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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Τα Επαγγελµατικά Προσόντα, τα οποία λαµβάνουν υπόψη το επίπεδο των απαιτούµενων γνώσεων, ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων και τον απαιτούµενο βαθµό ευθύνης, διαβαθµίζονται σε πέντε επίπεδα. Οι περιγραφές που 
ακολουθούν αποτελούν ένα πλαίσιο για το κάθε επίπεδο ξεχωριστά καθώς και την πρόοδο από το ένα επίπεδο 
στο άλλο αλλά και τη σχέση που υπάρχει µεταξύ τους:

Ικανότητα που αφορά στην εφαρµογή γνώσεων βασικού επιπέδου στην εκτέλεση διαφόρων 
εργασιών, οι περισσότερες των οποίων είναι τυπικές, στοιχειώδεις και επαναλαµβανόµενες.

Ικανότητα που αφορά στην εφαρµογή εξειδικευµένων γνώσεων στην διεκπεραίωση σηµαντικού 
φάσµατος διαφόρων εργασιών, σε διάφορα πεδία εφαρµογής. Ορισµένες από τις εργασίες  
είναι περίπλοκες ή µη επαναλαµβανόµενες και απαιτείται κάποιος βαθµός υπευθυνότητας και 
αυτονοµίας. Συχνά απαιτείται συνεργασία µε άλλους, ίσως µέσω της συµµετοχής σε οµάδες 
εργασίας.

Ικανότητα που αφορά στην εφαρµογή εξειδικευµένων γνώσεων στην διεκπεραίωση µεγάλου 
φάσµατος διαφόρων εργασιών σε διάφορα πεδία εφαρµογής, περισσότερες των οποίων είναι 
περίπλοκες και µη επαναλαµβανόµενες. Απαιτείται µεγάλος βαθµός υπευθυνότητας και 
αυτονοµίας και συχνά επίβλεψη ή καθοδήγηση άλλων.

Ικανότητα που αφορά στην εφαρµογή γνώσεων σε ένα µεγάλο φάσµα διαφόρων περίπλοκων 
τεχνικών ή επαγγελµατικών εργασιών που εκτελούνται σε διάφορα πεδία εφαρµογής και µε 
σηµαντικό βαθµό προσωπικής ευθύνης και αυτονοµίας. Αναλαµβάνει την ευθύνη για την 
εργασία άλλων και συχνά την κατανοµή των πόρων.

Ικανότητα που αφορά στην εφαρµογή ενός φάσµατος βασικών αρχών µέσα σε διαφορετικά και 
συχνά απρόβλεπτα πλαίσια. Απαιτείται πολύ σηµαντική προσωπική αυτονοµία και συχνά πολύ 
µεγάλος βαθµός ευθύνης για την εργασία άλλων και για την κατανοµή ουσιαστικού µέρους των 
πόρων καθώς επίσης υπευθυνότητα για ανάλυση, διάγνωση, σχεδιασµό, προγραµµατισµό, 
εφαρµογή και αξιολόγηση.
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Για τον Άνεργο/Αδρανή, η πιστοποίηση παρέχει κίνητρο για αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων, 

προσφέρει δηµιουργική εκµετάλλευση χρόνου ανεργίας/ αδράνειας, παρέχει διατήρηση επαφής 

και ευκαιρία επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Για τον Εργοδότη, η ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού στις επιχειρήσεις 

έχει ως αποτέλεσµα τη µεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναµικό. Με τα 

Επαγγελµατικά Προσόντα επιβεβαιώνονται, πιστοποιούνται και αξιοποιούνται πλήρως οι γνώσεις 

και δεξιότητες των εργαζοµένων µε άµεσο αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγικότητας. 

Επίσης διευκολύνεται η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης του κατάλληλου προσωπικού και αποτελεί 

αντικειµενικό µέτρο για αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του.

Δικαίωµα Συµµετοχής
Η συµµετοχή στη διαδικασία εξέτασης και πιστοποίησης για απόκτηση Επαγγελµατικού Προσόντος, 

στο πλαίσιο εφαρµογής του Έργου, είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Προϋποθέσεις συµµετοχής 
Στο ΣΕΠ µπορούν να συµµετάσχουν πολίτες που διαµένουν νόµιµα ή/και εργάζονται νόµιµα στις περιοχές που 

ελέγχει η Κυπριακή Δηµοκρατία ή/και κύπριοι πολίτες που εργάζονται σε κυπριακές επιχειρήσεις 

που είναι εγγεγραµµένες στην Κύπρο και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει 

να έχουν συµπληρώσει το 16o έτος της ηλικίας τους.

