτουν σε
θέματα ρουτίνας
• Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση εργασιών
χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές και εργαλεία
• Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την
εκτέλεση εργασιών (όπως πολύπλοκα ηλεκτρονικά
μηνύματα ή instant messages (άμεσα μηνύματα))
• Χρήση δεξιοτήτων ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων
για την επίτευξη συγχρονισμού μεταξύ συσκευών

• Χρήση των ικανοτήτων Διεύθυνσης Έργου για την υλοποίηση ενός
απλού και χαμηλού κινδύνου έργου
• Κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων για την ολοκλήρωση βασικών
εργασιών που σχετίζονται με θέματα ανθρώπινου δυναμικού
• Εφαρμογή μιας σειράς βασικών αριθμητικών δεξιοτήτων

• Προφορικός χειρισμός βασικών εργασιών ή συζητήσεων ρουτίνας
• Δημιουργία γραπτού υλικού για την αντιμετώπιση εργασιών
ρουτίνας

Εργασιακή Αποτελεσματικότητα
και Αποδοτικότητα

• Χρήση δεξιοτήτων προγραμματισμού για την εκτέλεση εργασιών σε
συμφωνημένες προθεσμίες

Δυναμική της Ομάδας

• Χρήση των αρχών της ομαδικότητας για την ολοκλήρωση ομαδικών
εργασιών

Αυτοδιαχείριση, Επίβλεψη,
Διαχείριση και Ηγεσία

• Αξιολόγηση της δικής μας εργασίας με βάση συμφωνημένα κριτήρια

Επιχειρησιακό Περιβάλλον

• Κατανόηση και εφαρμογή διαδικασιών του επιχειρησιακού
περιβάλλοντος
• Εργασία με το επιχειρηματικό περιβάλλον
• Κατανόηση της πολιτιστικής συνειδητοποίησης και της
συνειδητοποίησης της διαφορετικότητας
• Επίδειξη δεξιοτήτων πολυλειτουργικότητας (διαχείρισης
πολλαπλών καθηκόντων)
• Παρουσίαση μιας θετικής αυτοεικόνας και εικόνας του
οργανισμού μέσω προσαρμογής της συμπεριφοράς

Σελίδα 8
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Δ. Τομείς Εργασίας και Ενότητες για το
Επίπεδο 4
Επικοινωνία, Χειρισμός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις
Γραπτή Επικοινωνία
Επαγγελματικά Ταξίδια,
Ημερολογιακά Συστήματα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
Διαχείριση Εκδηλώσεων
Εξυπηρέτηση Επισκεπτών και
Πελατών

Δεξιότητες Τεχνολογίας
ΠΛηροφοριών και Επικοινωνιών

• Χρήση επιχειρησιακών δεξιοτήτων επικοινωνίας για την παραγωγή
λύσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
• Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων
• Χρήση δεξιοτήτων γραπτής επικοινωνίας για την παραγωγή μη
τυποποιημένων εγγράφων βασισμένων στις ανάγκες του
αναγνώστη και συμβολή στη βελτίωση της γραπτής επικοινωνίας

• Σχεδιασμός, προγραμματισμός και οργάνωση συναντήσεων και
άλλων εκδηλώσεων
• Προτάσεις βελτίωσης σε ημερολογιακά συστήματα

• Παροχή, παρακολούθηση και αξιολόγηση εξυπηρέτησης πελατών σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες
• Χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένου για τη δημιουργία
εγγράφων υψηλής ποιότητας και αισθητικής που δεν
εμπίπτουν σε θέματα ρουτίνας
• Χρήση φύλλων εργασίας για τη δημιουργία πολύπλοκων
φύλλων που δεν εμπίπτουν σε θέματα ρουτίνας
• Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη δημιουργία
περίπλοκων παρουσιάσεων που δεν εμπίπτουν σε θέματα
ρουτίνας

Έργα

• Χρήση των ικανοτήτων Διεύθυνσης Έργου για την επίτευξη της
υλοποίησης ενός πολύπλοκου έργου με υψηλό επίπεδο κινδύνου

Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού

• Κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων για την παραγωγή λύσεων που
σχετίζονται με θέματα ανθρώπινου δυναμικού

Ξένες Γλώσσες

Εργασιακή Αποτελεσματικότητα
και Αποδοτικότητα

• Προφορικός χειρισμός βασικών εργασιών ή πολύπλοκων
συζητήσεων
• Δημιουργία γραπτού υλικού για την αντιμετώπιση εργασιών
ρουτίνας
• Χρήση προγραμματισμού και δεξιοτήτων διαχείρισης του χρόνου
για την επίτευξη προσωπικών βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων στόχων
• Διαχείριση των γραφειακών εγκαταστάσεων

Σελίδα 9
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Δυναμική της Ομάδας

Αυτοδιαχείριση, Επίβλεψη,
Διαχείριση και Ηγεσία

• Παραγωγή λύσεων μέσω της ομαδικής εργασίας και αξιολόγηση
και βελτίωση της επιτυχίας της δραστηριότητας της ομαδικής
εργασίας

• Άσκηση της αυτοδιαχείρισης σε προβλέψιμες καταστάσεις και
επίβλεψη της εργασίας ρουτίνας των άλλων

Επιχειρησιακό Περιβάλλον

• Προσαρμογή της συμπεριφοράς και των δράσεων με βάση την
πολιτιστική συνειδητοποίηση και τη συνειδητοποίηση της
διαφορετικότητας
• Ανάπτυξη μιας θετικής αυτοεικόνας και εικόνας του οργανισμού

Γενική Νομοθεσία

• Απόδειξη γνώσης της νομοθεσίας για την εξεύρεση λύσεων σε
πιθανά ζητήματα

Σελίδα 10
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

E. Τομείς Εργασίας και Ενότητες για το
Επίπεδο 5
Επαγγελματικά Ταξίδια,
Ημερολογιακά Συστήματα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
Διαχείριση Εκδηλώσεων

Αυτοδιαχείριση, Επίβλεψη,
Διαχείριση και Ηγεσία

Γενική Νομοθεσία

Ενίσχυση σε Εταιρικό Επίπεδο

Καινοτομία και Αλλαγή

Η Προσωπική Βοηθός ως
Διευθυντής

• Σχεδιασμός, προγραμματισμός και οργάνωση συναντήσεων και
άλλων εκδηλώσεων

• Άσκηση διεύθυνσης σε απρόβλεπτες καταστάσεις και η ανάπτυξη
κριτηρίων αξιολόγησης, προκειμένου να αναθεωρηθεί και να
αναπτυχθεί η δική του/της απόδοση και η απόδοση των άλλων
• Επίδειξη ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων

• Απόδειξη γνώσης της νομοθεσίας για την εξεύρεση λύσεων σε πιο
αφηρημένα ζητήματα

• Επίδειξη υποστήριξης και βοήθειας σε εταιρικό επίπεδο

• Επίδειξη δεκτικότητας στην αλλαγή

• Ενεργώντας ως διευθυντής

Σελίδα 11
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΣΤ. Ανάλυση των Τομέων Εργασίας όσον
αφορά τις Μονάδες, τα Επίπεδα και τα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Θέμα: Αλληλογραφία

Ενότητα: Διαχείριση αλληλογραφίας
Επίπεδο 2
LO1

LO2

LO3

Να είναι σε θέση να περιγράφει τη διαδικασία μέσω της οποίας ο οργανισμός χειρίζεται την
εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία.

Να είναι σε θέση να τακτοποιεί την εισερχόμενη αλληλογραφία με κατάλληλο τρόπο.

Να είναι σε θέση να συλλέγει, να οργανώνει και να αποστέλλει την εξερχόμενη αλληλογραφία με
ακρίβεια.

Σελίδα 12
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Θέμα: Στοκ (Απόθεμα)

Ενότητα: Διαχείριση του Στοκ
Επίπεδο 2
LO4

LO5

Να είναι σε θέση να εξηγεί και να περιγράφει τις διαδικασίες ελέγχου του στοκ που εφαρμόζονται στο
γραφείο, ώστε αυτό να λειτουργεί ομαλά.
Να είναι σε θέση να διατηρεί το σωστό επίπεδο αποθέματος για την ομαλή λειτουργία του γραφείου,
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες διαδικασίες και εργαλεία.

Σελίδα 13
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: Γραφειακός Εξοπλισμός

Ενότητα: Χρήση του γραφειακού εξοπλισμού για
την εκτέλεση απλών εργασιών,
συμπεριλαμβανομένης της απλής ανίχνευσης
λαθών
Επίπεδο 2
Να είναι σε θέση να εντοπίζει τη χρήση του γραφειακού εξοπλισμού και υπηρεσιών, ούτως ώστε αυτά
LO6

να μπορούν να ανταποκριθούν σε διαφορετικές επιχειρησιακές απαιτήσεις και να χρησιμοποιεί αυτό
τον εξοπλισμό, να διενεργεί απλή ανίχνευση λαθών, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς
για την υγεία και ασφάλεια.

