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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δε-

ξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από τους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης - µαθητείας στα δύο έτη των σπουδών τους και η κατ’ έτος χρονική ταξινόµησή τους 

σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της ειδικότητάς τους. 

Το παρόν σχέδιο προδιαγραφών αποτελεί αρχική προσέγγιση για την πρακτική – µαθητεία των µαθητών. Το 

τελικό περιεχόµενό του θα προκύψει από τη συνεργασία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµ-

µα και των επαγγελµατικών τους οργανώσεων µε βάση και τις σχετικές τους προτάσεις. 

Οι χώροι µαθητείας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το περιεχόµενο (οι τοµείς δραστηριοτήτων / 

µαθησιακοί στόχοι) είναι κοινό για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση στην οποία πραγµατοποιείται η πρα-

κτική άσκηση είναι αυτή η οποία καθορίζει τη χρονική σειρά και διάρκεια καθώς και τον τόπο εκπαίδευσης 

στον οποίο θα υλοποιείται η κάθε δραστηριότητα. 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Το κύριο αντικείµενο σπουδών της ειδικότητας είναι η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την 

Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι της ειδικότητας µετά την ολοκλήρωση των σπουδών 

τους είναι σε θέση να: 

� δραστηριοποιούνται ως τεχνίτες αρτοποιείου ή και ζαχαροπλαστείου, προετοιµάζοντας, παρασκευά-

ζοντας, παραθέτοντας αρτοσκευάσµατα, γλυκίσµατα και συναφή προϊόντα αρτοποιίας - ζαχαροπλα-

στικής, 

� επιβλέπουν τον εξοπλισµό και τη διάταξη του χώρου εργασίας τους, 

� διασφαλίζουν στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης, την τήρηση των κανόνων της ορθής επαγ-

γελµατικής πρακτικής, τη χρήση των πρώτων υλών κατά την κείµενη νοµοθεσία, την τήρηση των 

κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, 

� διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια του τελικού προϊόντος που παράγουν ή διαχειρίζονται µε 

σκοπό την προστασία του καταναλωτή, 

� παράγουν νέα προϊόντα µε βάση τις καταναλωτικές συνήθειες, συµβάλλοντας έτσι ώστε αυτές να 

ανταποκρίνονται σε µια βιώσιµη ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, 

� να προωθούν τα παραγόµενα προϊόντα αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής, 

� να προωθούν το πνεύµα συνεργατικότητας, αλληλεγγύης και χρηστής επιχειρηµατικής δραστηριό-

τητας. 

Οι µαθητές της ειδικότητας στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλµατος τους µπορούν να ασχολούνται µε 

αντικείµενα και δραστηριότητες που αφορούν στην: 

� παραγωγή προϊόντων άρτου, ζαχαροπλαστικής και συναφών προϊόντων αρτοποιίας - ζαχαροπλαστι-

κής, 

� προµήθεια και ποιοτικό έλεγχο πρώτων υλών αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου, 

� διαχείριση και κοστολόγηση πρώτων υλών αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου, 

� έρευνα αγοράς ανταγωνιστικών προϊόντων, 

� έρευνα συµπεριφοράς και αγοραστικής τάσης των καταναλωτών, 

� δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής, 

� επίβλεψη µηχανολογικού εξοπλισµού αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου, 

� διασφάλιση ποιότητας παραγόµενου τελικού προϊόντος αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής, 

και αποκτούν: 

� βαθιά γνώση θεµάτων ασφάλειας στον χώρο εργασίας και των εργασιακών δικαιωµάτων ως εργα-

ζόµενοι, 

� γνώσεις και δεξιότητες θεµάτων χρήσιµων για την ανάπτυξη και διασφάλιση υγιών επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων ως ελεύθεροι επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες. 