Οι υποψήφιοι για ένταξη στο ΣΕΠ όσο αφορά τον Τοµέα Χονδρικού και Λιανικού Εµπορίου πρέπει 

να διαθέτουν κατ΄ελάχιστον τα πιο κάτω προσόντα κατά επίπεδο:

Επίπεδο 1: 

Απόφοιτος δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε σχετικό κλάδο ή απόφοιτος ταχύρυθµου 

προγράµµατος κατάρτισης σε σχετικό κλάδο και 6 µήνες επαγγελµατική πείρα ή 1 χρόνο επαγγελµατική πείρα.

Επίπεδο 2: 

Απόφοιτος δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε σχετικό κλάδο και 1 χρόνο επαγγελµατική πείρα 

ή απόφοιτος ταχύρυθµου προγράµµατος κατάρτισης σε σχετικό θέµα και 18 µήνες επαγγελµατική πείρα 

ή 2 χρόνια επαγγελµατική πείρα.

Επίπεδο 3: 

Απόφοιτος δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε σχετικό κλάδο και 2 χρόνια επαγγελµατική πείρα 

ή απόφοιτος ταχύρυθµου προγράµµατος κατάρτισης σε σχετικό θέµα και 30 µήνες επαγγελµατική πείρα 

ή 3 χρόνια επαγγελµατική πείρα.

Σύστηµα Επαγγελµατικών Προσόντων 
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού (ΑνΑΔ) έχει αναλάβει την εγκαθίδρυση και λειτουργία 

του Συστήµατος Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΕΠ), στα πλαίσια του οποίου εξετάζεται και πιστοποιείται 

η ικανότητα ενός ατόµου σε συγκεκριµένο επαγγελµατικό προσόν. Το Έργο συγχρηµατοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) της ΕΕ και από την ΑνΑΔ ως εθνική συµµετοχή.

Περιγραφή Tοµέα
Ο τοµέας του Χονδρικού και Λιανικού Εµπορίου στην Κύπρο αποτελεί ένα από τους πλέον σηµαντικούς τοµείς 

οικονοµικής δραστηριότητας τόσο από πλευράς συνεισφοράς στο Εθνικό Εισόδηµα όσο και από πλευράς 

απασχόλησης ανθρώπινου δυναµικού. Σήµερα, στον τοµέα Χονδρικού και Λιανικού Εµπορίου απασχολούνται 

πέραν των εξήντα χιλιάδων ατόµων ή ποσοστό 18% περίπου της συνολικής απασχόλησης. Η ΑνΑΔ µε την 

εγκαθίδρυση και λειτουργία του Συστήµατος Επαγγελµατικών Προσόντων αναµένει να συνεισφέρει στην 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και µέσω της βελτίωσης της ποιότητας και της παραγωγικότητας 

των υπηρεσιών στον τοµέα του εµπορίου. 

  
Εξέταση και Πιστοποίηση
Η εξέταση των ενδιαφεροµένων διενεργείται σε εγκεκριµένα από την ΑνΑΔ Εξεταστικά Κέντρα µε 

παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργασίας σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας ή/και σε αποδεκτές συνθήκες 

προσοµοίωσης από διµελή εξεταστική επιτροπή καθώς και προφορική και σύντοµης διάρκειας γραπτή 

εξέταση. Η εξέταση διενεργείται στη βάση Πρότυπων Επαγγελµατικών Προσόντων (ΠΕΠ) 

που ετοιµάστηκαν από ειδικούς και οριστικοποιήθηκαν από τοµεακές Τεχνικές Επιτροπές. Οι υποψήφιοι 

µπορούν να αποταθούν για εξέταση και απόκτηση Επαγγελµατικού Προσόντος ανεξάρτητα του πώς απέκτησαν 

τις απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες. 

Πιστοποιητικό Επαγγελµατικoύ Προσόντος θα απονέµεται σε άτοµα που έχουν εξεταστεί µε επιτυχία 

σε όλους τους απαιτούµενους Τοµείς Εργασίας και τις επιµέρους Εργασίες του  ΠΕΠ. Σε περίπτωση 

που οι υποψήφιοι επιτύχουν σε λιγότερους τοµείς εργασίας τότε θα εκδίδεται Βεβαίωση Επιτυχίας 

Επαγγελµατικού Προσόντος για τους συγκεκριµένους τοµείς.

Σε ποιους απευθύνεται 
Το Σύστηµα απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες, εργαζόµενους, άνεργους και οικονοµικά αδρανείς, 

που επιθυµούν να εξεταστούν για πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, έτσι ώστε 

να διευκολυνθούν στην εξασφάλιση εργασίας ή στην επαγγελµατική τους ανέλιξη. 