Σελίδα 14
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα: Χρήση του γραφειακού εξοπλισμού για
την

εκτέλεση

εργασιών

και

την

επίλυση

προβλημάτων ρουτίνας
Επίπεδο 3
Να είναι σε θέση να ακολουθεί τις διαδικασίες του οργανισμού για τη χρήση κοινού γραφειακού
εξοπλισμού όπως φωτοτυπικές, εκτυπωτές και τηλεομοιότυπα, ώστε να εκτελεί ειδικές και πιο
LO38

σύνθετες εργασίες. Επίσης, να είναι σε θέση να προτείνει βελτιώσεις στις διαδικασίες.
Να είναι σε θέση να εκτελεί την απλή ανίχνευση λαθών στον εξοπλισμό ώστε να λύνει προβλήματα,

LO39

χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως καταλόγους ελέγχου και ζητώντας βοήθεια από συναδέλφους όπου
αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Να είναι σε θέση να εντοπίζει επισκευές που χρειάζονται στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του

LO40

γραφείου· να περιγράφει τις διαδικασίες χειρισμού των απαραίτητων επισκευών· να επεξηγεί τους
τύπους των προβλημάτων που προκύπτουν με τη χρήση και επίβλεψη των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού του γραφείου και πώς αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Σελίδα 15
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Θέμα: Επιχειρησιακή Επικοινωνία

Ενότητα: Χρήση των ικανοτήτων επιχειρησιακής
επικοινωνίας με σαφή και αποτελεσματικό τρόπο
Επίπεδο 2
Να είναι σε θέση να ανακαλεί τις βασικές αρχές της αποτελεσματικής λεκτικής και μη λεκτικής
επικοινωνίας και να επιδεικνύει ικανότητα εφαρμογής των αρχών αυτών με σαφήνεια και
LO7

αποτελεσματικότητα. Να είναι σε θέση να υλοποιεί δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων για να
βελτιώσει τις εργασιακές σχέσεις, επιδεικνύοντας γνώση γενεθλίων, ονομαστικών εορτών και άλλων
ειδικών περιστάσεων.

Ενότητα: Χρήση των κατάλληλων επιχειρησιακών
δεξιοτήτων

επικοινωνίας

για

επιλεγμένα

ακροατήρια και επιδιωκόμενα αποτελέσματα
Επίπεδο 3
Να είναι σε θέση να εξηγεί τα οφέλη της αποτελεσματικής επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο και να
LO41

επιδεικνύει την ικανότητα να επιλέγει τις πιο κατάλληλες μεθόδους για επιλεγμένα ακροατήρια και
επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
Να είναι σε θέση να εξηγεί διαφορετικά στυλ και τόνους γλώσσας και περιπτώσεις στις οποίες αυτά

LO42

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γραπτή επικοινωνία και για ανταπόκριση στις ανάγκες διαφορετικών
κατηγοριών κοινού. Να είναι σε θέση να επιδικνύει ακριβή χειρισμό της γραμματικής, στίξης και

Σελίδα 16
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ορθογραφίας στη γραπτή επικοινωνία.
Να
LO43

είναι

σε

θέση

να

κάνει

αποτελεσματικές

προφορικές

παρουσιάσεις,

χρησιμοποιώντας

συμφωνημένες αρχές που περιλαμβάνουν τη χρήση της γλώσσας του σώματος και του τόνου της
φωνής. Να είναι σε θέση να προτείνει βελτιώσεις σε αυτές τις αρχές για παρουσίαση πληροφοριών και
ιδεών.

Ενότητα:

Χρήση

επικοινωνίας

για

επιχειρησιακών
την

παραγωγή

δεξιοτήτων
λύσεων

σε

συγκεκριμένες περιπτώσεις
Επίπεδο 4
Να είναι σε θέση να κατανοεί τον κώδικα δεοντολογίας του οργανισμού σε ένα ευρύ πλαίσιο και να
LO95

είναι σε θέση να προτείνει βελτιώσεις για να καλύπτει τις προσδοκίες πελατών και συνεργατών/
συναδέλφων.
Να έχει την ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλα άτομα αποτελεσματικά και αποδοτικά και να

LO96

εξευρίσκει λύσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μέσα από τη χρήση αποτελεσματικών τεχνικών
επικοινωνίας.

Σελίδα 17
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Θέμα: Τηλεφωνικές Τεχνικές

Ενότητα:

Χρήση

τηλεφωνικών

τεχνικών

με

αποτελεσματικό τρόπο
Επίπεδο 2
Να είναι σε θέση να ανακαλεί τις βασικές αρχές της αποτελεσματικής τηλεφωνικής επικοινωνίας και να
L08

επιδεικνύει ικανότητα στην εφαρμογή τους με σαφή και αποτελεσματικό τρόπο. Να είναι σε θέση να
υλοποιεί δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων για να βελτιώσει τις εργασιακές σχέσεις, για παράδειγμα
επιδεικνύοντας γνώση γενεθλίων, ονομαστικών εορτών και άλλων ειδικών περιστάσεων.

Ενότητα:

Χρήση

τηλεφωνικών

τεχνικών

με

αποτελεσματικό τρόπο σύμφωνα με τους κανόνες
και

τις

διαδικασίες

του

οργανισμού

–

Αποτελεσματικός Χειρισμός Τηλεφωνημάτων
Επίπεδο 3
Να είναι σε θέση να εξηγεί και να επιδεικνύει αποτελεσματική χρήση τηλεφωνικών δεξιοτήτων,
LO44

σύμφωνα με τις διαδικασίες του οργανισμού. Να είναι σε θέση να παρακολουθεί την εφαρμογή
αυτών των δεξιοτήτων και να προτείνει αλλαγές ώστε να βελτιώσει την εμπειρία των πελατών.

Σελίδα 18
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Θέμα: Κοινωνικές Δεξιότητες

Ενότητα:

Κατανόηση

Κοινωνικών

Δεξιοτήτων

Επίπεδο 2
Να είναι σε θέση να κατανοήσει τον κώδικα δεοντολογίας του οργανισμού μέσα στο κοινωνικό,
LO9

οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο.

Ενότητα:

Επίδειξη

Κοινωνικών

Δεξιοτήτων

Επίπεδο 3
LO45

Να είναι σε θέση να εξηγήσει τον κώδικα δεοντολογίας του οργανισμού μέσα στο κοινωνικό,
οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο.

Ενότητα:

Βελτίωση

Κοινωνικών

Δεξιοτήτων

Επίπεδο 4
Να είναι σε θέση να εξηγήσει πώς ζητήματα
LO97

προσανατολισμού,

ηλικιακών

διακρίσεων,

ίσων ευκαιριών, αναπηρίας, φύλου, σεξουαλικού
σεξουαλικής

παρενόχλησης

και

θρησκευτικών

πεποιθήσεων εφαρμόζονται από διάφορα ιδρύματα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο.

LO98

Να είναι σε θέση να κατανοήσει, αιτιολογήσει και προτείνει βελτιώσεις στον κώδικα δεοντολογίας
του οργανισμού μέσα στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο.
Να είναι σε θέση να περιγράψει πώς να αποκτήσει πρόσβαση και να αντιμετωπίσει ζητήματα ίσων

LO99

ευκαιριών, αναπηρίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικιακών διακρίσεων, σεξουαλικής
παρενόχλησης και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Να είναι σε θέση να προτείνει βελτιώσεις στις
πολιτικές του οργανισμού για την αντιμετώπιση των πιο πάνω θεμάτων.

Σελίδα 19
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Θέμα: Σχέσεις

Ενότητα: Ανάκληση και εφαρμογή των βασικών
αρχών

καλών

σχέσεων

με

σαφή

και

αποτελεσματικό τρόπο
Επίπεδο 2
Να είναι σε θέση να ανακαλέσει τις βασικές αρχές προστασίας δεδομένων, ασφάλειας και
LO10

εμπιστευτικότητας μέσα στο περιβάλλον εργασίας/εργασιακό χώρο και να εφαρμόσει τις αρχές
αυτές αποτελεσματικά και αποδοτικά.
Να είναι σε θέση να ανακαλέσει τις βασικές αρχές καλών σχέσεων με τους πελάτες και άλλους
εξωτερικούς φορείς, επιδεικνύοντας ικανότητα στην εφαρμογή των αρχών αυτών με σαφή και

LO11

αποτελεσματικό τρόπο. Να είναι σε θέση να υλοποιεί δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων για να
βελτιώσει τις εργασιακές σχέσεις, επιδεικνύοντας γνώση γενεθλίων, ονομαστικών εορτών και άλλων
ειδικών περιστάσεων.
Να είναι σε θέση να ανακαλέσει τις βασικές αρχές καλών εργασιακών σχέσεων μέσα στον
οργανισμό, επιδεικνύοντας

LO12

ικανότητα στην εφαρμογή των αρχών αυτών με σαφή και

αποτελεσματικό τρόπο. Να είναι σε θέση να υλοποιεί δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων για να
βελτιώσει τις εργασιακές σχέσεις, επιδεικνύοντας γνώση γενεθλίων, ονομαστικών εορτών και άλλων
ειδικών περιστάσεων.

