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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. Η 

τελική διαµόρφωσή του θα προκύψει από τη συνεργασία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 

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

Οι χώροι µαθητείας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το περιεχόµενο της πρακτικής άσκησης (οι 

τοµείς δραστηριοτήτων / µαθησιακοί στόχοι) είναι κοινό για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση στην οποία 

πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση είναι αυτή η οποία καθορίζει τη σειρά, τη χρονική διάρκεια και τον τό-

πο εκπαίδευσης στον οποίο θα υλοποιείται για κάθε χρόνο µαθητείας η κάθε δραστηριότητα. 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ως Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ορίζεται ο/η επαγγελµατίας ο/η οποίος/α γνωρίζοντας την µαγειρική και ε-

στιατορική τέχνη και στοιχεία ζαχαροπλαστικής εργάζεται στην κουζίνα της επισιτιστικής µονάδας (σε εσω-

τερικούς ή υπαίθριους χώρους), επιµελείται και οργανώνει τη λειτουργία της κουζίνας, προετοιµάζει, παρα-

σκευάζει και παραθέτει τα εδέσµατα για µικρές και µεγάλες οµάδες ατόµων σύµφωνα µε τις καθορισµένες 

προδιαγραφές ποιότητας της επισιτιστικής µονάδας και τα προβλεπόµενα επίπεδα υγιεινής. 

Τα κύρια επαγγελµατικά καθήκοντα του/της Μάγειρα/ισσας αφορούν: 

� στην παρασκευή και παράθεση εδεσµάτων κάθε µορφής και ποικιλίας µε βάση τις πρότυπες συντα-

γές και τις συνταγές που συντάσσει ο ίδιος, 

� στον ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των πρώτων υλών και των εδεσµάτων, 

� στην κατανοµή και στον τεµαχισµό των πρώτων υλών, στην προετοιµασία τους και στη χρήση τους 

µε σκοπό την παρασκευή και την παράθεση των εδεσµάτων/γλυκισµάτων, 

� στη σύνθεση του µενού µε βάση τις αγορανοµικές διατάξεις, τους κανόνες γαστρονοµίας, υγιεινής 

και ασφαλούς διαχείρισης πρώτων υλών και τροφίµων, 

� στη διακόσµηση και παρουσίαση των εδεσµάτων, 

� στην παρασκευή επιδορπίων (γλυκών, παγωτών, αρτοσκευασµάτων), 

� στην οργάνωση και διοίκηση της κουζίνας. 

Ο πτυχιούχος της ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης µπορεί να εργασθεί: 

� σε επισιτιστικές µονάδες διαφόρων οργανισµών και επιχειρήσεων όπως: 

� εστιατόρια ξενοδοχειακών µονάδων και χώρων αναψυχής, 

� εστιατόρια βιοµηχανικών µονάδων, 

� εστιατόρια µεταφορικών µέσων (τρένων, κρουαζιερόπλοιων, πλοίων ακτοπλοΐας κ.ά.), 

� εστιατόρια µονάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, 

� εστιατόρια σχολείων, νοσοκοµείων, ιδρυµάτων, κατασκηνώσεων, 

� ανεξάρτητες επισιτιστικές µονάδες (εστιατόρια, ταβέρνες, ταχυφαγεία κ.ά.), 

� σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συστηµατοποιηµένου επισιτισµού (catering), 

� σε βιοµηχανίες/ βιοτεχνίες επεξεργασίας τροφίµων και πρώτων υλών, 

� ως στέλεχος σε τµήµατα οργανωµένης κουζίνας, 

� ως αυτοαπασχολούµενος σε δική του επιχείρηση. 
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ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ 

 

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: 

Αρχές λειτουργίας επισιτιστι-

κών µονάδων 

� Περιγράφουν τις κατηγορίες 

και τις µορφές των επισιτιστι-

κών επιχειρήσεων. 

� Περιγράφουν τους κύριους 

και βοηθητικούς χώρους των 

εστιατορίων. 

� Αναφέρουν τις λειτουργίες 

των εγκαταστάσεων των βοη-

θητικών χώρων του εστιατο-

ρίου. 

� Αναφέρουν τις εγκαταστάσεις 

της τραπεζαρίας. 

� Απαριθµούν τον αναγκαίο ε-

ξοπλισµό του εστιατορίου και 

περιγράφουν τα χαρακτηρι-

στικά του. 

� Αναγνωρίζουν και περιγρά-

φουν τους τρόπους ασφαλούς 

χρήσης των εγκαταστάσεων 

και του εξοπλισµού των βοη-

θητικών χώρων και της τρα-

πεζαρίας του εστιατορίου. 

� Αναφέρουν τη σύνθεση και 

περιγράφουν τα προσόντα και 

τα καθήκοντα του προσωπι-

κού του εστιατορίου. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τις εργασίες που πραγµατο-

ποιούνται στον χώρο του ε-

στιατορίου πριν την άφιξη 

των πελατών, κατά την παρα-

µονή τους και µετά την ανα-

χώρησή τους απ’ αυτόν. 

� Αναφέρουν τα κύρια και βοη-

θητικά γεύµατα και περιγρά-

φουν την οργάνωση και τη 

σύνθεσή τους, κατονοµάζουν 

τα χρησιµοποιούµενα σκεύη 

και περιγράφουν τον τρόπο 

και τους βασικούς κανόνες 

σερβιρίσµατός τους. 

� Περιγράφουν τους κανόνες 

προετοιµασίας των σκευών 

και της ασφαλούς µεταφοράς 

τους κατά το σερβίρισµα και 

την αποµάκρυνση µετά τη 

 

 

 

� Εφαρµόζουν τις προδιαγραφές 

που ορίζει η ελληνική νοµο-

θεσία για τους διάφορους τύ-

πους επισιτιστικών επιχειρή-

σεων. 

� Οργανώνουν τον απαραίτητο 

εξοπλισµό της τραπεζαρίας, 

χρησιµοποιούν και συντηρούν 

τον εξοπλισµό µε ασφάλεια. 

� Τηρούν τους κανόνες ατοµι-

κής υγιεινής. 

� ∆ιασφαλίζουν την καθαριότη-

τα των χώρων. 

� Κατανοούν τα στάδια προε-

τοιµασίας της τραπεζαρίας για 

κάθε τύπο γεύµατος και την 

προετοιµάζουν σύµφωνα µε 

το πλάνο εργασίας. 

� Εφαρµόζουν όλους τους τρό-

πους σερβιρίσµατος και ανα-

γνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα 

και τα µειονεκτήµατα του κα-

θενός. 

� Προετοιµάζουν τις συσκευές 

και τα σκεύη για κάθε τρόπο 

σερβιρίσµατος. 

� Συµµετέχουν στο σερβίρισµα 

από µπουφέ, στην οργάνωση 

ειδικών εκδηλώσεων στην 

τραπεζαρία και στην αποκα-

τάσταση της αίθουσας µετά το 

σερβίρισµα. 

� Προσφέρουν ολοκληρωµένες 

και συµπληρωµατικές εργασί-

ες στο εστιατόριο και συνερ-

γάζονται µε το προσωπικό της 

τραπεζαρίας για τη µεγαλύτε-

ρη δυνατή απόδοση της επι-

χείρησης. 
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χρησιµοποίησή τους. 

