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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 
 
Ζ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ ελεξγεηψλ 
απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ πξνζπάζεηα γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη βειηίσζε 
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα απηή 
αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ε εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ 
Πξνζόλησλ ζηελ Θχπξν, ηελ νπνία ην θξάηνο έρεη ζέζεη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ. Ν ζεκαληηθφο 
απηφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο απνηειεί δέζκεπζε ηεο Θχπξνπ έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη 
πεξηιεθζεί ζην Δζληθφ Πρέδην Γξάζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ην Πρέδην Γξάζεο γηα ηε Πηξαηεγηθή 
ηεο Ιηζζαβφλαο, θαζψο θαη ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Απαζρόιεζε, Αλζξώπηλν 
Κεθάιαην θαη Κνηλσληθή πλνρή, 2007-2013».  
 
Ζ εθαξκνγή ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ ζηελ Θχπξν ππνβιήζεθε θαη εγθξίζεθε 
απφ ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν σο ζπγρξεκαηνδνηνχκελν Έξγν γηα ηελ Ξξνγξακκαηηθή 
Ξεξίνδν 2007-2013. Ρν Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν είλαη ην βαζηθφ ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο ζηα θξάηε κέιε, θαζψο θαη γηα ηελ 
πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο.  
 
Ζ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Κύπξνπ έρεη νξηζηεί σο ν αξκφδηνο Φνξέαο γηα 
πξνψζεζε ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ. Πθνπφο ηνπ Ππζηήκαηνο είλαη ε 
αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ ηνπ νξηζκνχ Ξξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ 
θαη ηεο εμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ λα απνδψζνπλ 
απνηειεζκαηηθά ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο. Ζ εμέηαζε ζα γίλεηαη ζε 
Δμεηαζηηθά Θέληξα (Ηδξχκαηα Θαηάξηηζεο θαη Δπηρεηξήζεηο/Νξγαληζκνχο) ηα νπνία ζα ηπγράλνπλ 
ηεο έγθξηζεο ηεο Αξρήο.  
 
Ξξφζζεηα, ηα Πξόηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζόληα αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ  γηα 
πξνζαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ηερληθήο/επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη 
άιισλ ππνζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ην Πχζηεκα Καζεηείαο, ηα Ραρχξξπζκα Ξξνγξάκκαηα εμ 
παξρήο Θαηάξηηζεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Ρν Πχζηεκα Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ 
αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζην Δζληθφ Ξιαίζην Ξξνζφλησλ, ην νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην 
Δπξσπατθφ Ξιαίζην Ξξνζφλησλ θαη αλακέλεηαη λα έρεη επηπηψζεηο ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηελ 
θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
Ζ Θχπξνο εδψ θαη αξθεηά ρξφληα είλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ δεκνθηιείο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο 
ζηελ Δπξψπε θαη ν ηνπξηζκφο απνηειεί ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ γηα ην θξάηνο.  Ξξφζζεηα, ε 
Μελνδνρεηαθή θαη Δπηζηηηζηηθή Βηνκεραλία ηεο Θχπξνπ πξνζθέξεη απαζρφιεζε ζε πέξαλ ησλ είθνζη 
νθηψ ρηιηάδσλ αηφκσλ ή πνζνζηφ 7% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο.  Ζ παξαδνζηαθή 
θηινμελία θαη ηα ςειά επίπεδα εμππεξέηεζεο είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ζηελ 
πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ ζην λεζί καο, ελψ ε ζπλερήο αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ 
ηνκέα ζεσξείηαη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηήξεζε θαη πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Θχπξνπ. 
 
Ζ ΑλΑΓ, κε ηελ  Δγθαζίδξπζε θαη Ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ, 
αλακέλεη λα ζπλεηζθέξεη ζηε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  θαη ζπλεπψο ζηελ βειηίσζε 
ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο Μελνδνρεηαθήο θαη Δπηζηηηζηηθήο Βηνκεραλίαο. 
 
Πηελ έθδνζε απηή αλαπηχζζεηαη ην Δπαγγεικαηηθό Πεδίν πνπ αθνξά  ηελ «Παξαζθεπή θαη 
Παξάζεζε Πνηώλ» (επίπεδo 2).  
 
Αξρηθά, θαίλεηαη ν Ππλνπηηθφο Ξίλαθαο ησλ Ρνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ  θαη ζηε 
ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Γνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ, δειαδή ε πεξηγξαθή ηνπ Ξξφηππνπ, 
νη Ρνκείο Δξγαζίαο, νη επηκέξνπο Δξγαζίεο θαζψο θαη νη Κέζνδνη Δμέηαζεο Απφδνζεο. Αθνινχζσο, 
γίλεηαη αλάιπζε ηνπ θάζε Tνκέα Eξγαζίαο φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα Θξηηήξηα Απφδνζεο, ηα Ξεδία 
Δθαξκνγήο θαη νη Απαξαίηεηεο Γλψζεηο. Πην ηέινο ηεο έθδνζεο, ελζσκαηψλνληαη σο Ξαξαξηήκαηα 
ην γισζζάξην γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ  θαη  ε πεξηγξαθή 
ησλ πέληε επηπέδσλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ. 
 
Ν Νξηζκφο  ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ έγηλε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ αλαδφρνπ θαη 
ζπγγξαθέα, ηελ εκπινθή ησλ Δξγνδνηηθψλ θαη Ππλδηθαιηζηηθψλ Νξγαλψζεσλ, ηε ζπκκεηνρή 
αξκνδίσλ πνπξγείσλ, Νξγαληζκψλ, Δπαγγεικαηηθψλ Ππλδέζκσλ θαη άιισλ εκπεηξνγλσκφλσλ, 
ζην πιαίζην εξγαζηψλ ηνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ, ηα κέιε ηεο 
νπνίαο νξίδνληαη, γηα ην ζθνπφ απηφ, απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΑλΑΓ.  
 
Ρα Ξξφηππα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα αλακέλεηαη λα αλαζεσξνχληαη, αλ θαη φηαλ θξηζεί ζθφπηκν, 
κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο αξκφδηαο ηνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθψλ 
Ξξνζφλησλ.   
 
Ζ ηειηθή έγθξηζε ησλ Ξξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
ηεο ΑλΑΓ σο ε αξκφδηα Αξρή.  
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2. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 
 

Α/Α ΣΙΣΛΟ ΔΛ. 

ΞΞΞ1 Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο 11 

ΞΞΞ2 Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 17 

ΞΞΞ3 Δμππεξέηεζε πειαηψλ 31 
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ΞΞΞ5 Πεξβίξηζκα πνηψλ κε αθξίβεηα 45 

ΞΞΞ6 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα θνθηέηι 49 

ΞΞΞ7 Πεξβίξηζκα κπίξαο, θξαζηνχ θαη άιισλ νηλνπλεπκαησδψλ 53 

ΞΞΞ8 πεχζπλν ζεξβίξηζκα νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 61 

ΞΞΞ9 
 
Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα απιψλ θαη ζχλζεησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ 
 

65 
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Δηνηκαζία θαη άλνηγκα ηνπ κπαξ 
 

71 

ΞΞΞ11 Θιείζηκν ηνπ κπαξ 77 

ΞΞΞ12 Θαζαξηζκφο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ κπαξ 85 

ΞΞΞ13 Θαζαξηζκφο ρψξνπ θαη κεραλεκάησλ – ρεηξηζκφο πιηθψλ θαζαξηζκνχ 91 

ΞΞΞ14 Δηδηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ bartender 101 

ΞΞΞ15 Ξξνψζεζε πσιήζεσλ 105 

ΞΞΞ16 
 
Γηαηήξεζε θαη πψιεζε θαπλνπξντφλησλ 
 

109 

ΞΞΞ17 Δηνηκαζία θαη αλεθνδηαζκφο mini bar 113 
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Α/Α ΣΙΣΛΟ ΔΛ. 

ΞΞΞ18 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα ππεξεζίαο δσκαηίνπ 117 

ΞΞΞ19 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα πνηψλ ζε εθδειψζεηο ζε εζσηεξηθνχο θαη 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο 123 

ΞΞΞ20 Γεκηνπξγία λέσλ ζπληαγψλ θνθηέηι 129 

ΞΞΞ21 
 
Δπίδεημε ηθαλνηήησλ κεημνινγίαο θνθηέηι (cocktail demonstration)  
 

133 

ΞΞΞ22 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα θαθέδσλ θαη άιισλ αθεςεκάησλ 139 

ΞΞΞ23 Ξξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε γεπζηγλσζίαο θξαζηψλ (wine tasting) 143 
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3. ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ  
 
3.1. Παξαζθεπή θαη Παξάζεζε Πνηώλ – Δπίπεδν 2 
 
3.1.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο   
 

Ζ Ξαξαζθεπή θαη Ξαξάζεζε Ξνηψλ δηαιακβάλεη ηελ εηνηκαζία θνθηέηι θαη ηελ παξάζεζε 
αιθννινχρσλ θαη κε πνηψλ κε αθξίβεηα θαη κε ππεχζπλν ηξφπν, κέζα ζε έλα αζθαιέο θαη πγηεηλφ 
πεξηβάιινλ πάληνηε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθάζηνηε λνκνζεζίαο.  Γηαιακβάλεη ηελ πξνψζεζε θαη 
αχμεζε ησλ πσιήζεσλ κέζα απφ ηελ ηθαλφηεηα γηα θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.  

 
3.1.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 
 
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο 
  
ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ  ΣΟΜΔΑ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΞΞΞ1 

Γεκηνπξγία θαη 
δηαηήξεζε 
απνηειεζκαηηθψλ 
ζρέζεσλ εξγαζίαο 

ΞΞΞ1.1 Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο 
επηθνηλσλίαο 12 

ΞΞΞ1.2 Νκαδηθή εξγαζία 14 

ΞΞΞ2 

Γηαηήξεζε 
αζθαινχο θαη 
πγηεηλνχ 
πεξηβάιινληνο 
εξγαζίαο 

ΞΞΞ2.1 Γηαηήξεζε αηνκηθήο πγηεηλήο 18 

ΞΞΞ2.2 Γηαηήξεζε αηνκηθήο αζθάιεηαο ζην 
ρψξν εξγαζίαο 20 

ΞΞΞ2.3 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο 22 

ΞΞΞ2.4 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 24 

ΞΞΞ2.5 Γηαηήξεζε αζθάιεηαο ζην ρψξν 
εξγαζίαο 26 

ΞΞΞ2.6 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 28 

ΞΞΞ3 Δμππεξέηεζε 
πειαηψλ 

ΞΞΞ3.1 Ξξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ζηνπο 
πειάηεο 32 

ΞΞΞ3.2 Ξξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 34 

ΞΞΞ3.3 Σεηξηζκφο παξαπφλσλ 36 

ΞΞΞ4 

Ξαξαιαβή θαη 
απνζήθεπζε πνηψλ 
θαη άιισλ 
πξνκεζεηψλ  

ΞΞΞ4.1 Γηαηήξεζε ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 40 

ΞΞΞ4.2 Ξαξαιαβή θαη απνζήθεπζε πνηψλ θαη 
άιισλ πξνκεζεηψλ  42 

ΞΞΞ5 Πεξβίξηζκα πνηψλ κε 
αθξίβεηα  ΞΞΞ5.1 Ξξνεηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα πνηψλ 

κε αθξίβεηα 46 

ΞΞΞ6 Δηνηκαζία θαη 
ζεξβίξηζκα θνθηέηι  ΞΞΞ6.1 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα  θνθηέηι 50 

ΞΞΞ7 
Πεξβίξηζκα κπίξαο, 
θξαζηνχ θαη άιισλ 
νηλνπλεπκαησδψλ 

ΞΞΞ7.1 Πεξβίξηζκα κπίξαο 54 

ΞΞΞ7.2 Πεξβίξηζκα θξαζηνχ 56 

ΞΞΞ7.3 Πεξβίξηζκα άιισλ νηλνπλεπκαησδψλ 
πνηψλ  58 
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ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ  ΣΟΜΔΑ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΞΞΞ8 

πεχζπλν 
ζεξβίξηζκα 
νηλνπλεπκαησδψλ 
πνηψλ 

ΞΞΞ8.1 πεχζπλν ζεξβίξηζκα 
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 62 

ΞΞΞ9 

Δηνηκαζία θαη 
ζεξβίξηζκα απιψλ 
θαη ζχλζεησλ κε 
αιθννινχρσλ πνηψλ 

ΞΞΞ9.1 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα απιψλ κε 
αιθννινχρσλ πνηψλ 66 

ΞΞΞ9.2 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα, ζχλζεησλ 
κε αιθννινχρσλ πνηψλ 68 

ΞΞΞ10 Δηνηκαζία θαη 
άλνηγκα ηνπ κπαξ 

ΞΞΞ10.1 Ραθηνπνίεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 
ηνπ κπαξ 72 

ΞΞΞ10.2 Ραθηνπνίεζε θαη έιεγρνο ρψξσλ 
εξγαζίαο 74 

ΞΞΞ11 Θιείζηκν ηνπ κπαξ 

ΞΞΞ11.1 Ραθηνπνίεζε θαη ζπληήξεζε 
εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ 78 

ΞΞΞ11.2 Ππληήξεζε θαη απνζήθεπζε 
απνζεκάησλ  81 

ΞΞΞ11.3 Θιείζηκν ηνπ κπαξ κε ηε ζπκπιήξσζε 
ησλ εξγαζηψλ 83 

ΞΞΞ12 
Θαζαξηζκφο 
θνηλφρξεζησλ 
ρψξσλ ηνπ κπαξ 

ΞΞΞ12.1 Θαζαξηζκφο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 86 

ΞΞΞ12.2 
Θαζαξηζκφο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ 
κπαξ κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ 
εξγαζηψλ 

88 

ΞΞΞ13 

Θαζαξηζκφο ρψξνπ 
θαη κεραλεκάησλ – 
ρεηξηζκφο πιηθψλ 
θαζαξηζκνχ  

ΞΞΞ13.1 Θαζαξηζκφο ρψξνπ εξγαζίαο 92 

ΞΞΞ13.2 Θαζαξηζκφο κεραλεκάησλ 95 

ΞΞΞ13.3 Πσζηφο θαη αζθαιήο ρεηξηζκφο πιηθψλ 
θαζαξηζκνχ 98 

ΞΞΞ14 Δηδηθέο ηθαλφηεηεο 
ηνπ bartender ΞΞΞ14.1 Δπηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο ζην ρψξν 

ηνπ κπαξ 102 

ΞΞΞ15 Ξξνψζεζε 
πσιήζεσλ  ΞΞΞ15.1 Γλψζεηο θαη ηαθηηθέο πξνψζεζεο 

πσιήζεσλ 106 

 
 
Δπηιεγόκελνη Σνκείο Δξγαζίαο (Λα επηιεγνχλ ηνπιάρηζηνλ 2 απφ 5) 
 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ  ΣΟΜΔΑ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΞΞΞ16 
Γηαηήξεζε θαη 
πψιεζε 
θαπλνπξντφλησλ 

ΞΞΞ16.1 
Γηαηήξεζε θαπλνπξντφλησλ θαη 
πξνψζεζε πσιήζεσλ ζχκθσλα κε  
ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία 

110 

ΞΞΞ17 
Δηνηκαζία θαη 
αλεθνδηαζκφο mini 
bar 

ΞΞΞ17.1 Ξξνεηνηκαζία θαη αλεθνδηαζκφο mini 
bar 114 

ΞΞΞ18 
Δηνηκαζία θαη 
ζεξβίξηζκα 
ππεξεζίαο δσκαηίνπ 

ΞΞΞ18.1 Δηνηκαζία παξαγγειίαο 118 

ΞΞΞ18.2 Πεξβίξηζκα ζην δσκάηην 121 
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ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ  ΣΟΜΔΑ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΞΞΞ19 

Δηνηκαζία θαη 
ζεξβίξηζκα πνηψλ ζε 
εθδειψζεηο ζε 
εζσηεξηθνχο θαη 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο 

ΞΞΞ19.1 Δθδειψζεηο ζε ρψξν κε άκεζε 
πξφζβαζε ζε κφληκν κπαξ  124 

ΞΞΞ19.2 Δθδειψζεηο ζε ρψξν ρσξίο άκεζε 
πξφζβαζε ζε κφληκν κπαξ 126 

ΞΞΞ20 Γεκηνπξγία λέσλ 
ζπληαγψλ θνθηέηι ΞΞΞ20.1 Γεκηνπξγία λέσλ ζπληαγψλ θνθηέηι 

(επνρηαθψλ θαη άιισλ) 130 

 
 
Πξόζζεηνη Σνκείο Δξγαζίαο 
 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΞΞΞ21 

Δπίδεημε ηθαλνηήησλ 
κεημνινγίαο θνθηέηι 
(cocktail 
demonstration)  

ΞΞΞ21.1 Ξξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ρψξνπ 
επίδεημεο 134 

ΞΞΞ21.2 Δπίδεημε ηθαλνηήησλ 137 

ΞΞΞ22 

Δηνηκαζία θαη 
ζεξβίξηζκα θαθέδσλ 
θαη άιισλ 
αθεςεκάησλ 

ΞΞΞ22.1 Ξξνεηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα θαθέδσλ 
θαη άιισλ αθεςεκάησλ 140 

ΞΞΞ23 

Ξξνεηνηκαζία θαη 
νξγάλσζε 
γεπζηγλσζίαο 
θξαζηψλ (wine 
tasting)  

ΞΞΞ23.1 Ξξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε 
γεπζηγλσζίαο  144 

 
 
3.1.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

H εμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηνπ 
Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο  «Ξαξαζθεπή θαη Ξαξάζεζε Ξνηψλ - Δπίπεδν 2» δηελεξγείηαη κε ηε 
ρξήζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο πην θάησ κεζφδνπο: 

 Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

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

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

 Γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηφ/ιάζνο. 
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4. ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΩΝ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ1     Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:      

Ζ δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζπλεξγάηεο θαη ε 
ηθαλφηεηα νκαδηθήο εξγαζίαο 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΠΠΠ1.1     Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο επηθνηλσλίαο 

ΠΠΠ1.2     Νκαδηθή εξγαζία 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ1     Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ1.1     Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο επηθνηλσλίαο 

 

 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα δηαηεξείο πάληνηε θαιέο ζρέζεηο εξγαζίαο κε φινπο 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο      
επηρείξεζεο. 

 
ΚΑ2 Λα είζαη πάληνηε επγεληθφο, θηιηθφο θαη ζπλεξγάζηκνο κε 

φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο 
επηρείξεζεο. 

 
ΚΑ3 Λα βξίζθεηο πάληνηε ηελ επθαηξία λα ζπδεηείο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ζέκαηα ζρεηηθά κε 
ηελ εξγαζία. 

 
ΚΑ4 Λα κεηαθέξεηο ακέζσο θαη απνηειεζκαηηθά φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζε πειάηεο, 
ζπλαδέιθνπο θαη ζπλεξγάηεο. 

 
ΚΑ5 Λα απνθεχγεηο θαη λα απνηξέπεηο πάληνηε ηε δηαξξνή 

εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα 
άηνκα. 

 
ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν ηξόπν επηθνηλσλίαο 

αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε ζπλαδέιθνπ 
ζνπ ή ζπλεξγάηε ηεο επηρείξεζεο. 

 
ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ8 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 
 
ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 πλάδειθνη 
 Γηεπζπληέο θαη πξντζηάκελνη 
 Δξγαδφκελνη ζην ηκήκα ζνπ 
 Δξγαδφκελνη ζηα άιια 

ηκήκαηα 
 
ΠΔ2 Απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο 
 Ξξνθνξηθέο θαη γξαπηέο 

νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο απφ 
δηεπζπληέο θαη 
πξντζηακέλνπο 

 Γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο 
νδεγίεο, πιεξνθνξίεο θαη 
κελχκαηα απφ πειάηεο, 
ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο  

 
ΠΔ3 Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο  
 Γηαξξνή εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ 
 
ΠΔ4 Σξόπνο  επηθνηλσλίαο 
 Δλζάξξπλζε 
 πνζηήξημε 
 Ξξνηξνπή  

 
ΠΔ5 Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ1.1     Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο επηθνηλσλίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζσζηή δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ δηαθσλίαο κε ζπλαδέιθνπο; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ζσζηή δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ δηαθσλίαο κε ζπλεξγάηεο; 
 
ΑΓ3 Ξψο κεηαθέξνληαη ζσζηά νη νδεγίεο θαη νη πιεξνθνξίεο; 
 
ΑΓ4 Ξνηεο απφ ηηο πιεξνθνξίεο ζηε δηάζεζή ζνπ είλαη εκπηζηεπηηθέο; 
 
ΑΓ5 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ1     Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ1.2     Νκαδηθή εξγαζία  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
KA1 Λα ηεξείο πάληνηε ην σξάξην εξγαζίαο ζνπ θαη λα 

δηαηεξείο ηελ πξνζσπηθή ζνπ εκθάληζε θαη 
θαζαξηφηεηα ζε ςειά επίπεδα. 

 
KA2 Λα δηαηεξείο πάληνηε θαιέο ζρέζεηο εξγαζίαο κε φιεο 

ηηο νκάδεο εξγαζίαο. 
 
KA3 Λα είζαη πάληνηε επγεληθφο θαη θηιηθφο κε φια ηα κέιε 

ηεο νκάδαο εξγαζίαο. 
 
KA4 Λα αλαιακβάλεηο θαη λα δηεθπεξαηψλεηο ηηο  εξγαζίεο 

πνπ ζνπ αλαζέηεη ν πξντζηάκελφο ζνπ θαη  λα 
απνδέρεζαη ηελ επηηήξεζε κε πξνζπκία. 

 
KA5 Λα ζπκκεηέρεηο δεκηνπξγηθά ζε νκαδηθέο εξγαζίεο  θαη 

ζπλεδξίεο θαη πξφζπκα λα πξνζθέξεηο ή λα  δεηάο 
βνήζεηα φπνπ ρξεηάδεηαη. 

 
KA6 Λα ρεηξίδεζαη ην ρξφλν εξγαζίαο ζνπ απνηειεζκαηηθά. 
 
KA7 Λα κεηαθέξεηο ακέζσο θαη απνηειεζκαηηθά ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζηελ    
νκάδα εξγαζίαο. 

 
KA8 Λα πινπνηείο πάληνηε ηηο ππνρξεώζεηο θαη ππνζρέζεηο 

ζνπ πξνο ηελ νκάδα εξγαζίαο ζηα πξνθαζνξηζκέλα 
ρξνληθά φξηα. 

 
KA9 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν ηξόπν 
 επηθνηλσλίαο αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 
 ζπλαδέιθσλ ζνπ. 
 