Οφέλη για τους συµµετέχοντες 
Για τον Εργαζόµενο, η πιστοποίηση των Επαγγελµατικών  Προσόντων αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο 

ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες του επαγγέλµατος σε συγκεκριµένο επίπεδο 

και  εξασφαλίζει αναγνώριση και αναβάθµιση του κύρους του. Επίσης, η πιστοποίηση βελτιώνει την απόδοση 

και τις προοπτικές ανέλιξης, αυξάνει τις δυνατότητες/ευκαιρίες κατάρτισης και διευκολύνει 

την κινητικότητα στην αγορά εργασίας.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

Επίπεδα 
1, 2 και 3

ΕΠΙΠΕΔΑ

Επίπεδο 2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Οι Λειτουργίες Αποθήκης διαλαµβάνουν τον έλεγχο, παραλαβή, µεταφορά και αποθήκευση 
προϊόντων/πρώτων υλών και τη συσκευασία και φόρτωση εµπορευµάτων για διανοµή. Τούτο 
επιτυγχάνεται µε τη χρήση µηχανηµάτων και εξοπλισµού, την καταµέτρηση και απογραφή 
προϊόντων/πρώτων υλών, την αξιοποίηση του αποθηκευτικού χώρου και τη λήψη µέτρων για 
προστασία των προϊόντων από κλοπές και απώλειες. Πρόσθετα, απαιτείται ικανότητα 
διεκπεραίωσης εργασίας βάσει στόχων και σε συνθήκες πίεσης, εργασιακή ασφάλεια και 
υγεία, τήρηση υγιεινής τροφίµων και προσοχή στην περιβαλλοντική προστασία. Για την 
εποπτεία των Λειτουργιών Αποθήκης (επίπεδο 3), πρόσθετα απαιτείται άσκηση δηµοσίων 
σχέσεων, συµµετοχή στην επιλογή και καθοδήγηση του προσωπικού, συνεισφορά στον 
καθορισµό στόχων, συµµετοχή στη σύνταξη και επίβλεψη προγράµµατος εργασίας καθώς και 
συµµετοχή στον καθορισµό και λήψη µέτρων προστασίας για την ασφάλεια της αποθήκης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ 
Οι Λειτουργίες Αγορών διαλαµβάνουν αγορά εµπορευµάτων υψηλής ποιότητας, ανταγωνιστικής 
τιµής και σε επαρκή ποσότητα ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της 
επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό απαιτείται έρευνα για εντοπισµό προϊόντων 
και προµηθευτών, ετοιµασία, δηµοσίευση και αξιολόγηση προσφορών, ικανότητα 
διαπραγµάτευσης µε τους προµηθευτές, οργάνωση/προγραµµατισµός των αγορών  
και διαχείριση παραγγελιών. 

ΕΠΙΠΕΔΑ

Επίπεδο 3

Επίπεδα 
1, 2 και 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
Οι Λειτουργίες Λιανικών Πωλήσεων διαλαµβάνουν όλο το φάσµα των ενεργειών 
που αναλαµβάνουν οι πωλητές εµπορικών καταστηµάτων για την πώληση προϊόντων 
και την εξυπηρέτηση των πελατών. Στις λιανικές πωλήσεις, βασικές εργασίες είναι 
η προετοιµασία/τακτοποίηση του χώρου και των εµπορευµάτων, η πληροφόρηση του πελάτη και 
το κλείσιµο πωλήσεων µετά από διαπραγµάτευση. Πρόσθετα, για την ανάπτυξη των πωλήσεων 
απαιτείται τήρηση διαπροσωπικών σχέσεων, διεκπεραίωση εργασίας βάσει στόχων και 
σε συνθήκες πίεσης, επαγγελµατική συµπεριφορά και εφαρµογή κανονισµών ασφάλειας 
και υγείας. Για την εποπτεία των Λιανικών Πωλήσεων (επίπεδο 3), πρόσθετα απαιτείται άσκηση 
δηµοσίων σχέσεων, συµµετοχή στην επιλογή και καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναµικού, 
συνεισφορά στον καθορισµό στόχων και συµµετοχή στη σύνταξη και επίβλεψη προγράµµατος 
εργασίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
Οι Λειτουργίες Χονδρικών Πωλήσεων διαλαµβάνουν πωλήσεις και παράδοση εµπορευµάτων
µε σκοπό τη µεταπώλησή τους σε εµπόρους λιανικών πωλήσεων, βιοµηχανίες 
και αντιπροσώπους. Βασικές εργασίες του πωλητή είναι η έκθεση εµπορευµάτων, 
ο προγραµµατισµός εργασίας και η διαχείριση/µεταφορά εµπορευµάτων καθώς 
και οι εισπράξεις. Πρόσθετα, ο πωλητής εφαρµόζει τεχνικές πωλήσεων, δίδει έµφαση 
στις δηµόσιες σχέσεις και στην επαγγελµατική συµπεριφορά και φροντίζει 
για την εξυπηρέτηση του πελάτη.