� Αναφέρουν τα χαρακτηριστι-

κά και τις διαδικασίες των δι-

αφόρων συστηµάτων λειτουρ-

γίας της τραπεζαρίας (ταµπλ 

ντ’ οτ, α λα καρτ, µπουφέ, ει-

δικές εκδηλώσεις) και κατο-

νοµάζουν τα στάδια οργάνω-

σης της εργασίας για κάθε 

σύστηµα λειτουργίας. 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Τροφογνωσία - ∆ιατροφική αξία 

των τροφών 

� Αναγνωρίζουν τα διάφορα εί-

δη των βασικών τροφίµων και 

των προϊόντων και τα κατα-

τάσσουν σε κατηγορίες ανά-

λογα µε τη µορφή, τη σύστα-

ση και την προέλευσή τους. 

� Αναφέρουν τα χαρακτηριστι-

κά, τις ιδιότητες και τη δια-

τροφική τους αξία. 

� Αναφέρουν τις χρήσεις τους 

στη µαγειρική και ζαχαρο-

πλαστική. 

� Κατονοµάζουν τις µορφές και 

τη συσκευασία µε τις οποίες 

διακινούνται στο εµπόριο. 

� Αναφέρουν για κάθε κατηγο-

ρία τροφίµων τους παράγο-

ντες που επιδρούν στην ποιό-

τητά τους. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τις διαδικασίες ελέγχου της 

ποιότητας και της καταλληλό-

τητάς τους, τους τρόπους και 

τις µεθόδους της ασφαλούς 

διαχείρισής τους. 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Υγιεινή τροφίµων - ∆ιασφάλιση 

ποιότητας 

� Αναφέρουν τις αιτίες και τους 

παράγοντες που προκαλούν 

αλλοιώσεις στα τρόφιµα. 

� Κατονοµάζουν και κατανοούν 

τους κινδύνους στην υγεία 

των ανθρώπων από αλλοιω-

µένα τρόφιµα. 

� Αναφέρουν και κατατάσσουν 

ανάλογα µε την προέλευσή 

τους τους κινδύνους που α-

πειλούν την ποιότητα των 

τροφίµων. 

� Ορίζουν τις τροφοτοξινώσεις 

και τροφολοιµώξεις,και κατο-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ελέγχουν την ποιότητά των 

τροφίµων, εκτιµούν την εµπο-

ρική τους αξία και αναφέρουν 

τους παράγοντες που την 

προσδιορίζουν. 

� Αναγνωρίζουν µε µακροσκο-

πικούς ελέγχους τις αλλοιώ-

σεις που υφίστανται τα διά-

φορα τρόφιµα και αξιολογούν 

την καταλληλότητά τους. 

� ∆ιασφαλίζουν την ποιότητά 

τους µε σωστές διαδικασίες 

παραλαβής, διαχείρισης και 

αποθήκευσή. 

� Εκτιµούν τη σηµασία της κα-

τανάλωσής των διαφόρων 

τροφίµων και των τροφών 

τους για τον ανθρώπινο οργα-

νισµό. 

� Επιλέγουν µε βάση τη δια-

τροφική τους αξία και τη θερ-

µιδική τους αξία τα κατάλλη-

λα κατά περίπτωση τρόφιµα 

για τις διάφορες παρασκευές 

της µαγειρικής και ζαχαρο-

πλαστικής. 

 

 

 

� Εφαρµόζουν τους ενδεδειγµέ-

νους για κάθε κατηγορία τρο-

φίµων ελέγχους για τη διαπί-

στωση των προβλεπόµενων 

από το νόµο ποιοτικών χαρα-

κτηριστικών τους. 

� Εφαρµόζουν τις απαιτούµενες 

από τις υγειονοµικές διατάξεις 

συνθήκες αποθήκευσης και 

συντήρησης των τροφίµων 

και των παρασκευασµάτων, 

προκειµένου να προστατευτεί 

η υγεία των πελατών. 
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νοµάζουν τις σοβαρότερες απ’ 

αυτές, αναφέρουν για κάθε 

µια απ’ αυτές τους µικροορ-

γανισµούς που τις προκαλούν 

και τα τρόφιµα στα οποία συ-

ναντώνται, τα συµπτώµατά 

τους και τις µεθόδους προφύ-

λαξης. 

� Περιγράφουν τα διάφορα συ-

στήµατα διασφάλισης ποιότη-

τας (HACCP και ISO) για τις 

επιχειρήσεις µαζικής εστίασης 

και αναφέρουν τα σχετικά µε 

τον έλεγχο και τη διακίνηση 

των τροφίµων, την υγιεινή του 

προσωπικού και των χώρων 

της επιχείρησης µέτρα που 

καθορίζονται απ’ αυτά. 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Οργάνωση και λειτουργία κου-

ζίνας - Εγκαταστάσεις και εξο-

πλισµός 

� Προσδιορίζουν τους απαιτού-

µενους χώρους και τη διαρ-

ρύθµιση της κουζίνας µιας 

πλήρως οργανωµένης επισιτι-

στικής µονάδας. 

� Κατονοµάζουν και περιγρά-

φουν τις εγκαταστάσεις της 

κουζίνας (ύδρευση, αποχέ-

τευση, φωτισµός, αερισµός, 

κλιµατισµός, πυρασφάλεια, 

πυρανίχνευση, παροχή αερίου 

καυσίµου) και εξηγούν τη 

σκοπιµότητά τους. 

� Αναφέρουν τις κατηγορίες 

του βασικού εξοπλισµού και 

των µηχανών και συσκευών 

που συναντώνται σε µια πλή-

ρως εξοπλισµένη κουζίνα και 

περιγράφουν τη λειτουργία 

τους. 

� Κατονοµάζουν τα µαγειρικά 

σκεύη και τα εργαλεία κουζί-

νας και αναφέρουν τα υλικά 

κατασκευής τους και τις χρή-

σεις τους. 

� Ορίζουν τη σύνθεση του προ-

σωπικού της κουζίνας και πε-

ριγράφουν τα προσόντα και 

τα καθήκοντά τους. 

� Συσχετίζουν τη στολή και την 

εµφάνιση του προσωπικού µε 

τους κανόνες υγιεινής και α-

σφάλειας. 

� Υιοθετούν και εφαρµόζουν 

συγκεκριµένους αυστηρούς 

κανόνες προσωπικής υγιεινής. 
� Εφαρµόζουν αυστηρά τους 

κανονισµούς για την καθαριό-

τητα του εργασιακού τους πε-

ριβάλλοντος (χώρων και πά-

γκων εργασίας, µηχανηµάτων, 

εργαλείων, σκευών και ιµατι-

σµού), χρησιµοποιούν τα κα-

τάλληλα είδη και µέσα καθα-

ρισµού και λαµβάνουν τις α-

παραίτητες προφυλάξεις. 

� Εφαρµόζουν τα σηµαντικά 

κρίσιµα σηµεία από την προ-

µήθεια µέχρι τη διάθεση των 

τροφίµων, σύµφωνα µε τις 

αρχές των συστηµάτων δια-

σφάλισης ποιότητας. 

 

 

 

 

� Συνδέουν µε ασφάλεια τα µη-

χανήµατα και τις συσκευές 

στα δίκτυα των εγκαταστάσε-

ων ακολουθώντας τις από τις 

σχετικές πολεοδοµικές διατά-

ξεις και τις οδηγίες των κατα-

σκευαστών τους καθοριζόµε-

νες διαδικασίες. 

� Χειρίζονται και συντηρούν 

όλες τις κατηγορίες και τα εί-

δη του εξοπλισµού της κουζί-

νας. 

� Κατανοούν τα προγράµµατα 

εργασίας του προσωπικού και 

εφαρµόζουν αυτά που αφο-

ρούν στις αρµοδιότητες της 

θέσης που κατέχουν. 