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ∆ηµόσιες παραγωγικές µο-

νάδες αρτοποίησης, όπως αυτές του Στρατού. Αντίστοιχα απόφοιτοι της ειδικότητας Αρτοποιίας - Ζαχαρο-

πλαστικής µπορούν να ασκήσουν το επάγγελµα, είτε ως στελέχη µονάδων αρτοποιείων - ζαχαροπλαστείων, 

εστιατορίων, catering, ξενοδοχείων, είτε ως αυτοαπασχολούµενοι - επιχειρηµατίες. 
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ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

 
Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρ-

κεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα 
 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Πρώτες ύλες αρτοποιίας - ζαχα-

ροπλαστικής 

� Κατονοµάζουν τις χρησιµο-

ποιούµενες πρώτες ύλες για 

την παραγωγή ειδών αρτοποι-

ίας - ζαχαροπλαστικής και 

συναφών προϊόντων. 
� Αναφέρουν τις επιµέρους ι-

διότητες των πρώτων υλών, 

αναλύουν και εξηγούν την ε-

πίδρασή τους στα παραγόµενα 

αρτοσκευάσµατα, γλυκίσµατα 

& συναφή προϊόντα. 

� Αναφέρουν µεθόδους και δια-

δικασίες ελέγχου της καταλ-

ληλότητάς τους. 

� Αναφέρουν τους απαιτούµε-

νους κανόνες υγιεινής για τη 

ασφαλή διατήρησή τους. 

� Κατανοούν τη συµβολή τους 

στη διατροφή και της επιδρά-

σεις τους στην υγεία των κα-

ταναλωτών. 
 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική 

� Αναφέρουν τους διάφορους 

τύπους αλεύρων, τις κύριες 

και βοηθητικές ύλες και κατο-

νοµάζουν τα διάφορα είδη αρ-

τοσκευασµάτων και προϊό-

ντων ζαχαροπλαστικής που 

παράγονται µε τη χρήση τους. 

� Αναφέρουν τις συνθήκες και 

τις προϋποθέσεις της καλής 

αρτοποίησης και ζαχαροπλα-

στικής. 

� Αναφέρουν τα χρησιµοποιού-

µενα εργαλεία, συσκευές και 

µηχανήµατα και περιγράφουν 

τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας των διαφόρων 

προϊόντων αρτοποιίας και ζα-

χαροπλαστικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Επιλέγουν και επεξεργάζονται 

σωστά τις κατάλληλες πρώτες 

ύλες για κάθε προϊόν αρτοποι-

ίας - ζαχαροπλαστικής που 

παράγουν. 

� Εντοπίζουν προβλήµατα της 

παραγωγικής διαδικασίας που 

οφείλονται σε λανθασµένους 

χειρισµούς των πρώτων υλών. 

� Ελέγχουν την καταλληλότητά 

τους και απορρίπτουν ακα-

τάλληλες πρώτες ύλες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Κατανοούν τις συνταγές πα-

ρασκευής των διαφόρων προ-

ϊόντων αρτοποιίας και ζαχα-

ροπλαστικής και: 

� επιλέγουν τον τύπο του 

αλεύρου και τις κατάλλη-

λες πρώτες ύλες,, 

� χρησιµοποιούν σωστά τα 

απαιτούµενα εργαλεία, 

συσκευές και µηχανήµα-

τα, 

� ακολουθούν τα προβλε-

πόµενα στάδια της παρα-

γωγικής διαδικασίας, 

για κάθε προϊόν που παρά-

γουν. 

� Αντιλαµβάνονται τα σφάλµα-

τα που πιθανόν παρουσιάζο-

νται κατά την παραγωγική δι-

αδικασία και εφαρµόζουν 

τους ενδεδειγµένους τρόπους 

για την επίλυσή τους. 

 

 

 

 

� Αναλαµβάνουν τις ευθύνες 

τους σε περιπτώσεις εντοπι-

σµού πρώτων υλών µε προ-

βλήµατα. 