Σελίδα 20
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα:

Οικοδόμηση

και

βελτίωση

των

εργασιακών σχέσεων
Επίπεδο 3
Να είναι σε θέση να χτίζει θετικές σχέσεις εργασίας με τους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλους

LO46

ενδιαφερόμενους φορείς, χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές καλών εργασιακών σχέσεων που
συμφωνήθηκαν μέσα στον οργανισμό.

LO47

Να είναι σε θέση να αναλύει και να αξιολογεί ανατροφοδότηση από πελάτες, προμηθευτές και άλλους
ενδιαφερόμενους φορείς.
Να είναι σε θέση να αναλύει τις βασικές αρχές των καλών εργασιακών σχέσεων που συμφωνήθηκαν

LO48

μέσα στον οργανισμό και να εισηγείται βελτιώσεις που θα ενισχύσουν την επικοινωνία μεταξύ του
οργανισμού και του εξωτερικού του περιβάλλοντος.

Σελίδα 21
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Θέμα: Γραπτή Επικοινωνία

Ενότητα:

Χρήση

επικοινωνίας

για

δεξιοτήτων
την

παραγωγή

γραπτής
διαφόρων

επαγγελματικών εγγράφων
Επίπεδο 2
Να είναι σε θέση να ανακαλέσει τις βασικές αρχές των αποτελεσματικών μορφών γραπτής
LO13

επικοινωνίας και να επιδεικνύει ικανότητα στην εφαρμογή αυτών των αρχών με σαφή και
αποτελεσματικό τρόπο.

LO14

LO15

Να είναι σε θέση να παραγάγει μια ποικιλία επαγγελματικών εγγράφων ρουτίνας (βασισμένα πάνω σε
προκαθορισμένα πρότυπα).
Να είναι σε θέση να επικοινωνήσει γραπτώς σε επίπεδο κατάλληλο για την επιχείριση

(χρήση

επαγγελματικής ορολογίας, αποφυγή αργκό κλπ.).

Ενότητα:

Χρήση

δεξιοτήτων

γραπτής

επικοινωνίας για την παραγωγή εγγράφων που
δεν εμπίπτουν σε θέματα ρουτίνας, με βάση
συγκεκριμένες οδηγίες
Επίπεδο 3
LO49

Να είναι σε θέση να περιγράψει τη σημασία της εμπιστευτικότητας και να προσδιορίζει σχετικές πηγές

Σελίδα 22
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

πληροφοριών κατά την προετοιμασία γραπτής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Να είναι σε θέση να
χρησιμοποιεί αποτελεσματικούς τρόπους ελέγχου των γραπτών πληροφοριών όσον αφορά την
ακρίβεια του περιεχομένου τους.
LO50
LO51

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να ιεραρχεί τα διάφορα είδη επιχειρηματικών εγγράφων.
Να είναι σε θέση να δημιουργεί διαφορετικά είδη εγγράφων που δεν εμπίπτουν σε θέματα ρουτίνας,
μετά από δεδομένες συγκεκριμένες οδηγίες.

LO52

Να είναι σε θέση να προετοιμάζει μια σύντομη αναφορά από σημειώσεις.

LO53

Να είναι σε θέση να προετοιμάζει κείμενο από ηχογραφημένες οδηγίες ή στενογραφία.

Ενότητα:

Χρήση

επικοινωνίας

για

τυποποιημένων
ανάγκες

του

δεξιοτήτων

γραπτής

την

παραγωγή

μη

εγγράφων

βασισμένων

στις

αναγνώστη

και

συμβολή

στη

βελτίωση της γραπτής επικοινωνίας
Επίπεδο 4
Να επιδεικνύει ικανότητα να αξιολογήσει τις γραπτές πληροφορίες και ανάγκες για γνώσεις
LO100

εσωτερικών

και

εξωτερικών

εργαζομένων,

πελατών

και

άλλων

ενδιαφερόμενων

φορέων,

καλύπτοντας ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες, άρρητη και ρητή γνώση, και επίσημα αλλά και
ανεπίσημα έγγραφα πολιτικής και γνωμάτευσης.

LO101

Να βελτιώνει και να ενδυναμώνει συστήματα γραπτής επικοινωνίας, στο πλαίσιο μιας συνεκτικής σε
ολόκληρο τον οργανισμό προσέγγισης στη βελτίωση της ποιότητας της επιχειρησιακής επικοινωνίας.

Σελίδα 23
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θέμα: Αρχειοθέτηση

Ενότητα: Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη
διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος
Επίπεδο 2
LO16

Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και μη, σύστημα αρχειοθέτησης.

Ενότητα: Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για το
σχεδιασμό και τη διατήρηση ενός καθιερωμένου
συστήματος αρχειοθέτησης με βάση

δεδομένες

συγκεκριμένες οδηγίες
Επίπεδο 3
Να είναι σε θέση να επιδεικνύει δεξιότητες διαχείρισης αρχείων, συμπεριλαμβανομένων του
LO54

σχεδιασμού και της συντήρησης ενός αποτελεσματικού συστήματος αρχειοθέτησης με βάση
δεδομένες συγκεκριμένες οδηγίες (καθώς και η αναγνώριση του εξοπλισμού ή ηλεκτρονικών
μεθόδων που απαιτούνται για την αρχειοθέτηση).

LO55

Να είναι σε θέση να αναλύει σύγχρονες επιχειρησιακές πρακτικές διαχείρισης αρχείων και να
προτείνει βελτιώσεις που εμπίπτουν σε ρόλους και ευθύνες.

Σελίδα 24
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Θέμα: Επαγγελματικά Έγγραφα

Ενότητα: Ερμηνεία επαγγελματικών εγγράφων
ρουτίνας
Επίπεδο 2
LO17

Να είναι σε θέση να προετοιμάζει, να ερμηνεύει και να ελέγχει καταχωρήσεις σε επαγγελματικά
έγγραφα ρουτίνας.

Σελίδα 25
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Θέμα: Βάσεις Δεδομένων

Ενότητα: Χρήση βασικών δεξιοτήτων βάσεων
δεδομένων για την εισαγωγή πληροφοριών σε
βάσεις δεδομένων
Επίπεδο 2
LO18

Να είναι σε θέση να εισάγει σωστά και σχετικά δεδομένα σε ένα υφιστάμενο σύστημα βάσης
δεδομένων (ηλεκτρονικό ή σε έντυπη μορφή).

Ενότητα: Επιλογή και εφαρμογή εργαλείων βάσης
δεδομένων

για

τη

συλλογή

και

οργάνωση

πληροφοριών σε μια βάση δεδομένων
Επίπεδο 3
LO56

Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους και διαφορετικούς τύπους συστημάτων
πληροφόρησης για να συλλέγει πληροφορίες.
Να είναι σε θέση να αποθηκεύει σχετικές πληροφορίες σε διαφορετικά συστήματα, να εισάγει

LO57

πληροφορίες σε βάσεις δεδομένων, να επεξεργάζεται και να οργανώνει πληροφορίες σε μια βάση
δεδομένων.

Σελίδα 26
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Θέμα: Λογιστικές και οικονομικές συναλλαγές

Ενότητα:

Εκτέλεση

απλών

λογιστικών/

οικονομικών συναλλαγών
Επίπεδο 2
LO19

LO20

Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί επιχειρησιακές συναλλαγές και διαδικασίες πληρωμής.

Να είναι σε θέση να διενεργεί πληρωμές προς τους προμηθευτές και να παραλαμβάνει πληρωμές
από πελάτες, σύμφωνα με τις διαδικασίες του οργανισμού.

Ενότητα: Εκτέλεση πολύπλοκων λογιστικών και
οικονομικών συναλλαγών
Επίπεδο 3
Να είναι σε θέση να χειρίζεται λογαριασμούς πελατών και προμηθευτών με μη ηλεκτρονικό τρόπο ή
LO58

χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό λογιστικό σύστημα που συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανόνες
και διαδικασίες.

LO59

Να είναι σε θέση να περιγράφει τις βασικές έννοιες της λογιστικής (για παράδειγμα χρεωστικές και
πιστωτικές καταχωρήσεις).

Σελίδα 27
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Θέμα: Επαγγελματικά ταξίδια και διαμονή

Ενότητα: Εισήγηση για

επιχειρησιακά ταξίδια,

διευθετήσεις διαμονής και προετοιμασία σχετικών
εγγράφων
Επίπεδο 2
LO21

Να είναι σε θέση να εισηγηθεί προτάσεις επιχειρησιακών ταξιδιών και διευθετήσεις για διαμονή μέσα
σε προθεσμίες και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις διαδικασίες του οργανισμού.
Να είναι σε θέση να παραγάγει και να συγκεντρώσει ταξιδιωτικά έγγραφα εντός κατάλληλου
χρονοδιαγράμματος, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του ταξιδιώτη και οι νομικές απαιτήσεις (π.χ.