� Χρησιµοποιούν την ορολογία 

και εφαρµόζουν τους όρους 

της κουζίνας ως µέσο επικοι-

νωνίας. 

� Αντιλαµβάνονται τις συνέπει-

ες των καλών σχέσεων µεταξύ 

των διαφόρων τµηµάτων της 

κουζίνας για την εύρυθµη και 

αποδοτική λειτουργία της επι-

σιτιστικής µονάδας. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Ανατοµία - Τεµαχισµός κρεάτων 

και αλιευµάτων 

� Περιγράφουν τη δοµή του 

κρέατος και των µυών του και 

αναφέρουν τα ορατά µέρη 

του. 

� Αναφέρουν τους παράγοντες 

που καθορίζουν την ποιότητα 

και τα οργανοληπτικά χαρα-

κτηριστικά του κρέατος. 

� ∆ιακρίνουν τα επιµέρους 

τµήµατα και τεµάχια των 

σφαγίων των µεγαλόσωµων 

θηλαστικών. 

� Εξηγούν τις κατηγορίες ποιό-

τητας των επιµέρους τµηµά-

των και αναφέρουν τις χρή-

σεις τους στη µαγειρική. 

� Κατονοµάζουν τα παράγωγα 

και τα υποπροϊόντα του κρέα-

τος και αναφέρουν τις χρήσεις 

τους στη µαγειρική. 

� Αναφέρουν και διακρίνουν τις 

διάφορες κατηγορίες και τα 

είδη των ψαριών, των οστρα-

κόδερµων και µαλακίων και 

αναφέρουν τις χρήσεις τους 

στη µαγειρική. 

� Αναφέρουν τα εργαλεία και 

σκεύη που χρησιµοποιούνται 

για τον τεµαχισµό και την ε-

πεξεργασία των κρεάτων και 

των ψαριών. 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Μαγειρική Τέχνη - Ελληνική 

και διεθνής κουζίνα 

Προετοιµασία κουζίνας 

� Περιγράφουν τα στάδια των 

απαιτούµενων για την προε-

τοιµασία της κουζίνας ενερ-

γειών. 

� Αναφέρουν τους τρόπους δια-

τήρησης των προεπεξεργα-

σµένων τροφών. 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Κατανοούν τους παράγοντες 

που καθορίζουν την ποιότητα 

και τα οργανοληπτικά χαρα-

κτηριστικά των κρεάτων και 

των αλιευµάτων. 

� Αναγνωρίζουν την προέλευση 

και τα επιµέρους τµήµατα των 

κρεάτων των σφαγίων (βοοει-

δών, χοίρων και αµνοεριφί-

ων). 

� Επιλέγουν ανάλογα µε τις 

προς εκτέλεση εργασίες τεµα-

χισµού τα κατάλληλα εργα-

λεία και σκεύη και τα χρησι-

µοποιούν µε ασφάλεια. 

� Πραγµατοποιούν πρωτογενείς 

και δευτερογενείς τεµαχι-

σµούς και χρησιµοποιούν τα 

ανάλογα τεµάχια στις κατάλ-

ληλες παρασκευές. 

� Προετοιµάζουν παράγωγα και 

τα υποπροϊόντα του κρέατος 

για τις ανάλογες παρασκευές. 

� Εφαρµόζουν τους ενδεδειγµέ-

νους τρόπους αποθήκευσης 

των νωπών και κατεψυγµένων 

κρεάτων. 

� Ελέγχουν τη φρεσκότητα των 

ψαριών. 

� Εφαρµόζουν τις διάφορες τε-

χνικές τεµαχισµού και φιλε-

ταρίσµατος των ψαριών και 

των άλλων αλιευµάτων. 

� Τεµαχίζουν τα αλιεύµατα 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

των συνταγών των εδεσµάτων 

που παρασκευάζουν. 

� Αποθηκεύουν και συντηρούν 

τα αλιεύµατα στις κατάλληλες 

θερµοκρασίες. 

 

 

� Προετοιµάζουν τους χώρους 

και τα σκεύη της κουζίνας. 

� Εκτελούν τις απαιτούµενες 

προκαταρτικές εργασίες προε-

τοιµασίας πριν την τελική πα-

ρασκευή των εδεσµάτων. 

� ∆ιατηρούν σωστά, ώστε να 

παραµένουν αναλλοίωτα τα 

προεπεξεργασµένα τρόφιµα. 

� Προετοιµάζουν το τµήµα για 
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Τεχνικές παρασκευής εδεσµάτων 

� Κατονοµάζουν όλους τους 

τρόπους χρήσης και την επί-

δραση της φωτιάς στις παρα-

σκευές. 

� Αναφέρουν τις τεχνικές και 

τους τρόπους βρασµού, τηγα-

νίσµατος και ψησίµατος των 

διαφόρων παρασκευών, τους 

απαιτούµενους για κάθε δια-

δικασία χρόνους και θερµο-

κρασίες. 

Οι βάσεις της κουζίνας 

� Αναφέρουν τις κατηγορίες, τα 

υλικά ,τον τρόπο παρασκευής 

και τη χρήση των φον της 

κουζίνας, των λιαιζόν, των 

φαρσών και µαρινάδων. 

 

 
Οι σούπες 

� Αναφέρουν και αναγνωρίζουν 

τις κατηγορίες των σουπών 

και ζωµών. 

� Περιγράφουν τα διάφορα είδη 

εθνικών και ελληνικών σου-

πών και ζωµών. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

παράγωγα των βασικών σου-

πών. 

Σάλτσες - βούτυρα 

� Αναφέρουν τη χρήση των δι-

αφόρων βουτύρων και ελαίων 

στην ελληνική και διεθνή 

κουζίνα. 

� Απαριθµούν τις κατηγορίες 

και τα είδη των σαλτσών και 

αναφέρουν τα παράγωγά τους. 

� Περιγράφουν τη σύνθεση των 

διαφόρων συνοδευτικών 

(βούτυρα, dressing κ.ά.). 

Κρύα και ζεστά ορεκτικά 

� Κατονοµάζουν ν τις κατηγο-

ρίες και τα είδη των ελληνι-

κών και διεθνών ορεκτικών. 

� Αναφέρουν τα χρησιµοποιού-

µενα υλικά και περιγράφουν 

τους τρόπους και τις τεχνικές 

το σερβίρισµα “Table d’ hote” 

και “a la carte”. 

� Αξιολογούν την προετοιµασία 

και εκτελούν εργασίες αποκα-

τάστασης των χώρων και κα-

θαρισµού των χρησιµοποιηθέ-

ντων σκευών. 

� Εφαρµόζουν τους ανάλογους 

τρόπους και τεχνικές βρα-

σµού, τηγανίσµατος και ψη-

σίµατος, ανάλογα µε τις εκά-

στοτε παρασκευές. 

 

 

 

 

 
 
 

� Επιλέγουν τις κατάλληλες 

πρώτες ύλες και παρασκευά-

ζουν φον, λιαιζόν, φάρσες και 

µαρινάδες. 

� Χρησιµοποιούν τις βάσεις στη 

µαγειρική ως µέσο βελτίωσης 

της ποιότητας των παρα-

σκευών. 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα υλι-

κά, παρασκευάζουν και πα-

ρουσιάζουν εθνικές και ελλη-

νικές σούπες και ζωµούς. 

� ∆ηµιουργούν νέας παρα-

σκευές σουπών. 

� ∆ιατηρούν τους παρασκευα-

σµένους ζωµούς και σούπες 

µέχρι την κατανάλωσή τους. 