KA10 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 
 
KA11 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 
 
KA12 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Οκάδεο εξγαζίαο 
 Όινη νη ζπλάδειθνη ζην εηδηθφ 

ππνηκήκα πνπ εξγάδεζαη 
 Όινη νη ζπλάδειθνη ζην ηκήκα 

εξγαζίαο ζνπ 
 Άιια ηκήκαηα εξγαζίαο  
 Έθηαθηεο νκάδεο εξγαζίαο πνπ 

ζπγθξνηνχληαη γηα 
δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλεο 
εξγαζίαο 

ΠΔ2 Απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο  
θαη νδεγίεο 
 Γξαπηέο ή πξνθνξηθέο νδεγίεο 

απφ δηεπζπληέο θαη 
πξντζηακέλνπο 

 Γξαπηέο ή πξνθνξηθέο νδεγίεο 
θαη κελχκαηα απφ άιινπο 
ζπλαδέιθνπο, ζπλεξγάηεο θαη 
πειάηεο 

ΠΔ3 Τπνρξεώζεηο 
 Αηνκηθά θαη νκαδηθά 

θαζήθνληα θαη επζχλεο 
 Ππκβνιή θαη βνήζεηα ζηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο 
εξγαζίαο 

 Ππκβνιή θαη βνήζεηα ζηελ 
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
μελνδνρείνπ 

ΠΔ4 Σξόπνη επηθνηλσλίαο 
 Δλζάξξπλζε 
 πνζηήξημε 
 Ξξνηξνπή 

ΠΔ5 Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
ΠΔ6 Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθή 

επηθνηλσλία 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

ζπλαδέιθσλ, ζπλεξγαηψλ ή 
πειαηψλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ1.2     Νκαδηθή εξγαζία 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη απνηεινχλ ηελ νκάδα ή ηηο νκάδεο  εξγαζίαο ζνπ; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ζσζηή δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ δηαθσλίαο κε ζπλαδέιθνπο; 
 
ΑΓ3 Ξψο κεηαθέξνληαη ζσζηά νη πιεξνθνξίεο θαη νη νδεγίεο; 
 
ΑΓ4 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ6 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ2     Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:       

Νη ηθαλφηεηεο θαη νη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ 
πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΠΠΠ2.1 Γηαηήξεζε αηνκηθήο πγηεηλήο 

 

ΠΠΠ2.2 Γηαηήξεζε αηνκηθήο αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

 

ΠΠΠ2.3 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο 

 

ΠΠΠ2.4 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 

 

ΠΠΠ2.5 Γηαηήξεζε αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

 

ΠΠΠ2.6 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ2     Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ2.1     Γηαηήξεζε αηνκηθήο πγηεηλήο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα θνξάο ηα θαηάιιεια είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο, 
θαζψο θαη θάιπκκα γηα ην θεθάιη, φπνπ απηφ θξίλεηαη 
απαξαίηεην, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ 
ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηνπο εθάζηνηε θαλφλεο αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο. 

ΚΑ2 Λα θνξάο ρξπζαθηθά, άξσκα θαη θαιιπληηθά κφλν ζε 
ρψξνπο, φπνπ επηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλνληζκνύο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

ΚΑ3 Λα βεβαηψλεζαη φηη ηπρφλ θνςίκαηα, πιεγέο θαη 
γδαξζίκαηα ηπγράλνπλ ζεξαπείαο απφ θαηάιιειν 
πξφζσπν. 

ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο έγθαηξα ηπρφλ αζζέλεηα θαη κνιχλζεηο 
ζην θαηάιιειν πξφζσπν. 

ΚΑ5 Λα δηαηεξείο θαη λα αλαλεψλεηο ην πηζηνπνηεηηθφ 
πγείαο, φπνπ απηφ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

ΚΑ6 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 
κε απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλόλεο 
πγηεηλήο θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ ρψξνπ 
εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Καλνληζκνί 

 Ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 
θαλνληζκνί ζε ζρέζε κε ηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ζην 
ρψξν εξγαζίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ2.1 Γηαηήξεζε αηνκηθήο πγηεηλήο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο; 

ΑΓ2 Ξνχ κπνξείο λα απεπζπλζείο γηα έγθπξε πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή; 

ΑΓ3 Ξνηνπο θαλνληζκνχο πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζείο ζην δηθφ ζνπ ρψξν εξγαζίαο; 

ΑΓ4 Γηαηί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείο ην ζσζηφ ξνπρηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζνπ θαη 
πνηα είλαη ε ζσζηή ζηνιή γηα ηελ εξγαζία ζνπ;  

ΑΓ5 Γηαηί θαη ζε πνηνλ πξέπεη λα αλαθέξεηο ηπρφλ αζζέλεηα ή κφιπλζε; 

ΑΓ6 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο ηε ζσζηή αηνκηθή πγηεηλή; 

ΑΓ7 Γηαηί ηπρφλ θνςίκαηα, πιεγέο θαη γδαξζίκαηα πξέπεη λα ηπγράλνπλ άκεζεο ζεξαπείαο απφ 
θαηάιιειν πξφζσπν; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ2 Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ2.2 Γηαηήξεζε αηνκηθήο αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο πηζαλνχο θηλδύλνπο γηα ηελ αηνκηθή 
ζνπ αζθάιεηα θαη λα ηνπο απνθεχγεηο. 

ΚΑ2 Λα ιακβάλεηο πξνιεπηηθά κέηξα γηα απνθπγή 
νπνησλδήπνηε θηλδχλσλ.  

ΚΑ3 Λα αλαθέξεηο ακέζσο πηζαλνχο θηλδύλνπο ζην 
αξκφδην  πξφζσπν. 

ΚΑ4 Λα γλσξίδεηο ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο  
θαλνληζκνύο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. 

ΚΑ5 Λα ρεηξίδεζαη ηα κεραλήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ κε ην 
ζσζηφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ 
ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΚΑ6 Λα γλσξίδεηο πνχ βξίζθεηαη ην θνπηί πξψησλ 
βνεζεηψλ,  ηη πεξηέρεη θαη πψο ρξεζηκνπνηνχκε ην 
πεξηερφκελφ ηνπ. 

 

 

 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

ΠΔ1 Κίλδπλνη 
 Θίλδπλνη απφ πγξαέξην θαη 

άιιεο εχθιεθηεο χιεο 
 Θίλδπλνη απφ ειεθηξηθφ ξεχκα 
 Θίλδπλνη απφ ρεκηθέο νπζίεο 
 Νιηζζεξφ δάπεδν 
 Διαηησκαηηθφο εμνπιηζκφο 

 
ΠΔ2 Καλνληζκνί 
 Ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 

θαλνληζκνί ζε ζρέζε κε ηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ζην 
ρψξν εξγαζίαο  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ2.2 Γηαηήξεζε αηνκηθήο αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζείο ηνπο θαλφλεο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο; 

ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη γηα ηελ αηνκηθή ζνπ αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο ζνπ; 

ΑΓ3 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα θνξάο ηελ θαηάιιειε ελδπκαζία, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
εξγαζίαο; 

ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αηνκηθήο αζθάιεηαο γηα ηε ζέζε εξγαζίαο θαη ηα θαζήθνληα ζνπ; 

ΑΓ5 Γηαηί πξέπεη λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο  δηαδηθαζίεο ζε πεξηπηψζεηο 
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ; 

ΑΓ6 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνληαη ακέζσο ζην αξκφδην πξφζσπν πηζαλνί θίλδπλνη γηα 
ηελ αζθάιεηά ζνπ θαζψο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαδέιθσλ ζνπ; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ2 Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ2.3 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο  

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1 Λα είζαη πάληνηε ελήκεξνο θαη λα γλσξίδεηο απφ 
κλήκεο ηε δηαδηθαζία άκεζεο δξάζεο ζε πεξίπησζε 
θσηηάο. 

ΚΑ2 Λα ζεκαίλεηο ακέζσο ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ. 

ΚΑ3 Λα ελεκεξψλεηο ακέζσο ηα θαηάιιεια άηνκα θαη 
ππεξεζίεο.  

ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό 
ππξόζβεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο πηζηά ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο θαη 
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν 
εξγαζίαο. 

ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο εθθέλσζεο, 
ρσξίο παληθφ θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ 
ζην ρψξν εξγαζίαο. 

ΚΑ7 Λα παξνπζηάδεζαη ζηνλ ελδεδεηγκέλν ρψξν 
ζπγθέληξσζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ 
ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 

 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

ΠΔ1 Δμνπιηζκόο ππξόζβεζεο 
 Θνπβέξηα 
 Ξπξνζβεζηήξαο αθξνχ 
 Ξπξνζβεζηήξαο ζθφλεο 
 Ξπξνζβεζηήξαο λεξνχ 
 Ξπξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα 
 Κάληθα λεξνχ 
 Ρζεθνχξη 
 Φηπάξη 
 Βαξέιη άκκνπ 
 Βαξέιη λεξνχ 

 
ΠΔ2  Οδεγίεο αζθάιεηαο 
 Ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 

θαλνληζκνί ζε ζρέζε κε ηηο 
δηαδηθαζίεο ζε πεξίπησζε 
θσηηάο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ2.3 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1  Ξνηεο είλαη νη πηζαλέο αηηίεο θσηηάο κέζα ζην ρψξν εξγαζίαο; 

ΑΓ2   Ξνηα πξνιεπηηθά κέηξα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ 
θσηηάο; 

ΑΓ3   Ξνηεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αθνινπζείο ζε πεξίπησζε θσηηάο; 

ΑΓ4 Ξνχ βξίζθνληαη νη δηαθφπηεο ηνπ ζπλαγεξκνχ θαη πψο ζα ηνπο ελεξγνπνηήζεηο; 

ΑΓ5   Γηαηί δελ πξέπεη λα πιεζηάδεηο ζηε θσηηά, εθηφο αλ απηφ θξίλεηαη αζθαιέο; 

ΑΓ6   Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία ππξαζθάιεηαο; 

ΑΓ7   Απφ πνχ κπνξείο λα πιεξνθνξεζείο γηα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο θαλφλεο 
ππξαζθάιεηαο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ2 Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ2.4 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1   Λα είζαη πάληνηε ελήκεξνο θαη λα γλσξίδεηο απφ 
 κλήκεο ηε δηαδηθαζία άκεζεο δξάζεο ζε πεξίπησζε 
 ζεηζκνχ. 

ΚΑ2   Λα ζεκαίλεηο ακέζσο ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ.  

ΚΑ3  Λα απνθφπηεηο φιεο ηηο παξνρέο ελέξγεηαο, γηα λα 
 απνθεπρζεί εμάπισζε ηεο θσηηάο. 

ΚΑ4   Λα ελεκεξψλεηο ακέζσο ηα θαηάιιεια άηνκα θαη 
 ππεξεζίεο.  

ΚΑ5  Λα αθνινπζείο πηζηά ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο θαη 
 επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν 
 εξγαζίαο. 

ΚΑ6   Λα αθνινπζείο ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο εθθέλσζεο, 
 ρσξίο παληθφ θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ 
 ζην ρψξν εξγαζίαο. 

ΚΑ7   Λα παξνπζηάδεζαη ζηνλ ελδεδεηγκέλν ρψξν 
ζπγθέληξσζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ 
ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 

 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

ΠΔ1  Οδεγίεο αζθάιεηαο 

 Ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 
θαλνληζκνί ζε ζρέζε κε ηηο 
δηαδηθαζίεο ζε πεξίπησζε 
ζεηζκνχ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ2.4 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αθνινπζείο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ; 

ΑΓ2 Ξνχ βξίζθνληαη νη δηαθφπηεο ηνπ ζπλαγεξκνχ θαη πψο ηνπο ελεξγνπνηνχκε; 

ΑΓ3 Ξνηα ζεκεία είλαη θαηάιιεια γηα πξνζηαζία ζην ρψξν εξγαζίαο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ; 

ΑΓ4 Απφ πνχ κπνξείο λα πιεξνθνξεζείο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο θαλφλεο 
αζθάιεηαο;  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ2     Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ2.5 Γηαηήξεζε αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο πηζαλνχο θηλδύλνπο θαη λα ηνπο 
αλαθέξεηο ζην θαηάιιειν άηνκν, αθνινπζψληαο ηηο 
ζσζηέο δηαδηθαζίεο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

ΚΑ2 Λα βεβαηψλεζαη πσο νη ρψξνη επζχλεο ζνπ είλαη ζσζηά 
αζθαιηζκέλνη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε. 

ΚΑ3 Λα βεβαηψλεζαη πσο νη ρψξνη απνζήθεπζεο είλαη ζσζηά 
αζθαιηζκέλνη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε. 

ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο ακέζσο ζην αξκφδην πξφζσπν ηπρφλ 
απψιεηα ή βιάβε πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ,  εμνπιηζκνχ 
θαη πιηθψλ. 

ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ακέζσο ζην αξκφδην πξφζσπν ηελ 
παξνπζία μέλσλ πξνζψπσλ ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ 
ηπρφλ λα απνηεινχλ απεηιή. 

 

 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

ΠΔ1 Κίλδπλνη  
 Ύπνπηα άηνκα 
 Ύπνπηα αληηθείκελα 
 Ξαξάηππα αλνηρηέο είζνδνη θαη 

έμνδνη 
 Σακέλα θιεηδηά 
 Ξξνβιεκαηηθφο θσηηζκφο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ2.5 Γηαηήξεζε αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1  Ξνηα θιεηδηά, εμνπιηζκφο θαη ρψξνη εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη πάληνηε αζθαιηζκέλα; 

ΑΓ2  Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίδεηο θαη λα θπιάζζεζαη απφ πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη 
απεηιέο; 

ΑΓ3  Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζνχκε πηζηά ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη 
ηελ ηζρχνπζα  λνκνζεζία πεξί αζθάιεηαο; 

ΑΓ4  Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζνχληαη νη  δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε απνιεζζέληα 
αληηθείκελα; 

ΑΓ5  Απφ πνηνλ κπνξείο λα πάξεηο πιεξνθνξίεο ζε  ζρέζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα 
ζέκαηα  αζθάιεηαο; 

ΑΓ6  Γηαηί δελ πξέπεη λα δίλνπκε εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα; 

ΑΓ7  Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνληαη ζην αξκφδην  άηνκν αζπλήζηζηα πεξηζηαηηθά; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ2     Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ2.6     Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο, λα ελεκεξψλεζαη θαη λα πξνάγεηο ηε 
ζεκαζία πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ηνπο 
θαλνληζκνύο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ΚΑ3 Λα θάλεηο ρξήζε νηθνινγηθψλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ 
θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ην λεξφ θαη ηηο άιιεο πεγέο 
ελέξγεηαο σο πνιχηηκα αγαζά θαη λα πξνβαίλεηο ζε 
ελέξγεηεο εμνηθνλόκεζεο ηνπο. 

ΚΑ5 Λα απνζεθεχεηο, λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα απνξξίπηεηο 
θάζε πιηθφ θαη πξντφλ κε ηξφπν πνπ λα κελ επεξεάδεηαη 
ην πεξηβάιινλ. 

ΚΑ6 Λα απνξξίπηεηο ηα αλαθπθιώζηκα πιηθά ζηνπο 
ελδεδεηγκέλνπο ρψξνπο/θάδνπο απφξξηςεο. 

ΚΑ7 Λα εθαξκφδεηο ηνλ νξζφ ηξφπν απφξξηςεο γηα ηα 
άρξεζηα πιηθά/πξντφληα πνπ δελ αλαθπθιψλνληαη. 

ΚΑ8 Λα κελ ιεξψλεηο ην πεξηβάιινλ κε άρξεζηα πιηθά θαηά 
ηε δηεθπεξαίσζε κηαο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καλνληζκνί πξνζηαζίαο 
ηνπ πεξηβάιινληνο  

 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί γηα 
ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο 

 Λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο  
απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία 
ηνπ πεξηβάιινληνο 

 
ΠΔ2  Πεγέο ελέξγεηαο 

 Ζιεθηξηζκφο 
 Γθάδη 
 Ξεηξέιαην 

 
ΠΔ3  Δλέξγεηεο εμνηθνλόκεζεο 

 Σξήζε αλαγθαίνπ λεξνχ 
ρσξίο ζπαηάιεο 

 Θιείζηκν κεραλεκάησλ θαη 
ζπζθεπψλ πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη 

 Θιείζηκν θψησλ θαη 
ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ ζε 
ρψξνπο πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη 

 
ΠΔ4  Αλαθπθιώζηκα πιηθά 

 Σαξηηά 
 Ξιαζηηθά 
 Γπαιηά 
 Κπαηαξίεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ2.6     Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε πνιηηηθή, νη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί θαη νη δηαδηθαζίεο πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο γηα ηηο εξγαζίεο ζνπ; 

ΑΓ3 Ξνηα απφ ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηείο ζεσξνχληαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη πνηα φρη; 

ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη κέζνδνη θαη νη θαιέο πξαθηηθέο εμνηθνλφκεζεο λεξνχ θαη ελέξγεηαο; 

ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία νξζήο απνζήθεπζεο , ρξήζεο θαη απφξξηςεο πιηθψλ θαη πξντφλησλ; 

ΑΓ6 Ξνηα ζεσξνχληαη αλαθπθιψζηκα πιηθά θαη πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη απφξξηςεο 
ηνπο; 

ΑΓ7 Ξνηα ζεσξνχληαη βιαβεξά πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθά, πξντφληα θαη απφβιεηα θαη πνηα είλαη ε 
δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη απφξξηςεο ηνπο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ3       Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ πξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ζηνπο πειάηεο, ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ θαη ν 
ζσζηφο ρεηξηζκφο ησλ παξαπφλσλ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΠΠΠ3.1 Ξξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ζηνπο πειάηεο  

 

ΠΠΠ3.2 Ξξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 

 

ΠΠΠ3.3 Σεηξηζκφο παξαπφλσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ3 Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ3.1 Ξξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ζηνπο πειάηεο 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1  Λα δηαηεξείο πάληνηε άςνγε εκθάληζε θαη πγηεηλή. 

ΚΑ2  Λα είζαη πάληνηε επγεληθφο θαη θηιηθφο κε φινπο ηνπο 
πειάηεο. 

ΚΑ3  Λα ζηέθεζαη ζσζηά ζηελ παξνπζία πειαηψλ. 

ΚΑ4  Λα ραηξεηάο θαη λα πξνζθσλείο κε ην ζσζηφ ηξφπν 
ηνπο πειάηεο. 

ΚΑ5 Λα εμππεξεηείο θαη λα βνεζάο ηνπο πειάηεο κε άςνγε 
ζπκπεξηθνξά, άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά. 

ΚΑ6 Λα δηαηεξείο ηνλ εμνπιηζκό θαη ηα πιηθά πνπ είλαη 
ζηε δηάζεζε ησλ πειαηψλ ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε. 

ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ8 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

ΠΔ1 Δκθάληζε θαη πγηεηλή 
 Αηνκηθή πγηεηλή 
 Πηνιή 
 Καιιηά 
 Θνζκήκαηα 

 
ΠΔ2 Δμνπιηζκόο θαη πιηθά 
 Ππζθεπέο θαη εμνπιηζκφο 

απηνεμππεξέηεζεο πειαηψλ 
 Δμνπιηζκφο, πιηθά θαη επίπισζε 

ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο 
 Δμνπιηζκφο, πιηθά θαη επίπισζε 

ζηα δσκάηηα πειαηψλ 
 Δμνπιηζκφο θαη πιηθά πνπ 

κπνξεί λα δεηεζνχλ απφ ηνπο 
πειάηεο 

 
ΠΔ3 Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 

ΠΔ4 Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο θαη πιηθά 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 

πειάηε 
 Απξεπήο ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πειάηε 
 Ηδηφκνξθεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ3.1 Ξξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ζηνπο πειάηεο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε θαηάιιειε ζηνιή γηα ηελ εξγαζία ζνπ; 
 
ΑΓ2 Ξψο ζηέθεζαη ζσζηά ζηελ παξνπζία πειαηψλ; 
 
ΑΓ3 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο ραηξεηηζκνχ θαη πξνζθψλεζεο ησλ πειαηψλ; 
 
ΑΓ4 Ξνηνο εμνπιηζκφο θαη πιηθά πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία ζνπ είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 

πειαηψλ; 
 
ΑΓ5 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 
 

ΑΓ6 ΑΓ6 Ξψο δηαηεξνχκε ζε θαιή θαηάζηαζε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά πνπ είλαη ζηε δηάζεζε 
 ησλ πειαηψλ; 
 

ΑΓ7 ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 
 

ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνπκε ηηο απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ3 Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ3.2 Ξξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο, λα θαηαλνείο θαη λα αληαπνθξίλεζαη 
ακέζσο ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 
πειάηε. 

ΚΑ2 Λα θαηεπζχλεηο ηνλ πειάηε ζην θαηάιιειν ηκήκα  ή 
 ζπλάδειθφ ζνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο απαίηεζεο 
 ή ηεο αλάγθεο ηνπ. 

ΚΑ3 Λα πξνζθέξεηο ην θαηάιιειν πξντφλ ή ππεξεζία, 
 αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 
 πειάηε. 

ΚΑ4 Λα πξνζθέξεηο αλαβάζκηζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο 
 ππεξεζίαο θαη ελαιιαθηηθέο επηινγέο. 

ΚΑ5 Λα πξνζθέξεηο ην ελεκεξσηηθό πιηθό πνπ αθνξά ην 
πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. 

ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα 
πιενλεθηήκαηα γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ηελ 
ππεξεζία. 

ΚΑ7 Λα πξνηξέπεηο ηνλ πειάηε λα αγνξάζεη ή λα θξαηήζεη 
ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ππεξεζία. 

ΚΑ8 Λα νινθιεξψλεηο ηελ πψιεζε.  

ΚΑ9 Λα αληηκεησπίδεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.  

ΚΑ10 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ11 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.  

 

 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

ΠΔ1 Απαηηήζεηο θαη αλάγθεο 
ηνπ πειάηε 

 πεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ 
πξνζθέξνληαη απφ ηελ 
επηρείξεζε δσξεάλ 

 πεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ 
πξνζθέξνληαη απφ ηελ 
επηρείξεζε έλαληη ρξέσζεο 

 Ξξνπιεξσκέλεο ππεξεζίεο θαη 
πξντφληα  

 πεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ δελ 
πξνζθέξνληαη απφ ηελ 
επηρείξεζε 

ΠΔ2 Δλεκεξσηηθό πιηθό 
 Ξιεξνθνξηαθά θαη 

δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα θαη 
θαηάινγνη  

 Ξίλαθαο πιεξνθνξηψλ 
 Ζιεθηξνληθή παξνπζίαζε 

ΠΔ3 Πιεξνθνξίεο 
 Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

πξντφληνο 
 Ώξεο ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ 
 Ρξφπνη θξάηεζεο πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο  
 Ρηκέο θαη εηδηθέο πξνζθνξέο 

ΠΔ4 Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
ΠΔ5 Απνθιίζεηο 

 Διιηπήο πιεξνθφξεζε  
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ή αλάγθεο 

ηνπ πειάηε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ3.2 Ξξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξψο αλαγλσξίδνπκε ηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηνπ πειάηε; 

ΑΓ2 Ξνηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πξνζθέξεη ε επηρείξεζε; 

ΑΓ3 Ξνηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πξνζθέξεη ην ηκήκα ζην νπνίν εξγάδεζαη; 

ΑΓ4 Ξνην ηκήκα πξνζθέξεη ην θάζε πξντφλ θαη ππεξεζία πνπ δελ πξνζθέξεη ην ηκήκα ζνπ; 

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο θαη αλαβαζκίζεηο γηα ην θάζε πξντφλ ή/θαη ππεξεζία 
πνπ πξνζθέξεη ην ηκήκα ζνπ; 

ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη ζσζηέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνλ πειάηε γηα ην θάζε 
πξντφλ ή/θαη ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη ην ηκήκα ζνπ; 

ΑΓ7 Ξνην ελεκεξσηηθφ πιηθφ κπνξείο λα πξνζθέξεηο γηα ην θάζε πξντφλ θαη ππεξεζία; 

ΑΓ8 Ξψο αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηηο απνθιίζεηο;  

ΑΓ9 Ξψο πξνηξέπεηο ζσζηά ηνλ πειάηε λα αγνξάζεη ή λα θξαηήζεη ην πξντφλ ή ηελ 
ππεξεζία; 

ΑΓ10 Ξψο νινθιεξψλεηο ηελ πψιεζε γηα ην θάζε πξντφλ ή ππεξεζία; 

ΑΓ11 Ξνηνη είλαη νη  θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ  εξγαζία; 

ΑΓ12 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ3 Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ3.3 Σεηξηζκφο παξαπφλσλ 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ παξαπόλσλ. 

ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο ην παξάπνλν ηνπ 
πειάηε. 

ΚΑ3 Λα πξνζδηνξίδεηο ηελ αηηία ηνπ παξαπόλνπ. 

ΚΑ4 Λα ηζνξξνπείο ηελ αλάγθε ή απαίηεζε ηνπ πειάηε κε ηηο 
αλάγθεο ηνπ μελνδνρείνπ. 

ΚΑ5 Λα ελεξγείο ακέζσο πξνο εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε κέζα 
ζην πιαίζην ησλ επζπλψλ ζνπ. 

ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ην παξάπνλν ζηνλ πξντζηάκελφ ζνπ θαη 
λα δεηάο ηε ζπκβνιή ηνπ φπνπ ρξεηάδεηαη. 

ΚΑ7 Λα εηζεγείζαη ηδέεο θαη πξνηάζεηο πξνο απνθπγή 
παξφκνηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

ΚΑ8 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνχλ ηελ    
εξγαζία.  

 

 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

ΠΔ1 Παξάπνλν 
 Πρεηηθφ κε ρξνληθά πιαίζηα 
 Πρεηηθφ κε πνηφηεηα 
 Πρεηηθφ κε ρξέσζε 
 Πρεηηθφ κε κε πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο ή πξντφληα 
 Πρεηηθφ κε αληηπαξάζεζε κε 

άιιν πειάηε 
 Πρεηηθφ κε αληηπαξάζεζε κε 

ζπλάδειθφ ζνπ 
 
ΠΔ2 Καλνληζκνί 

 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 
κε ηελ εξγαζία 

 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 
ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ3.3 Σεηξηζκφο παξαπφλσλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζσζηή δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ παξαπφλσλ; 

ΑΓ2 Ξψο αλαγλσξίδεηο θαη θαηαλνείο ζσζηά ην παξάπνλν ηνπ πειάηε; 

ΑΓ3 Ξψο πξνζδηνξίδεηο ζσζηά ηελ αηηία ηνπ παξαπφλνπ; 

ΑΓ4 Ξνηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζνπ επηηξέπεη ην πιαίζην ησλ επζπλψλ ζνπ; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ4 Ξαξαιαβή θαη απνζήθεπζε πνηψλ θαη άιισλ πξνκεζεηψλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Νη ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή παξαιαβή θαη 
απνζήθεπζε πνηψλ θαη άιισλ πξνκεζεηψλ 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΠΠ4.1 Γηαηήξεζε ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 

 

ΠΠΠ4.2 Ξαξαιαβή θαη απνζήθεπζε πνηψλ θαη άιισλ πξνκεζεηψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ4 Ξαξαιαβή θαη απνζήθεπζε πνηψλ θαη άιισλ πξνκεζεηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ4.1 Γηαηήξεζε ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)  
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο ηνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο πάληα 
αζθαιηζκέλνπο. 

ΚΑ2 Λα δηαηεξείο ηνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο θαζαξνχο 
θαη ηαθηνπνηεκέλνπο. 

ΚΑ3 Λα δηαηεξείο φια ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
σο απνζεθεπηηθνί ρψξνη ζηελ πξνβιεπόκελε 
θαηάζηαζε. 

ΚΑ4 Λα δηαηεξείο φια ηα πιηθά πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηε 
πξνβιεπφκελε θπζηθή θαηάζηαζε. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ8 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Απνζεθεπηηθνί ρώξνη 

 Απνζήθεο 
 Ληνπιάπηα κπαξ  

 
ΠΔ2 Αζθαιηζκέλνπο 

 Κε πξνζβάζηκνπο ζε πειάηεο 
 Κε  πξνζβάζηκνπο ζε κε 

εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα 
 
ΠΔ3 Μεραλήκαηα 

 Τπγεία 
 Θαηαςχθηεο 

 
ΠΔ4 Πξνβιεπόκελε 
θαηάζηαζε 

 Θαηάιιειε ζεξκνθξαζία 
 Θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο 
 
ΠΔ5 Τιηθά 

 Ξνηά 
 Πλαθ  
 Αλαιψζηκα πιηθά  
 Δίδε θαζαξηζκνχ 

 
ΠΔ6 Φπζηθή θαηάζηαζε 

 Λα κελ είλαη ιεγκέλα 
 Λα κελ είλαη ρηππεκέλα 
 Λα κελ είλαη αλνηγκέλα 

 
ΠΔ7 Καλόλεο Αζθάιεηαο θαη 
Τγηεηλήο 

 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 
κε ηελ εξγαζία 

 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 
ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 

 
ΠΔ8 Απνθιίζεηο 

 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 
εμνπιηζκφο, κε αζθαιηζκέλνη 
ρψξνη 

 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά πνηά 
θαη πιηθά 

 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ4.1 Γηαηήξεζε ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνχ θαη πνηνη είλαη νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη; 

ΑΓ2 Ξψο δηαηεξνχληαη νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη πάληα αζθαιηζκέλνη; 

ΑΓ3 Ξψο δηαηεξνχληαη νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη θαζαξνί θαη ζπγπξηζκέλνη;  

ΑΓ4 Ξψο δηαηεξνχληαη ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο απνζεθεπηηθνί ρψξνη ζηελ 
πξνβιεπφκελε θαηάζηαζε; 

ΑΓ5 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξείο φια ηα πνηά θαη άιια πιηθά πνπ θπιάγνληαη ζηε 
πξνβιεπφκελε θαηάζηαζε; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. 

 

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ4 Ξαξαιαβή θαη απνζήθεπζε πνηψλ θαη άιισλ πξνκεζεηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ4.2 Ξαξαιαβή θαη απνζήθεπζε πνηψλ θαη άιισλ πξνκεζεηψλ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα παξαιακβάλεηο θαη λα απνζεθεχεηο ηα πνηά θαη ηηο άιιεο 
πξνκήζεηεο θάησ απφ αζθαιείο ζπλζήθεο. 

ΚΑ2 Λα θαηακεηξάο ηα πνηά ειέγρνληαο φιεο ηηο πηζαλέο 
παξακέηξνπο. 

ΚΑ3 Λα ηνπνζεηείο ηηο παξαιαβέο κε ηε ζσζηή ζεηξά νχησο ψζηε 
ην παιαηφηεξν λα θαηαλαιψλεηαη πξψην. 

ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο  πξνζηαηεπηηθά κέζα φπνπ ρξεηάδεηαη. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ 
αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 
ΚΑ7 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1   Αζθαιείο ζπλζήθεο 
 Απνθεχγνληαο γιηζηξήκαηα 
 Πεθψλνληαο βάξε κε ηνλ 

ελδεδεηγκέλν ηξφπν 
 
ΠΔ2   Παξάκεηξνη 
 Αξηζκφο κπνπθαιηψλ ζε 

θηβψηηα 
 Ξνζφηεηα ζηα κπνπθάιηα 
 Βάξνο 
 Αξηζκεηηθά ζσζηά 
 Ζκεξνκελία ιήμεο 

 
ΠΔ3   Πξνζηαηεπηηθά κέζα 
 Εψλε 
 Ξαπνχηζηα αζθαιείαο 
 Γάληηα  

 
ΠΔ5  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο 
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά πνηά 

θαη πιηθά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 
 
 

 
 
 
  



43 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ4.2 Ξαξαιαβή θαη απνζήθεπζε πνηψλ θαη άιισλ πξνκεζεηψλ 

 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξψο επηηπγράλνληαη  αζθαιείο ζπλζήθεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο; 

ΑΓ2 Ξφηε θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο επηβάιιεηαη ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ; 

ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα βαζηθά ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο αλαγξαθέο πάλσ ζηα δηάθνξα 
πξντφληα; 

ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη ζεξκνθξαζίεο πνπ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ηα 
πνηά θαη άιια πιηθά; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη βαζηθνί θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε ρξεζηκνπνίεζε θαη θαηαλάισζε 
πνηψλ ή άιισλ πιηθψλ πνπ είλαη ιεγκέλα είηε δελ είλαη ζηε θαηάιιειε θαηάζηαζε; 

ΑΓ6 Ξνηνπο ειέγρνπο πξέπεη λα θάλεηο γηα λα δηαθπιάμεηο ηελ πνηφηεηα ηνλ πνηψλ θαη άιισλ 
πιηθψλ; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ5 Πεξβίξηζκα πνηψλ κε αθξίβεηα  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Ζ πξνεηνηκαζία, ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζεξβίξηζκα πνηψλ κε αθξίβεηα 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΠΠΠ5.1 Ξξνεηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα πνηψλ κε αθξίβεηα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ5 Πεξβίξηζκα πνηψλ κε αθξίβεηα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ5.1 Ξξνεηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα πνηψλ κε αθξίβεηα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο φιν ηνλ εμνπιηζκό ζηε θαηάιιειε ζέζε θαη 
έηνηκν γηα ρξήζε. 

ΚΑ2 Λα δηαηεξείο εχθνιε πξφζβαζε ζηνλ εμνπιηζκό. 

ΚΑ3 Λα δηαηεξείο ηνλ εμνπιηζκό θαζαξφ κεηά απφ θάζε ρξήζε. 

ΚΑ4 Λα δηαηεξείο εχθνιε πξφζβαζε ζηε θάξηα πνηψλ. 

ΚΑ5 Λα δηαηεξείο εχθνιε πξφζβαζε ζηα πνηά θαη άιια αλαγθαία 
πιηθά.   

ΚΑ6 Λα δηαηεξείο εχθνιε πξφζβαζε ζηηο ζπληαγέο  πνηψλ. 

ΚΑ7 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλόλεο  αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ8 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 

ΠΔ1  Δμνπιηζκόο 
 Γηάθνξνη ηχπνη πνηεξηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
κπαξ (θξαζηνχ, θνθηέηι θηι) 

 Θάξηα πνηψλ 
 Κεδνχξεο  
 Θαξάθεο θξαζηψλ 
 Πέτθεξ 
 Mixing glass  
 Αλαδεπηήξαο πνηψλ 
 Blender  

 
ΠΔ2  Πνηά 

 Νηλνπλεπκαηψδε 
 Κε νηλνπλεπκαηψδε 
 Γηάθνξα άιια απνζηάγκαηα  
 Ζδχπνηα (Lίqueurs) 
 Αλαςπθηηθά  
 Αεξηνχρα αλαςπθηηθά 
 Σπκνί  
 Γηάθνξα κε αιθννινχρα 

ζηξφπηα  
 Κεηαιιηθά λεξά  

 
ΠΔ3  Τιηθά 

 Ξάγνο 
 Γαξληξίζκαηα  
 Γηαθφζκεζε πνηψλ 
 Θαιακάθηα 

 
ΠΔ4  Καλόλεο Αζθάιεηαο θαη 
Τγηεηλήο 

 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 
κε ηελ εξγαζία 

 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 
ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 

 
ΠΔ5  Απνθιίζεηο 

 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 
εμνπιηζκφο 

 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά πνηά 
θαη πιηθά 

 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ5.1 Ξξνεηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα πνηψλ κε αθξίβεηα 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:   

 

ΑΓ1 Ξνηνο είλαη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο, πνηα ε ζσζηή ρξήζε ηνπ θαη πνηα ε ζσζηή ηνπ 
ζέζε; 

ΑΓ2 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο θαζαξηζκνχ ηνπ εμνπιηζκνχ ; 

ΑΓ3 Ξνην είλαη ην πεξηερφκελν ηεο θάξηαο πνηψλ; 

ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα πνηά θαη ηα άιια αλαγθαία πιηθά;  

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη ζπληαγέο ησλ πνηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θάξηα πνηψλ;  

ΑΓ6 Ξψο αληηκεησπίδνληαη νη απνθιίζεηο; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ6 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα θνθηέηι 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Νη γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα θνθηέηι 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΠΠ6.1 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα θνθηέηι 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ6 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα θνθηέηι 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ6.1 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα θνθηέηι 

 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ειέγρεηο φηη νη ζπζθεπέο είλαη θαζαξέο, ζηε θαηάιιειε 
ζέζε θαη έηνηκεο γηα ρξήζε 

ΚΑ2 Λα ειέγρεηο φηη φινο ν εμνπιηζκόο είλαη ζηε θαηάιιειε ζέζε 
θαη έηνηκνο γηα ρξήζε  

ΚΑ3 Λα ειέγρεηο φηη φια ηα πνηά θαη άιια αλαγθαία πιηθά είλαη 
 ζηε θαηάιιειε ζέζε θαη έηνηκα γηα ρξήζε 

ΚΑ4 Λα δηαηεξείο εχθνιε πξφζβαζε ζηηο ζπληαγέο θνθηέηι 

ΚΑ5 Λα ειέγρεηο φηη φια ηα πνηά θαη άιια αλαγθαία πιηθά είλαη 
δηαζέζηκα ζε ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο 

ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο  ηελ θαηάιιειε ζπζθεπή αλάινγα κε ην 
ζπγθεθξηκέλν θνθηέηι πνπ ζα παξαζθεπάζεηο θαη ηε κέζνδν 
θαηαζθεπήο 

ΚΑ7 Λα βάδεηο ηα ζσζηά πιηθά κε ηε πξνβιεπφκελε ζεηξά θαη ζηε 
ζσζηή πνζφηεηα αθνινπζψληαο ηελ ζπληαγή  ηνπ θνθηέηι 

ΚΑ8 Λα ρξεζηκνπνηείο ην θαηάιιειν είδνο πνηεξηνχ θαη ηνλ 
θαηάιιειν εμνπιηζκό γηα θάζε θνθηέηι  

ΚΑ9 Λα ρξεζηκνπνηείο ην θαηάιιειν γαξλίξηζκα γηα θάζε θνθηέηι 

ΚΑ10 Λα παξνπζηάδεηο ην θνθηέηι κε ηνλ πξνβιεπφκελν ηξφπν 
αθνινπζψληαο ηελ ζπληαγή  ηνπ θνθηέηι θαη / ή ηε 
θσηνγξαθία ηνπ θνθηέηι  

ΚΑ11 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία 

ΚΑ12 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο 

ΚΑ13 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πζθεπέο 
 Τπγεία, (ζπληήξεζεο, 

θαηάςπμεο, θαηάςπμεο 
παγσηψλ) 

 Κεραλή παξαζθεπήο πάγνπ-
θχβσλ 

 Κεραλή Espresso 
 Κεραλή θηιηξαξηζκέλνπ 

θαθέ 
 Ξξέζεο ρπκψλ θαη εθρπκσηέο  
 Γηαλεκεηήο αεξηνχρσλ πνηψλ 

(αλαςπθηηθψλ) 
 Αλαδεπηήξαο πνηψλ  
 Ξιπληήξην πνηεξηψλ 
 Ππζθεπή κπίξαο ζε βαξέιη 

ΠΔ2  Δμνπιηζκόο 
 Γηάθνξνη ηχπνη πνηεξηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηελ παξαζθεπή θαη 
ζεξβίξηζκα θνθηέηι  

 Παλίδηα θαη καραίξηα θνπήο 
 Ξαγνδνρεία  
 Θάξηα πνηψλ  
 Κεδνχξεο  
 Πέτθεξ 
 Mixing glass 

 
ΠΔ3 Πνηά 
 Νηλνπλεπκαηψδε 
 Κε νηλνπλεπκαηψδε 
 Γηάθνξα άιια απνζηάγκαηα  
 Ζδχπνηα (Lίqueurs 
 Αλαςπθηηθά  
 Αεξηνχρα αλαςπθηηθά 
 Σπκνί,  
 Γηάθνξα κε αιθννινχρα 

Πηξφπηα  
 Κεηαιιηθά λεξά  

 
ΠΔ4 Τιηθά 
 Ξάγνο 
 Γαξληξίζκαηα  
 Γηαθφζκεζε πνηψλ 
 Φξνχηα 
 Θαιακάθηα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ6 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα θνθηέηι 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ6.1 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα θνθηέηι 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθέο 

ζπζθεπέο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο 
 Ξξνβιεκαηηθά ε ειιηπή πνηά 

ή πιηθά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλή 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ6.1 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα θνθηέηι 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηνο είλαη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο θαη πνηεο είλαη νη ζπζθεπέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα   
ηελ παξαζθεπή θνθηέηι;  

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα αλαγθαία πιηθά θαη πνηά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξαζθεπή θνθηέηι;  

ΑΓ3 Ξνηνο εμνπιηζκφο θαη πνηεο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε θνθηέηι; 

ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζθεπψλ;  

ΑΓ5 Ξψο δηαηεξείηαη θαη θαζαξίδεηαη ν εμνπιηζκφο θαη νη ζπζθεπέο κεηά απφ θάζε ρξήζε; 

ΑΓ6 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ; 

ΑΓ7 Ξνηεο είλαη νη ζπληαγέο, πιηθά, θαη κέζνδνη θαηαζθεπήο ησλ θνθηέηι πνπ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θάξηα πνηψλ; 

ΑΓ8 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ θνθηέηι πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 
θάξηα πνηψλ; 

ΑΓ9 Ξνην είλαη ην θαηάιιειν πνηήξη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε θνθηέηι; 

ΑΓ10 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ11 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ12 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ  εξγαζία; 

ΑΓ13 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ7 Πεξβίξηζκα κπίξαο, θξαζηνχ θαη άιισλ νηλνπλεπκαησδψλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Ζ πξνεηνηκαζία, ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζσζηφ ζεξβίξηζκα κπίξαο, 
θξαζηνχ θαη άιισλ νηλνπλεπκαησδψλ 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΠΠ7.1 Πεξβίξηζκα κπίξαο 

ΠΠΠ7.2 Πεξβίξηζκα θξαζηνχ 

ΠΠΠ7.3 Πεξβίξηζκα άιισλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ7 Πεξβίξηζκα κπίξαο, θξαζηνχ θαη άιισλ νηλνπλεπκαησδψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ7.1 Πεξβίξηζκα κπίξαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο ηνλ εμνπιηζκό θαη ηηο ζπζθεπέο θαζαξά θαη 
έηνηκά γηα ρξήζε.  

ΚΑ2 Λα δηαηεξείο ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα  εμνπιηζκνύ θαη    
πιηθώλ. 

ΚΑ3 Λα παξνπζηάδεηο θαη λα παξαζέηεηο κε ηνλ νξζφ ηξφπν ηε 
κπίξα ζηνλ πειάηε. 

ΚΑ4 Λα παξαζέηεηο ηα ζσζηά ζπλνδεπηηθά κε ηε κπίξα. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ 
αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ6 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 

ΠΔ1  Δμνπιηζκόο 
 Γηάθνξνη ηχπνη πνηεξηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
ζεξβίξηζκα κπίξαο 

 Αλνηρηήξηα 
 
ΠΔ2  πζθεπέο 

 Τπγεία 
 Ππζθεπή γηα ηελ κπίξα ζε 

βαξέιη  

ΠΔ3  Τιηθά 
 Γηάθνξεο κπίξεο 
 Μεξνί θαξπνί θαη άιια 

ζπλνδεπηηθά  
 
ΠΔ4  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 

 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 
κε ηελ εξγαζία 

 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 
ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 

 
ΠΔ5  Απνθιίζεηο 

 Διιηπείο ή πξνβιεκαηηθέο 
ζπζθεπέο ή εμνπιηζκφο 

 Ιάζνο πνηφ ή παξνπζίαζε ζε 
ζρέζε κε ηελ παξαγγειία 

 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ7.1 Πεξβίξηζκα κπίξαο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηνο είλαη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο θαη πνηα ε νξζή ρξήζε ηνπ; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα είδε κπίξαο; 

ΑΓ3 Ξνχ, πψο θαη ζε πνηα ζεξκνθξαζία δηαηεξείηαη θάζε είδνο κπίξαο; 

ΑΓ4 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηε κπίξα απφ βαξέιη;  

ΑΓ5 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ; 

ΑΓ6 Ξψο αλνίγνληαη ζσζηά ηα κπνπθάιηα ηεο κπίξαο; 

ΑΓ7 Ξνηα πνηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην θάζε είδνο κπίξαο; 

ΑΓ8 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ9 Γηαηί πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ; 

ΑΓ10 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ11 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ  εξγαζία; 

ΑΓ12 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ7 Πεξβίξηζκα κπίξαο, θξαζηνχ θαη άιισλ νηλνπλεπκαησδψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ7.2 Πεξβίξηζκα Θξαζηνχ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο ηνλ εμνπιηζκό θαζαξφ θαη ζσζηά 
ηνπνζεηεκέλν έηνηκν γηα ρξήζε. 

ΚΑ2 Λα δηαηεξείο ηα θξαζηά ζσζηά ηνπνζεηεκέλα θαη ζηηο 
θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο έηνηκα γηα ρξήζε. 

ΚΑ3 Λα δηαηεξείο ηα αλαγθαία απνζέκαηα εμνπιηζκνύ. 

ΚΑ4 Λα κεηαθέξεηο  κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ην ζσζηφ 
θξαζί απφ ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο ζην ζσζηφ πειάηε. 

ΚΑ5 Λα παξνπζηάδεηο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ην θξαζί ζηνλ     
πειάηε. 

ΚΑ6 Λα αλνίγεηο ην θξαζί κε ην νξζφ ηξφπν, αλάινγα κε ην 
είδνο θξαζηνύ. 

KA7 Λα παξαζέηεηο ην θξαζί κε ην νξζφ ηξφπν ζην   
θαηάιιειν πνηήξη. 