LO22

διαδικασίες για εκδόσεις βίζας).
Να είναι σε θέση να δηλώνει τη σημασία του ελέγχου στα ταξιδιωτικά πλάνα ακριβώς πριν από το

LO23

ταξίδι και να διεκπεραιώνει τη διαδικασία με σαφή και αποτελεσματικό τρόπο.

Σελίδα 28
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα: Oργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών και
διευθετήσεων διαμονής
Επίπεδο 3
LO60

Να είναι σε θέση να προετοιμάζει ταξίδια και απαιτήσεις διαμονής σύμφωνα με τον προϋπολογισμό.
Να είναι σε θέση να κάνει κρατήσεις για ταξίδι και τη διαμονή όπως συμφωνήθηκε με τον ταξιδιώτη

LO61

και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό.
Να επιδεικνύει κατανόηση της αναγκαιότητας του να ελέγχει το δρομολόγιο και το χρονοδιάγραμμα

LO62

μαζί με τον ταξιδιώτη πριν από την τελική κράτηση.
Να επιδεικνύει την ικανότητα να οργανώνει διευκολύνσεις πίστωσης και πληρωμής για τους

LO63

ταξιδιώτες σύμφωνα με τις διαδικασίες του προϋπολογισμού.
Να επιδεικνύει την ικανότητα να επιλύει προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και, όπου είναι
απαραίτητο, να παραπέμπει ζητήματα στους διευθυντές λειτουργίας

LO64

και στους οικονομικούς

Διευθυντές.
Να είναι σε θέση να παρέχει στον ταξιδιώτη το δρομολόγιο και τα απαιτούμενα έγγραφα εγκαίρως

LO65

και να επιβεβαιώνει ότι το δρομολόγιο και τα έγγραφα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του.

Σελίδα 29
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Θέμα: Συναντήσεις

Ενότητα:

Προετοιμασία

για

μια

συνάντηση

ρουτίνας (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων
της συνάντησης)
Επίπεδο 2
Να είναι σε θέση να προετοιμάζει μια συνάντηση ρουτίνας με την εκπόνηση ενός απλού πίνακα
LO24

ελέγχου, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της συνάντησης, και να ετοιμάζει/συντάσσει τα απαραίτητα
σχετικά έγγραφα.

LO25

Να είναι σε θέση να συντάσσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα μετά από μια συνάντηση ρουτίνας και να
εξηγεί την οργάνωση και υποστήριξη που παρέχεται για τη συνάντηση.

Ενότητα: Σχεδιασμός, οργάνωση και υποστήριξη
συναντήσεων

και

προτάσεις

βελτίωσης

των

διαδικασιών
Επίπεδο 3
LO66
LO67

LO68

Να είναι σε θέση να αναλύει την οργάνωση, τα έγγραφα και τα υλικά που παρέχονται σε μια
συνάντηση και να κάνει συστάσεις για τυχόν βελτιώσεις.
Να είναι σε θέση να προγραμματίζει, να οργανώνει και να υποστηρίζει συναντήσεις.
Να είναι σε θέση να ολοκληρώνει δράσεις που απαιτούνται μετά από μια συνάντηση και να
διεκπεραιώνει δράσεις που προκύπτουν από τη συνάντηση.

Σελίδα 30
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα:

Σχεδιασμός,

προγραμματισμός

και

οργάνωση συναντήσεων και άλλων εκδηλώσεων
Επίπεδο 4
Να είναι σε θέση να αναλαμβάνει με επιτυχία το ρόλο του διοργανωτή μιας εκδήλωσης στο να
LO102

προγραμματίζει μια συνάντηση, ένα συνέδριο ή κάποια άλλη εκδήλωση, που να ικανοποιεί τους
καθορισμένους στόχους, τις προσδοκίες των συμμετεχόντων και να παραμένει εντός του δεδομένου
προϋπολογισμού.
Να είναι σε θέση να εκπονεί την απαραίτητη προετοιμασία πριν από την εκδήλωση, εξασφαλίζοντας
ότι οι απαιτήσεις των συμμετεχόντων λαμβάνονται υπ’ όψιν και καλύπτονται. Να είναι σε θέση να
καλύπτει τις νομικές και οργανωτικές απαιτήσεις για τις συμβάσεις και να προβαίνει σε ρυθμίσεις

LO103

σχετικές με την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία. Να είναι σε θέση να οργανώνει τους πόρους
και την παραγωγή των υλικών για την εκδήλωση και να προσδιορίζει το είδος των δραστηριοτήτων και
των πόρων που μπορεί να χρειαστούν. Να βρίσκεται σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους στον χώρο
της συνάντησης και με την ομάδα υποστήριξης, ώστε να βεβαιώνεται ότι πληρούνται όλες οι
απαιτήσεις και ότι όλοι οι ρόλοι είναι κατανοητοί.

Ενότητα:

Σχεδιασμός,

προγραμματισμός

και

οργάνωση συναντήσεων και άλλων εκδηλώσεων
Επίπεδο 5
Να είναι σε θέση να αναπτύξει την ιδέα/φιλοσοφία για μια εκδήλωση, η οποία θα είναι βασισμένη
LO138

πάνω σε έγκυρη έρευνα αγοράς και καλή κατανόηση των αναγκών και ενδιαφερόντων των πιθανών
συμμετεχόντων, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες ή ανταγωνιστικές εκδηλώσεις, όπως και να
εισαγάγει στοιχεία καινοτομίας και δημιουργικότητας.
Να είναι σε θέση να ερευνά τους στόχους για την εκδήλωση, να αξιολογεί κατά πόσο αυτοί είναι

LO139

εφικτοί σε επιχειρησιακούς και οικονομικούς όρους, και να διαπραγματεύεται και να συμφωνεί μία
τελική σύνοψη προτού επέλθει περαιτέρω προγραμματισμός.
Να είναι σε θέση να αναπτύξει και συμφωνήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο για μια εκδήλωση και να

LO140

διαπραγματευτεί την εσωτερική χρηματοδότηση και την εξωτερική χορηγία. Το επιχειρηματικό σχέδιο
πρέπει επίσης να δείχνει τον κύκλο σχεδιασμού για την εκδήλωση και το πώς η εκδήλωση θα

Σελίδα 31
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

παρακολουθείται και θα αξιολογείται.

Να είναι σε θέση να εντοπίζει, να διαπραγματεύεται και να εξασφαλίζει ένα χώρο για μια εκδήλωση, ο
LO141

οποίος να ανταποκρίνεται σε σχετικές λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις προϋπολογισμού με βάση
το επιχειρηματικό σχέδιο της εκδήλωσης, ούτως ώστε να αποτελέσει την βάση για ένα συμβόλαιο με
τον διευθυντή του χώρου.

Σελίδα 32
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Θέμα: Ημερολογιακά συστήματα

Ενότητα: Χρήση ημερολογιακών συστημάτων για
επιχειρηματικούς σκοπούς ρουτίνας
Επίπεδο 2
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Να είναι σε θέση να χειρίζεται ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο για επιχειρηματικούς σκοπούς ρουτίνας,
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες ομάδων εργασίας και πελατών.
Να είναι σε θέση να συγκρίνει και να αντιπαραβάλλει ηλεκτρονικά και μη ηλεκτρονικά ημερολογιακά
συστήματα και να δίνει αναφορά για τα ευρήματα στον διευθυντή του τμήματος.
Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί ημερολογιακά συστήματα για το χειρισμό αιτημάτων από άλλους
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για νέες ή τροποποιημένες ημερολογιακές καταχωρήσεις, ούτως ώστε να παρέχει ουσιαστική
επιχειρησιακή στήριξη.

LO29

Να είναι σε θέση να καταχωρεί ημερολογιακές εγγραφές με ακρίβεια και να διατηρεί ένα
ενημερωμένο σύστημα.

Ενότητα: Σχεδιασμός (και έλεγχος του είδους της
πληροφόρησης που χρειάζεται) και διαχείριση
ημερολογιακών συστημάτων
Επίπεδο 3
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Να είναι σε θέση να διαχειρίζεται ημερολογιακά συστήματα για να καλύπτει τις ανάγκες της ομάδας
εργασίας και των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών.
Να είναι σε θέση να προσδιορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να εμπεριέχουν τα ημερολογιακά
συστήματα και να ανακτά πληροφορίες για ημερολογακές καταχωρήσεις.

Σελίδα 33
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Να είναι σε θέση να αναλύει αναφορές από χειριστές και χρήστες του ημερολογίου, ώστε να
προτείνει βελτιώσεις και την απαραίτητη εκπαίδευση.

Ενότητα: Προτάσεις βελτίωσης σε ημερολογιακά
συστήματα
Επίπεδο 4
Να είναι σε θέση να αναλύει την αποτελεσματικότητα υφιστάμενων ημερολογιακών συστημάτων με
LO104

βάση τις ανάγκες των χρηστών και τις απαιτήσεις της επιχείρησης, ώστε να κάνει συστάσεις για
βελτιώσεις και για την απαραίτητη εκπαίδευση.