 
� Παρασκευάζουν σάλτσες και 

βούτυρα. 

� Συνδυάζουν τις σάλτσες µε 

διάφορες παρασκευές. 

� ∆ιατηρούν τις παρασκευα-

σµένες σάλτσες µέχρι την κα-

τανάλωσή τους. 

 

 

 

 
� Επιλέγουν και χρησιµοποιούν 

τα κατάλληλα κατά περίπτω-

ση υλικά και παρασκευάζουν 

όλα τα είδη των ορεκτικών. 

� Χρησιµοποιούν ορεκτικά στο 

µενού. 
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παρασκευής τους. 

Αυγά 

� Αναφέρουν τα είδη και ανα-

γνωρίζουν τη σηµασία των 

αυγών στη διατροφή του αν-

θρώπου. 

� Αναφέρουν τις κατηγορίες 

παρασκευής αυγών και περι-

γράφουν τους τρόπους πα-

ρουσίασης των παρασκευών 

τους και τις χρήσης τους ως 

γαρνιτούρες. 

Λαχανικά 

� Κατονοµάζουν όλες τις κατη-

γορίες και είδη των λαχανι-

κών και αναγνωρίζουν τη ση-

µασία τους στη διατροφή του 

ανθρώπου. 

� Αναφέρουν ελληνικές και διε-

θνείς παρασκευές µε όλα τα 

είδη των λαχανικών και περι-

γράφουν τους τρόπους και τις 

τεχνικές εκτέλεσής τους. 

� Αναφέρουν τους τρόπους και 

τις συνθήκες συντήρησης των 

φρέσκων και των παρασκευα-

σµένων λαχανικών. 

 

Ζυµαρικά και ρύζια 

� Κατονοµάζουν τα είδη των 

ζυµαρικών και ρυζιών. 

� Περιγράφουν παρασκευές µε 

ζυµαρικά και ρύζι. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τρόπους και τεχνικές παρα-

σκευής ζυµαρικών. 

� Αναφέρουν τους τρόπους και 

τις συνθήκες συντήρησης των 

παρασκευασµένων ζυµαρι-

κών. 

 

Σαλάτες 

� Προσδιορίζουν τη θέση και τη 

σηµασία των σαλατών στη δι-

ατροφή και στο µενού. 

� Κατονοµάζουν τα διάφορα εί-

δη των σαλατών (απλές - σύν-

θετες, ωµές - βραστές, ελλη-

νικές - εθνικές), αναφέρουν τα 

υλικά τους και περιγράφουν 

τους τρόπους και τις τεχνικές 

παρασκευής, παρουσίασης και 

διακόσµησή τους. 

� Αναφέρουν τους τρόπους και 

τις συνθήκες συντήρησης των 

� Συνθέτουν νέες µορφές ορε-

κτικών. 

� Ελέγχουν τη φρεσκότητα των 

αυγών και εφαρµόζουν τις εν-

δεδειγµένες συνθήκες συντή-

ρησής τους. 

� Εκτελούν ελληνικές και διε-

θνείς παρασκευές µε αβγά. 

� Παρουσιάζουν παρασκευές 

αβγών µε γαρνιτούρες. 

� Συντηρούν και αξιοποιούν έ-

τοιµες παρασκευές µε αυγά. 

 

 

� Χρησιµοποιούν τα λαχανικά 

στο µενού. 

� ∆ηµιουργούν ελληνικά και δι-

εθνή εδέσµατα µε όλα τα είδη 

των λαχανικών. 

� Χρησιµοποιούν τα λαχανικά 

ως γαρνιτούρες σε άλλες πα-

ρασκευές. 

� Συντηρούν τα παρασκευασµέ-

να λαχανικά. 

 

 

 

 

 

� Προτείνουν, παρασκευάζουν 

και παρουσιάζουν αυτοτελείς 

εθνικές και διεθνείς παρα-

σκευές µε ζυµαρικά και ρύζια 

στο µενού. 

� Χρησιµοποιούν ζυµαρικά και 

ρύζια ως γαρνιτούρες σε άλ-

λες παρασκευές. 

� ∆ηµιουργούν νέα παρασκευές 

ζυµαρικών. 

� Συντηρούν τα παρασκευασµέ-

να ζυµαρικά. 

 

� Παρασκευάζουν τις σαλάτες 

του µενού. 

� Παρουσιάζουν και διακο-

σµούν σαλάτες. 

� Προτείνουν νέες συνθέσεις 

σαλατών. 

� Συντηρούν τις παρασκευα-

σµένες σαλάτες. 
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παρασκευασµένων σαλατών. 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Στοιχεία ζαχαροπλαστικής τέ-

χνης 

� Κατονοµάζουν τις κατηγορίες 

και τα είδη του εξοπλισµού 

του τµήµατος ζαχαροπλαστι-

κής της επισιτιστικής µονά-

δας. 

� Περιγράφουν τα διάφορα µη-

χανήµατα, σκεύη και εργαλεία 

και αναφέρουν τη χρήση τους. 

� Περιγράφουν τον τρόπο λει-

τουργίας του τµήµατος και 

αναγνωρίζουν τις ανάγκες για 

τη συντήρηση και ασφαλή 

χρήση του εξοπλισµού του και 

την τήρηση των κανόνων α-

σφάλειας και υγιεινής των 

χώρων εργασίας τους. 

� Γνωρίζουν την ορολογία των 

πρώτων υλών και των παρα-

σκευασµάτων της σύγχρονης 

ζαχαροπλαστικής. 

� Κατονοµάζουν τις χρησιµο-

ποιούµενες πρώτες ύλες, ανα-

φέρουν τα χαρακτηριστικά και 

τις διατροφικές τους ιδιότητες. 

� Περιγράφουν τους τρόπους 

αποθήκευσης και συντήρησής 

τους. 

� Αναφέρουν τις κατηγορίες, τη 

σύνθεση των υλικών και τις 

διαδικασίες παρασκευής δια-

φόρων παρασκευασµάτων και 

συγκεκριµένα: 

� βασικών κρεµών, 

� διαφόρων ειδών µαρέ-

γκας, 

� σκληρής και µαλακής ζύ-

µης 

και τις χρήσεις τους στην πα-

ραγωγή απλών και σύνθετων 

γλυκισµάτων. 

� Αναφέρουν τις κατηγορίες, τη 

σύνθεση των υλικών και τις 

διαδικασίες παρασκευής δια-

φόρων ειδών σιροπιαστών 

γλυκών ταψιού, βουτηµάτων 

και κουλουριών. 

 

 

 
 

 

 

� Αναγνωρίζουν και χρησιµο-

ποιούν ορθολογιστικά και µε 

ασφάλεια τα µηχανήµατα, ερ-

γαλεία και σκεύη του εξοπλι-

σµού του εργαστηρίου. 

� Συντηρούν τον εξοπλισµό. 

� Τηρούν τους κανόνες προσω-

πικής υγιεινής. 

� Λαµβάνουν τα απαιτούµενα 

µέτρα για την ασφάλεια και 

υγιεινή του χώρου εργασίας 

τους. 

� Χρησιµοποιούν την ορολογία 

της ζαχαροπλαστικής στον ερ-

γασιακό τους χώρο ως µέσο 

επικοινωνίας. 

� Αναγνωρίζουν τις πρώτες ύ-

λες µε τις µορφές τους και τη 

συσκευασία µε την οποία δια-

τίθενται στο εµπόριο και κα-

τανοούν το ρόλο τους στην 

ορθή επεξεργασία και παρα-

γωγή των γλυκισµάτων και 

συναφών προϊόντων ζαχαρο-

πλαστικής. 