ΚΑ8 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ9 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη 
 πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ10 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ11 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 

ΠΔ1   Δμνπιηζκόο 
 Τπγεία, Οάθηα 
 Θαξάθεο, Ξνηήξηα 
 Θάξηα πνηψλ 
 Ξαγνδνρεία θαη νη βάζεηο 

ηνπο, δίζθνη 
 Θαιαζάθηα, αλνηρηήξηα 
 Ξεηζέηεο παξάζεζεο θαη 

γπαιίζκαηνο 
 
ΠΔ2  Κξαζηά 

 Δκθηαισκέλν άζπξν, 
θφθθηλν, ξνδέ 

 Δκθηαισκέλν αθξψδεο 
 Κε εκθηαισκέλα θξαζηά 

 
ΠΔ3  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη        
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 

ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο  
 Διιείςεηο θξαζηψλ ή 

πξνβιεκαηηθά θξαζηά 
 Διιηπείο ή πξνβιεκαηηθέο 

ζπζθεπέο ή εμνπιηζκφο 
 Ιάζνο πνηφ ή παξνπζίαζε 

ζε ζρέζε κε ηελ παξαγγειία 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ7.2 Πεξβίξηζκα Θξαζηνχ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηνο είλαη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο θαη πνηα ε ζσζηή ρξήζε ηνπ; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα είδε ησλ θξαζηψλ; 

ΑΓ3 Ξνχ, πψο θαη ζε πνηα ζεξκνθξαζία δηαηεξείηαη ην θάζε είδνο θξαζηνχ; 

ΑΓ4 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ζσζηά ην εκθηαισκέλν θξαζί; 

ΑΓ5 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ζσζηά ην κε εκθηαισκέλν θξαζί; 

ΑΓ6 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα εμνπιηζκνχ θαη θξαζηψλ; 

ΑΓ7 Ξψο κεηαθέξεηαη ζσζηά ην θάζε είδνο θξαζηνχ; 

ΑΓ8 Ξψο θαη ζε πνηνλ παξνπζηάδεηαη ην θάζε είδνο θξαζηνχ; 

ΑΓ9 Ξψο αλνίγεηαη ζσζηά ην θάζε είδνο θξαζηνχ; 

ΑΓ10 Ξνηα πνηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην θάζε είδνο θξαζηνχ; 

ΑΓ11 Ξψο παξαζέηνπκε ζσζηά ην θάζε είδνο θξαζηνχ; 

ΑΓ12 Γηαηί πξέπεη λα κεηαθέξνπκε, λα αλνίγνπκε, λα παξαζέηνπκε θαη λα ηνπνζεηνχκε 
ζσζηά ηα θξαζηά; 

ΑΓ13 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ14 Γηαηί πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ; 

ΑΓ15 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ16 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ  εξγαζία; 

ΑΓ17 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ7 Πεξβίξηζκα κπίξαο, θξαζηνχ θαη άιισλ νηλνπλεπκαησδψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ7.3 Πεξβίξηζκα άιισλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 

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

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο ηνλ εμνπιηζκό θαη ηηο ζπζθεπέο θαζαξά 
θαη έηνηκα γηα ρξήζε γηα ηελ παξάζεζε άιισλ 
νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ. 

ΚΑ2 Λα δηαηεξείο ηα πιηθά θαζαξά θαη έηνηκα γηα ρξήζε. 

ΚΑ3 Λα δηαηεξείο ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα  εμνπιηζκνύ, 
πνηώλ  θαη πιηθώλ. 

ΚΑ4 Λα ζέηεηο ζε ιεηηνπξγία ηηο ζπζθεπέο ζηελ 
θαζνξηζκέλε ψξα φπνπ ρξεηάδεηαη. 

ΚΑ5 Λα παξνπζηάδεηο θαη λα παξαζέηεηο κε νξζφ ηξφπν ην 
πνηό ζηνλ πειάηε. 

ΚΑ6 Λα παξαζέηεηο ηα ζσζηά ζπλνδεπηηθά κε ην θάζε πνηό. 

ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ8 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Δμνπιηζκόο 
 Θάξηα πνηψλ 
 Ξνηήξηα 
 Δπηηξαπέδηεο παγνζήθεο 
 Ιαβίδεο θαη ζέζνπιεο πάγνπ 
 Γίζθνη θαη θαξνηζάθηα 
 Θαιακάθηα 
 Ξεηζέηεο παξάζεζεο, 

γπαιίζκαηνο θαη δίζθσλ 
 Αλνηρηήξηα 

ΠΔ2  πζθεπέο 
 Τπγεία 
 Ξαγνζξαχζηεο 
 Ξξέζεο ρπκψλ θαη εθρπκσηέο 
 Γηαλεκεηήο αεξηνχρσλ πνηψλ 
 Ξιπληήξηα ζθεπψλ 
 Αλαδεπηήξαο  
 Blender  

ΠΔ3  Πνηά 
 Vermouths, Bitters, Anises 
 Απνζηάγκαηα (Spirits: Whisky, 

Gin, Rum, Vodka, Tequila)  
 Brandy, Cognac, Armagnac 
 Arrack , Kirsh Calvadνs 
 Γηάθνξα άιια απνζηάγκαηα  
 Ζδχπνηα (Lίqueurs)  

ΠΔ4  Τιηθά 
 Ξνηά 
 Ππλνδεπηηθά πνηψλ 
 Γηαθφζκεζε πνηψλ 

ΠΔ5  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί πνπ 

αθνξνχλ ηελ εξγαζία 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο, πιηθά ή ζπζθεπέο 
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά πιηθά 
 Ιάζνο πνηφ ή παξνπζίαζε ζε 

ζρέζε κε ηελ παξαγγειία 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο  



59 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ7.3 Πεξβίξηζκα άιισλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ  

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηνο εμνπιηζκφο θαη πνηεο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε πνηφ; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζθεπψλ; 

ΑΓ3 Ξνηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε πνηφ; 

ΑΓ4 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ; 

ΑΓ5 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο παξνπζίαζεο θαη παξάζεζεο πνηνχ ζηνλ πειάηε; 

ΑΓ6 Ξνηα ζπλνδεπηηθά πξνζθέξνληαη κε ην θάζε πνηφ; 

ΑΓ7 Ξψο κεηαθέξεηαη θαη πψο ηνπνζεηείηαη ην θάζε ζπλνδεπηηθφ; 

ΑΓ8 Γηαηί πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε νξζά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπζθεπέο; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ10 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ11 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ8  πεχζπλν ζεξβίξηζκα νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Ρν ζεξβίξηζκα νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ κε ππεχζπλν ηξφπν αθνινπζψληαο ηελ εθάζηνηε 
λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο ζε ζρέζε κε ην ζεξβίξηζκα νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΠΠ8.1 πεχζπλν ζεξβίξηζκα νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ8  πεχζπλν ζεξβίξηζκα νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ8.1 πεχζπλν ζεξβίξηζκα νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1  Λα ζεξβίξεηο ππεχζπλα εθαξκφδνληαο ηελ ηζρύνπζα 
λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο ζε ζρέζε κε ην ζεξβίξηζκα 
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ. 

ΚΑ2 Λα αθνινπζείο ρσξίο εμαίξεζε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ην ζεξβίξηζκα νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ζε 
αλειίθνπο. 

ΚΑ3  Λα ππνινγίδεηο ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφιε ηνπ θάζε είδνο  
πνηνύ πνπ ππάξρεη ζην κπαξ.  

ΚΑ4  Λα ππνινγίδεηο ηε νιηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφιε ζε πνηά 
πνπ είλαη απνηέιεζκα αλάκεημεο αιθννινχρσλ θαη κε πνηψλ. 

ΚΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο αξρηθέο ελδείμεηο ηεο επήξεηαο αιθνφι.  

ΚΑ6 Λα ζηακαηάο ην ζεξβίξηζκα αιθνφι ακέζσο φηαλ έξζνπλ ζηελ 
αληίιεςε ζνπ νη πξψηεο  ελδείμεηο ηεο επήξεηαο αιθνφι ή ην 
άηνκν έρεη θηάζεη ην επηηξεπηφ φξην θαηαλάισζεο αιθνφι 
βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ ζε ζρέζε 
κε ην ζεξβίξηζκα θαη θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ. 

ΚΑ7 Λα εθαξκφδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο θαη ελέξγεηεο ζε 
ζρέζε κε άηνκα πνπ παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαη 
ελδείμεηο επήξεηαο αιθνφι. 

ΚΑ8 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηέηνηα πεξηζηαηηθά.  

ΚΑ9  Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλόλεο  αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ10 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ11 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 

ΠΔ1  Ιζρύνπζα λνκνζεζία  
 Ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 

θαλνληζκνί ζε ζρέζε κε ην 
ζεξβίξηζκα 
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 

ΠE2  Πνηά 
 Νηλνπλεπκαηψδε 

απνζηάγκαηα 
 Ζδχπνηα (Lίqueurs) 
 Θξαζηά, κπίξεο 
 Γηάθνξα άιια πνηά πνπ 

πεξηέρνπλ αιθνφιε  
ΠΔ3  Αλακείμεηο  
 Θνθηέηι, Mixed drinks 
 Αλακίμεηο θαθέ κε 

αιθννινχρα πνηά 
 Αλακίμεηο ηζαγηνχ κε 

αιθννινχρα πνηά 
 Αλακίμεηο ινηπψλ 

αθεςεκάησλ κε αιθννινχρα 
πνηά 

 Νηηδήπνηε άιιεο αλακείμεηο 
πνηψλ πνπ πεξηέρνπλ αιθνφι 

ΠΔ4  Δλδείμεηο 
 Εαιάδα 
 Σάζηκν ηζνξξνπίαο 
 Σάζηκν θαζαξήο νκηιίαο 
 Άιια ζπκπηψκαηα βάζεη ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζία  
ΠΔ5  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί πνπ 

αθνξνχλ ηελ εξγαζία 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Άγλνηα ή κε ζπκκφξθσζε  

κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 
θαη θαλνληζκνχο ζε ζρέζε κε 
ην ζεξβίξηζκα 
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ8.1 πεχζπλν ζεξβίξηζκα νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη θαλνληζκνί ζε ζρέζε κε ην ζεξβίξηζκα 
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη θαλνληζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζεξβίξηζκα 
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ζε αλήιηθνπο;  

ΑΓ3  Ξφζε είλαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφιε ηνπ θάζε είδνο πνηνχ πνπ ππάξρεη ζην κπαξ;  

ΑΓ4  Ξφζε είλαη ε νιηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφιε ζε πνηά πνπ είλαη απνηέιεζκα αλάκεημεο 
αιθννινχρσλ θαη κε πνηψλ; 

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη αξρηθέο ελδείμεηο ηεο επήξεηαο αιθνφι;  

ΑΓ6 Ξνηα είλαη ε γεληθή επίδξαζε ηνπ αιθνφι ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ; 

ΑΓ7 Ξφηε πξέπεη λα ζηακαηάο ην ζεξβίξηζκα αιθνφι;  

ΑΓ8 Πε πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα πξνβαίλεηο ζηηο πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ 
ζπκπηψκαηα θαη ελδείμεηο επήξεηαο αιθνφι; 

ΑΓ9 Ξνηνο είλαη ν νξζφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ;  

ΑΓ10 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ11  Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ12  Πε πνηνλ αλαθέξνπκε ηηο απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ9 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα απιψλ θαη ζχλζεησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Νη ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην ζεξβίξηζκα απιψλ θαη ζχλζεησλ κε 
αιθννινχρσλ πνηψλ 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ:  
 
ΠΠΠ9.1 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα απιψλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ 
 
ΠΠΠ9.2 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα ζχλζεησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ9 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα απιψλ θαη ζχλζεησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ9.1 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα απιψλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο ηηο ζπζθεπέο θαζαξέο, ζηε ζσζηή ζέζε θαη 
έηνηκεο γηα ρξήζε. 

KA2 Λα δηαηεξείο ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό θαζαξφ, ζηε ζσζηή 
ζέζε θαη έηνηκν γηα ρξήζε. 

ΚΑ3 Λα δηαηεξείο εχθνιε πξφζβαζε ζηε θάξηα πνηψλ. 

ΚΑ4 Λα δηαηεξείο εχθνιε πξφζβαζε ζηα πνηά θαη άιια αλαγθαία 
πιηθά.   

ΚΑ5 Λα παξνπζηάδεηο θαη λα παξαζέηεηο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ην 
πνηό  ζηνλ πειάηε, βάζεη ηεο θάξηαο πνηψλ.  

ΚΑ6 Λα παξαζέηεηο ηα ζσζηά ζπλνδεπηηθά πιηθά κε ην θάζε 
πνηό. 

ΚΑ7 Λα δηαηεξείο ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα  εμνπιηζκνύ, πνηώλ  
θαη πιηθώλ. 

ΚΑ8 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλόλεο  αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ9 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ10 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πζθεπέο 
 Γηαλεκεηήο αλαςπθηηθψλ  
 Ξξέζα θξνχησλ 
 Απνρπκσηήο 
 Ξαγνζξαχζηεο 
 Τπγεία 
 Θαηαςχθηεο    

ΠΔ2  Δμνπιηζκόο 
 Γηάθνξνη ηχπνη πνηεξηψλ  
 Παλίδηα θαη καραίξηα θνπήο 

 
ΠΔ3  Πνηά  
 Αλαςπθηηθά  
 Αεξηνχρα αλαςπθηηθά 
 Σπκνί  
 Κεηαιιηθά λεξά 

 
ΠΔ4   Τιηθά 
 Ξάγνο 
 Γαξληξίζκαηα , Γηαθφζκεζε 

πνηψλ 
 Θαιακάθηα   

 
ΠΔ5  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 

ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο, πιηθά ή 
ζπζθεπέο 

 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά πιηθά 
 Ιάζνο πνηφ ή παξνπζίαζε ζε 

ζρέζε κε ηελ παξαγγειία 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 

 
  



67 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ9.1 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα απιψλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηνο εμνπιηζκφο θαη ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε πνηφ; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε νξζή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζθεπψλ; 

ΑΓ3 Ξνηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε πνηφ; 

ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε νξζή δνζνινγία θάζε πνηνχ;  

ΑΓ5 Ξνηνο είλαη ν νξζφο ηξφπνο παξνπζίαζεο  βάζεη ηεο θάξηαο πνηψλ;  

ΑΓ6 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ; 

ΑΓ7 Γηαηί πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπζθεπέο; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ  εξγαζία; 

ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ9 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα απιψλ θαη ζχλζεησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ9.2 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα ζχλζεησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο ηηο ζπζθεπέο θαζαξέο, ζηελ θαηάιιειε ζέζε θαη 
έηνηκεο γηα ρξήζε. 

KA2 Λα δηαηεξείο ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό θαζαξφ, ζηε 
θαηάιιειε ζέζε θαη έηνηκν γηα ρξήζε. 

ΚΑ3 Λα δηαηεξείο εχθνιε πξφζβαζε ζηε θάξηα πνηψλ. 

ΚΑ4 Λα δηαηεξείο εχθνιε πξφζβαζε ζηα πνηά θαη άιια αλαγθαία 
πιηθά.   

ΚΑ5 Λα δηαηεξείο εχθνιε πξφζβαζε ζηηο ζπληαγέο  πνηψλ. 

ΚΑ6 Λα παξνπζηάδεηο θαη λα παξαζέηεηο ηνλ νξζφ ηξφπν ην πνηό  
ζηνλ πειάηε, βάζεη ηεο θάξηαο πνηψλ θαη ηεο αλάινγεο  
ζπληαγήο.  

ΚΑ7 Λα παξαζέηεηο ηα νξζά ζπλνδεπηηθά πιηθά κε ην θάζε πνηό. 
ΚΑ8 Λα δηαηεξείο ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα  εμνπιηζκνύ, πνηώλ  

θαη πιηθώλ. 

ΚΑ9 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλόλεο  αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ10 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ11  Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πζθεπέο 
 Γηαλεκεηήο αλαςπθηηθψλ 

(Post mix)  
 Αλαδεπηήξαο πνηψλ   
 Blender  
 Ξξέζα θξνχησλ 
 Απνρπκσηήο 
 Ξαγνζξαχζηεο 
 Τπγεία, Θαηαςχθηεο 

ΠΔ2  Δμνπιηζκόο 
 Γηάθνξνη ηχπνη πνηεξηψλ  
 Παλίδηα θαη καραίξηα θνπήο 
 Πθεχε, Πέτθεξ, Mixing glass 
 Ινηπά φξγαλα θαη εξγαιεία  
 Γηάθνξνη ηχπνη καραηξηψλ 

ΠΔ3  Πνηά  
 Αλαςπθηηθά  
 Αεξηνχρα αλαςπθηηθά 
 Σπκνί, Πηξφπηα  
 Γηάθνξα κε αιθννινχρα 
 Κεηαιιηθά λεξά 
 Πχλζεηα κε αιθννινχρα 

πνηά 
ΠΔ4  Τιηθά 
 Ξάγνο 
 Γαξληξίζκαηα , δηαθφζκεζε 

πνηψλ 
 Θαιακάθηα 

ΠΔ5  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο, πιηθά ή 
ζπζθεπέο 

 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά πιηθά 
 Ιάζνο πνηφ ή παξνπζίαζε ζε 

ζρέζε κε ηελ παξαγγειία 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ9.2    Πεξβίξηζκα ζχλζεησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηνο εμνπιηζκφο θαη πνηεο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε πνηφ; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε νξζή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζθεπψλ; 

ΑΓ3 Ξνηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε πνηφ; 

ΑΓ4 Ξνηα είλαη ε θαηάιιειε δνζνινγία γηα ηελ παξαζθεπή  ζχλζεησλ κε  αιθννινχρσλ 
πνηψλ; 

ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε νξζή κέζνδνο παξαζθεπήο ζχλζεησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ βάζεη ησλ 
ζπληαγψλ πνηψλ;  

ΑΓ6 Ξνηνο είλαη ν νξζφο ηξφπνο παξνπζίαζεο  ζχλζεησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ βάζεη ηεο 
θάξηαο πνηψλ;  

ΑΓ7 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ; 

ΑΓ8 Γηαηί πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπζθεπέο; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ10 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ11 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ10     Δηνηκαζία θαη άλνηγκα ηνπ κπαξ  
 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Νη εξγαζίεο, ελέξγεηεο θαη πξνεηνηκαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα  νχησο ψζηε φινη νη ρψξνη 
πειαηψλ θαη εξγαζίαο λα είλαη έηνηκνη κε ην άλνηγκα ηνπ  κπαξ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΠΠΠ10.1   Ραθηνπνίεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ κπαξ 
 
ΠΠΠ10.2   Ραθηνπνίεζε θαη έιεγρνο ρψξσλ εξγαζίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
ΠΠΠ10     Δηνηκαζία θαη άλνηγκα ηνπ κπαξ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ10.1     Ραθηνπνίεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ κπαξ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ειέγρεηο φηη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη είλαη θαζαξνί θαη  
έηνηκνη γηα ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ. 

ΚΑ2 Λα ειέγρεηο φηη ε επίπισζε είλαη ζσζηά δηαξξπζκηζκέλε.  

ΚΑ3 Λα ειέγρεηο φηη ε πξφζβαζε ζην κπαξ είλαη ειεχζεξε, θαζαξή 
θαη ηαθηνπνηεκέλε.   

ΚΑ4 Λα ειέγρεηο φηη ηπρφλ θαηεπζπληήξηεο ζεκάλζεηο (θσηεηλέο θαη 
κε) θαζψο επίζεο ζεκάλζεηο πξνζθνξψλ θαη πξνψζεζεο 
πνηψλ είλαη ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ηνπο ζέζε θαη ζε 
ιεηηνπξγία. 

ΚΑ5 Λα ηνπνζεηείο ηνλ πξνβιεπφκελν επηηξαπέδην εμνπιηζκό 
 ζηα ηξαπέδηα. 

ΚΑ6 Λα αλνίγεηο ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα φπνπ ρξεηάδεηαη. 

ΚΑ7 Λα ζέηεηο ζε ιεηηνπξγία ηελ πξνβιεπφκελε κνπζηθή θαη 
θσηηζκφ.   

ΚΑ8 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλόλεο  αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ9 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ6 ΚΑ10 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Κνηλόρξεζηνη ρώξνη 
 Δζσηεξηθνί ρψξνη πειαηψλ 
 Δμσηεξηθνί ρψξνη πειαηψλ 
 Σψξνο ηνπ κπαξ 
 Ξαξαπιήζηνη, βνεζεηηθνί 

ρψξνη θαη δηάδξνκνη 

ΠΔ2  Δπίπισζε 
 Ρξαπέδηα  
 Θαξέθιεο 
 Θαλαπέδεο 
 Θαζίζκαηα κπαξ 
 Ληνπιάπεο 
 Άιια έπηπια εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ ρψξνπ 

ΠΔ3  Δπηηξαπέδηνο 
εμνπιηζκόο 
 Θάξηα πνηψλ  
 Θάξηα εηδηθψλ πξνζθνξψλ 
 Αξηζκνί ηξαπεδηψλ 
 Πηαρηνδνρεία  
 Αλζνδνρεία 
 Γηαθφζκεζε 

 
ΠΔ4  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 

ΠΔ5  Απνθιίζεηο  
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 
 Διιηπήο ηαθηνπνίεζε 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ10.1    Ραθηνπνίεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ κπαξ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη ησλ πειαηψλ; 

ΑΓ2 Ξψο ηαθηνπνηείηαη ζσζηά ε επίπισζε; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη πξνζβάζεηο ζην κπαξ; 

ΑΓ4 Ξνηεο ζεκάλζεηο ηνπνζεηνχληαη θαη πνχ; 

ΑΓ5 Ξνηνο είλαη ν πξνβιεπφκελνο επηηξαπέδηνο εμνπιηζκφο θαη πψο ηνπνζεηείηαη ζηα 
ηξαπέδηα;   

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Ξνηνη  είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8  Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ10     Δηνηκαζία θαη άλνηγκα ηνπ κπαξ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ10.2    Ραθηνπνίεζε θαη έιεγρνο ρψξσλ εξγαζίαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ειέγμεηο φηη ν ρώξνο εξγαζίαο είλαη θαζαξφο θαη έηνηκνο 
γηα ηελ παξαζθεπή θαη ην ζεξβίξηζκα πνηψλ. 

ΚΑ2 Λα ειέγμεηο φηη νη  ζπζθεπέο είλαη θαζαξέο, ζηε ζσζηή ζέζε 
θαη έηνηκεο γηα ρξήζε. 

ΚΑ3 Λα ειέγμεηο φηη φινο ν εμνπιηζκόο είλαη ζηε ζσζηή ζέζε θαη 
έηνηκνο γηα ρξήζε. 

ΚΑ4 Λα ζέηεηο ηηο ζπζθεπέο ζε ιεηηνπξγία ηελ θαηάιιειε ψξα. 

ΚΑ5 Λα ειέγμεηο φηη φια ηα πνηά θαη άιια αλαγθαία πιηθά είλαη 
 ζηε ζσζηή ζέζε θαη έηνηκα γηα ρξήζε. 

ΚΑ6 Λα δηαηεξείο εχθνιε πξφζβαζε ζηηο ζπληαγέο θαη θάξηα 
πνηψλ.  

ΚΑ7 Λα ειέγμεηο φηη φια ηα πνηά θαη άιια αλαγθαία πιηθά είλαη 
δηαζέζηκα ζε ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο. 

ΚΑ8 Λα παξαιακβάλεηο θαη λα ειέγρεηο ην ηακείν ηνπ κπαξ. 

ΚΑ9 Λα ζέηεηο ζε ιεηηνπξγία ηεο ηακεηαθέο κεραλέο ηνπ κπαξ.  

ΚΑ10 Λα ζέηεηο ζε ιεηηνπξγία ηηο κεραλέο πηζησηηθψλ θαξηψλ. 