Σελίδα 34
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ
Θέμα: Επισκέπτες/ Πελάτες

Ενότητα: Ικανότητα χειρισμού των επισκεπτών
και πελατών με επαγγελματισμό
Επίπεδο 2
Να είναι σε θέση να υποδέχεται επισκέπτες και πελάτες με επαγγελματικό τρόπο, να εντοπίζει το
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σκοπό της επίσκεψής τους και να τους κάνει να νιώθουν ευπρόσδεκτοι κατά τη διάρκεια της
αναμονής τους.
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Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο τόνο και την κατάλληλη γλώσσα του σώματος
όταν χειρίζεται επισκέπτες και πελάτες.
Να επιδεικνύει βασική κατανόηση των αρχών ποιοτικής εξυπηρέτησης και να είναι σε θέση να τις
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εφαρμόζει με αποτελεσματικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της ικανότητας επίλυσης
προβλημάτων ρουτίνας, χρησιμοποιώντας απλούς κανόνες, για την ικανοποίηση των επισκεπτών και
των πελατών.

Ενότητα: Εξυπηρέτηση πελατών σύμφωνα με τις
αρχές του οργανισμού
Επίπεδο 3
Να είναι σε θέση να επιδεικνύει κατανόηση των αρχών της εξυπηρέτησης πελατών, όπως και την
ικανότητα να τις εφαρμόζει σύμφωνα με τις αρχές του οργανισμού. Να είναι σε θέση να υιοθετεί
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συμπεριφορά κατάλληλη στις ανάγκες του πελάτη. Να είναι σε θέση να επιλύει προβλήματα και
παράπονα των πελατών ακολουθώντας μεθόδους και εργαλεία που υιοθετούνται από τον
οργανισμό.

Σελίδα 35
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα:
αξιολόγηση

Παροχή,

παρακολούθηση

εξυπηρέτησης

πελατών

και
σε

εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες
Επίπεδο 4
Να είναι σε θέση να παρέχει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την εξυπηρέτηση των εσωτερικών
πελατών, με το να προσφέρει και να βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες προς αυτούς τους πελάτες.
Να είναι σε θέση να περιγράφει τα είδη των προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τους
εσωτερικούς πελάτες, είτε αυτά προσφέρονται από τον ίδιο τον οργανισμό ή αλλιώς. Να είναι σε
θέση να επεξηγεί γιατί η εξυπηρέτηση πελατών πρέπει να πληροί, ή να υπερβαίνει, τις προσδοκίες
των εσωτερικών πελατών ως μέσο για την ανάπτυξη θετικών εργασιακών σχέσεων. Να είναι σε
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θέση να επιδεικνύει την ικανότητα να παρέχει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την ικανοποίηση
των εσωτερικών πελατών ως μέσο συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας της εσωτερικής
εξυπηρέτησης πελατών. Να είναι σε θέση να ακολουθεί καθιερωμένες διαδικασίες, εντός
συμφωνημένων χρονοδιαγράμματων, για να επεξεργάζεται και να επιλύει προβλήματα και
παράπονα, δίνοντας αναφορά σε άλλους όπου είναι αναγκαίο. Να είναι σε θέση να συλλέγει και να
καταγράφει την ανατροφοδότηση εσωτερικών πελατών, να αναλύει και να αξιολογεί την
ανατροφοδότηση εσωτερικών πελατών, και να αναλαμβάνει δράση που θα οδηγήσει στη βελτίωση
της εξυπηρέτησης των εσωτερικών πελατών.
Να είναι σε θέση να παρέχει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την εξυπηρέτηση των εξωτερικών
πελατών, με το να προσφέρει και να βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες προς αυτούς τους πελάτες.
Να είναι σε θέση να περιγράφει τα είδη των προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με τους
εξωτερικούς πελάτες, είτε αυτά προσφέρονται από τον ίδιο τον οργανισμό ή αλλιώς. Να είναι σε
θέση να επεξηγεί γιατί η εξυπηρέτηση πελατών πρέπει να πληροί, ή να υπερβαίνει, τις προσδοκίες
των εξωτερικών πελατών ως μέσο για την ανάπτυξη θετικών εργασιακών σχέσεων. Να είναι σε θέση
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να επιδεικνύει την ικανότητα να παρέχει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την ικανοποίηση των
εξωτερικών πελατών ως μέσο συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας της εξωτερικής εξυπηρέτησης
πελατών. Να είναι σε θέση να ακολουθεί καθιερωμένες διαδικασίες, εντός συμφωνημένων
χρονοδιαγραμμάτων, για να επεξεργάζεται και να επιλύει προβλήματα και παράπονα, δίνοντας
αναφορά σε άλλους όπου είναι αναγκαίο. Να είναι σε θέση να συλλέγει και να καταγράφει την
ανατροφοδότηση των εξωτερικών πελατών, να αναλύει και να αξιολογεί την ανατροφοδότηση των
εξωτερικών πελατών, και να αναλαμβάνει δράση που θα οδηγήσει στη βελτίωση της εξυπηρέτησης
των εξωτερικών πελατών.

Σελίδα 36
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Θέμα: Επεξεργασία Κειμένου

Ενότητα:

Χρήση

λογισμικού

επεξεργασίας

κειμένου για τη δημιουργία απλών εγγράφων
ρουτίνας
Επίπεδο 2
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Να επιδεικνύει ικανότητα για χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, με ακίνδυνο και ασφαλή
τρόπο, για τη δημιουργία απλών εγγράφων που πληρούν τις απαιτήσεις του γραφείου.

Ενότητα: Χρήση λογισμικού επεξεργασίας
κειμένου για τη δημιουργία εγγράφων που δεν
εμπίπτουν σε θέματα ρουτίνας
Επίπεδο 3
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Να επιδεικνύει ικανότητα για χρήση τεχνικών επεξεργασίας κειμένου σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο για τη
δημιουργία εγγράφων που δεν εμπίπτουν σε θέματα ρουτίνας.

Σελίδα 37
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα:

Χρήση

λογισμικού

επεξεργασίας

κειμένου για τη δημιουργία εγγράφων υψηλής
ποιότητας και αισθητικής που δεν εμπίπτουν σε
θέματα ρουτίνας
Επίπεδο 4
Να επιδεικνύει ικανότητα για χρήση τεχνικών επεξεργασίας κειμένου σε ένα προχωρημένο επίπεδο
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για να δημιουργεί έγγραφα υψηλής ποιότητας και αισθητικής με συμφωνημένες προδιαγραφές
χρησιμοποιώντας διαθέσιμους πόρους σχεδιασμού και παραγωγής.

Σελίδα 38
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Θέμα: Φύλλα Εργασίας

Ενότητα: Χρήση φύλλων εργασίας για τη
δημιουργία απλών φύλλων ρουτίνας
Επίπεδο 2
Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, ακίνδυνα και με ασφάλεια, για
εισαγωγή, επεξεργασία και οργάνωση αριθμητικών και άλλων δεδομένων. Να είναι σε θέση να
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επιλέγει και να χρησιμοποιεί κατάλληλες φόρμουλες, εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για
την ικανοποίηση των απαιτήσεων ρουτίνας του οργανισμού. Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί
εργαλεία και τεχνικές για την παρουσίαση, μορφοποίηση και δημοσίευση πληροφοριών από φύλλα
εργασίας.

Ενότητα:

Χρήση

φύλλων

εργασίας

για

τη

δημιουργία φύλλων που δεν εμπίπτουν σε θέματα
ρουτίνας
Επίπεδο 3
Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, ακίνδυνα και με ασφάλεια, για
εισαγωγή, επεξεργασία και οργάνωση αριθμητικών και άλλων δεδομένων. Να είναι σε θέση να
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επιλέγει και να χρησιμοποιεί κατάλληλες φόρμουλες, εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για
την ικανοποίηση των απαιτήσεων που δεν εμπίπτουν σε θέματα ρουτίνας του οργανισμού. Να είναι
σε θέση να χρησιμοποιεί εργαλεία και τεχνικές για την παρουσίαση, μορφοποίηση και δημοσίευση
πληροφοριών από φύλλα εργασίας.

Σελίδα 39
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα: Χρήση φύλλων εργασίας για τη
δημιουργία πολύπλοκων φύλλων που δεν
εμπίπτουν σε θέματα ρουτίνας
Επίπεδο 4
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Να επιδεικνύει δεξιότητες στη χρήση λογισμικού φύλλων εργασίας σε ένα προχωρημένο επίπεδο για
να δημιουργεί πολύπλοκα φύλλα εργασίας.

Σελίδα 40
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Θέμα: Παρουσιάσεις

Ενότητα: Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη
δημιουργία απλών παρουσιάσεων ρουτίνας
Επίπεδο 2
Να επιδεικνύει ικανότητα στη χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, ακίνδυνα και με ασφάλεια, για τη
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δημιουργία απλών ηλεκτρονικών παρουσιάσεων, που να ικανοποιούν τις ανάγκες του γραφείου και
να αξιολογεί τα αποτελέσματα.