� Προωθούν την προµήθεια 

καινοτόµων πρώτων υλών για 

την παραγωγή καινοτόµων 

προϊόντων αρτοποιίας - ζαχα-

ροπλαστικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Συνεργάζονται οµαδικά µε το 

προσωπικό της επιχείρησης 

για την υλοποίηση των συ-

νταγών. 

� Επιβλέπουν στο βαθµό των 

αρµοδιοτήτων τους την ορθή 

εκτέλεση των συνταγών. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων 

αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής 

� Κατονοµάζουν τα ποιοτικά, 

ποσοτικά και οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά µε τα οποία 

προδιαγράφεται η ποιότητα 

ενός προϊόντος αρτοποιίας και 

ζαχαροπλαστικής. 

� Αναφέρουν τους ελέγχους 

προσδιορισµού της ποιότητας 

των προϊόντων. 

� Περιγράφουν τις διαδικασίες 

των µακροσκοπικών και ορ-

γανοληπτικών ελέγχων ποιό-

τητας των προϊόντων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Κοστολόγηση προϊόντων αρτο-

ποιίας - ζαχαροπλαστικής 

∆ιαχείριση αποθήκης 

� Αναλύουν και επεξηγούν τη 

σηµασία της κοστολόγησης 

για µια επιχείρηση παραγωγής 

και διακίνησης προϊόντων αρ-

τοποιίας και ζαχαροπλαστι-

κής. 

� Κατανοούν το ρόλο του κό-

στους παραγωγής και του 

κέρδους της επιχείρησης. 

� Προσδιορίζουν την έννοια και 

το αντικείµενο του κάθε εί-

δους προτύπων (προδιαγρα-

φές αγορών, πρότυπες συντα-

γές, πρότυπες αποδόσεις, πρό-

τυπα µεγέθη/βάρη προϊόντων, 

πρότυπο κόστος προϊόντος). 

� Προσδιορίζουν την έννοια του 

κόστους προϊόντος, επεξη-

γούν και χαρακτηρίζουν τα 

διάφορα είδη κόστους, ανα-

φέρουν και αναλύουν τις κα-

τηγορίες δαπανών της επισι-

τιστικής µονάδας. 

� Κατανοούν τη σηµασία της 

διαχείρισης αποθεµάτων. 

� Περιγράφουν τη λειτουργία 

λογισµικών προγραµµάτων 

� Κατανοούν τη σηµασία τους 

και εφαρµόζουν πιστά τους 

κανόνες ασφαλείας καθαριό-

τητας και υγιεινής. 

 

� Εντοπίζουν προβλήµατα νο-

θείας των πρώτων υλών. 

� ∆ιασφαλίζουν την ορθή επι-

λογή των πρώτων υλών µέσω 

πιστοποιητικών ποιότητας µε 

τα οποία απαιτούν να συνο-

δεύονται κατά την παραλαβή 

τους. 

� Ελέγχουν και διασφαλίζουν 

την ορθή εκτέλεση των συ-

νταγών των προϊόντων που 

παρασκευάζουν. 

� ∆ιασφαλίζουν την ασφαλή 

αποθήκευση των πρώτων υ-

λών και τη σωστή διατήρηση 

των προϊόντων µέχρι τη διά-

θεσή τους. 

� Πραγµατοποιούν απλούς, κα-

τά βάση µακροσκοπικούς, ε-

λέγχους (δοκιµές ποσοτικής 

περιγραφικής ανάλυσης, σύ-

γκρισης ζεύγους, πολλαπλών 

συγκρίσεων, αρεσκείας κ.ά.) 

στα παραγόµενα προϊόντα. 

 

� Εκτιµούν τον κύκλο των ερ-

γασιών της επιχείρησης και 

υπολογίζουν τη συµµετοχή 

του λειτουργικού κόστους της 

επιχείρησης σε κάθε παραγό-

µενο προϊόν. 

� Υπολογίζουν το κόστος κάθε 

µονάδας παραγόµενου προϊό-

ντος µε τη χρήση προτύπων 

και ενσωµάτωσης σ’ αυτό του 

κόστους των πρώτων υλών 

του. 