ΚΑ11 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλόλεο  αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ12 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ13 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υώξνο εξγαζίαο 
 Όινη νη ρψξνη δηαθίλεζεο  

πξνζσπηθνχ κε πξνζβάζεκνη 
απφ πειάηεο  
 

ΠΔ2  πζθεπέο 
 Τπγεία, (ζπληήξεζεο, 

θαηάςπμεο, θαηάςπμεο 
παγσηψλ) 

 Γηαλεκεηήο αλαςπθηηθψλ 
 Κεραλή παξαζθεπήο πάγν-

θχβσλ 
 Κεραλή Espresso 
 Κεραλή θηιηξαξηζκέλνπ 

θαθέ 
 Ρνζηηέξα, βξαζηήξεο 
 Φνχξλνο κηθξνθπκάησλ 
 Ξξέζεο ρπκψλ θαη εθρπκσηέο  
 Ππζθεπή γηα ηελ κπίξα ζε 

βαξέιη 
 Γηαλεκεηήο αεξηνχρσλ πνηψλ 
 Αλαδεπηήξαο πνηψλ  
 Ππζθεπέο δεζηψλ 

ξνθεκάησλ 
 Ξιπληήξην πνηεξηψλ 

ΠΔ3  Δμνπιηζκόο 
 Γηάθνξνη ηχπνη πνηεξηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
κπαξ (θξαζηνχ, θηι) 

 Φιηηδάληα 
 Θαξάθεο θαη αλνηρηήξηα 

θξαζηψλ 
 Καραηξνπίξνπλα  
 Παλίδηα θαη καραίξηα θνπήο 
 Θεξκνδνρεία ξνθεκάησλ 
 Ξαγνδνρεία θαη θαιαζάθηα 

θξαζηνχ 
 Δδεζκαηνιφγην θαη θάξηα 

πνηψλ  
 Δπίπισζε 
 Αξηζκνί ηξαπεδηψλ, 

ζηαρηνδνρεία θαη αλζνδνρεία 
 Γηαθφζκεζε 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ10     Δηνηκαζία θαη άλνηγκα ηνπ κπαξ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ10.2    Ραθηνπνίεζε θαη έιεγρνο ρψξσλ εξγαζίαο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ4  Πνηά 
 Νηλνπλεπκαηψδε 
 Κε νηλνπλεπκαηψδε 
 Γηάθνξα άιια απνζηάγκαηα 
 Ζδχπνηα (Lίqueurs) 
 Αλαςπθηηθά, ρπκνί 
 Αεξηνχρα αλαςπθηηθά 
 Γηάθνξα κε αιθννινχρα 

ζηξφπηα  
 Κεηαιιηθά λεξά 

 
ΠΔ5  Τιηθά  
 Ξάγνο 
 Γαξληξίζκαηα  
 Γηαθφζκεζε πνηψλ 
 Θαιακάθηα  

 
ΠΔ6  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
 

ΠΔ7  Απνθιίζεηο 
 Διιηπείο ή πξνβιεκαηηθέο 

ζπζθεπέο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο 
 Ξξνβιεκαηηθά ή ειιηπή πνηά 

ή πιηθά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ10.2    Ραθηνπνίεζε θαη έιεγρνο ρψξσλ εξγαζίαο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξψο ειέγρεηαη ν ρψξνο εξγαζίαο θαη πψο θξίλεηαη θαζαξφο θαη έηνηκνο; 

ΑΓ2 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο εμνπιηζκφο, πνηα ε ζσζηή ρξήζε ηνπ θαη πνηα ε ζσζηή ηνπ ζέζε;  

ΑΓ3 Ξνηα είλαη ε ζσζηή  ρξήζε  ησλ ζπζθεπψλ;  

ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα πνηά θαη ηα άιια αλαγθαία πιηθά; 

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη ζπληαγέο ησλ πνηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε θάξηα πνηψλ;  

ΑΓ6 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο παξαιαβήο ηνπ ηακείνπ ηνπ κπαξ; 

ΑΓ7 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο ηακεηαθήο κεραλήο ηνπ κπαξ; 

ΑΓ8 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο πηζησηηθψλ θαξηψλ; 

ΑΓ9 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ10 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ11 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ  εξγαζία; 

ΑΓ12 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



77 

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ11       Θιείζηκν ηνπ κπαξ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Ζ ζσζηή ηαθηνπνίεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε ζπληήξεζε θαη απνζήθεπζε 
απνζεκάησλ.   Ρν θιείζηκν ηνπ κπαξ κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΠΠ11.1 Ραθηνπνίεζε θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ  

ΠΠΠ11.2 Ππληήξεζε θαη απνζήθεπζε απνζεκάησλ  

ΠΠΠ11.3 Θιείζηκν ηνπ κπαξ κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ11   Θιείζηκν ηνπ κπάξ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ11.1 Ραθηνπνίεζε θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο ηηο ζπζθεπέο θαζαξέο, ζηε ζσζηή ζέζε θαη 
έηνηκεο γηα ρξήζε. 

ΚΑ2 Λα ηαθηνπνηείο φιν ηνλ εμνπιηζκό ζηνπο ελδεδεηγκέλνπο 
ρώξνπο απνζήθεπζεο. 

ΚΑ3 Λα δηαηεξείο εχθνιε πξφζβαζε ζηνλ εμνπιηζκό θαη ηηο 
ζπζθεπέο. 

ΚΑ4 Λα ζέηεηο ηηο ζπζθεπέο εθηφο ιεηηνπξγίαο ζηελ θαηάιιειε 
ψξα. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλόλεο  αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ6 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πζθεπέο 
 Τπγεία, (ζπληήξεζεο, 

θαηάςπμεο, θαηάςπμεο 
παγσηψλ) 

 Γηαλεκεηήο αλαςπθηηθψλ 
 Κεραλή παξαζθεπήο πάγν-

θχβσλ 
 Κεραλή Espresso 
 Κεραλή θηιηξαξηζκέλνπ 

θαθέ 
 Ρνζηηέξα 
 Φνχξλνο κηθξνθπκάησλ 
 Βξαζηήξεο 
 Ξξέζεο ρπκψλ θαη εθρπκσηέο  
 Ππζθεπή γηα ηελ κπίξα ζε 

βαξέιη 
 Γηαλεκεηήο αεξηνχρσλ πνηψλ 
 Αλαηαξαρηήξαο πνηψλ  
 Ππζθεπέο δεζηψλ 

ξνθεκάησλ 
 Ξιπληήξην πνηεξηψλ 

ΠΔ2  Δμνπιηζκόο 
 Γηάθνξνη ηχπνη πνηεξηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
κπαξ (θξαζηνχ, θηι) 

 Φιηηδάληα 
 Θαξάθεο θαη αλνηρηήξηα 

θξαζηψλ 
 Καραηξνπίξνπλα  
 Παλίδηα θαη καραίξηα θνπήο 
 Θεξκνδνρεία ξνθεκάησλ 
 Ξαγνδνρεία θαη θαιαζάθηα 

θξαζηνχ 
 Δδεζκαηνιφγην θαη θάξηα 

πνηψλ  
 Δπίπισζε 
 Αξηζκνί ηξαπεδηψλ, 

ζηαρηνδνρεία θαη αλζνδνρεία 
 Γηαθφζκεζε 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ11   Θιείζηκν ηνπ κπάξ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ11.1 Ραθηνπνίεζε θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ 

   
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ3  Υώξνη απνζήθεπζεο 
 Ληνπιάπηα κπαξ 
 Πθεπνζήθεο 
 Απνζήθεο εμνπιηζκνχ κπαξ

  
ΠΔ4  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
 

ΠΔ5 Απνθιίζεηο 
 Διιηπείο ή πξνβιεκαηηθέο 

ζπζθεπέο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο 
 Ξξνβιεκαηηθνί ε ειιηπείο 

ρψξνη απνζήθεπζεο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ11.1     Ραθηνπνίεζε θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηνο είλαη ν εμνπιηζκφο πνπ πξέπεη λα ηαθηνπνηείηαη; 

ΑΓ2 Ξνχ θαη πψο ηαθηνπνηείηαη ν εμνπιηζκφο; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη ζπζθεπέο πνπ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο θαη έηνηκεο γηα ρξήζε; 

ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο θαζαξηζκνχ θαη δηαηήξεζεο ησλ ζπζθεπψλ; 

ΑΓ5 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε εχθνιε πξφζβαζε ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπζθεπέο; 

ΑΓ6 Γηαηί πξέπεη λα ζέηνπκε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηηο ζπζθεπέο ζηελ θαηάιιειε ψξα; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Ξνηνη  είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ  εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ11    Θιείζηκν ηνπ κπαξ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ11.2    Ππληήξεζε θαη απνζήθεπζε απνζεκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

 
ΚΑ1 Λα θαζαξίδεηο θαη λα ζπληεξείο φια ηα  απνζέκαηα πιηθψλ, 

αλάινγα κε ην είδνο ηνπο. 

ΚΑ2 Λα ηαθηνπνηείο φια ηα απνζέκαηα ζηνπο θαηάιιεινπο ρώξνπο 
απνζήθεπζεο κε ηνλ νξζφ ηξφπν ελαιιαγήο απνζεκάησλ. 

ΚΑ3 Λα δηαηεξείο εχθνιε πξφζβαζε πξνο ηα απνζέκαηα. 

ΚΑ4 Λα δηαηεξείο ηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο θαζαξνχο θαη 
 ζπγπξηζκέλνπο.  

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλόλεο  αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ6 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 

ΠΔ1   Απνζέκαηα 
 Θξαζηά, πνηά 
 Αλαςπθηηθά, ρπκνί 
 Κεηαιιηθά λεξά 
 Θαθέδεο θαη άιια ξνθήκαηα 
 Πηξφπηα 
 Δπψλπκεο ζάιηζεο,  
 Ππλνδεπηηθά πνηψλ 
 Μεξνί θαξπνί 
 Φξνχηα θαη θνκπφζηα 
 ιηθά θαζαξηζκνχ 

ΠΔ2   Υώξνη απνζήθεπζεο 
 Απνζήθεο ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ κπαξ 
 Θάβα θξαζηψλ,  
 Ληνπιάπηα κπαξ 
 Τπγεία, ζθεπνζήθεο 
 Απνζήθε εηδψλ θαζαξηζκνχ 
 Απνζήθε ιηλψλ 

 
ΠΔ3  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί πνπ 

αθνξνχλ ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 Ξξνβιεκαηηθά ή ειιηπή 

απνζέκαηα 
 Ξξνβιεκαηηθνί ή ειιηπείο 

ρψξνη απνζήθεπζεο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 

 
 
 
 
 



82 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ11.2     Ππληήξεζε θαη απνζήθεπζε απνζεκάησλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα απνζέκαηα πιηθψλ πνπ πξέπεη λα ζπληεξνχληαη θαη λα ηαθηνπνηνχληαη; 

ΑΓ2 Ξνχ θαη πψο απνζεθεχνληαη ζσζηά ηα απνζέκαηα; 

ΑΓ3 Ξνηνη είλαη θαη πνχ βξίζθνληαη νη ρψξνη απνζήθεπζεο; 

ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο αλαθχθισζεο ησλ απνζεκάησλ;  

ΑΓ5 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε εχθνιε πξφζβαζε ζηα απνζέκαηα; 

ΑΓ6 Ξψο ζπληεξνχληαη ζσζηά ηα πιηθά; 

ΑΓ7 Γηαηί νη ρψξνη απνζήθεπζεο πξέπεη λα είλαη θαζαξνί θαη ζπγπξηζκέλνη; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία;  

ΑΓ9 Ξνηνη  είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ11      Θιείζηκν ηνπ κπαξ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ11.3   Θιείζηκν ηνπ κπαξ κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 

 
ΚΑ1 Λα δηαηεξείο θαζαξνχο θαη ζπγπξηζκέλνπο φινπο ηνπο ρώξνπο 

εξγαζίαο. 

ΚΑ2 Λα ηαθηνπνηείο ηα απνζέκαηα, εμνπιηζκφ, ζπζθεπέο θαη 
επίπισζε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. 

ΚΑ3 Λα θιείλεηο, λα ειέγρεηο θαη λα παξαδίδεηο ην ηακείν ηνπ κπαξ. 

ΚΑ4 Λα ζέηεηο εθηφο ιεηηνπξγίαο ηηο ηακεηαθέο κεραλέο ηνπ κπαξ. 

ΚΑ5 Λα ζέηεηο εθηφο ιεηηνπξγίαο ηηο κεραλέο πηζησηηθψλ θαξηψλ. 

ΚΑ6 Λα θιείλεηο ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα φπνπ ρξεηάδεηαη. 

ΚΑ7 Λα δηαηεξείο θαζαξνχο θαη ζπγπξηζκέλνπο ηνπο ρώξνπο 
απνξξηκκάησλ. 

ΚΑ8 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ9 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ10 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1   Υώξνη εξγαζίαο 
 Σψξνη πειαηψλ 
 Σψξνη παξαζθεπήο πνηψλ 
 Σψξνη θνπδίλαο πνπ 

δηαθηλείηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
κπαξ 

 Βνεζεηηθνί ρψξνη θαη 
δηάδξνκνη 

ΠΔ2  Υώξνη απνξξηκκάησλ 
 Θάιαζνη απνξξηκκάησλ 
 Θάιαζνη ιηλψλ 
 Θάιαζνη γηα αλαθπθιψζηκα 

κπνπθάιηα 
 Θάιαζνη γηα άιια 

αλαθπθιψζηκα  
 
ΠΔ3  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 

ΠΔ4  Απνθιίζεηο  
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο, ζπζθεπέο θαη 
επίπισζε 

 Αθαηάζηαηνη θαη αθάζαξηνη 
ρψξνη εξγαζίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ11.3     Θιείζηκν ηνπ κπαξ κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ; 

ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη ησλ πειαηψλ; 

ΑΓ3 Ξψο ηαθηνπνηείηαη ζσζηά ε επίπισζε κε ηε  ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ; 

ΑΓ4 Ξνηεο πφξηεο θαη παξάζπξα πξέπεη λα θιείλνπκε ζε θάζε ρψξν εξγαζίαο κε ηε 
 ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ;  

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη θαη πνχ βξίζθνληαη νη ρψξνη απνξξηκκάησλ; 

ΑΓ6 Ξψο ηαθηνπνηνχληαη ζσζηά νη ρψξνη ησλ απνξξηκκάησλ κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ 
 εξγαζηψλ; 

ΑΓ7 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο θιεηζίκαηνο θαη παξάδνζεο ηνπ ηακείνπ ηνπ κπαξ; 

ΑΓ8  Ξψο ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ε ηακεηαθή κεραλή ηνπ κπαξ; 

ΑΓ9 Ξψο ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ε κεραλή πηζησηηθψλ θαξηψλ; 

ΑΓ10 Γηαηί πξέπεη λα θιείλνπκε ηηο πφξηεο θαη ηα  παξάζπξα ηελ θαηάιιειε ψξα; 

ΑΓ11 Γηαηί πξέπεη λα ηαθηνπνηνχκε ηελ επίπισζε κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο; 

ΑΓ12 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ13 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ  εξγαζία; 

ΑΓ14  Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ12     Θαζαξηζκφο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ κπαξ 
 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Ν θαζαξηζκφο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ κπαξ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ 
εξγαζηψλ 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΠΠΠ12.1 Θαζαξηζκφο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 
 
ΠΠΠ12.2 Θαζαξηζκφο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ κπαξ κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ12    Θαζαξηζκφο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ κπαξ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ12.1    Θαζαξηζκφο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα δηαηεξείο ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαζαξνχο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 
 
ΚΑ2 Λα δηαηεξείο ηελ επίπισζε θαζαξή θαη ζσζηά 

δηαξξπζκηζκέλε. 
 
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα πξνβιεπφκελα πιηθά θαζαξηζκνύ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηεο επίπισζεο θαη ησλ 
θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 
ηνπο απφ πειάηεο θαζψο επίζεο κε ηελ απνρψξεζε ηνπο.  

 
ΚΑ4 Λα δηαηεξείο ηελ πξφζβαζε ζην κπαξ ειεχζεξε, θαζαξή θαη 

ηαθηνπνηεκέλε.   
 
ΚΑ5 Λα δηαηεξείο ηνλ πξνβιεπφκελν επηηξαπέδην εμνπιηζκό ζηα 

ηξαπέδηα θαζαξφ θαη ηαθηνπνηεκέλν. 
 
ΚΑ6 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλόλεο  αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.  
 
ΚΑ7 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 
 
ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Κνηλόρξεζηνη ρώξνη 
 Δζσηεξηθνί ρψξνη πειαηψλ 
 Δμσηεξηθνί ρψξνη πειαηψλ 
 Σψξνο ηνπ κπαξ 
 Ξαξαπιήζηνη, βνεζεηηθνί 

ρψξνη θαη δηάδξνκνη 
ΠΔ2  Δπίπισζε 
 Ρξαπέδηα, θαξέθιεο 
 Θαλαπέδεο, θαζίζκαηα κπαξ 
 Ληνπιάπεο 
 Άιια έπηπια εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ ρψξνπ 
ΠΔ3  Τιηθά θαζαξηζκνύ 
 γξφ ζαπνχλη γεληθνχ 

θαζαξηζκνχ 
 γξφ απνιπκαληηθφ ζαπνχλη 
 Θαζαξηζηηθφ γηαιψλ  
 Απνξξνθεηηθή ζθνχπα 
 Πθνχπα 
 Κηθξφ θηπάξη 
 Ονχρα θαζαξίζκαηνο 
 Απνξξνθεηηθέο πεηζέηεο 

ΠΔ4  Δπηηξαπέδηνο 
εμνπιηζκόο 
 Θάξηα πνηψλ  
 Θάξηα εηδηθψλ πξνζθνξψλ 
 Αξηζκνί ηξαπεδηψλ 
 Πηαρηνδνρεία  
 Αλζνδνρεία 
 Γηαθφζκεζε 

ΠΔ5  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο  
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 
 Αθαηάζηαηνη θαη αθάζαξηνη 

θνηλφρξεζηνη ρψξνη ή 
επίπισζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ12.1    Θαζαξηζκφο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη; 

ΑΓ2 Ξψο δηαηεξνχληαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαζαξνί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη πξνζβάζεηο ζην κπαξ θαη πψο δηαηεξνχληαη θαζαξέο; 

ΑΓ4 Ξψο δηαηεξείηαη ε επίπισζε θαζαξή θαη ζσζηά δηαξξπζκηζκέλε;  

ΑΓ5 Ξψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα πιηθά θαζαξηζκνχ; 

ΑΓ6 Ξψο δηαηεξείηαη ν πξνβιεπφκελνο επηηξαπέδηνο εμνπιηζκφο θαζαξφο θαη 
ηαθηνπνηεκέλνο; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. 

 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ12    Θαζαξηζκφο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ κπαξ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ12.2    Θαζαξηζκφο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ κπαξ κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1 Λα βεβαηψλεζαη φηη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη είλαη θαζαξνί κε 
ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 

ΚΑ2 Κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ λα βεβαηψλεζαη φηη ε 
επίπισζε είλαη θαζαξή θαη ζσζηά δηαξξπζκηζκέλε. 

ΚΑ3 Λα βεβαηψλεζαη φηη ε επίπισζε θπιάγεηαη ή δηαξξπζκίδεηαη 
αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ππνζηαηηθνχ. 

ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα πξνβιεπφκελα πιηθά θαζαξηζκνύ γηα 
ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ κπαξ κεηά ηε 
ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 

ΚΑ5 Κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ λα  βεβαηψλεζαη φηη ε 
πξφζβαζε ζην κπαξ είλαη θαζαξή. 

ΚΑ6 Λα ηαθηνπνηείο ηνλ επηηξαπέδην εμνπιηζκό απφ ηα ηξαπέδηα. 

ΚΑ7 Ν επηηξαπέδηνο εμνπιηζκόο αθνχ θαζαξηζηεί θαη είλαη 
έηνηκνο γηα ρξήζε, θπιάγεηαη ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ρώξνπο 
απνζήθεπζεο. 

ΚΑ8 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλόλεο  αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.  

ΚΑ9 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ10 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 

ΠΔ1  Κνηλόρξεζηνη ρώξνη 
 Δζσηεξηθνί ρψξνη πειαηψλ 
 Δμσηεξηθνί ρψξνη πειαηψλ 
 Σψξνο ηνπ κπαξ 
 Ξαξαπιήζηνη, βνεζεηηθνί 

ρψξνη θαη δηάδξνκνη 
 
ΠΔ2  Δπίπισζε 
 Ρξαπέδηα, θαξέθιεο 
 Θαλαπέδεο, θαζίζκαηα κπαξ 
 Ληνπιάπεο 
 Άιια έπηπια εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ ρψξνπ 
 
ΠΔ3  Τιηθά θαζαξηζκνύ 

 γξφ ζαπνχλη γεληθνχ 
θαζαξηζκνχ 

 γξφ απνιπκαληηθφ ζαπνχλη 
 Θαζαξηζηηθφ γηαιψλ  
 Απνξξνθεηηθή ζθνχπα 
 Πθνχπα, κηθξφ θηπάξη 
 Ονχρα θαζαξίζκαηνο 
 Απνξξνθεηηθέο πεηζέηεο 

ΠΔ4  Δπηηξαπέδηνο 
εμνπιηζκόο 
 Θάξηα πνηψλ  
 Θάξηα εηδηθψλ πξνζθνξψλ 
 Αξηζκνί ηξαπεδηψλ, 

δηαθφζκεζε 
 Πηαρηνδνρεία, αλζνδνρεία 

 
ΠΔ5  Υώξνη απνζήθεπζεο 

 Ληνπιάπηα κπαξ, ζθεπνζήθεο 
 Απνζήθεο εμνπιηζκνχ κπαξ 
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Ι. 

 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ12    Θαζαξηζκφο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ κπαξ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ12.2    Θαζαξηζκφο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ κπαξ κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 

 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 
κε ηελ εξγαζία 

 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 
ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 

ΠΔ7  Απνθιίζεηο  

 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 

 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 
εμνπιηζκφο 

 Αθαηάζηαηνη θαη αθάζαξηνη 
θνηλφρξεζηνη ρψξνη ή 
επίπισζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ12.2   Θαζαξηζκφο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ κπαξ κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη; 

ΑΓ2 Ξψο θαζαξίδνληαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη πξνζβάζεηο ζην κπαξ θαη πψο θαζαξίδνληαη κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ 
εξγαζηψλ; 

ΑΓ4 Ξψο θαζαξίδεηαη θαη δηαξξπζκίδεηαη ε επίπισζε; 

ΑΓ5 Ξψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα πιηθά θαζαξηζκνχ; 

ΑΓ6 Ξψο θαζαξίδεηαη ν επηηξαπέδηνο εμνπιηζκφο θαη πνπ απνζεθεχεηαη; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Ξνηνη  είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9  Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ13     Θαζαξηζκφο ρψξνπ θαη κεραλεκάησλ – Σεηξηζκφο πιηθψλ θαζαξηζκνχ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη κεραλεκάησλ θαζψο επίζεο ν ζσζηφο ρεηξηζκφο ησλ  
πιηθψλ θαζαξηζκνχ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΠΠΠ13.1   Θαζαξηζκφο ρψξνπ εξγαζίαο 
 
ΠΠΠ13.2   Θαζαξηζκφο κεραλεκάησλ 
 
ΠΠΠ13.3   Πσζηφο θαη αζθαιήο ρεηξηζκφο πιηθψλ θαζαξηζκνχ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



92 

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ13   Θαζαξηζκφο ρψξνπ θαη κεραλεκάησλ – Σεηξηζκφο πιηθψλ θαζαξηζκνχ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ13.1   Θαζαξηζκφο ρψξνπ εξγαζίαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1 Λα θαζαξίδεηο θαη λα απνιπκαίλεηο ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο 
αθνινπζψληαο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ 
αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ2 Λα θαζαξίδεηο θαη λα απνιπκαίλεηο φιν ηνλ εμνπιηζκό 
αθνινπζψληαο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ 
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.  