� Αναγνωρίζουν τα οργανολη-

πτικά τους συστατικά και τις 

αλλοιώσεις τους. 

� Αποθηκεύουν και συντηρούν 

τις πρώτες ύλες, εφαρµόζο-

ντας τα συστήµατα διασφάλι-

σης της ποιότητας των τροφί-

µων. 

� Επιλέγουν και χρησιµοποιούν 

τα κατάλληλα υλικά και 

σκεύη και ακολουθούν τις εν-

δεδειγµένες διαδικασίες για 

την παρασκευή διαφόρων α-

πλών και σύνθετων κρεµών, 

ειδών µαρέγκας και σκληρής 

και µαλακής ζύµης. 

� Παρασκευάζουν και παρου-

σιάζουν απλά και σύνθετα 

γλυκίσµατα µε τη χρήση κρε-

µών, µαρέγκας και ζύµης. 

� Συντηρούν τις κρέµες, µαρέ-

γκες και ζύµες και τα παρα-

σκευάσµατά τους. 

� Επιλέγουν και χρησιµοποιούν 

τα κατάλληλα υλικά και 

σκεύη και παρασκευάζουν σι-

ροπιαστά γλυκά ταψιού και 
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διάφορα είδη βουτηµάτων και 

κουλουριών. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ 

 

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: 

Μαγειρική Τέχνη - Ελληνική 

και διεθνής κουζίνα 

Παρασκευές µε βοδινό κρέας 

� Αναφέρουν τις κατηγορίες 

και τις µορφές του βοδινού 

κρέατος στην αγορά. 

� Περιγράφουν τις παρα-

σκευές από διάφορες κατη-

γορίες βοδινού κρέατος. 

� Αναφέρουν τις διάφορες 

σάλτσες που χρησιµοποιού-

νται για την παρασκευή ε-

δεσµάτων από βοδινό κρέας. 

� Αναφέρουν γαρνιτούρες των 

διαφόρων παρασκευών. 

Παρασκευές µε µοσχαρίσιο κρέας 

� Αναφέρουν τις κατηγορίες 

και τις µορφές του µοσχαρί-

σιου κρέατος στην αγορά. 

� Περιγράφουν τις παρα-

σκευές από διάφορες κατη-

γορίες µοσχαρίσιου κρέατος 

και τις απαιτούµενες γι’ αυ-

τές εργασίες προετοιµασίας 

των κοµµατιών του κρέατος 

που θα χρησιµοποιηθούν. 

� Αναφέρουν τις διάφορες 

σάλτσες που χρησιµοποιού-

νται για την παρασκευή ε-

δεσµάτων από µοσχαρίσιο 

κρέας. 

� Αναφέρουν γαρνιτούρες των 

διαφόρων παρασκευών του. 

Παρασκευές µε χοιρινό κρέας 

� Αναφέρουν τις κατηγορίες 

και τις µορφές του χοιρινού 

κρέατος στην αγορά. 

� Περιγράφουν τις παρα-

σκευές από διάφορες κατη-

γορίες χοιρινού κρέατος και 

τις απαιτούµενες γι’ αυτές 

εργασίες προετοιµασίας των 

κοµµατιών του κρέατος που 

θα χρησιµοποιηθούν. 

� Αναφέρουν τις διάφορες 

σάλτσες που χρησιµοποιού-

νται για την παρασκευή ε-

 

 

 

 

� Προετοιµάζουν κατάλληλα το 

βοδινό κρέας για τις διάφορες 

παρασκευές. 

� Παρασκευάζουν εδέσµατα 

από βοδινό κρέας. 

� Συστήνουν τις κατάλληλες 

γαρνιτούρες και σάλτσες. 

� Φροντίζουν για τη σωστή συ-

ντήρηση των παρασκευών. 

 

 

 

 

� Προετοιµάζουν κατάλληλα το 

µοσχαρίσιο κρέας για τις διά-

φορες παρασκευές. 

� Παρασκευάζουν ποικιλία εδε-

σµάτων χρησιµοποιώντας όλο 

το φάσµα των µερών του µο-

σχαρίσιου κρέατος. 

� Προτείνουν ελληνικές και ε-

θνικές παρασκευές. 

� Συστήνουν τις κατάλληλες 

γαρνιτούρες και σάλτσες. 

� Φροντίζουν για τη σωστή συ-

ντήρηση των παρασκευών. 

 

 

 

 

 

� Προετοιµάζουν κατάλληλα το 

χοιρινό κρέας για τις διάφορες 

παρασκευές. 

� Παρασκευάζουν ποικιλία εδε-

σµάτων χρησιµοποιώντας όλο 

το φάσµα των µερών του χοι-

ρινού κρέατος και των παρα-

γώγων του. 

� Προτείνουν ελληνικές και ε-

θνικές παρασκευές. 

� Συστήνουν τις κατάλληλες 

γαρνιτούρες και σάλτσες. 

� Φροντίζουν για τη σωστή συ-
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δεσµάτων από χοιρινό κρέ-

ας. 

� Αναφέρουν γαρνιτούρες των 

διαφόρων παρασκευών του. 

Παρασκευές µε κρέας αµνοεριφίων 

� Αναφέρουν τις κατηγορίες 

και τις µορφές του κρέατος 

των αµνοεριφίων στην αγο-

ρά. 

� Περιγράφουν τις διάφορες 

κλασσικές παρασκευές µε 

µεγάλα κοµµάτια αρνίσιου 

και κατσικίσιου κρέατος. 

� Περιγράφουν εθνικές και δι-

εθνείς παρασκευές µε µικρά 

κοµµάτια κρέατος και τις 

απαιτούµενες γι’ αυτές ερ-

γασίες προετοιµασίας των 

κοµµατιών του κρέατος που 

θα χρησιµοποιηθούν. 

� Αναφέρουν τις διάφορες 

σάλτσες που χρησιµοποιού-

νται για την παρασκευή ε-

δεσµάτων από κρέας αµνοε-

ριφίων. 

� Αναφέρουν γαρνιτούρες των 

διαφόρων παρασκευών του. 

Παρασκευές µε κρέας οικόσιτων 

πουλερικών 

� Αναφέρουν τα είδη των 

πουλερικών και τις µορφές 

του κρέατός τους που συνα-

ντιόνται στην αγορά. 

� Περιγράφουν τις διάφορες 

κλασσικές παρασκευές κρέ-

ατος πουλερικών. 

� Περιγράφουν εθνικές και δι-

εθνείς παρασκευές µε κρέας 

γαλοπούλας και κοτόπου-

λου. Περιγράφουν τις απαι-

τούµενες εργασίες προετοι-

µασίας των κοµµατιών του 

κρέατος που θα χρησιµο-

ποιηθούν και τους κανόνες 

προστασίας του από επιβλα-

βείς µικροοργανισµούς. 

� Αναφέρουν τις διάφορες 

σάλτσες που χρησιµοποιού-

νται για την παρασκευή ε-

δεσµάτων από κρέας πουλε-

ρικών. 

� Αναφέρουν γαρνιτούρες των 

διαφόρων παρασκευών του. 

Παρασκευές από κιµά. 

� Αναφέρουν τα είδη των κι-

ντήρηση των παρασκευών. 

 

 

 

 

� Προετοιµάζουν κατάλληλα το 

κρέας για τις διάφορες παρα-

σκευές. 

� Παρασκευάζουν ποικιλία εδε-

σµάτων χρησιµοποιώντας όλο 

το φάσµα των µερών του κρέ-

ατος των αµνοεριφίων. 