Ενότητα: Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη
δημιουργία περίπλοκων παρουσιάσεων που δεν
εμπίπτουν σε θέματα ρουτίνας
Επίπεδο 3
Να επιδεικνύει ικανότητα στη χρήση εργαλείων και τεχνικών λογισμικού παρουσιάσεων σε ένα
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ενδιάμεσο επίπεδο για να παράγει περίπλοκες ηλεκτρονικές παρουσιάσεις που δεν εμπίπτουν σε
θέματα ρουτίνας και να αξιολογεί τα αποτελέσματα.

Ενότητα: Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη
δημιουργία περίπλοκων παρουσιάσεων που δεν
εμπίπτουν σε θέματα ρουτίνας
Επίπεδο 4
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Να επιδεικνύει δεξιότητες στη χρήση λογισμικού παρουσιάσεων σε ένα προχωρημένο επίπεδο για να
δημιουργεί πολύπλοκες ηλεκτρονικές παρουσιάσεις.

Σελίδα 41
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Θέμα: Διαδίκτυο

Ενότητα: Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση
απλών εργασιών
Επίπεδο 2
Να είναι σε θέση να επιδεικνύει ικανότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, ακίνδυνα και με
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ασφάλεια,

χρησιμοποιώντας

λογισμικά

προγράμματα

περιήγησης

και

εργαλεία

αναζήτησης,

συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού σχετικών επιχειρησιακών ιστοσελίδων και της επικοινωνίας
πληροφοριών διαδικτυακά, όπως απαιτείται από το γραφείο.

Ενότητα: Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση
εργασιών χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές
και εργαλεία
Επίπεδο 3
Να είναι σε θέση να επιλέξει και να εγκαταστήσει την κατάλληλη σύνδεση για πρόσβαση στο
διαδίκτυο, αναλύοντας τις ανάγκες διαφόρων χρηστών. Να είναι σε θέση να εγκαταστήσει, να
LO76

παρακολουθεί και να προσαρμόζει εργαλεία και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να γίνεται
πιο εύκολη η χρήση του λογισμικού. Να είναι σε θέση να εντοπίζει πληροφορίες αποδοτικά, να
διαχειρίζεται και να χρησιμοποιεί αναφορές και να αποθηκεύει πληροφορίες. Να εργάζεται υπεύθυνα
και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προστασίας.

Σελίδα 42
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Θέμα: Ηλεκτρονικά Μηνύματα

Ενότητα: Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
για την διεκπεραίωση απλών εργασιών
Επίπεδο 2
Να επιδεικνύει ικανότητα στη χρήση λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εργαλείων και τεχνικών
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για σύνθεση και αποστολή μηνυμάτων. Να είναι σε θέση να διαχειρίζεται αποδοτικά, ακίνδυνα και με
ασφάλεια την εισερχόμενη αλληλογραφία, ούτως ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του γραφείου.

Ενότητα: Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
για την εκτέλεση εργασιών (όπως πολύπλοκα
ηλεκτρονικά μηνύματα ή instant messages
(άμεσα μηνύματα))
Επίπεδο 3
Να επιδεικνύει την ικανότητα να χρησιμοποιεί εργαλεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογισμικά
επικοινωνίας, Skype, instant messaging (άμεσα μηνύματα) και να χρησιμοποιεί διάφορες επιλογές
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(π.χ.

συνημμένα

έγγραφα,

κουμπιά

εκλογής,

εργαλεία

παρακολούθησης

κλπ.)

για

την

αυτοματοποίηση των απαντήσεων και τη σύνδεση με άλλα εργαλεία γραφείου (π.χ. βιβλίο
διευθύνσεων

και

ημερολόγιο).

Να

είναι

σε θέση

να

αρχειοθετεί

ηλεκτρονικά

μηνύματα

αποτελεσματικά και να διενεργεί ανίχνευση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των χρηστών.

Σελίδα 43
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Θέμα: Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων

Ενότητα: Χρήση δεξιοτήτων ηλεκτρονικών
βάσεων δεδομένων για την επίτευξη
συγχρονισμού μεταξύ συσκευών
Επίπεδο 3
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Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί συγχρονισμό μεταξύ συσκευών (π.χ. μεταξύ μιας κινητής συσκευής
και ενός λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Σελίδα 44
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΡΓΑ
Θέμα: Έργα

Ενότητα: Χρήση των ικανοτήτων Διεύθυνσης
Έργου για την υλοποίηση ενός απλού και χαμηλού
κινδύνου έργου
Επίπεδο 3
Να είναι σε θέση να δημιουργεί και να ορίζει ένα απλό και χαμηλού κινδύνου έργο και να εισάγει, να
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επεξεργάζεται και να επικαιροποιεί πληροφορίες αναφορικά με εργασίες του έργου και πόρους. Να
είναι σε θέση να επιλέγει και να χρησιμοποιεί κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για να παρουσιάζει και
να δίνει αναφορά για την κατάσταση/πρόοδο του έργου.

Σελίδα 45
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα: Χρήση των ικανοτήτων Διεύθυνσης
Έργου για την επίτευξη της υλοποίησης ενός
πολύπλοκου έργου με υψηλό επίπεδο κινδύνου
Επίπεδο 4
LO110

Να επιδεικνύει ικανότητα στην εφαρμογή δεξιοτήτων, γνώσης και ικανοτήτων για να διευθύνει ένα
έργο, χρησιμοποιώντας σχετικά (λογισμικά) εργαλεία.
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Να είναι σε θέση να εφαρμόζει μη τεχνικές (soft) δεξιότητες, επικοινωνία, διαπροσωπικές δεξιότητες
και ηγεσία στη διεύθυνση έργων.
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Να είναι σε θέση να εφαρμόζει γνώσεις που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα στο σχεδιασμό, την
υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων.
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Να είναι σε θέση να εφαρμόζει ικανότητες οικονομικής διαχείρισης για την αποδοτική και
αποτελεσματική λειτουργία έργων.
Να είναι σε θέση να προβλέπει και να αντιμετωπίζει προβλημάτα κατά τη διάρκεια ενός έργου και
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να παρέχει την κατάλληλη ανατροφοδότηση, όπως και να εξευρίσκει λύσεις σε σύνθετα θέματα που
σχετίζονται με τη διεύθυνση ενός έργου.

Σελίδα 46
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Θέμα: Ανθρώπινο Δυναμικό

Ενότητα: Κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων για την
ολοκλήρωση βασικών εργασιών που σχετίζονται
με θέματα ανθρώπινου δυναμικού
Επίπεδο 3
LO80
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Να είναι σε θέση να εκτελεί βασικές και διοικητικές εργασίες που σχετίζονται με θέματα ανθρώπινου
δυναμικού, όπως διακοπές και θέματα υπερωρίας.
Να είναι σε θέση να εντοπίζει και να δημιουργεί διοικητικές διαδικασίες για την κατάρτιση των
υπαλλήλων υπό επίβλεψη.

Σελίδα 47
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα: Κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων για την
παραγωγή λύσεων που σχετίζονται με θέματα
ανθρώπινου δυναμικού
Επίπεδο 4
Να είναι σε θέση να κατανοήσει θεωρίες μάθησης και διάφορα μαθησιακά στυλ ώστε να οργανώνει
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και να σχεδιάζει την εκπαίδευση και την ανάπτυξη· να είναι σε θέση να αξιολογεί μια εκπαιδευτική
εκδήλωση· να χρησιμοποιεί κατάλληλους μηχανισμούς χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες ανάπτυξης
δεξιοτήτων.
Να είναι σε θέση να καταλαβαίνει τη διαφορά μεταξύ της διοίκησης προσωπικού και της διοίκησης
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του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να υποστηρίζει τη διαδικασία πρόσληψης, παρακίνησης

και

διατήρησης των υπαλλήλων στον οργανισμό.
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Να είναι σε θέση να εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι δέουσες διαδικασίες τερματισμού απασχόλησης και
να ετοιμάζει/συντάσσει τα κατάλληλα έγγραφα.

Σελίδα 48
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Θέμα: Αριθμητικές Δεξιότητες

Ενότητα:

Εφαρμογή

μιας

σειράς

βασικών

αριθμητικών δεξιοτήτων
Επίπεδο 3
Να επιδεικνύει γνώση και ικανότητα εφαρμογής βασικών μαθηματικών αρχών και διαδικασιών σε
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καθημερινές καταστάσεις στην εργασία, ώστε να εκτελεί διάφορες εργασίες της επιχείρησης (π.χ.
υπολογισμός έκπτωσης ή ΦΠΑ).

Σελίδα 49
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Θέμα: Γλώσσες (λεκτική μορφή)

Ενότητα: Προφορικός χειρισμός βασικών
εργασιών ή συζητήσεων ρουτίνας
Επίπεδο 3
Να επιδεικνύει τις απαραίτητες δεξιότητες ξένων γλωσσών για το χειρισμό απαιτήσεων εργασίας και
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κοινωνικών απαιτήσεων και για την αποτελεσματική επικοινωνία σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων
ρουτίνας.