ΚΑ3 Λα θαζαξίδεηο θαη λα ζπληεξείο φια ηα απνζέκαηα πιηθψλ, 
αλάινγα κε ην είδνο ηνπο θαη αθνινπζψληαο ηνπο θαλόλεο 
 αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ4 Λα θαζαξίδεηο θαη λα απνιπκαίλεηο ηνπο ρώξνπο 
 απνζήθεπζεο αθνινπζψληαο ηνπο θαλόλεο 
 αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ5 Λα θαζαξίδεηο θαη λα απνιπκαίλεηο ηνπο ρώξνπο 
απνξξηκκάησλ αθνινπζψληαο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια πιηθά θαζαξηζκνχ γηα ηελ 
αλάινγε ρξήζε αθνινπζψληαο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ7 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλόλεο  αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ8 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 

ΠΔ1   Υώξνη εξγαζίαο 
 Σψξνη πειαηψλ 
 Σψξνη παξαζθεπήο πνηψλ 
 Σψξνη θνπδίλαο πνπ 

δηαθηλείηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
κπαξ 

 Βνεζεηηθνί ρψξνη θαη 
δηάδξνκνη 

 
ΠΔ2  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 

 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 
κε ηελ εξγαζία 

 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 
ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 

ΠΔ3  Δμνπιηζκόο 
 Γηάθνξνη ηχπνη πνηεξηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
κπαξ (θξαζηνχ, θηι) 

 Φιηηδάληα 
 Θαξάθεο θαη αλνηρηήξηα 

θξαζηψλ 
 Καραηξνπίξνπλα  
 Παλίδηα θαη καραίξηα θνπήο 
 Θεξκνδνρεία ξνθεκάησλ 
 Ξαγνδνρεία θαη θαιαζάθηα 

θξαζηνχ 
 Δδεζκαηνιφγην θαη θάξηα 

πνηψλ  
 Δπίπισζε 
 Αξηζκνί ηξαπεδηψλ, 

ζηαρηνδνρεία θαη αλζνδνρεία 
 Γηαθφζκεζε 

 
ΠΔ4  Υώξνη απνζήθεπζεο 

 Ληνπιάπηα κπαξ 
 Πθεπνζήθεο 
 Απνζήθεο εμνπιηζκνχ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ13   Θαζαξηζκφο ρψξνπ θαη κεραλεκάησλ – Σεηξηζκφο πιηθψλ θαζαξηζκνχ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ13.1   Θαζαξηζκφο ρψξνπ εξγαζίαο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ5   Απνζέκαηα 
 Θξαζηά 
 Ξνηά 
 Αλαςπθηηθά 
 Σπκνί 
 Κεηαιιηθά λεξά 
 Θαθέδεο θαη άιια ξνθήκαηα 
 Πηξφπηα 
 Δπψλπκεο ζάιηζεο,  
 Ππλνδεπηηθά πνηψλ 
 Μεξνί θαξπνί 
 Φξνχηα θαη θνκπφζηα 

 
ΠΔ6  Τιηθά θαζαξηζκνύ 

 γξφ ζαπνχλη γεληθνχ 
θαζαξηζκνχ 

 γξφ απνιπκαληηθφ ζαπνχλη 
 Θαζαξηζηηθφ γπαιηψλ  
 Απνξξνθεηηθή ζθνχπα 
 Πθνχπα 
 Κηθξφ θηπάξη 
 Ξάληλα ξνχρα 
 Απνξξνθεηηθέο πεηζέηεο 
 Σισξίλε νηθηαθήο ρξήζεο  

 
ΠΔ7   Απνθιίζεηο  

 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 

 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 
εμνπιηζκφο, πιηθά θαη 
απνζέκαηα 

 Αθαηάζηαηνη θαη αθάζαξηνη 
ρψξνη εξγαζίαο θαη 
απνζήθεπζεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ13.1     Θαζαξηζκφο ρψξνπ εξγαζίαο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, πψο θαζαξίδνληαη θαη πψο 

απνιπκαίλνληαη; 

ΑΓ2 Ξνηνο είλαη ν εμνπιηζκφο, πψο θαζαξίδεηαη θαη πψο απνιπκαίλεηαη; 

ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα απνζέκαηα πιηθψλ, πψο θαζαξίδνληαη θαη πψο απνιπκαίλνληαη; 

ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη απνζήθεπζεο, πσο θαζαξίδνληαη θαη πσο απνιπκαίλνληαη; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη θαη πνχ βξίζθνληαη νη ρψξνη απνξξηκκάησλ, πψο θαζαξίδνληαη θαη πψο 
απνιπκαίλνληαη; 

ΑΓ6 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια πιηθά θαζαξηζκνχ θαη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θάζε 
πεξίπησζε;  

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Ξνηνη  είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9  Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. 

 

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ13    Θαζαξηζκφο ρψξνπ θαη κεραλεκάησλ – Σεηξηζκφο πιηθψλ θαζαξηζκνχ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ13.2     Θαζαξηζκφο κεραλεκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ζέηεηο ηα κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο εθηφο ιεηηνπξγίαο 
φπνπ θαη φηαλ ρξεηάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή.  

ΚΑ2 Λα θαζαξίδεηο θαη λα απνιπκαίλεηο ηα κεραλήκαηα θαη 
ζπζθεπέο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΚΑ3 Λα αθαηξείο φια ηα πξνβιεπφκελα θνκκάηηα απφ ηα 
κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή θαη λα ηα επαλαηνπνζεηείο ζηηο ζπζθεπέο αθνχ 
θαζαξηζηνχλ θαη απνιπκαλζνχλ. 

ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια πιηθά θαζαξηζκνύ γηα ηελ 
θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ  
θαη θνκκαηηψλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ  πνπ δελ 
κεηαθηλνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ6 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μεραλήκαηα θαη 
ζπζθεπέο 
 Τπγεία (ζπληήξεζεο, 

θαηάςπμεο, θαηάςπμεο 
παγσηψλ) 

 Γηαλεκεηήο αλαςπθηηθψλ 
 Κεραλή παξαζθεπήο πάγνπ 

θχβσλ 
 Κεραλή espresso 
 Κεραλή θηιηξαξηζκέλνπ 

θαθέ 
 Ρνζηηέξα 
 Φνχξλνο κηθξνθπκάησλ 
 Βξαζηήξεο 
 Ξξέζεο ρπκψλ θαη εθρπκσηέο  
 Ππζθεπή γηα ηελ κπίξα ζε 

βαξέιη 
 Γηαλεκεηήο αεξηνχρσλ πνηψλ 
 Αλαδεπηήξαο πνηψλ  
 Ππζθεπέο δεζηψλ 

ξνθεκάησλ 
 Ξιπληήξην πνηεξηψλ 

 
ΠΔ2  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
 

ΠΔ3  Τιηθά θαζαξηζκνύ 
 γξφ ζαπνχλη γεληθνχ 

θαζαξηζκνχ 
 γξφ απνιπκαληηθφ ζαπνχλη 
 Θαζαξηζηηθφ γηαιψλ  
 Απνξξνθεηηθή ζθνχπα 
 Πθνχπα 
 Κηθξφ θηπάξη 
 Ονχρα θαζαξηζκνχ 
 Απνξξνθεηηθέο πεηζέηεο 
 Σισξίλε νηθηαθήο ρξήζεσο  
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Ι. 

 

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ13    Θαζαξηζκφο ρψξνπ θαη κεραλεκάησλ – Σεηξηζκφο πιηθψλ θαζαξηζκνχ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ13.2     Θαζαξηζκφο κεραλεκάησλ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 

ΠΔ4   Απνθιίζεηο  

 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 

 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 
θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε 
κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ   
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ13.2   Θαζαξηζκφο κεραλεκάησλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξψο θαζαξίδνληαη θαη πψο απνιπκαίλνληαη ηα κεραλήκαηα θαη νη ζπζθεπέο; 

ΑΓ2 Ξψο αθαηξνχληαη φια ηα πξνβιεπφκελα θνκκάηηα απφ ηα κεραλήκαηα θαη ηηο ζπζθεπέο 
θαη πψο επαλαηνπνζεηνχληαη κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο; 

ΑΓ3 Ξψο  ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια πιηθά θαζαξηζκνχ γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη 
απνιχκαλζε κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ πνπ κεηαθηλνχληαη; 

ΑΓ4 Ξσο  ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια πιηθά θαζαξηζκνχ γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη 
απνιχκαλζε κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ πνπ δελ κεηαθηλνχληαη; 

ΑΓ5 Γηαηί πξέπεη λα ζέηνπκε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηηο ζπζθεπέο ζηελ θαηάιιειε ψξα; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ7 Ξνηνη  είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ  εξγαζία; 

ΑΓ8  Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΠΠΠ13    Θαζαξηζκφο ρψξνπ θαη κεραλεκάησλ – Σεηξηζκφο πιηθψλ θαζαξηζκνχ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ13.3    Πσζηφο θαη αζθαιήο ρεηξηζκφο πιηθψλ θαζαξηζκνχ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα  εθαξκφδεηο ην ζσζηφ θαη αζθαιή ρεηξηζκφ ησλ πιηθώλ 
θαζαξηζκνύ. 

ΚΑ2 Λα απνζεθεχεηο κε ην ζσζηφ ηξφπν ηα πιηθά θαζαξηζκνύ 
ζηνπο ελδεδεηγκέλνπο  ρώξνπο απνζήθεπζεο. 

ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο  πξνζηαηεπηηθά κέηξα θαη λα εθαξκφδεηο 
ηνπο ππφινηπνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ 
ελδείθλπηαη θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθώλ 
θαζαξηζκνύ. 

ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ην θαηάιιειν πιηθό θαζαξηζκνύ γηα ηελ 
θάζε επηθάληα νχησο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ζσζηά 
απνξξχπαλζε θαη απνιχκαλζε. 

ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο ην θαηάιιειν  πιηθό θαζαξηζκνύ γηα θάζε 
είδνο εμνπιηζκνύ, κεραλήκαηνο θαη ζπζθεπήο νχησο 
ψζηε λα επηηπγράλεηαη ζσζηά ε απνξξχπαλζε θαη απνιχκαλζε 
ηνπο. 

ΚΑ6 Λα θαζαξίδεηο ζπρλά ηνπο εμνπιηζκνύο, κεραλήκαηα θαη 
ζπζθεπέο νχησο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ζσζηά ε 
απνξξχπαλζε θαη απνιχκαλζε ηνπο. 

ΚΑ7 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλόλεο  αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ8 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά θαζαξηζκνύ 
 γξφ ζαπνχλη γεληθνχ 

θαζαξηζκνχ 
 γξφ απνιπκαληηθφ ζαπνχλη 
 Θαζαξηζηηθφ γπαιηψλ  
 Απνξξνθεηηθή ζθνχπα 
 Πθνχπα, κηθξφ θηπάξη 
 Ονχρα θαζαξηζκνχ 
 Απνξξνθεηηθέο πεηζέηεο 
 Σισξίλε νηθηαθήο ρξήζεσο  

ΠΔ2 Υώξνη απνζήθεπζεο 
 Ληνπιάπηα κπαξ εηδηθά γηα ηα 

πιηθά θαζαξηζκνχ  
 Απνζήθεο κπαξ εηδηθέο γηα 

πιηθά θαζαξηζκνχ   
ΠΔ3 Πξνζηαηεπηηθά Μέηξα 
 Γάληηα, κάζθα 
 Ξξνζηαηεπηηθά γπαιηά 
 Άιια κέζα φπσο ζπληζηψληαη 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ 
πιηθψλ θαζαξηζκνχ ή 
πξνβιέπνληαη απφ ηνπο 
Θαλφλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 

ΠΔ4  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
ΠΔ5 Δμνπιηζκόο 
 Γηάθνξνη ηχπνη πνηεξηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
κπαξ (θξαζηνχ, θηι) 

 Φιηηδάληα 
 Θαξάθεο θαη αλνηρηήξηα 

θξαζηψλ 
 Καραηξνπίξνπλα  
 Παλίδηα θαη καραίξηα θνπήο 
 Θεξκνδνρεία ξνθεκάησλ 
 Ξαγνδνρεία θαη θαιαζάθηα 

θξαζηνχ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΠΠΠ13    Θαζαξηζκφο ρψξνπ θαη κεραλεκάησλ – Σεηξηζκφο πιηθψλ θαζαξηζκνχ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ13.3    Πσζηφο θαη αζθαιήο ρεηξηζκφο πιηθψλ θαζαξηζκνχ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 
 Δδεζκαηνιφγην θαη θάξηα 

πνηψλ  
 Αξηζκνί ηξαπεδηψλ, 

ζηαρηνδνρεία θαη αλζνδνρεία 
 Δπίπισζε, δηαθφζκεζε 

ΠΔ6   Μεραλήκαηα θαη 
ζπζθεπέο 
 Τπγεία (ζπληήξεζεο, 

θαηάςπμεο, θαηάςπμεο 
παγσηψλ) 

 Γηαλεκεηήο αλαςπθηηθψλ 
 Κεραλή παξαζθεπήο πάγν-

θχβσλ 
 Κεραλή θηιηξαξηζκέλνπ 

θαθέ, κεραλή Espresso 
 Ρνζηηέξα, βξαζηήξεο 
 Φνχξλνο κηθξνθπκάησλ 
 Ξξέζεο ρπκψλ θαη εθρπκσηέο  
 Ππζθεπή γηα ηελ κπίξα ζε 

βαξέιη 
 Γηαλεκεηήο αεξηνχρσλ πνηψλ 
 Αλαδεπηήξαο πνηψλ  
 Ππζθεπέο δεζηψλ 

ξνθεκάησλ 
 Ξιπληήξην πνηεξηψλ 

ΠΔ7   Απνθιίζεηο  
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο απφ ηε ιάζνο θαη κε 
αζθαιή ρξεζηκνπνίεζε θαη 
ρεηξηζκφ ησλ πιηθψλ 
θαζαξηζκνχ  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ13.3   Πσζηφο θαη αζθαιήο ρεηξηζκφο πιηθψλ θαζαξηζκνχ 
 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξψο επηηπγράλεηαη ν ζσζηφο θαη αζθαιήο ρεηξηζκφο ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ; 

ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη απνζήθεπζεο θαη πνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο απνζήθεπζεο ησλ 
 πιηθψλ θαζαξηζκνχ; 

ΑΓ3 Ξνην πιηθφ θαζαξηζκνχ είλαη ην θαηάιιειν γηα ηελ θάζε επηθάληα; 

ΑΓ4 Ξψο επηηπγράλεηαη ζσζηά ε απνξξχπαλζε θαη απνιχκαλζε; 

ΑΓ5 Ξνην πιηθφ θαζαξηζκνχ είλαη ην θαηάιιειν γηα θάζε είδνο  εμνπιηζκνχ, κεραλήκαηνο θαη 
ζπζθεπήο; 

ΑΓ6 Ξνηα είλαη ε ζπρλφηεηα θαζαξηφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο  εμνπιηζκνχ, κεραλήκαηνο θαη 
ζπζθεπήο; 

ΑΓ7 Ξνηα είλαη ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα θαη πσο εθαξκφδνληαη; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Ξνηνη  είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ  εξγαζία; 

ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ14      Δηδηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ bartender  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:    

Νη εηδηθέο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη έλαο bartender γηα ηελ ζσζηή επηθνηλσλία κε 
ηνπο πειάηεο 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 
ΠΠΠ14.1    Δπηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο ζην ρψξν ηνπ κπαξ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ14      Δηδηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ bartender 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ14.1     Δπηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο  ζην ρψξν ηνπ κπαξ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ζσζηά ην αίηεκα γηα παξνρή εμππεξέηεζεο φπσο 

εθθξάδεηαη απφ ηνλ πειάηε. 
ΚΑ2 Λα πξνζθέξεηο ακέζσο εμππεξέηεζε θαη βνήζεηα πξνο ηνπο 

πειάηεο. 
ΚΑ3 Λα εθθξάδεζαη κε επγέλεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε θαηάιιειε 

πξνζθψλεζε θαη ηνλ θαηάιιειν ηφλν θαη ξπζκφ νκηιίαο. 
ΚΑ4 Λα κεηαδίδεηο κε επθξάδεηα θαη ζσζηά ην κήλπκά ζνπ, 

ειαρηζηνπνηψληαο ηνλ θίλδπλν παξεμήγεζεο. 
ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα ζπλδπάδεηο ζσζηά θαη εχθνια 

θαηαλνεηέο εθθξάζεηο, λα παξέρεηο πιεξνθνξίεο θαη λα 
επηιχεηο ηπρφλ απνξίεο. 

ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνπο θαηάιιεινπο ηερληθνύο όξνπο θαη λα 
εθθξάδεζαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα, ψζηε λα 
γίλεζαη θαηαλνεηφο απφ ην ζπλνκηιεηή ζνπ. 

ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο απινχο ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο 
επεμήγεζεο, φηαλ ν ζπλνκηιεηήο ζνπ δελ αληηιακβάλεηαη νξζά 
ην κήλπκα πνπ κεηαδίδεηο. 

ΚΑ8 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 
ΚΑ9 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ10  Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Πιεξνθνξίεο 
 Γηεπθνιχλζεηο θαη 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο 
θαη πξντφληα 

 Ρηκέο δηακνλήο, δηαηξνθήο, 
ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 

 Δηδηθέο πξνζθνξέο 
 Ώξεο ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ 

θαη θαηαζηεκάησλ 
 Ξξφγξακκα ςπραγσγίαο 
 Ρξφπνη θξάηεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ 
 
ΠΔ2 Σερληθνί όξνη 
 Σαξαθηεξηζηηθά θαη 

νλνκαζίεο ππεξεζηψλ θαη 
πξντφλησλ 
 

ΠΔ3 Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη 
 Ξιεξνθνξηαθά θπιιάδηα θαη 

θαηάινγνη 
 Ξίλαθαο πιεξνθνξηψλ 
 Φσηνγξαθηθφ πιηθφ 

 
ΠΔ4 Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ5 Απνθιίζεηο 
 Γχζθνινη πειάηεο 
 Απξεπήο ζπκπεξηθνξά 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ14.1     Δπηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο ζην ρψξν ηνπ κπαξ  

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
 
ΑΓ1 Ξψο πξνζθσλνχκε κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ηνπο πειάηεο; 
 
ΑΓ2 Ξψο κπνξνχκε λα απνθχγνπκε ηνλ θίλδπλν παξεμήγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλνκηιίαο; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη; 
 
ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη ηερληθνί φξνη πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πψο εμεγνχληαη ζην 

ζπλνκηιεηή καο; 
 
ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη ηπρφλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζσζηή κεηάδνζε  

ησλ κελπκάησλ ζην ζπλνκηιεηή καο; 
 
ΑΓ6 Ξψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ15     Ξξνψζεζε πσιήζεσλ  

 
ΙΙ. 

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:     
 
Γλψζεηο θαη ηαθηηθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΠΠΠ15.1     Γλψζεηο θαη ηαθηηθέο πξνψζεζεο πσιήζεσλ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



106 

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ15    Ξξνψζεζε πσιήζεσλ     

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ15.1     Γλψζεηο θαη ηαθηηθέο πξνψζεζεο πσιήζεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα εθαξκφδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο πσιήζεσλ. 

ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο κεζφδνπο πξνώζεζεο ησλ πσιήζεσλ ζην 
κπαξ. 

ΚΑ3 Λα κειεηάο ζπλερψο θαη λα είζαη άςνγνο γλψζηεο ηνπ 
πεξηερφκελνπ ηηο θάξηαο πνηψλ ηνπ κπαξ. 

ΚΑ4 Λα παξαζθεπάδεηο θαη λα ζεξβίξεηο ηα πνηά ζχκθσλα κε ηελ 
θάξηα πνηψλ ηνπ κπαξ. 

ΚΑ5 Λα γλσζηνπνηείο θαη λα πξνσζείο  ζηνπο πειάηεο εηδηθέο            
πξνζθνξέο ηνπ κπαξ. 

ΚΑ6 Λα παξέρεηο ζπκβνπιέο ζηνπο πειάηεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή  
πνηψλ. 

ΚΑ7 Λα αλακεηγλχεηο θαη λα δηαθνζκείο ηα θνθηέηι θαη πνηά κε ηνλ 
θαηάιιειν ηξφπν  πνπ λα θηλεί ην ελδηαθέξνλ ησλ πειαηψλ. 

ΚΑ8 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηεο 
εξγαζίαο. 

ΚΑ9 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ10 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Πξνώζεζε πσιήζεσλ 
 
 Δθπηψζεηο 
 Ξξνζθνξέο 
 Θνππφληα 

 
 
ΠΔ2  Δηδηθέο πξνζθνξέο 
 
 Happy hour 
 Θεκαηηθέο βξαδηέο 
 Ξξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πνηψλ 
 
ΠΔ3  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη     
πγηεηλήο 
 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
 

ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 
 Διιηπήο γλψζε ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 
 Ξξνβιεκαηηθά 

πξντφληα/ππεξεζίεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ15.1    Γλψζεηο θαη ηαθηηθέο πξνψζεζεο πσιήζεσλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη βαζηθνί ηξφπνη πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ζην κπαξ; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο θάξηαο πνηψλ ηνπ κπαξ ζηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ; 

ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα νθέιε απφ ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ; 

ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν ξφινο ηεο ζσζηήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο; 

ΑΓ5 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο γλσζηνπνίεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζηνπο πειάηεο;  

ΑΓ6 Ξνηα είλαη ηα βαζηθά είδε πξνζθνξψλ; 

ΑΓ7 Ξνηεο είλαη νη λνκηθέο απαηηήζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ πξνψζεζε πσιήζεσλ; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε πσιήζεσλ; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ16     Γηαηήξεζε θαη πψιεζε θαπλνπξντφλησλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Νη γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάιιειε δηαηήξεζε θαη πψιεζε  
θαπλνπξντφλησλ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 
ΠΠΠ16.1 Γηαηήξεζε θαπλνπξντφλησλ θαη πξνψζεζε πσιήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε 

λνκνζεζία 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ16    Γηαηήξεζε θαη πψιεζε θαπλνπξντφλησλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ16.1 Γηαηήξεζε θαπλνπξντφλησλ θαη πξνψζεζε πσιήζεσλ ζχκθσλα κε  ηελ εθάζηνηε 

λνκνζεζία 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαζέηεηο ηα θαηάιιεια είδε θαπλνπξντόλησλ πνπ είλαη 
πξνο πψιεζε ζην κπαξ. 

ΚΑ2 Λα δηαηεξείο θαη λα απνζεθεχεηο  κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ηα 
θαπλνπξντφληα.  

ΚΑ3 Λα απνζεθεχεηο ηα θαπλνπξντφληα ζηηο ζσζηέο ζεξκνθξαζίεο 
θαη επίπεδα πγξαζίαο. 

ΚΑ4 Λα ζεξβίξεηο  ηα θαπλνπξντφληα κε ηνλ νξζφ ηξφπν 
ζεξβηξίζκαηνο  

ΚΑ5 Λα ζεξβίξεηο  ηα θαπλνπξντφληα αλάινγα κε ηα γεληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

ΚΑ6 Λα παξέρεηο ζπκβνπιέο ζηνπο πειάηεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή 
θαπλνπξντφλησλ. 

ΚΑ7 Λα αθνινπζείο πηζηά ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία ζε ζρέζε κε 
ηελ πψιεζε θαπλνπξντφλησλ. 

ΚΑ8 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηεο 
εξγαζίαο. 