� Εντοπίζουν προβλήµατα αύ-

ξησης του κόστους παραγω-

γής, συντάσσουν εκθέσεις ε-

λέγχου κόστους και προτεί-

νουν λύσεις για τη µείωσή 

του. 

� Τιµολογούν τα προϊόντα µε 

βάση το κόστος τους και την 

πολιτική της επιχείρησης. 

� Προσδιορίζουν τα πρότυπα 

και τις βασικές ανάγκες προ-

µηθειών. 

� Εκτελούν αγορές µε βάση τις 

ανάγκες της επιχείρησης. 

� Παραλαµβάνουν εµπορεύµα-

 

 

 

 

 

� Προσδιορίζουν τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των παραγό-

µενων προϊόντων και τη θετι-

κή τους επίδραση στην προ-

σέλκυση των πελατών - κατα-

ναλωτών. 

� Θέτουν όρια ασφαλών κριτη-

ρίων επιλογής των πρώτων 

υλών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Εφαρµόζουν καλές πρακτικές 

βελτίωσης του κόστους παρα-

γωγής των προϊόντων (µείωση 

λειτουργικών δαπανών, αύξη-

ση της παραγωγικότητας 

κ.ά.). 

�  Εξασφαλίζουν οµαλές συν-

θήκες τροφοδοσίας της απο-

θήκης και διακίνησης των 

προϊόντων που παράγουν σε 

µαζική κλίµακα. 
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για τη διαχείριση των αποθε-

µάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γνωστικό αντικείµενο: 
Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο 

εργασίας 

� Κατανοούν τη σηµασία της 

υγιεινής και ασφάλειας στον 

εργασιακό τους χώρο. 

� Περιγράφουν τις κατάλληλες 

συνθήκες που πρέπει να επι-

κρατούν στους χώρους εργα-

σίας. 

� Απαριθµούν τις φροντίδες για 

την προσωπική τους υγιεινή 

και την υγιεινή των χώρων 

εργασίας τους. 

� Περιγράφουν τις συνθήκες για 

την ασφαλή διακίνηση και 

αποθήκευση τροφίµων και τη 

διατήρηση έτοιµων προϊό-

ντων. 

� Ορίζουν την έννοια του επαγ-

γελµατικού κινδύνου, απαριθ-

µούν της πηγές του επαγγελ-

µατικού κινδύνου και αναφέ-

ρουν και τις επιπτώσεις του 

στην κοινωνία, την επιχείρη-

ση και την οικονοµία. 

� Κατανοούν τις έννοιες του ερ-

γατικού ατυχήµατος, απαριθ-

µούν τις αιτίες των εργατικών 

ατυχηµάτων, και αναφέρουν 

τα µέτρα που πρέπει να λαµ-

βάνονται - τόσο από τον ερ-

γοδότη, όσο και από τον ερ-

γαζόµενο - για την αποφυγή 

τους. 

� Απαριθµούν τις αιτίες και 

τους τρόπους µετάδοσης µιας 

πυρκαγιάς, αναφέρουν τους 

τρόπους και αναγνωρίζουν τα 

µέσα καταστολής τους. 

τα σύµφωνα µε τα πρότυπα 

ελέγχου. 

� ∆ιαχειρίζονται τα αποθέµατα. 

� Εκτελούν λογιστικές και 

πραγµατικές απογραφές στην 

αποθήκη. 

� Χρησιµοποιούν λογισµικά 

προγράµµατα για την κοστο-

λόγηση και τιµολόγηση των 

προϊόντων της επιχείρησης 

και τη διαχείριση των αποθε-

µάτων της αποθήκης της. 

 

� Αναγνωρίζουν τους χηµικούς 

κινδύνους από τη χρήση των 

απορρυπαντικών, επιλέγουν 

ασφαλή υλικά καθαρισµού, 

απολύµανσης και απεντόµω-

σης και ακολουθούν τις οδη-

γίες, που αναγράφονται στη 

συσκευασία τους. 