� Προτείνουν ελληνικές και ε-

θνικές παρασκευές. 

� Συστήνουν τις κατάλληλες 

γαρνιτούρες και σάλτσες. 

� Φροντίζουν για τη σωστή συ-

ντήρηση των παρασκευών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Εφαρµόζουν τις απαιτούµενες 

εργασίες προετοιµασίας των 

πουλερικών που θα χρησιµο-

ποιηθούν για την παρασκευή 

εδεσµάτων. 

� Παρασκευάζουν ποικιλία εδε-

σµάτων από κιµά και µε κιµά. 

� Προτείνουν ελληνικές και ε-

θνικές παρασκευές. 

� Συστήνουν τις κατάλληλες 

γαρνιτούρες και σάλτσες. 

� Φροντίζουν για τη σωστή συ-

ντήρηση των παρασκευών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

� Εφαρµόζουν τις απαιτούµενες 
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µάδων που χρησιµοποιού-

νται για τις διάφορες παρα-

σκευές στην κουζίνα. 

� Περιγράφουν τις διάφορες 

διαδικασίες επεξεργασίας 

και προετοιµασίας του κιµά 

ανάλογα µε τις παρασκευές 

για τις οποίες θα χρησιµο-

ποιηθεί. 

� Περιγράφουν κλασσικές πα-

ρασκευές κιµά. 

� Περιγράφουν σύνθετες πα-

ρασκευές εδεσµάτων µε 

χρήση κιµά. 

� Αναφέρουν τις διάφορες 

γαρνιτούρες και σάλτσες 

των παρασκευών. 

Παρασκευές κυνηγιού 

� Αναφέρουν τα είδη και τις 

κατηγορίες κυνηγιού. 

� Περιγράφουν τις διάφορες 

διαδικασίες επεξεργασίας 

του κρέατος πτερωτών και 

τριχωτών κυνηγιών. 

� Περιγράφουν κλασσικές πα-

ρασκευές κυνηγιού. 

� Αναφέρουν τις διάφορες 

γαρνιτούρες και σάλτσες 

που συνοδεύουν τα κυνήγια. 

Παρασκευές µε αλιεύµατα 

� Κατονοµάζουν τις κατηγο-

ρίες και τα είδη όλων των 

αλιευµάτων και των προϊό-

ντων τους στην αγορά και 

αναφέρουν τα ιδιαίτερα χα-

ρακτηριστικά τους γνωρί-

σµατα. 

� Αναγνωρίζουν τα αυγά των 

ψαριών και αναφέρουν τις 

χρήσεις τους στη µαγειρική. 

� Αναφέρουν πρακτικούς 

τρόπους αναγνώρισης της 

φρεσκάδας των αλιευµάτων. 

� Κατονοµάζουν και περιγρά-

φουν τους βασικούς τρό-

πους παρασκευής ψαριών. 

� Περιγράφουν κλασικές πα-

ρασκευές µε ψάρια. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

παρασκευές µε οστρακό-

δερµα και θαλασσινά. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

παρασκευές ψαριών και θα-

λασσινών της µεσογειακής 

και ελληνικής παραδοσια-

εργασίες προετοιµασίας του 

κιµά για τις διάφορες παρα-

σκευές. 

� Παρουσιάζουν εδέσµατα από 

κιµά και µε κιµά. 

� Συστήνουν τις κατάλληλες 

γαρνιτούρες και σάλτσες. 

� Προτείνουν νέες παρασκευές. 

� Φροντίζουν για τη σωστή συ-

ντήρηση των παρασκευών. 

 

 

 
 

 

 

 

 

� Εφαρµόζουν τις απαιτούµενες 

εργασίες προετοιµασίας του 

κρέατος των κυνηγιών. 

� Παρασκευάζουν κυνήγια ό-

λων των τύπων. 

� Συστήνουν τις κατάλληλες 

γαρνιτούρες και σάλτσες. 

� Προτείνουν νέες παρασκευές. 

� Φροντίζουν για τη σωστή συ-

ντήρηση των παρασκευών. 

 

 

� ∆ιακρίνουν τα φρέσκα από τα 

αλλοιωµένα ψάρια. 

� Συντηρούν τα αλιεύµατα πριν 

τη χρήση τους. 

� Προετοιµάζουν τα αλιεύµατα 

για τις διάφορες παρασκευές. 

� Παρουσιάζουν παρασκευές µε 

ψάρια, οστρακόδερµα και θα-

λασσινά. 

� Προτείνουν παρασκευές 

ψαριών και θαλασσινών της 

µεσογειακής και ελληνικής 

παραδοσιακής κουζίνας. 

� Φροντίζουν για τη σωστή συ-

ντήρηση των παρασκευών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΑΕ∆ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

14 

κής κουζίνας. 

Παρασκευές Μπουφέ 

� Κατονοµάζουν τα είδη και 

τους τύπους των µπουφέ. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τις παρασκευές των µπουφέ. 

� Περιγράφουν τους τρόπους 

παρουσίασης των παρα-

σκευών των µπουφέ. 

Οι διεθνείς κουζίνες 

� Γνωρίζουν τις διατροφικές 

συνήθειες των Ευρωπαίων, 

Ασιατών και των λαών της 

αµερικανικής ηπείρου και 

αναφέρουν τα χαρακτηρι-

στικά των εθνικών παραδο-

σιακών κουζινών. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

αντιπροσωπευτικές παρα-

σκευές από τις κυριότερες 

εθνικές κουζίνες. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

αντιπροσωπευτικές παρα-

σκευές της ελληνικής παρα-

δοσιακής και της µεσογεια-

κής κουζίνας. 

Προβολή της ελληνικής γαστρονο-

µίας 

� Κατονοµάζουν τα ελληνικά 

και τοπικά παραδοσιακά 

προϊόντα. 

� Αναφέρουν τοπικά και πα-

ραδοσιακά εδέσµατα και 

περιγράφουν τις παρασκευές 

τους. 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Στοιχεία ζαχαροπλαστικής τέ-

χνης 

� Κατονοµάζουν και περιγρά-

φουν τις κατηγορίες και τα εί-

δη των αρτοσκευασµάτων. 

� Αναφέρουν τις χρησιµοποι-

ούµενες για κάθε κατηγορία 

αρτοσκευασµάτων ζύµες και 

περιγράφουν τις διαδικασίες 

παρασκευής τους. 

� Αναφέρουν τη χρησιµότητα 

της µαγιάς και τη συµπεριφο-

ρά της στην παρασκευή ψω-

 

 

 

� Παρασκευάζουν τα είδη και 

τα παρασκευάσµατα του 

µπουφέ. 

� Παρουσιάζουν τις παρα-

σκευές στο µπουφέ. 

 

 

 

� Αξιολογούν τα πλεονεκτή-

µατα της µεσογειακής κου-

ζίνας. 

� Παρασκευάζουν αντιπρο-

σωπευτικά εδέσµατα από τις 

κυριότερες εθνικές κουζίνες 

της Ευρώπης, της Ασίας και 

της Αµερικής. 

� Προωθούν τις παρασκευές 

στον κατάλογο και στην 

κάρτα του εστιατορίου. 

 

 

 

 

 

� Συγκρίνουν την ελληνική 

παραδοσιακή κουζίνα µε τις 

κουζίνες των άλλων λαών. 

� Καταγράφουν τις ελληνικές 

παραδοσιακές συνταγές. 

� Κατανοούν τους λόγους της 

διάσωσης της παραδοσιακής 

µαγειρικής. 