ΚΑ9 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ10 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Δίδε θαπλνπξντόλησλ 
 Ξνχξα 
 Ρζηγάξα 
 Θαπλφο πίπαο 
 
ΠΔ2  Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 
 Σψξα πξνέιεπζεο (Ξνχξα) 
 Δίδνο θαπλνχ 
 Γηαζηάζεηο 

 
ΠΔ3  Ννκνζεζία 
 Γλψζε ηεο λνκνζεζίαο 
 Δπζχλεο θαη ππνρξεψζεηο 

ηνπ ππαιιήινπ ηνπ κπαξ 
 Ξξφλνηεο θαη θαλνληζκνί ηεο 

λνκνζεζίαο  
 

ΠΔ4  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη    
πγηεηλήο 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 
 Θαλφλεο πξνζσπηθήο πγηεηλήο 

 
ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 Ξαξάβαζε λνκνζεζίαο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο 
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά 

πξντφληα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ16.1 Γηαηήξεζε θαπλνπξντφλησλ θαη πξνψζεζε πσιήζεσλ ζχκθσλα κε  ηελ εθάζηνηε 

λνκνζεζία 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηα είδε θαπλνπξντφλησλ δηαηίζεληαη ζην κπαξ; 

ΑΓ2 Ξνηνο είλαη ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ θαπλνπξντφλησλ; 

ΑΓ3 Ξνηνο είλαη ν νξζφο ηξφπνο ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ; 

ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο θαπλνπξντφλησλ; 

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη ρψξεο πξνέιεπζεο ηνπο; 

ΑΓ6 Ξνηνο είλαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο ζεξβηξίζκαηνο ηνπο; 

ΑΓ7 Ξνηεο είλαη νη θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο δηαηήξεζεο ηνπο; 

ΑΓ8 Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο; 

ΑΓ9 Ξψο εθαξκφδνληαη νη πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο; 

ΑΓ10 Ξνηνη είλαη θαη πψο εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο αζθαιείαο; 

ΑΓ11 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο πγηεηλήο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο; 

ΑΓ12 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ13 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ17      Δηνηκαζία θαη αλεθνδηαζκφο mini bar  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:      

Νη γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία θαη αλεθνδηαζκφ ησλ  
mini bar. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 
ΠΠΠ17.1 Ξξνεηνηκαζία θαη αλεθνδηαζκφο mini bar 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ17      Δηνηκαζία θαη αλεθνδηαζκφο mini bar 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ17.1     Ξξνεηνηκαζία θαη αλεθνδηαζκφο mini bar 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ηαθηνπνηείο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ην ηξφιετ αλεθνδηαζκνχ 
mini bar. 

ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο ην ηξφιετ κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν. 

ΚΑ3 Λα αλεθνδηάδεηο ην mini bar κε ηα θαηάιιεια είδε πνηώλ. 

ΚΑ4 Λα αλεθνδηάδεηο ην mini bar κε ηα θαηάιιεια άιια 
πξντόληα. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηνλ νξζφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ mini bar. 

ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηνλ νξζφ ηξφπν ρξέσζεο ηνπ mini bar. 

ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηεο  
 εξγαζίαο. 

ΚΑ8 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πνηά 
 Θξαζηά 
 Αιθννινχρα πνηά 
 Αλαςπθηηθά 
 Σπκνί 
 Λεξά 
 Αλζξαθνχρα λεξά 

 
ΠΔ2  Άιια πξντόληα 
 Πνθνιάηεο 
 Ξαηαηάθηα 
 Μεξνί θαξπνί 

 
ΠΔ3  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί πνπ 

αθνξνχλ ηελ εξγαζία 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εξγαζία 
 

ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 Ιεγκέλα ή ειαηησκαηηθά 

πξντφληα  
 Ξξνβιεκαηηθφο εμνπιηζκφο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ17.1 Ξξνεηνηκαζία θαη αλεθνδηαζκφο mini bar 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηνο είλαη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο θαη πνηα ε ζσζηή ρξήζε ηνπ; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα είδε ησλ πνηψλ  (αιθννινχρσλ θαη κε) πνπ πεξηιακβάλεη ην mini bar; 

ΑΓ3 Ξψο εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή δηαηήξεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ mini bar;  

ΑΓ4 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχκε ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα εμνπιηζκνχ θαη πνηψλ; 

ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ζεξκνθξαζία ηνπ mini bar; 

ΑΓ6 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ7 Γηαηί πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ10  Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ18     Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα ππεξεζίαο δσκαηίνπ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:       

Νη ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζσζηή εηνηκαζία ηεο παξαγγειίαο θαη ηνπ 
ζεξβηξίζκαηνο ζην δσκάηην ηνπ πειάηε. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 
ΠΠΠ18.1     Δηνηκαζία παξαγγειίαο  

 
ΠΠΠ18.2     Πεξβίξηζκα ζην δσκάηην 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ18      Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα ππεξεζίαο δσκαηίνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ18.1     Δηνηκαζία παξαγγειίαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εηνηκάδεηο ηα  νξζά  είδε πνηώλ, θαη ξνθεκάησλ φπσο 

αλαγξάθνληαη ζηνλ θαηάινγν. 

ΚΑ2 Λα παξαζθεπάδεηο θαη λα παξνπζηάδεηο ηα πνηά θαη ξνθήκαηα 
κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. 

ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν ηηο ζπζθεπέο 
θαη εμνπιηζκό πνπ δηαζέηεη έλα κπαξ γηα ηελ εηνηκαζία ησλ 
παξαγγειηψλ. 

ΚΑ4 Λα αθνινπζείο ηηο νξζέο δνζνινγίεο ησλ πνηψλ. 

ΚΑ5 Λα παξαζέηεηο ηα πνηά θαη ξνθήκαηα ζηηο θαηάιιειεο 
ζεξκνθξαζίεο. 

ΚΑ6 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ7 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1   Δίδε πνηώλ, θαη 
ξνθεκάησλ 
 Αιθννινχρα πνηά 
 Κε αιθννινχρα πνηά 
 Θαθέδεο 
 Άιια αθεςήκαηα 

 
ΠΔ2   πζθεπέο 
 Τπγεία (ζπληήξεζεο, 

θαηάςπμεο, θαηάςπμεο 
παγσηψλ) 

 Γηαλεκεηήο αλαςπθηηθψλ 
 Κεραλή παξαζθεπήο πάγνπ 

θχβσλ 
 Κεραλή espresso 
 Κεραλή θηιηξαξηζκέλνπ 

θαθέ 
 Βξαζηήξεο 
 Ξξέζεο ρπκψλ θαη εθρπκσηέο  
 Ππζθεπή γηα ηελ κπίξα ζε 

βαξέιη 
 Γηαλεκεηήο αεξηνχρσλ πνηψλ 
 Αλαηαξαρηήξαο πνηψλ  
 Ππζθεπέο δεζηψλ 

ξνθεκάησλ 

ΠΔ3   Δμνπιηζκόο 
 Γηάθνξνη ηχπνη πνηεξηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
κπαξ (θξαζηνχ, θηι) 

 Φιηηδάληα 
 Θαξάθεο θαη αλνηρηήξηα 

θξαζηψλ 
 Καραηξνπίξνπλα  
 Παλίδηα θαη καραίξηα θνπήο 
 Θεξκνδνρεία ξνθεκάησλ 
 Ξαγνδνρεία θαη θαιαζάθηα 

θξαζηνχ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ18      Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα ππεξεζίαο δσκαηίνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ18.1     Δηνηκαζία παξαγγειίαο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ4   Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ5   Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο  
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά πιηθά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ18.1    Δηνηκαζία παξαγγειίαο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα είδε πνηψλ θαη ξνθεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ θαηάινγν; 

ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη ρψξνη εξγαζίαο; 

ΑΓ3 Ξνηνη είλαη νη ηξφπνη παξαζθεπήο θαη παξνπζίαζεο ησλ πνηψλ θαη ξνθεκάησλ; 

ΑΓ4 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη ζπζθεπέο θαη πνηνο είλαη ν νξζφο ηξφπνο ρξήζεο ηνπο; 

ΑΓ6 Ξνηνο είλαη ν εμνπιηζκφο θαη πψο ρξεζηκνπνηείηαη νξζά; 

ΑΓ7 Ξνηνο εμνπιηζκφο θαη πνηεο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε παξαζθεπή 
πνηνχ;  

ΑΓ8 Ξνηνο εμνπιηζκφο θαη πνηεο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε παξαζθεπή 
θαθέδσλ θαη άιισλ αθεςεκάησλ; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη θαη πψο εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο πξνζσπηθήο πγηεηλήο; 

ΑΓ10 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο πγηεηλήο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ; 

ΑΓ11 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ12 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ18     Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα ππεξεζίαο δσκαηίνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ18.2    Πεξβίξηζκα ζην δσκάηην 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εηνηκάδεηο ην δίζθν ή/θαη ην θαξνηζάθη, αλάινγα κε ηελ 

παξαγγειία. 
 
ΚΑ2 Λα κεηαθέξεηο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ην δίζθν ή/θαη ην 

θαξνηζάθη ζην ζσζηφ δσκάηην. 

ΚΑ3 Λα ηνπνζεηείο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ην δίζθν ή/θαη ην 
θαξνηζάθη ζηνλ θαηάιιειν ρψξν ζην δσκάηην ηνπ πειάηε. 

ΚΑ4 Λα παξαζέηεηο ηα πνηά ζηνλ πειάηε κε ηνλ νξζφ ηξφπν.  

ΚΑ5 Λα δηαηεξείο πάληνηε άςνγε, θαζαξή θαη πγηεηλή εκθάληζε.  

ΚΑ6 Λα ρεηξίδεζαη κε ηνλ νξζφ ηξφπν ηελ πιεξσκή. 

ΚΑ7 Λα πξνβάιιεηο πάληνηε ηε θαηάιιειε εηθφλα ζπκπεξηθνξάο 
ζηνλ πειάηε. 

ΚΑ8 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ9 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλόλεο  αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ10 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 

ΠΔ1  Παξάζεζε πνηώλ  
 Θξαζηνχ 
 Ξνηψλ 
 Θνθηέηι 
 Εεζηψλ ξνθεκάησλ 

ΠΔ2  Δκθάληζε θαη πγηεηλή 
 Αηνκηθή πγηεηλή 
 Πηνιή 
 Καιιηά 
 Θνζκήκαηα  

 
ΠΔ3  Πιεξσκή 
 Σξέσζε ινγαξηαζκνχ 
 Κεηξεηά  
 Ξηζησηηθή θάξηα 

ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
 Ιάζνο παξαγγειία 
 Ιαλζαζκέλε παξνπζίαζε 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 

πειάηε 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 
 
ΠΔ5  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί πνπ 

αθνξνχλ ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ18.2    Πεξβίξηζκα ζην δσκάηην 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξψο εξκελεχεηαη ζσζηά ην δειηίν παξαγγειίαο; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ζσζηή παξνπζίαζε ζην δίζθν ή/θαη ην θαξνηζάθη γηα ηελ θάζε παξαγγειία; 

ΑΓ3 Ξνηα είλαη ε δηαξξχζκηζε ησλ νξφθσλ θαη ησλ δσκαηίσλ; 

ΑΓ4 Ξψο κεηαθέξεηαη ζσζηά ν δίζθνο θαη ην θαξνηζάθη ζηα δσκάηηα; 

ΑΓ5 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ ην δσκάηην πειαηψλ; 

ΑΓ6 Ξνχ ηνπνζεηείηαη ν δίζθνο ή/θαη ην θαξνηζάθη ζην δσκάηην; 

ΑΓ7 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο παξάζεζεο γηα θάζε παξαγγειία; 

ΑΓ8 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο ρεηξηζκνχ ηεο πιεξσκήο; 

ΑΓ9 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ10 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ11 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ12 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ19 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα πνηψλ ζε εθδειψζεηο ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο 
ρψξνπο  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

H εηνηκαζία θαη ην ζεξβίξηζκα πνηψλ ζε εθδειψζεηο ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο, κε 
ή ρσξίο άκεζε πξφζβαζε ζε κφληκν κπαξ. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 
ΠΠΠ19.1    Δθδειψζεηο ζε ρψξν κε άκεζε πξφζβαζε ζε κφληκν κπαξ  
  

ΠΠΠ19.2    Δθδειψζεηο ζε ρψξν ρσξίο άκεζε πξφζβαζε ζε κφληκν κπαξ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ19    Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα πνηψλ ζε εθδειψζεηο ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ19.1     Δθδειψζεηο ζε ρψξν κε άκεζε πξφζβαζε ζε κφληκν κπαξ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα πξνεηνηκάδεηο ην άλνηγκα ηνπ ρψξνπ γηα ζεξβίξηζκα πνηψλ 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εθδήισζεο. 

ΚΑ2 Λα ειέγρεηο γηα ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ θαηαιιειφηεηα θαη 
αξηηφηεηα ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ζνπ θαη λα ηνλ δηακνξθψλεηο 
αλάινγα κε ην είδνο ηεο εθδήισζεο. 

ΚΑ3 Λα ειέγρεηο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ πξνζθείκελσλ 
βνεζεηηθψλ ρψξσλ. 

ΚΑ4 Λα δηεπζεηείο ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη ζπζθεπέο 
αλάινγα κε ην είδνο ηηο εθδήισζεο. 

ΚΑ5 Λα δηεπζεηείο ηα ηξαπέδηα θαη ηηο θαξέθιεο ζε δηάθνξνπο 
πξνεπηιεγκέλνπο ζρεκαηηζκνχο αλάινγα κε ην είδνο ηεο 
εθδήισζεο . 

ΚΑ6 Λα θξνληίδεηο γηα ηελ θαζαξηφηεηα, θαη ηελ θαηαιιειφηεηα 
ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνύ γηα ην ζεξβίξηζκα ησλ πνηψλ. 

ΚΑ7 Λα παξαιακβάλεηο ηα ζεξβίηζηα απφ ην πιπληήξην λα ειέγρεηο 
γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο θαη λα ηα ηνπνζεηείο  ζηνπο 
πξνεπηιεγκέλνπο ρψξνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε 
εθδήισζεο. 

ΚΑ8 Λα παξαιακβάλεηο απφ ηελ ιηλνζήθε ηα απαξαίηεηα ιηλά, λα 
ειέγρεηο ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπο θαη λα 
ηα ηαμηλνκείο ζηνπο θαηάιιεινπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. 

ΚΑ9 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ10 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ11 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δθδειώζεηο 
 Γακήιηα δεμίσζε 
 Ξάξηπ γελεζιίσλ 
 Ππλέδξην 
 Άιιε εθδήισζε  

ΠΔ2  Δμνπιηζκόο 
 Γηάθνξνη ηχπνη πνηεξηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
κπαξ  

 Φιηηδάληα 
 Θαξάθεο θαη αλνηρηήξηα 

θξαζηψλ θαη πνηψλ 
 Καραηξνπίξνπλα  
 Ξαγνδνρεία θαη θαιαζάθηα 

θξαζηψλ  
 Ρξαπέδηα 
 Θαξέθιεο 
 Ππζηήκαηα 

θιηκαηηζκνχ/ζέξκαλζεο 
 Ππζηήκαηα κνπζηθήο 

ΠΔ3  πζθεπέο 
 Τπγεία 
 Φνχξλνη 
 Ξαγνζξαχζηεο 
 Βξαζηήξεο 
 Ξξέζεο ρπκψλ θαη εθρπκσηέο 
 Γηαλεκεηήο αεξηνχρσλ πνηψλ 
 Ζιεθηξηθφο αλαδεπηήξαο θαη 

νκνηνγελνπνηεηήο 
 Ππζθεπέο δεζηψλ 

ξνθεκάησλ 
 Ξιπληήξηα ζθεπψλ 

ΠΔ4  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
ΠΔ5  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο  
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά πιηθά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ19.1    Δθδειψζεηο ζε ρψξν κε άκεζε πξφζβαζε ζε κφληκν κπαξ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε εθδήισζεο; 

ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη απαηηήζεηο ηεο θάζε εθδήισζεο; 

ΑΓ3 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ επηηπρία ηεο θάζε εθδήισζεο; 

ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη ζπζθεπέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε θαη πνηνο ν 
νξζφο ηξφπνο ρξήζεο ηνπο; 

ΑΓ5 Ξνηνο είλαη ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε θαη πψο 
ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά; 

ΑΓ6 Γηαηί πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπζθεπέο; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία;  

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ19     Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα πνηψλ ζε εθδειψζεηο ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ19.2    Δθδειψζεηο ζε ρψξν ρσξίο άκεζε πξφζβαζε ζε κφληκν κπαξ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κεηαθέξεηο κε αζθάιεηα ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκό ζηνλ 

ρψξν ηεο εθδήισζεο. 
ΚΑ2 Λα κεηαθέξεηο κε αζθάιεηα ηηο απαηηνχκελεο ζπζθεπέο ζην 

ρψξν ηεο εθδήισζεο. 
ΚΑ3 Λα θξνληίδεηο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 

ησλ ζπζθεπψλ. 
ΚΑ4 Λα πξνεηνηκάδεηο ην άλνηγκα ηνπ ρψξνπ γηα ζεξβίξηζκα πνηψλ 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εθδήισζεο. 

ΚΑ5 Λα ειέγρεηο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα-
αξηηφηεηα ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ζνπ θαη λα ηνλ δηακνξθψλεηο 
αλάινγα κε ην είδνο ηεο εθδήισζεο. 

ΚΑ6 Λα ειέγρεηο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ πξνζθείκελσλ 
βνεζεηηθψλ ρψξσλ. 

ΚΑ7 Λα δηεπζεηείο ηα ηξαπέδηα θαη ηηο θαξέθιεο ζε δηάθνξνπο 
πξνεπηιεγκέλνπο ζρεκαηηζκνχο αλάινγα κε ην είδνο ηεο 
εθδήισζεο. 

ΚΑ8 Λα θξνληίδεηο γηα ηελ θαζαξηφηεηα, θαη ηελ θαηαιιειφηεηα 
ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γηα ην ζεξβίξηζκα ησλ πνηψλ. 

ΚΑ9 Λα παξαιακβάλεηο ηα ζεξβίηζηα απφ ην πιπληήξην λα ειέγρεηο 
γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο θαη λα ηα ηνπνζεηείο  ζηνπο 
πξνεπηιεγκέλνπο ρψξνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε 
εθδήισζεο. 

ΚΑ10 Λα παξαιακβάλεηο απφ ηελ ιηλνζήθε ηα απαξαίηεηα ιηλά, λα 
ειέγρεηο ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπο θαη λα 
ηα ηαμηλνκείο ζηνπο θαηάιιεινπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. 

ΚΑ11 Λα αθνινπζείο φινπο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ12 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ13 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δθδειώζεηο 
 Γακήιηα δεμίσζε 
 Ξάξηπ γελεζιίσλ 
 Ππλέδξην 
 Άιιε εθδήισζε 

ΠΔ2   Δμνπιηζκόο 
 Γηάθνξνη ηχπνη πνηεξηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
κπαξ  

 Φιηηδάληα 
 Θαξάθεο θαη αλνηρηήξηα 

θξαζηψλ θαη πνηψλ 
 Καραηξνπίξνπλα  
 Ξαγνδνρεία θαη θαιαζάθηα 

θξαζηψλ  
 Ρξαπέδηα 
 Θαξέθιεο 
 Ππζηήκαηα 

θιηκαηηζκνχ/ζέξκαλζεο 
 Ππζηήκαηα κνπζηθήο 

ΠΔ3   πζθεπέο 
 Τπγεία 
 Φνχξλνη 
 Ξξέζεο ρπκψλ θαη εθρπκσηέο 
 Γηαλεκεηήο αεξηνχρσλ πνηψλ 
 Ζιεθηξηθφο αλαδεπηήξαο θαη 

νκνηνγελνπνηεηήο 
 Ππζθεπέο δεζηψλ 

ξνθεκάησλ 
 Ξιπληήξηα ζθεπψλ 

ΠΔ4  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
ΠΔ5  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο  
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά πιηθά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ19.2     Δθδειψζεηο ζε ρψξν ρσξίο άκεζε πξφζβαζε ζε κφληκν κπαξ 

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

 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε εθδήισζεο; 

ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη απαηηήζεηο ηεο θάζε εθδήισζεο; 

ΑΓ3 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ επηηπρία ηεο θάζε εθδήισζεο; 

ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη ζπζθεπέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε θαη πνηνο ν 
νξζφο ηξφπνο ρξήζεο ηνπο; 

ΑΓ5 Ξνηνο είλαη ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε θαη πψο 
ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά; 

ΑΓ6 Γηαηί πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπζθεπέο; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ20     Γεκηνπξγία λέσλ ζπληαγψλ θνθηέηι 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:     

H ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ ζπληαγψλ θνθηέηι. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 
ΠΠΠ20.1 Γεκηνπξγία λέσλ ζπληαγψλ θνθηέηι (επνρηαθψλ θαη άιισλ) 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ20     Γεκηνπξγία λέσλ ζπληαγψλ θνθηέηι  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ20.1    Γεκηνπξγία λέσλ ζπληαγψλ θνθηέηι (επνρηαθψλ θαη άιισλ) 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα παξαθνινπζείο  ηεο λέεο ηάζεηο ηεο αγνξάο. 

ΚΑ2 Λα δεκηνπξγείο θνθηέηι αλάινγα κε ηεο επνρέο ηνπ ρξφλνπ. 

ΚΑ3 Λα αθνινπζείο ηεο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ αλάκεημε 
δηαθνξψλ πνηώλ θαη πιηθώλ. 

ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα ζπλδπάδεηο επνρηαθά πιηθά γηα ηελ 
παξαζθεπή ησλ θνθηέηι. 

ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο ζπλδπαζκνχο ρξσκάησλ αλάινγα κε ηηο 
επνρέο θαη ην είδνο ησλ θνθηέηι. 

ΚΑ6 Λα εθαξκφδεηο  ηνπο πξνζσπηθνχο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο, θαη ηηο αξρέο πγηεηλήο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ. 

ΚΑ7 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ. 

ΚΑ8 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 

ΠΔ1 Πνηά 
 Νηλνπλεπκαηψδε 
 Κε νηλνπλεπκαηψδε 
 Ονθήκαηα 
 Πηξφπηα 
 Ζδχπνηα (Liqueurs)  
 Αθεςήκαηα 
 Πφδεο 
 Αλαςπθηηθά 
 Αεξηνχρα λεξά 
 Σπκνί 

 
ΠΔ2 Τιηθά 
 Φξνχηα 
 Ιαραληθά 
 Ππλνδεπηηθά πνηψλ 

 
ΠΔ3 Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ4 Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο  
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά πιηθά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ20.1      Γεκηνπξγία λέσλ ζπληαγψλ θνθηέηι (επνρηαθψλ θαη άιισλ) 

  

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

 
ΑΓ1 Ξνηα θνθηέηι είλαη πην γλσζηά ζην επξχ θνηλφ; 

ΑΓ2 Ξνηα θνθηέηι ζπλδπάδνληαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε επνρή ηνπ ρξφλνπ; 

ΑΓ3 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο παξαζθεπήο θαη ζεξβηξίζκαηνο;  

ΑΓ4 Ξνηνο εμνπιηζκφο θαη πνηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην θάζε θνθηέηι; 

ΑΓ5 Ξψο παξνπζηάδεηαη ην θάζε θνθηέηι; 

ΑΓ6 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ7 Γηαηί πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ10  Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ21     Δπίδεημε ηθαλνηήησλ κεημνινγίαο θνθηέηι (cocktail demonstration) 

 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

H πξνεηνηκαζία, ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίδεημε ηθαλνηήησλ 
παξαζθεπήο θαη ζεξβηξίζκαηνο θνθηέηι. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 
ΠΠΠ21.1     Ξξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ρψξνπ επίδεημεο 

 

ΠΠΠ21.2     Δπίδεημε ηθαλνηήησλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ21     Δπίδεημε ηθαλνηήησλ κεημνινγίαο θνθηέηι (cocktail demonstration)     

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ21.1     Ξξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ρψξνπ επίδεημεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαξξπζκίδεηο ην ρψξν επίδεημεο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ            
ησλ παξεπξηζθνκέλσλ. 