Ενότητα: Προφορικός χειρισμός βασικών
εργασιών ή πολύπλοκων συζητήσεων
Επίπεδο 4
Να επιδεικνύει τις απαραίτητες δεξιότητες ξένων γλωσσών για να επικοινωνεί αποτελεσματικά και
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αποδοτικά με άλλους ανθρώπους, σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων που δεν εμπίπτουν σε θέματα
ρουτίνας.

Σελίδα 50
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα: Δημιουργία γραπτού υλικού για την
αντιμετώπιση εργασιών ρουτίνας
Επίπεδο 3
LO84

Να επιδεικνύει τις απαραίτητες δεξιότητες για να χρησιμοποιεί την ξένη γλώσσα στη γραπτή της
μορφή σε εργασίες ρουτίνας και σε κοινωνικά πλαίσια.

Ενότητα: Δημιουργία γραπτού υλικού για την
αντιμετώπιση εργασιών που δεν εμπίπτουν σε
θέματα ρουτίνας
Επίπεδο 4
Να επιδεικνύει τις απαραίτητες δεξιότητες για να χρησιμοποιεί την ξένη γλώσσα στη γραπτή της
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μορφή στα περισσότερα επαγγελματικά και κοινωνικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
δεν εμπίπτουν σε θέματα ρουτίνας.

Σελίδα 51
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Θέμα: Προγραμματισμός/ Διαχείριση χρόνου

Ενότητα:Χρήση δεξιοτήτων προγραμματισμού για
την

εκτέλεση

εργασιών

σε

συμφωνημένες

προθεσμίες
Επίπεδο 3
LO85

Να επιδεικνύει ικανότητα να ιεραρχεί όλες τις δραστηριότητες ούτως ώστε να βεβαιώνεται ότι
η εργασία είναι ολοκληρωμένη σε συμφωνημένες προθεσμίες.

Ενότητα:Χρήση προγραμματισμού και δεξιοτήτων
διαχείρισης χρόνου για την επίτευξη προσωπικών
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων
Επίπεδο 4
LO120

Να επιδεικνύει ικανότητα για ρύθμιση των προσωπικών

της/του

βραχυπρόθεσμων και

μακροπρόθεσμων στόχων μέσα στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης του οργανισμού.
Να επιδεικνύει ικανότητα να χρησιμοποιεί δεξιοτήτες διαχείρισης χρόνου για τη διαχείριση του
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προσωπικού της/του χρόνου, ούτως ώστε να επιτυγχάνει τους προσωπικούς του/της
βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

Σελίδα 52
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Θέμα: Διαχείριση Εγκαταστάσεων

Ενότητα: Διαχείριση των γραφειακών
εγκαταστάσεων
Επίπεδο 4
LO122

LO123

LO124
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Να επιδεικνύει την ικανότητα να παρέχει και να διατηρεί τις γραφειακές εγκαταστάσεις και τον
εξοπλισμό για να ικανοποιούνται οι ανάγκες των χρηστών.
Να επιδεικνύει την ικανότητα να συντονίζει τη χρήση των γραφειακών πόρων.
Να επιδεικνύει την ικανότητα να υλοποιεί, να επικοινωνεί, να επανεξετάζει και να αξιολογεί
γραφειακά συστήματα και διαδικασίες.
Να επιδεικνύει την ικανότητα να εξασφαλίζει ότι οι γραφειακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Σελίδα 53
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Θέμα: Δυναμική της ομάδας

Ενότητα: Χρήση των αρχών της ομαδικότητας για
την ολοκλήρωση ομαδικών εργασιών
Επίπεδο 3
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Να είναι σε θέση να επιδεικνύει, να κατανοεί και να χρησιμοποιεί της αρχές της ομαδικής εργασίας
για την ολοκλήρωση ομαδικών εργασιών.

Ενότητα: Παραγωγή λύσεων μέσω της ομαδικής
εργασίας

και

επιτυχίας

της

αξιολόγηση

και

δραστηριότητας

βελτίωση
της

της

ομαδικής

εργασίας
Επίπεδο 4
LO126
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Να επιδεικνύει την ικανότητα παραγωγής λύσεων μέσω δραστηριοτήτων ομαδικής εργασίας.
Να επιδεικνύει την ικανότητα να αξιολογεί και να βελτιώνει την επιτυχία της δραστηριότητας
ομαδικής εργασίας.

Σελίδα 54
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ
Θέμα: Αυτοδιαχείριση και διαχείριση άλλων

Ενότητα: Αξιολόγηση της δικής μας εργασίας με
βάση συμφωνημένα κριτήρια
Επίπεδο 3
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Να είναι σε θέση να αξιολογεί την δική της/του εργασία με βάση συμφωνημένα κριτήρια.

Ενότητα: Άσκηση της αυτοδιαχείρισης σε
προβλέψιμες καταστάσεις και επίβλεψη της
εργασίας ρουτίνας των άλλων
Επίπεδο 4
LO128

Να επιδεικνύει την ικανότητα να ασκεί αυτοδιαχείριση σε καταστάσεις που είναι προβλέψιμες, αλλά
υπόκεινται σε αλλαγές.
Να επιδεικνύει την ικανότητα να κατανοεί τις ανάγκες των άλλων και να συμπεριφέρεται ανάλογα.
Να είναι σε θέση να επιβλέπει την εργασία ρουτίνας των άλλων, αναλαμβάνοντας κάποια ευθύνη για
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την αξιολόγηση και τη βελτίωση της εργασίας. Να είναι σε θέση να αξιολογεί την δική του/της
εργασία με βάση συμφωνημένα κριτήρια.
Να είναι σε θέση να κατανοεί τη σχέση μεταξύ οργανωτικής δομής και κουλτούρας, τη σχετικότητα
διαφορετικών προσεγγίσεων στη διεύθυνση και την ηγεσία και τρόπους χρήσης θεωριών
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παρακίνησης σε οργανισμούς. Στη συνέχεια, να είναι σε θέση να εφαρμόσει τα πιο πάνω

στην

οικοδόμηση και ανάπτυξη της δικής της/του λειτουργικής ομάδας, λαμβάνοντας υπόψη τον
αντίκτυπο των διαφορετικών τεχνολογιών και πολιτισμικών μοντέλων.

Σελίδα 55
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα: Άσκηση διεύθυνσης σε απρόβλεπτες
καταστάσεις

και

η

ανάπτυξη

κριτηρίων

αξιολόγησης, προκειμένου να αναθεωρηθεί και να
αναπτυχθεί η δική του/της απόδοση και η
απόδοση των άλλων
Επίπεδο 5
LO142

Να επιδεικνύει την ικανότητα να ασκεί διεύθυνση και ηγεσία σε δραστηριότητες όπου υπάρχουν
απρόβλεπτες αλλαγές.
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Να επιδεικνύει την ικανότητα να διατυπώνει και να αξιολογεί κριτήρια για τη δική του/της εργασία
και την εργασία των άλλων, ούτως ώστε να αναθεωρείται και να αναπτύσσεται η προσωπική του/της
απόδοση και η απόδοση των άλλων.

Ενότητα: Επίδειξη ηγετικών και διευθυντικών
δεξιοτήτων
Επίπεδο 5
LO144

Να επιδεικνύει την ικανότητα να προσδιορίζει κοινούς στόχους, ενδιαφέροντα και προοπτικές για το
προσωπικό, προκειμένου να επιτευχθεί κάποια συγκεκριμένη εργασία.
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Να επιδεικνύει την ικανότητα να δημιουργήσει ένα όραμα και μια στρατηγική για την επίτευξή του.
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Να επιδεικνύει την ικανότητα να χειρίζεται ηγετικές πιέσεις.

Σελίδα 56
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

LO147

Να επιδεικνύει την ικανότητα να σκέφτεται προνοητικά, προκειμένου να αποτρέπεται κάποια κρίση.

LO148

Να επιδεικνύει την ικανότητα κινητοποίησης των δικών της/του πόρων.
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Να επιδεικνύει την ικανότητα να δρα και να αντιδρά με ευαίσθητο και κατηγορηματικό τρόπο.
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Να επιδεικνύει την ικανότητα επίδειξης δεξιοτήτων περιστασιακής ηγεσίας (- η Προσωπική Βοηθός
σε Εξήντα Δευτερόλεπτα βασισμένη στη θεωρία του Διευθυντή σε Ένα Λεπτό).

Σελίδα 57
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Θέμα: Περιβάλλον Εργασίας

Ενότητα: Κατανόηση και εφαρμογή διαδικασιών
του επιχειρησιακού περιβάλλοντος
Επίπεδο 3
Να επιδεικνύει την ικανότητα να κατανοεί και να συμμορφώνεται με τα ατομικά δικαιώματα και
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ευθύνες στο πλαίσιο της πολιτικής και του κώδικα δεοντολογίας του οργανισμού και στο πλαίσιο της
περιγραφής της θέσης εργασίας του/της.