� Αναγνωρίζουν τους κινδύνους 

στους χώρους εργασίας καθώς 

και τους κινδύνους που προ-

κύπτουν από τη χρήση του 

µηχανολογικού εξοπλισµού 

και αντιµετωπίζουν την εµφά-

νιση προβληµάτων. 

� ∆ιαχωρίζουν τις κατηγορίες 

των πυρκαγιών και επιλέγουν 

τη σωστή µέθοδο για την κα-

ταστολή τους, χειρίζονται 

τους φορητούς πυροσβεστή-

ρες, τα µέσα των πυροσβεστι-

κών σταθµών και τους κρου-

νούς των πυροσβεστικών φω-

λιών, λαµβάνουν όλα τα απαι-

τούµενα µέτρα για την αντι-

µετώπισή για την πρόληψή 

τους. 

� ∆ιακρίνουν τις διάφορες ση-

µάνσεις των χώρων εργασίας 

από άποψη ασφάλειας του 

προσωπικού και ασφαλούς 

χρήσης µηχανολογικού εξο-

πλισµού. 

� Χρησιµοποιούν όλα τα µέσα 

προστασίας του εργατικού 

δυναµικού για την εξασφάλι-

ση της οµαλής εργασίας. 

� Εφαρµόζουν βασικές αρχές 

παροχής πρώτων βοηθειών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Οριοθετούν τους κανόνες ε-

φαρµογής της ασφάλειας ερ-

γασίας για την πρόληψη των 

εργατικών ατυχηµάτων. 

� Συνεργάζονται οµαδικά στην 

εφαρµογή προληπτικών και 

διορθωτικών ενεργειών για 

την ολοκλήρωση ενός σχεδίου 

δράσης ασφάλειας εργασίας. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Στο πρώτο έτος µαθητεία,ς η άσκηση των µαθητών θα επικεντρωθεί στην παρασκευή προϊόντων που αναφέρονται 

στο πρόγραµµα σπουδών της ειδικότητας και συγκεκριµένα: 
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� για την αρτοποιία, στην παρασκευή όλων των τύπων άρτου µε µαγιά και προζύµι, µε χρήση όλων των τύπων α-

λεύρων σίτου, καλαµποκιού και σικάλεως, 

� για τη ζαχαροπλαστική, στην παρασκευή σιροπιαστών γλυκών ταψιού και κατσαρόλας, µικρών γλυκών (του κι-

λού,) κρεµών, µους και ζελέ. 

2. Στο δεύτερο έτος Μαθητείας η άσκηση των µαθητών θα επικεντρωθεί στην παρασκευή προϊόντων που αναφέρονται 

αντίστοιχα στο πρόγραµµα σπουδών του δευτέρου έτους της ειδικότητας και συγκεκριµένα: 

� για την αρτοποιία, στην παρασκευή όλων των τύπων αρτοσκευασµάτων σφολιάτας µε αλµυρές και γλυκές ζύµες, 

και αρτιδίων γεύσεων, κουλουριών, κριτσινιών, παξιµαδιών και φρυγανιών και πιττών, 

� για τη ζαχαροπλαστική, στην παρασκευή παντεσπανιών, τουρτών και παστών, προϊόντων σοκολάτας, παγωτών, 

γλυκών κουταλιού και κοµποστών, βουτηµάτων, µπισκότων και cakes. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρ-

κεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Μικροβιολογία τροφίµων & 

τροφοδηλητηριάσεις 
� Αναφέρουν χαρακτηριστικές 

κατηγορίες και είδη µικροορ-

γανισµών που συναντούνται 

στα τρόφιµα, εξηγούν την 

προέλευση και τις συνθήκες 

ανάπτυξής τους και περιγρά-

φουν τις επιπτώσεις τους στα 

τρόφιµα. 

� Εξηγούν την επικινδυνότητα 

των παθογόνων µικροοργανι-

σµών για την πρόκληση των 

τροφικών δηλητηριάσεων. 