� Εφαρµόζουν τις νέες τάσεις 

µαγειρικής στην ελληνική 

παραδοσιακή κουζίνα. 

� Προβάλουν τις ελληνικές 

παρασκευές µέσω του του-

ρισµού σε όλο τον κόσµο. 

 
� Παρασκευάζουν και χειρίζο-

νται τις ζύµες που προορίζο-

νται για αρτοσκευάσµατα. 

� Παρασκευάζουν και διακο-

σµούν διάφορα αρτοσκευά-

σµατα. 

� Συντηρούν σε καλή κατάστα-

ση τα αρτοσκευάσµατα. 

� Παρασκευάζουν απλές µορ-

φές άρτου. 

� Παρουσιάζουν και συντηρούν 
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µιού. 

� Περιγράφουν τα είδη και τις 

κατηγορίες των αλµυρών 

προϊόντων που παρασκευά-

ζονται για τις ανάγκες της 

επισιτιστικής µονάδας. 

� Αναφέρουν τις φάρσες και 

τις ζύµες για τη σύνθεση 

των αλµυρών προϊόντων. 

 

� Αναφέρουν τα είδη και τις 

κατηγορίες τούρτας και πά-

στας. 

� Περιγράφουν τα βασικά 

υλικά για την παρασκευή 

τούρτας και πάστας. 

� Αναφέρουν τους ενδεδειγµέ-

νους τρόπους και συνθήκες 

συντήρησης τουρτών και πα-

στών. 

 

� Γνωρίζουν την προέλευση 

και περιγράφουν τις τεχνι-

κές επεξεργασίας της σοκο-

λάτας. 

� Αναφέρουν τα είδη της σο-

κολάτας και των υποκατά-

στατων της. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τους τρόπους χρήσης της 

σοκολάτας στο ζαχαροπλα-

στείο. 

� Κατονοµάζουν τα είδη των 

αλλοιώσεων και τους τρό-

πους συντήρησης της σοκο-

λάτας και των παρασκευα-

σµάτων της. 

 

� Γνωρίζουν την εξέλιξη και 

την τεχνολογία του παγω-

τού. 

� Κατονοµάζουν τις κατηγο-

ρίες των παγωτών. 

� Αναφέρουν τον εξοπλισµό 

και τις πρώτες ύλες για την 

παρασκευή παγωτών. 

� Αναφέρουν τα προβλήµατα 

κατά την παραγωγή των πα-

γωτών και περιγράφουν 

τους τρόπους αντιµετώπισής 

τους. 

� Αναγνωρίζουν τους υγειο-

νοµικούς κινδύνους από την 

παραγωγή και διατήρηση 

των παγωτών. 

διάφορους τύπους άρτου. 

� Παρασκευάζουν και παρου-

σιάζουν αλµυρές ζύµες. 

� Περιγράφουν τους τρόπους 

συντήρησης των αλµυρών 

παρασκευασµάτων. 

 

 

 

 

� Συνδυάζουν σωστά τις γεύ-

σεις, σύµφωνα µε τις προδι-

αγραφές ποιότητας και εµ-

φάνισης µιας τούρτας και µί-

ας πάστας. 

� Παρασκευάζουν και διακο-

σµούν απλές τούρτες και 

πάστες. 

� Συντηρούν σωστά τούρτες 

και πάστες. 

� Εφαρµόζουν τεχνικές επε-

ξεργασίας σοκολάτας ανά-

λογες µε τις παρασκευές για 

τις οποίες προορίζεται. 

� Παρασκευάζουν διάφορα 

γλυκίσµατα σοκολάτας. 

� Παρασκευάζουν µικρά γλυ-

κίσµατα µε σοκολάτα. 

� Εφαρµόζουν τις απαιτούµενες 

µεθόδους συντήρησης της σο-

κολάτας και των παρασκευα-

σµάτων της για την αποφυγή 

αλλοιώσεων. 

 

 

 

 

� Παρασκευάζουν και παρου-

σιάζουν διάφορα είδη παγω-

τών, γρανιτών και σορµπέ. 

� Λαµβάνουν όλα τα απαραί-

τητα µέτρα που αφορούν 

στην υγιεινή των πρώτων 

υλών και στην κατάσταση 

των συσκευών και σκευών 

κατά το στάδιο της παρα-

σκευής παγωτών. 

� Εφαρµόζουν όλες τις απαι-

τούµενες για την προστασία 

των καταναλωτών συνθήκες 

συντήρησης των παγωτών. 
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� Αναφέρουν τα είδη και τις 

κατηγορίες των γλυκών υγι-

εινής διατροφής. 

� Απαριθµούν τις πρώτες ύλες 

και τα υποκατάστατα των 

υγιεινών γλυκών. 

� Αναφέρουν τα είδη και τις 

κατηγορίες των µικρών γλυ-

κών του ζαχαροπλαστείου. 

� Αναφέρουν τα πιο δηµοφιλή 

διεθνή γλυκά στην χώρα 

µας. 

� Περιγράφουν τις επιδράσεις 

της διεθνούς στην ελληνική 

ζαχαροπλαστική. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Στοιχεία Οινογνωσίας 

� Αναφέρουν τη σχέση της 

ποιότητας του κρασιού µε την 

τοποθεσία καλλιέργειας της 

αµπέλου. 

� Κατονοµάζουν όλους τους 

τύπους των κρασιών και περι-

γράφουν τους τρόπους παρα-

γωγής τους. 

� Απαριθµούν τα ελληνικά και 

ευρωπαϊκά κρασιά κατά περι-

οχή. 

� Παρουσιάζουν την ποιοτική 

κατάταξη των κρασιών συµ-

φωνά µε την ευρωπαϊκή και 

ελληνική νοµοθεσία. 

� Αναφέρουν τα χαρακτηριστι-

κά των κρασιών ονοµασίας 

προέλευσης (V.Q.P.R.D). 

� Αναφέρουν τα ελληνικά κρα-

σιά που χαρακτηρίζονται από 

τη νοµοθεσία Ο.Π.Ε και 

Ο.Π.Α.Π. 

�  Αναγνωρίζουν τα χαρακτηρι-

στικά των κρασιών της κάβας 

του εστιατορίου. 

�  Αναφέρουν τους τρόπους φύ-

λαξης, ταξινόµησης και πα-

ρακολούθησης των κρασιών 

στην αποθήκη της επισιτιστι-

κής µονάδας. 

� Αναφέρουν τις ενδεδειγµένες 

θερµοκρασίες σερβιρίσµατος 

των διαφόρων τύπων κρα-

σιών. 

� Περιγράφουν τη διαδικασία 

µετάγγισης των κρασιών και 

αναφέρουν τι επιτυγχάνεται 

µε αυτή. 

� Παρασκευάζουν και παρου-

σιάζουν γλυκίσµατα υγιει-

νής διατροφής. 

� Περιγράφουν τους τρόπους 

συντήρησης υγιεινών γλυκι-

σµάτων. 

� Παρασκευάζουν και παρου-

σιάζουν διάφορα είδη γλυ-

κών του κιλού. 

� Περιγράφουν τους τρόπους 

συντήρησης των µικρών 

γλυκών. 

� Παρασκευάζουν και παρου-

σιάζουν γλυκίσµατα διε-

θνούς προέλευσης. 

� Περιγράφουν τους τρόπους 

συντήρησης των γλυκών. 

 

� Αντιστοιχούν κρασιά και ποι-

κιλίες σταφυλιών. 

� Ερµηνεύουν τις ετικέτες των 

κρασιών. 

� Προµηθεύονται τα κρασιά 

βάσει αναγκών. 