Ενότητα: Εργασία με το επιχειρηματικό
περιβάλλον
Επίπεδο 3
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Να επιδεικνύει την ικανότητα να προωθεί και να επιτυγχάνει την αποστολή και τους στόχους του
οργανισμού, αντανακλώντας πάντα τις αξίες του οργανισμού.
Να επιδεικνύει την ικανότητα να εφαρμόζει τα ατομικά δικαιώματα και ευθύνες, στο πλαίσιο της
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πολιτικής του οργανισμού, του κώδικα δεοντολογίας του οργανισμού και στο πλαίσιο της περιγραφής
της θέσης εργασίας του/της.
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Να επιδεικνύει την ικανότητα να υποστηρίζει την έννοια της «βιωσιμότητας», μέσω της δημιουργίας
και συντήρησης διαδικασιών για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την ανακύκλωση υλικών και τη
σωστή απόρριψη επικίνδυνων υλικών.

Σελίδα 58
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Θέμα: Πολιτιστική Συνείδηση και Διαφορετικότητα

Ενότητα: Κατανόηση της πολιτιστικής
συνειδητοποίησης και της συνειδητοποίησης της
διαφορετικότητας
Επίπεδο 3
Να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας. Να είναι σε θέση
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να εφαρμόζει την κατάλληλη συμπεριφορά σε διαφορετικές ομάδες-στόχους με πολιτιστική και
γλωσσική πολυμορφία.

Ενότητα: Προσαρμογή της συμπεριφοράς και των
δράσεων με βάση την πολιτιστική
συνειδητοποίηση και τη συνειδητοποίηση της
διαφορετικότητας
Επίπεδο 4
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Να επιδεικνύει την ικανότητα να χρησιμοποιεί λέξεις και δράσεις που δείχνουν εκτίμηση στη
διαφορετικότητα μεταξύ συναδέλφων, πελατών και άλλων ενδιαφερόμενων.
Να επιδεικνύει την ικανότητα να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους με τρόπο που δείχνει ευαισθησία
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στις ατομικές τους ανάγκες και σέβεται το ιστορικό, τις ικανότητες, τις αξίες, τα έθιμα και τις
πεποιθήσεις τους.

Σελίδα 59
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Να επιδεικνύει την ικανότητα να διατηρεί τα δικαιώματα των ατόμων που είναι διαφορετικά από
εκείνον/εκείνη.
Να επιδεικνύει την ικανότητα να μαθαίνει από άλλους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από
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εκείνον/εκείνη και να χρησιμοποιεί την ικανότητα αυτή για βελτίωση των τρόπων αλληλεπίδρασης με
άλλους.

Σελίδα 60
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Θέμα: Πολυλειτουργικότητα (Πολλαπλά καθήκοντα)

Ενότητα: Επίδειξη δεξιοτήτων
πολυλειτουργικότητας (διαχείρισης πολλαπλών
καθηκόντων)
Επίπεδο 3
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Να είναι σε θέση να χειρίζεται και να διευθύνει περισσότερες από μια εργασίες ταυτόχρονα,
χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές.

Σελίδα 61
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Θέμα: Αυτοεικόνα και η εικόνα του οργανισμού

Ενότητα: Παρουσίαση μιας θετικής αυτοεικόνας
και εικόνας του οργανισμού μέσω προσαρμογής
της συμπεριφοράς
Επίπεδο 3
Να επιδεικνύει ικανότητα να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του/της για τη διατήρηση μιας θετικής
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και επαγγελματικής συμπεριφοράς, όταν βρίσκεται υπό πίεση, π.χ. λόγω εργασίας σε περιορισμένο
χρόνο ή λόγω χειρισμού μιας δύσκολης κατάστασης ή πελάτη.

Ενότητα: Ανάπτυξη μιας θετικής αυτοεικόνας και
εικόνας του οργανισμού
Επίπεδο 4
Να επιδεικνύει πρωτοβουλία και ευελιξία κατά την ανάληψη δραστηριοτήτων για λογαριασμό του
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οργανισμού, ούτως ώστε να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η εταιρική εικόνα. Να είναι σε θέση να
παρέχει λύσεις στην περίπτωση προβληματικών θεμάτων.

Σελίδα 62
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Θέμα: Νομοθεσία

Ενότητα: Απόδειξη γνώσης της νομοθεσίας για
την εξεύρεση λύσεων σε πιθανά ζητήματα
Επίπεδο 4
Να έχει γνώση της νομοθεσίας για την απασχόληση καλύπτοντας ένα ευρύ πλαίσιο, ούτως ώστε να
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βοηθά την εταιρία ή τον οργανισμό να προβλέπει καταστάσεις και να παρέχει λύσεις για πιθανά
θέματα.
Να έχει γνώση της νομοθεσίας σε θέματα ασφάλειας και υγείας καλύπτοντας ένα ευρύ πλαίσιο, ώστε
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να βοηθά την εταιρία ή τον οργανισμό να προβλέπει καταστάσεις και να παρέχει λύσεις σε πιθανά
θέματα.

Ενότητα: Απόδειξη γνώσης της νομοθεσίας για
την

εξεύρεση

λύσεων

σε

πιο

αφηρημένα

ζητήματα
Επίπεδο 5
Να έχει ολοκληρωμένη γνώση της νομοθεσίας για την απασχόληση καλύπτοντας ένα ευρύ πλαίσιο,
LO151

ούτως ώστε να βοηθά την εταιρία ή τον οργανισμό να προβλέπει καταστάσεις και να παρέχει λύσεις
για πιο αφηρημένα ζητήματα.
Να έχει ολοκληρωμένη γνώση της νομοθεσίας σε θέματα ασφάλειας και υγείας καλύπτοντας ένα
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ευρύ πλαίσιο, ούτως ώστε να βοηθά την εταιρία ή τον οργανισμό να προβλέπει καταστάσεις και να
παρέχει λύσεις για πιο πολύπλοκα ζητήματα.

Σελίδα 63
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Θέμα: Εταιρικό Επίπεδο

Ενότητα: Επίδειξη υποστήριξης και βοήθειας σε
εταιρικό επίπεδο
Επίπεδο 5
Να είναι σε θέση να επιδεικνύει την ικανότητα εφαρμογής γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων για
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να παρέχει υποστήριξη και βοήθεια σε εταιρικό επίπεδο, μέσω της εξεύρεσης λύσεων για πιο
πολύπλοκα προβλήματα.

Σελίδα 64
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ
Θέμα: Καινοτομία και Αλλαγή

Ενότητα: Επίδειξη δεκτικότητας στην αλλαγή
Επίπεδο 5
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Να επιδεικνύει θετική και ευέλικτη στάση απέναντι στην αλλαγή.
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Να επιδεικνύει ικανότητα να δοκιμάζει νέες ιδέες και πρωτοβουλίες με φροντίδα και ενθουσιασμό.
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Να επιδεικνύει την ικανότητα να εντοπίζει και να αναπτύσσει ευκαιρίες για αλλαγή.
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Να επιδεικνύει την ικανότητα να εφαρμόζει αλλαγές.

Σελίδα 65
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Θέμα: Ευθύνη, Αυτοπεποίθηση, Επιμονή, Πρωτοβουλία και
Επιχειρηματικότητα

Ενότητα: Ενεργώντας ως διευθυντής
Επίπεδο 5
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Να επιδεικνύει ικανότητα λήψης αποφάσεων (εντός του πλαισίου που παρέχεται από την εταιρία ή
τον οργανισμό) και να αναγνωρίζει την ευθύνη για αυτές.
Να επιδεικνύει ικανότητα να επιτυγχάνει ένα στόχο μέσω πίστης στον εαυτό και στις ικανότητές
της/του.
Να επιδεικνύει ικανότητα να επιτυγχάνει σταθερότητα όταν κάνει κάτι με συγκεκριμένο σκοπό.
Να επιδεικνύει ικανότητα να δρα αποτελεσματικά και αποδοτικά χωρίς να περιμένει την αντίδραση
άλλων.
Να επιδεικνύει ικανότητα προνοητικής σκέψης και προετοιμασίας για το μέλλον.
Να επιδεικνύει ικανότητα να λαμβάνει υπ’ όψιν τα θέματα με ευρεία άποψη για την επίτευξη των
στόχων του οργανισμού.
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Να επιδεικνύει ικανότητα να ενδιαφέρεται για τον οργανισμό πέραν από τον δικό της/του ρόλο.
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Να επιδεικνύει την ικανότητα κατανόησης του τι προσπαθεί ο οργανισμός να επιτύχει.
Να επιδεικνύει την ικανότητα να εντοπίζει διαθέσιμες ευκαιρίες για επαγγελματικές ή/ και
επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων της «ευρύτερης εικόνας» που
αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται. Παραδείγματα
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περιλαμβάνουν μια ευρεία κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας και των ευκαιριών και
προκλήσεων που αντιμετωπίζει ένας εργοδότης ή ένας οργανισμός. Τα άτομα πρέπει επίσης να
γνωρίζουν την ηθική θέση των επιχειρήσεων και πώς αυτά μπορούν να αποτελέσουν την δύναμη για
το καλό, για παράδειγμα μέσω του δίκαιου εμπορίου ή της κοινωνικής επιχείρησης.

Σελίδα 66
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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