� Αναφέρουν τους κανόνες α-

τοµικής υγιεινής και τα απα-

ραίτητα µέτρα για τη σωστή 

αποθήκευση, διακίνηση και 

διατήρηση των πρώτων υλών 

και των παραγόµενων προϊό-

ντων, που αποσκοπούν στην 

παρεµπόδιση της ανάπτυξης 

των παθογόνων µικροοργανι-

σµών και την πρόληψη των 

τροφικών δηλητηριάσεων και 

τροφικών λοιµώξεων. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

∆ιασφάλιση ποιότητας προϊό-

ντων Αρτοποιίας - Ζαχαροπλα-

στικής 
� ∆ιακρίνουν τη διαφοροποίηση 

µεταξύ πιστοποίησης και δια-

πίστευσης µια επιχείρησης 

τροφίµων. 

� Αναγνωρίζουν τη συµβολή 

ενός Συστήµατος Ανάλυσης 

και Προσδιορισµού Κρίσιµων 

Σηµείων Ελέγχου (HACCP) 

και ενός Συστήµατος ∆ιασφά-

λισης Ποιότητας (ISΟ) στην 

παραγωγή ασφαλών τροφί-

µων. 

� Κατανοούν τη σπουδαιότητα 

εφαρµογής τους για τη δηµό-

σια εικόνα της επιχείρησης. 

� Αναφέρουν τις βασικές αρχές 

τους και τους επιµέρους κα-

νόνες υγιεινής και ασφάλειας 

 

 

 

 
� Εφαρµόζουν τους κανόνες 

ορθής υγιεινής πρακτικής για 

την πρόληψη εµφάνισης τρο-

φικών δηλητηριάσεων. 

� Λαµβάνουν όλες τις απαραί-

τητες προληπτικές ενέργειες 

για την παρεµπόδιση της ανά-

πτυξης παθογόνων µικροορ-

γανισµών. 

� Εφαρµόζουν όλους τους κα-

νόνες ατοµικής υγιεινής. 

� Τηρούν όλες τις απαραίτητες 

διορθωτικές ενέργειες σε πε-

ρίπτωση εµφάνισης αλλοιω-

µένων τροφίµων. 

� Ανακαλούν τρόφιµα που έ-

χουν εµφανίσει αλλοίωση 

πριν φθάσουν στον κατανα-

λωτή, µέσα από ένα ολοκλη-

ρωµένο σχέδιο δράσης. 

� ∆ηµοσιοποιούν την εµφάνιση 

αλλοιωµένων τροφίµων µε 

σκοπό την προφύλαξη της υ-

γείας των καταναλωτών - πε-

λατών. 

 

 

 

 

� Εφαρµόζουν τους επιµέρους 

κανόνες υγιεινής και ασφά-

λειας τροφίµων, σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις του προτύπου 

του HACCP και του ISO 

22000, διασφαλίζοντας την 

παραγωγή προϊόντων υψηλών 

ποιοτικών προδιαγραφών. 

� Εφαρµόζουν προληπτικές και 

διορθωτικές ενέργειες σύµ-

φωνα µε τις απαιτήσεις του 

προτύπου ISO 22000. 

� Εξασφαλίζουν την υγεία του 

καταναλωτή µε τη διασφάλι-

ση ποιότητας των παραγοµέ-

νων τροφίµων, προωθούν την 

καλή εικόνα της επιχείρησης 

και δηµιουργούν περιβάλλον 

 

 

 

 

� Συντάσσουν τους κανόνες ορ-

θής υγιεινής πρακτικής, ελέγ-

χουν και βελτιώνουν τις συν-

θήκες αποθήκευσης πρώτων 

υλών, παραγωγής και διακί-

νησης των προϊόντων αρτο-

ποιίας και ζαχαροπλαστικής. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Εξελίσσουν τις οργανωτικές 

τους ικανότητες, συµβάλλουν 

στη δηµιουργία προϊόντων 

υψηλών ποιοτικών προδια-

γραφών µε αυξηµένη αγορα-

στική αξία. 
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τροφίµων σύµφωνα µε τις α-

παιτήσεις τους. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Ζαχαροπλαστική & παρασκευή 

καινοτόµων προϊόντων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Marketing - Προώθηση προϊό-

ντων αρτοποιίας - ζαχαροπλα-

στικής 

� Ορίζουν την έννοια και ανα-

φέρουν τις βασικές αρχές του 

Μάρκετινγκ. 