ΚΑ2 Λα ηνπνζεηείο ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη ηηο ζπζθεπέο 
πνπ  είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίδεημε. 

ΚΑ3 Λα δηαηεξείο ηνλ εμνπιηζκό θαη ηηο ζπζθεπέο θαζαξά θαη 
νξζά ηνπνζεηεκέλα έηνηκα γηα ρξήζε. 

ΚΑ4 Λα δηαηεξείο ηα πνηά θαη αιιά πιηθά θαηάιιεια 
ηνπνζεηεκέλα θαη ζηηο θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο έηνηκα γηα 
ρξήζε. 

ΚΑ5 Λα δηαηεξείο ηα απαηηνχκελα απνζέκαηα εμνπιηζκνύ, πνηώλ 
θαη πιηθώλ.  

ΚΑ6 Λα δηαηεξείο ην ρψξν επίδεημεο θαζαξφ θαη ζπγπξηζκέλν. 

ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο θαη πγηεηλήο. 

ΚΑ8 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκόο 
 Γηάθνξνη ηχπνη πνηεξηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
κπαξ  

 Πεηθεξ (shaker) 
 Φιηηδάληα 
 Θαξάθεο θαη αλνηρηήξηα 

θξαζηψλ θαη πνηψλ 
 Καραηξνπίξνπλα  
 Παλίδηα θαη καραίξηα θνπήο 
 Ξαγνδνρεία θαη θαιαζάθηα 

θξαζηψλ  
 
ΠΔ2   πζθεπέο 
 Τπγεία 
 Ξαγνζξαχζηεο 
 Βξαζηήξεο 
 Ξξέζεο ρπκψλ θαη εθρπκσηέο 
 Γηαλεκεηήο αεξηνχρσλ πνηψλ 
 Ζιεθηξηθφο αλαδεπηήξαο θαη 

νκνηνγελνπνηεηήο 
 Ππζθεπέο δεζηψλ 

ξνθεκάησλ 
 Ξιπληήξηα ζθεπψλ 

 
ΠΔ3   Πνηά 
 Νηλνπλεπκαηψδε 
 Κε νηλνπλεπκαηψδε 
 Ονθήκαηα 
 Αθεςήκαηα 
 Εεζηά, θξχα 

 
ΠΔ4   Τιηθά 
 Φξνχηα 
 Ιαραληθά 
 Ππλνδεπηηθά πνηψλ 
 Γηαθφζκεζε πνηψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ21     Δπίδεημε ηθαλνηήησλ κεημνινγίαο θνθηέηι (cocktail demonstration)     

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ21.1     Ξξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ρψξνπ επίδεημεο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ5   Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ6   Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο  
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά πιηθά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ21.1      Ξξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ρψξνπ επίδεημεο 

  
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα είδε ησλ θνθηέηι πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ; 

ΑΓ2 Ξνηνο είλαη ν νξζφο ηξφπνο παξαζθεπήο θαη ζεξβηξίζκαηνο; 

ΑΓ3 Ξνηνο είλαη εμνπιηζκφο θαη πνηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην θάζε θνθηέηι; 

ΑΓ4 Ξψο παξνπζηάδεηαη ην θάζε θνθηέηι; 

ΑΓ5 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ6 Γηαηί πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9  Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 ΠΠΠ21    Δπίδεημε ηθαλνηήησλ κεημνινγίαο θνθηέηι (cocktail demonstration) 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ21.2    Δπίδεημε ηθαλνηήησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα παξαζθεπάδεηο κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν ηα απαηηνχκελα 

θνθηέηι. 

ΚΑ2 Λα επεμεγείο ηνλ ηξφπν ηαμηλόκεζεο ησλ θνθηέηι. 

ΚΑ3 Λα κπνξείο λα ηαμηλνκείο ηα θνθηέηι ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο.  

ΚΑ4 Λα επεμεγείο ηνπο θαλφλεο δηαθφζκεζεο ησλ θνθηέηι. 

ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ηα θχξηα δηαθνζκεηηθά πιηθά ησλ θνθηέηι. 

ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θιαζηθώλ θνθηέηι. 

ΚΑ7 Λα αλαγλσξίδεηο ηα δηαθνζκεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά πιηθά ησλ            
θιαζηθψλ θνθηέηι. 

ΚΑ8 Λα ηεξείο ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ δηαθφζκεζε ησλ 
θνθηέηι. 

ΚΑ9 Λα επηδεηθλχεηο ηνλ ηξφπν μεθινπδίζκαηνο θαη ηεκαρηζκνχ 
δηαθνζκεηηθψλ πιηθψλ.  

ΚΑ10 Λα επηδεηθλχεηο ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ πνηεξηψλ. 

ΚΑ11 Λα αμηνινγείο ηα πνηά ζχκθσλα κε ηα πξόηππα 
αμηνιόγεζεο. 

ΚΑ12 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο θαη πγηεηλήο. 

ΚΑ13 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ14 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σαμηλόκεζε θνθηέηι 
 Αιθννινχρα  
 Κε αιθννινχρα 
 Ρν θχξην αιθννινχρν πνηφ 

πνπ πεξηέρνπλ 
 Ρελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

πνηνχ ζε αιθνφιε 
ΠΔ2   Γηαθνζκεηηθά Τιηθά 
 Ιεκφλη, Ξνξηνθάιη, Κήιν 
 Αγγνχξη, Πέιηλν 
 Φξάνπια  
 Άιια ιαραληθά ή θξνχηα 
 Άιια αλαιψζηκα πιηθά 

ΠΔ3   Κιαζηθά θνθηέηι 
 Κπξάληη Αιεμάληεξ (Brandy 

Alexander) 
 Γθίκιεη (Giblet) 
 Γθίκπζνλ (Gimbson) 
 Γθξάζρνπεξ (Grasshopper) 
 Κπιάηη Καίξε (Bloody Mary) 
 Μεξφ Καλράηαλ (Dry 

Manhatan) 
 Μεξφ Καξηίλη (Dry Martini) 
 Καξγαξίηα (Margerita) 
 Κπξνλμ (Bronx) 
 Κπιαθ Οάζηαλ (Black 

Russian) 
ΠΔ4   Πξόηππα Αμηνιόγεζεο 
 Δκθάληζε 
 Γηαθφζκεζε 
 Γεχζε 
 Ξνηήξη 

ΠΔ5  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
ΠΔ6 Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο  
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά πιηθά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ21.2     Δπίδεημε ηθαλνηήησλ  

  
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηνο είλαη ν βαζηθφο ηξφπνο ηαμηλφκεζεο ησλ θνθηέηι; 

ΑΓ2  Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο δηαθνξέο ησλ θνθηέηι; 

ΑΓ3  Ξνηα είλαη ηα ζσζηά πξφηππα αμηνιφγεζεο ησλ θνθηέηι; 

ΑΓ4  Ξνηα είλαη ηα θιαζηθά θνθηέηι; 

ΑΓ5  Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο παξαζθεπήο ησλ θιαζζηθψλ θνθηέηι; 

ΑΓ6  Ξνηα είλαη ηα δηαθνζκεηηθά πιηθά ηνπ θάζε θνθηέηι; 

ΑΓ7  Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο δηαθφζκεζεο ηνπ θάζε θνθηέηι; 

ΑΓ8  Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο ζεξβηξίζκαηνο; 

ΑΓ9  Ξνηνη είλαη θαη πψο εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο πξνζσπηθήο πγηεηλήο; 

ΑΓ10  Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο πγηεηλήο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο; 

ΑΓ11 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ12 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ22     Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα θαθέδσλ θαη άιισλ αθεςεκάησλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Νη ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα θαθέδσλ θαη άιισλ 
αθεςεκάησλ.  

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 
ΠΠΠ22.1    Ξξνεηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα θαθέδσλ θαη άιισλ αθεςεκάησλ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ22     Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα θαθέδσλ θαη άιισλ αθεςεκάησλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ22.1    Ξξνεηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα θαθέδσλ θαη άιισλ αθεςεκάησλ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 

KA1 Λα πξνεηνηκάδεηο θαη λα είζαη ζε ζέζε λα ζεξβίξεηο ηα βαζηθά 
είδε θαθέδσλ θαη αθεςεκάησλ. 

ΚΑ2 Λα παξαζθεπάδεηο θαθέδεο θαη αθεςήκαηα κε ηνλ  
ελδεδεηγκέλν ηξφπν. 

ΚΑ3 Λα ζεξβίξεηο θαθέδεο θαη αθεςήκαηα κε ηνλ ελδεδεηγκέλν 
ηξφπν. 

ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν ηηο ζπζθεπέο θαη 
εμνπιηζκό γηα ηελ παξαζθεπή θαη ζεξβίξηζκα θαθέδσλ θαη 
αθεςεκάησλ. 

ΚΑ5 Λα παξέρεηο ζπκβνπιέο ζηνπο πειάηεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή 
θαθέδσλ θαη αθεςεκάησλ. 

ΚΑ6 Λα δηαηεξείο ηνπο θαθέδεο θαη αθεςήκαηα ζηνπο θαηάιιεινπο 
ρψξνπο θαη ζηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο. 

ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

ΚΑ8 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δίδε θαθέδσλ   
 Φίιηξνπ (γαιιηθφο) 
 Διιεληθφο 
 Πηηγκηαίνο 
 Θαπνπηζίλν 
 Espresso 

ΠΔ2  Αθεςήκαηα 
 Ιεπθφ ηζάη 
 Ξξάζηλν ηζάη 
 Καχξν ηζάη 
 Ρζάη απφ βφηαλα                 

( ρακνκήιη, θαζθφκειν, 
κέληα, γιπθάληζν θηι) 

 Ρζάη απφ απνμεξακέλα 
θξνχηα  

 
ΠΔ3  Δμνπιηζκόο  
 Κεραλή espresso 
 Κεραλή θαθέ θίιηξνπ 
 Κεραλή θαπνπηζίλν 
 Κχινο θνπήο θαθέ 
 Blender 

 
ΠΔ4  Καλόλεο αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο 

ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ5  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο  
 Διιηπή ή πξνβιεκαηηθά 

πιηθά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ22.1    Ξξνεηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα θαθέδσλ θαη άιισλ αθεςεκάησλ  

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

 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα βαζηθά είδε θαθέδσλ; 

ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα βαζηθά είδε αθεςεκάησλ; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη ζσζηέο ζεξκνθξαζίεο ζεξβηξίζκαηνο ηνλ θαθέδσλ θαη αθεςεκάησλ; 

ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο ζεξβηξίζκαηνο; 

ΑΓ5 Ξνηνο είλαη εμνπιηζκφο ρξεζηκνπνηείηε γηα θάζε είδνο θαθέ; 

ΑΓ6 Ξνηνο είλαη εμνπιηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ αθεςεκάησλ; 

ΑΓ7 Ξνηα είλαη ε ελδεδεηγκέλε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη θαη πψο εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο πξνζσπηθήο πγηεηλήο; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο πγηεηλήο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο; 

ΑΓ10 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ11 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ23    Ξξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε γεπζηγλσζίαο θξαζηψλ (wine tasting) 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:    

Νη ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε γεπζηγλσζίαο 
θξαζηψλ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 
ΠΠΠ23.1      Ξξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε γεπζηγλσζίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΠΠΠ23    Ξξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε γεπζηγλσζίαο θξαζηψλ (wine tasting)  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΠΠΠ23.1     Ξξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε γεπζηγλσζίαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαξξπζκίδεηο θαηάιιεια ηνλ ρψξν επίδεημεο. 

ΚΑ2 Λα ηνπνζεηείο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό 
θαη ζπζθεπέο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίδεημε. 

ΚΑ3 Λα δηαηεξείο ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπζθεπέο θαζαξά θαη 
ζσζηά ηνπνζεηεκέλα, έηνηκα γηα ρξήζε. 

ΚΑ4 Λα δηαηεξείο ηα θξαζηά νξζά ηνπνζεηεκέλα θαη ζηηο 
θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο έηνηκα γηα ρξήζε. 

ΚΑ5 Λα δηαηεξείο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα γεπζηγλσζία 
θξαζηώλ. 

ΚΑ6 Λα γλσξίδεηο  ηελ ηερληθή ηεο γεπζηγλσζίαο. 

ΚΑ7 Λα δηαηεξείο ην ρψξν επίδεημεο θαζαξφ θαη ζπγπξηζκέλν. 

ΚΑ8 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο θαη πγηεηλήο. 

ΚΑ9 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ10 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Κξαζηά 
 Ιεπθά 
 Ονδέ 
 Θφθθηλα 
 Αθξψδε 

 ΠΔ2  Δμνπιηζκόο θαη 
ζπζθεπέο 
 Γηάθνξνη ηχπνη πνηεξηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
κπαξ  

 Θαξάθεο θαη αλνηρηήξηα 
θξαζηψλ 

 Ξαγνδνρεία θαη θαιαζάθηα 
θξαζηψλ  

 Ξηπεινδνρεία 
 Τπγεία 
 Ξιπληήξηα πνηεξηψλ   

 
ΠΔ3  Καηάιιειεο ζπλζήθεο 
γηα γεπζηγλσζία θξαζηώλ 
 Νκνηφκνξθν θπζηθφ θσο 
 Απνπζία νζκψλ 
 Θαζαξά πνηήξηα θξαζηψλ 

 
ΠΔ4  Σερληθή ηεο 
γεπζηγλσζίαο 
 Νπηηθή εμέηαζε 
 Νζθξεηηθή εμέηαζε 
 Γεπζηηθή εμέηαζε 

 
ΠΔ5  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ6   Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο  
 Ξξνβιεκαηηθά θξαζηά 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΠΠΠ23.1     Ξξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε γεπζηγλσζίαο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα είδε θξαζηψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ;  

ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ θξαζηψλ θαη πνηεο νη δηαθνξέο ηνπο;  

ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια πνηήξηα ζεξβηξίζκαηνο ηνπ θάζε είδνπο θξαζηνχ; 

ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο; 

ΑΓ5 Ξνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε θξαζηνχ (γεχζε, νζκή, άξσκα, εκθάληζε); 

ΑΓ6 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ7 Γηαηί πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπζθεπέο; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ10  Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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ΓΛΩΑΡΙΟ 
 
Νη αθφινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
πξφηππν: 
 

Αλαδεπηήξαο Κίμεξ (drinks mixer) 

Αλαιώζηκα πιηθά ιηθά κηαο ρξήζεο πνπ θαηαλαιίζθνληαη 

Αλεθνδηαζκόο Ζ αλαπιήξσζε απνζεκάησλ απφ ρψξνπο απνζήθεπζεο 

Απόζεκα Πηνθ (stock) 

Απνζεθεπηηθόο ρώξνο   Ξαξαπιήζηνο ρψξνο δηαηήξεζεο, ζπζθεπψλ, εμνπιηζκνχ 
θαη απνζεκάησλ 

Απόθιηζε Ξεξίπησζε, θαηάζηαζε θαη ζπκπεξηθνξά εθηφο ηνπ 
ζπλεζηζκέλνπ θαη αλακελφκελνπ 

Απνξξίκκαηα Πθνππίδηα, άρξεζηα 

Αξσκαηηθό ξόθεκα Αξσκαηηθφ ηζάη θαη ξφθεκα απφ βφηαλα (tisanes) 

Αθέςεκα Εεζηφ ξφθεκα απφ θπηηθέο νπζίεο 

Αθξώδεο θξαζί Αεξηνχρν θξαζί, ζακπάληα (champagne) 

Βξαζηήξαο Ρζαγηέξα θαη ζπζθεπή γηα βξάζηκν λεξνχ (boiler) 

Γεπζηγλσζία θξαζηώλ Γνθηκαζία δηαθφξσλ εηδψλ θξαζηνχ κε ζθνπφ ηνλ 
εκπινπηηζκφ γλψζεσλ 

Γηαλεκεηήο αεξηνύρσλ πνηώλ Ππζθεπή πνζη-κημ (post-mix) 

Γνζνινγία Ζ απαηηνχκελε πνζφηεηα βάζε ηεο ζπληαγήο 
παξαζθεπήο 

Γνρείν ζεξβηξίζκαηνο δεζηώλ 
ξνθεκάησλ 

Ρζαγηέξα, θαθεηηέξα, γαιαηηέξα θαη δνρείν γηα λεξφ 
(pot) 

Δδεζκαηνιόγην Θάξηα θαη ηηκνθαηάινγνο θαγεηψλ, κελνχ (menu) 

Δθρπκσηήο Δμαγσγέαο ρπκνχ (juice extractor) 

Δπώλπκεο ζάιηζεο HP, Worcester sauce, Tabasco θ.ά. 

Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί Νη θαλνληζκνί ηεο επηρείξεζεο πνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα 
είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ 

Ηδύπνηα Ιηθέξ ( Liquors) 

Θεκαηηθέο βξαδηέο Νξγαλσκέλεο εθδειψζεηο κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα φπνπ ε 
δηαθφζκεζε, ην θαγεηφ, ηα πνηά, κνπζηθή θηι έρνπλ 
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ηελ ίδηα πξνέιεπζε ή ζέκα, π.ρ. Διιεληθή βξαδηά 

Θεξκνδνρείν ξνθεκάησλ Θέξκνο (thermos flask) 

Κάβα θξαζηώλ 
Δηδηθά δηαξηζκεκελνο ρψξνο κε ειεγρφκελε 
ζεξκνθξαζία, πγξαζία θαη θσηηζκφ γηα ηελ θχιαμε 
θξαζηψλ 

Kαπλνπξντόληa Ξξντφληα θαηαζθεπαζκέλα κε βάζε ησλ θαπλφ 

Κάξηα θξαζηώλ Ρηκνθαηάινγνο θξαζηψλ (wine list) 

Κάξηα εηδηθώλ πξνζθνξώλ Ιίζηα κε πξντφληα πνπ πξνζθέξνληαη ζε εηδηθέο ηηκέο ε 
άιιν πξνλνκηνχρν ηξφπν 

Κάξηα πνηώλ Ρηκνθαηάινγνο πνηψλ 

Κνθηέηι 

Ξνηφ πνπ είλαη απνηέιεζκα αλάκημεο δηαθφξσλ άιισλ 
αιθννινχρσλ θαη κε πνηψλ. Σαξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο 
απφ ηα έληνλα ρξψκαηα, δηαθφζκεζε θαη εμσηηθφ 
ραξαθηήξα 

Μεραλή θηιηξαξηζκέλνπ θαθέ Κεραλή παξαζθεπή θαθέ θίιηξνπ (Γαιιηθνχ θαθέ) 

Μεραλή Espresso Κεραλή παξαζθεπή θαθέ Espresso 

Mini bar Κηθξφ ςπγείν ζπληήξεζεο πνπ βξίζθεηαη ζπλήζσο ζηα 
δσκάηηα ησλ πειαηψλ 

Μεημνινγία θνθηέηι Ζ γλψζε θαη ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο αλακηγκέλσλ πνηψλ 
ηχπνπ θνθηέηι 

Ννκηθέο απαηηήζεηο 
Νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, πνπ 
πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ 
εξγαδνκέλνπ 

Οηλνπλεπκαηώδε (Αιθννινύρα) 
πνηά 

Ξνηά πνπ πεξηέρνπλ αιθνφιε 

Οκνηνγελνπνηεηήο Κπιέληεξ (blender) 

Παγνδνρείν θξαζηνύ Πακπαληέξα 

Παξάζεζε Πεξβίξηζκα (service) πειαηψλ 

Πξέζα ρπκώλ Juice press 

Πξνεηνηκαζία  Mis-en-place 

λαθ (snack) Διαθξχ θαγεηφ 

πζθεπέο  ζεξβηξίζκαηνο 
δεζηώλ ξνθεκάησλ 

Ρζαγηέξα, θαθεηηέξα, γαιαηηέξα θαη δνρείν γηα λεξφ 
(pot) 
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θεπνζήθε Βνεζεηηθή ηξάπεδα (side-board, waiter station) 

πζθεπή γηα ηελ κπίξα ζε 
βαξέιη 

Ππζθεπή κπίξαο ληξαθη (draught beer) 

πζθεπή δεζηώλ ξνθεκάησλ 
Ππζθεπή γηα παξαζθεπή θαθέ, βξάζηκν γάιαθηνο θαη 
λεξνχ, παξαγσγήο αηκνχ θαη δηαηήξεζεο ηεο 
ζεξκνθξαζίαο 

Σερληθνί όξνη Δμεηδηθεπκέλεο νξνινγίεο θαη νξηζκνί ππεξεζηψλ θαη 
πξντφλησλ  

Σνζηηέξα Ζιεθηξηθή ζπζθεπή ειαθξνχ ςεζίκαηνο 

Σξόιετ Θαξνηζάθη γηα κεηαθνξά, παξάζεζε, έθζεζε, θαη 
απνθφκηζε πνηψλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ 

Τπεξεζία δσκαηίσλ Room service 

Τπνθαηάζηαηα θαθέ Θαθέο ρσξίο θαθεΐλε (ληεθαθετλέ) θαη ξνθήκαηα απφ 
άιια θπηά 

Φνύξλνο κηθξνθπκάησλ 
Ζιεθηξηθή ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
παξαζθεπή γεπκάησλ ή ηελ ζέξκαλζε ηξνθίκσλ 
(Microwave oven) 

Φξπγαληέξα Θαπεξηέξα (bread toaster) 

 
 
Αθξσλύκηα 

ΠΔΠ Ξξφηππα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα 

ΠΠΠ Ξαξαζθεπή θαη Ξαξάζεζε Ξνηψλ 

ΚΑ Θξηηήξην Απφδνζεο 

ΠΔ Ξεδίν Δθαξκνγήο 

ΑΓ Απαξαίηεηεο Γλψζεηο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΩΝ 
     ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 

 
 
  



 156 

  



 157 

 
 

Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Δ Π Ι Π Δ Γ Ω Ν   Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν   Π Ρ Ο  Ο Ν Σ Ω Ν  
 
 

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

 

ΔΠΙΠΔΓΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Δπίπεδν 1 
Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ βαζηθνχ 
επηπέδνπ ζηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ, νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ 
επαλαιακβαλφκελεο θαη πξνβιεπηέο. 

Δπίπεδν 2 

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

Δπίπεδν 3 

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

Δπίπεδν 4 

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

Δπίπεδν 5 

Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ελφο θάζκαηνο βαζηθψλ αξρψλ κέζα 
ζε δηαθνξεηηθά θαη ζπρλά  απξφβιεπηα πιαίζηα. Απαηηείηαη πνιχ ζεκαληηθή 
πξνζσπηθή απηνλνκία θαη ζπρλά πνιχ κεγάινο βαζκφο επζχλεο γηα ηελ 
εξγαζία άιισλ θαη γηα ηελ θαηαλνκή νπζηαζηηθνχ κέξνπο ησλ πφξσλ θαζψο 
επίζεο ππεπζπλφηεηα γηα αλάιπζε, δηάγλσζε, ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ, 
εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε. 
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Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) της ΕΕ και από την ΑνΑΔ ως εθνική συµµετοχή.
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