� Οργανώνουν και διαχειρίζο-

νται την κάβα κρασιών ενός 

εστιατορίου. 

� ∆ιαχειρίζονται τα κρασιά 

στην τραπεζαρία. 

� Σχεδιάζουν και παρουσιάζουν 

κάρτα κρασιών για την επισι-

τιστική επιχείρηση. 

� Τιµολογούν κρασιά για κάθε 

κατηγορία εστιατορίου. 

� Αντιστοιχούν κρασιά µε τα 

εδέσµατα της επισιτιστικής 

επιχείρησης και προτείνουν 

στους πελάτες κρασιά ανάλο-

γα µε τα εδέσµατα που πα-

ραγγέλλουν. 

� Εφαρµόζουν κανόνες προβο-

λής των κρασιών, ενηµερώ-

νουν σχετικά τους πελάτες, 

προωθούν µε επιτυχία τις πω-

λήσεις κρασιών στο εστιατό-

ριο και ελέγχουν τα αποτελέ-

σµατα των πωλήσεων. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Σύνθεση εδεσµατολογίου 

� ∆ιατυπώνουν την εξελικτική 

πορεία του µενού και των κα-

ταλόγων. 

� Αναπτύσσουν τους λόγους και 

τις ανάγκες παρουσίασης µε-

νού και καταλόγου και προσ-

διορίζουν τους παράγοντες 

που καθιστούν το εδεσµατο-

λόγιο µέσο προώθησης των 

πωλήσεων. 

� Κατανοούν τη σηµασία της 

ακρίβειας και της εµφάνισης 

του µενού και αντιλαµβάνο-

νται ότι η άψογη εικόνα ενός 

καταλόγου αποτελεί µέσο 

προβολής της επιχείρησης. 

� ∆ιακρίνουν - προσδιορίζουν 

τα χαρακτηριστικά ενός ισορ-

ροπηµένου µενού. 

� Αναφέρουν και εξηγούν τους 

παράγοντες που επηρεάζουν 

τη σύνθεση του εδεσµατολο-

γίου. 

� Περιγράφουν τις παρασκευές 

που περιλαµβάνονται στο ε-

δεσµατολόγιο. 

� Επεξηγούν την ορολογία που 

περιλαµβάνεται στο εδεσµα-

τολόγιο. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Έλεγχος και διακίνηση εµπο-

ρευµάτων 

� Αναφέρουν τα είδη, τις εγκα-

ταστάσεις και τον εξοπλισµό 

της αποθήκης της επισιτιστι-

κής επιχείρησης ανάλογα µε 

το είδος και το µέγεθός της. 

� Αναφέρουν τις βασικές λει-

τουργίες της διακίνησης και 

διαχείρισης των πρώτων υλών 

και των απαραίτητων ειδών 

εξοπλισµού σε µια επισιτιστι-

κή επιχείρηση και περιγρά-

φουν τη διαδικασία τους. 

� Αναφέρουν τους κανόνες για 

την ασφαλή και υγιεινή απο-

θήκευση τροφίµων και ποτών 

και τις αιτίες των φθορών 

τους κατά την αποθήκευση. 

� Περιγράφουν τις λειτουργίες 

της αποθήκης. 

� Αναφέρουν τους τύπους απο-

 

 
� Επεξηγούν τους τύπους των 

µενού. 
� Επεξηγούν και εφαρµόζουν 

τους κανόνες συνθέσης µε-
νού. 

� Χρησιµοποιούν την ορολογία 
της µαγειρικής στη σύνθεση 
µενού. 

� Συνθέτουν µενού όλων των 
τύπων. 

� Συνθέτουν µενού ειδικών και 
εορταστικών εκδηλώσεων. 

� Συνθέτουν καταλόγους επισι-
τιστικών επιχειρήσεων. 

� Συνθέτουν εξισορροπηµένα 

εδεσµατολόγια. 

� Συνθέτουν µενού για τους δι-

αφόρους τύπους µπουφέ. 

� Αξιολογούν και συνθέτουν 

εορταστικά µενού και µενού 

για ρεβεγιόν. 

� Αξιολογούν και συνθέτουν τι-

µοκαταλόγους και κάρτες ε-

στιατορίου. 

� Τοποθετούν τα εδέσµατα µε 

την σωστή εδεσµατολογική 

σειρά. 

 

 

 

 

 

 

 

� Κατανοούν τις βασικές έννοι-

ες των προµηθειών και τη ση-

µασία της διαχείρισης των 

αποθεµάτων των πρώτων υ-

λών και των απαραίτητων ει-

δών εξοπλισµού για την ορ-

θολογιστική οργάνωση και 

λειτουργία µια επισιτιστικής 

επιχείρησης. 

� Κατανοούν την ανάγκη πρό-

βλεψης των προµηθειών µε 

βάση τις ανάγκες της επιχεί-

ρησης. 

� Προσδιορίζουν τις προδια-

γραφές των προϊόντων και 

καθορίζουν πρότυπα για τη 

διενέργεια των προµηθειών 

τους. 

� Καθορίζουν τη συχνότητα 

προµηθειών µε βάση τις ανα-
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γραφών και περιγράφουν τις 

απαιτούµενες για την πραγµα-

τοποίησή τους διαδικασίες. 

� Αναφέρουν τα κριτήρια που 

καθορίζουν το επίπεδο των 

διατηρούµενων αποθεµάτων, 

διακρίνουν και περιγράφουν 

τις µεθόδους προσδιορισµού 

της αξίας τους. 

� Αναφέρουν τα είδη των πα-

ραστατικών που τηρούνται 

στην αποθήκη. 

� Απαριθµούν τις τεχνικές αγο-

ρών και κάθε είδους παραγγε-

λιών της επιχείρησης. 

� Αναφέρουν τους τρόπους επι-

λογής προµηθευτών. 

� Αναφέρουν τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις εγκαταστάσεων 

και εξοπλισµού για τις παρα-

λαβές και περιγράφουν τις 

απαιτούµενες ενέργειες ελέγ-

χου των προς παραλαβή προ-

ϊόντων και εµπορευµάτων. 

� Αναφέρουν και αναγνωρίζουν 

τα διάφορα έντυπα και δελτία 

παραλαβών. 

 

λώσεις των προϊόντων και ε-

µπορευµάτων, τη διατηρησι-

µότητά τους και τις τη σκοπι-

µότητα ύπαρξης αποθεµάτων 

ασφαλείας. 

� Καθορίζουν προδιαγραφές για 

τη διαδικασία των αγορών, 

πραγµατοποιούν παραγγελίες 

και αγορές ακολουθώντας τις 

απαιτούµενες διαδικασίες και 

χρησιµοποιώντας τα κατάλ-

ληλα έντυπα. 

� Χειρίζονται περιπτώσεις αµ-

φισβητήσεων, επιστροφών και 

ακυρώσεων κατά την παρα-

λαβή. 

� Κατανέµουν τα παρεληφθέντα 

εµπορεύµατα και προϊόντα 

κατά κατηγορία και είδος. 

� Ελέγχουν, συµπληρώνουν, 

παραλαµβάνουν και καταχω-

ρούν τα σχετικά έντυπα. 

� Ελέγχουν τις αποθήκες της ε-

πιχείρησης, παρακολουθούν 

τα αποθέµατα µε λογιστικό 

και πραγµατικό τρόπο. 

� ∆ιαχειρίζονται, ταξινοµούν 

και αρχειοθετούν τα διάφορα 

έντυπα και παραστατικά της 

αποθήκης. 

 

 