� Κατηγοριοποιούν τις οµάδες 

των εν δυνάµει πελατών 

(τµηµατοποίηση, οµαδοποίη-

ση), αναλύουν και επεξηγούν 

την έννοια του στοχευµένου 

κοινού. 

� Αναλύουν τις έννοιες που α-

φορούν στην εξυπηρέτηση και 

τη συµπεριφορά πελατών (ι-

εµπιστοσύνης στον κατανα-

λωτή. 

 

 

 

 

� Παρασκευάζουν πρωτότυπα 

προϊόντα ζαχαροπλαστικής 

,λαµβάνοντας υπόψη τις τά-

σεις της αγοράς. 

� Πραγµατοποιούν και παρου-

σιάζουν συνταγές µε ιδιαίτερα 

ελκυστικό περιεχόµενο. 

� Υλοποιούν προϊόντα υψηλής 

θρεπτικής αξίας. 

� ∆ηµιουργούν προϊόντα για 

ευαίσθητες οµάδες (διαβητι-

κοί, καρδιοπαθείς κ.ά.). 

� Χρησιµοποιούν το διαδίκτυο 

και τις νέες τεχνολογίες για 

την κατανόηση σύγχρονων 

µεθόδων ζαχαροπλαστικής. 

� Προωθούν τα παραγόµενα 

προϊόντα µέσω της συµµετο-

χής τους σε γευστικές δοκι-

µές. 

� Συµµετέχουν σε εκδηλώσεις 

φιλανθρωπικού και κοινωνι-

κού περιεχοµένου, αναδει-

κνύοντας τα πρωτότυπα προ-

ϊόντα τους. 

� Συµµετέχουν σε εκθέσεις & 

διαγωνισµούς καινοτόµων 

προϊόντων. 

� Κινητοποιούν τους κατανα-

λωτές, οργανώνοντας οργα-

νοληπτικές δοκιµές καινοτό-

µων προϊόντων ζαχαροπλα-

στικής. 

� Ενηµερώνουν διατροφικά το 

κοινό για τη συµβολή των 

προϊόντων αρτοποιίας - ζαχα-

ροπλαστικής στην υγιεινή δι-

ατροφή. 

 

� Μελετούν τη συµπεριφορά 

του στοχευµένου αγοραστικού 

κοινού, ως προς τις ανάγκες 

του και την καταναλωτική του 

συµπεριφορά και τις συγκρί-

νουν µε τις τάσεις της αγοράς. 

� Εφαρµόζουν τους κανόνες 

προώθησης και βελτίωσης της 

προώθησης των παραγόµενων 

προϊόντων στην αγορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Κοινωνικοποιούνται µέσα από 

τη δραστηριοποίησή τους σε 

εκδηλώσεις παρουσίασης των 

προϊόντων τους. 

� Συµβάλλουν στη δηµιουργία 

νέων προϊόντων, εισάγοντας 

νέα πρότυπα στην αγορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Κατανοούν τους ρυθµούς και 

τις τάσεις της αγοράς, παρά-

γουν και προωθούν τα αντί-

στοιχα προϊόντα. 
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κανοποίηση πελατών, οφέλη, 

βελτίωση υπηρεσιών, συγκρι-

τική αξιολόγηση, σχόλια πε-

λατών). 

� Αναλύουν τους κανόνες και 

τις πρακτικές διείσδυσης στην 

αγορά. 
 

 

 


