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ΞΟΝΙΝΓΝΠ 
 
 
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 Ππζηήκαηνο 
Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ 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 Ξξόγξακκα «Απαζρόιεζε, Αλζξώπηλν Θεθάιαην θαη Θνηλσληθή 
Ππλνρή, 2007-2013».  
 
Ζ εθαξκνγή ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ ζηελ Θχπξν ππνβιήζεθε θαη 
εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθό Θνηλσληθό Ρακείν 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 Θύπξνπ 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 Ξξόηππα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζόληα 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. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 
 
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 Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ, 
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 Ξεδίν πνπ αθνξά  ηελ «Ξξνεηνηκαζία θαη 
Καγείξεκα Ρξνθίκσλ» (επίπεδα 1, 2 θαη 3).  
 
Αξρηθά, θαίλεηαη ν Ππλνπηηθφο Ξίλαθαο ησλ Ρνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ  θαη ζηε 
ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Γνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ θαηά επίπεδν, 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. ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΡΝΚΔΥΛ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ ΞΔΓΗΝ 
 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΠΔΙ. 

ΞMT1 Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο 15 

ΞMT2 Δμππεξέηεζε πειαηψλ  21 

ΞMT3 Γξάζε ζε πεξίπησζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ  29 

ΞMT4 Δθαξκνγή θαλφλσλ πγηεηλήο θαη νδεγηψλ ζπζηήκαηνο HACCP  37 

ΞMT5 Θαζαξηζκφο ρψξνπ, εμνπιηζκνχ θαη ζθεπψλ πξνεηνηκαζίαο θαη καγεηξέκαηνο 
ηξνθίκσλ  41 

ΞMT6 Δθαξκνγή θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρψξν εξγαζίαο 49 

ΞMT7 Ξξνεηνηκαζία θαη καγείξεκα βαζηθψλ δσκψλ-θνςίκαηα  55 

ΞMT8 Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα ιαραληθψλ  61 

ΞMT9 Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ απγψλ  67 

ΞMT10 Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα νξεθηηθψλ θαη ζαιαηψλ  73 

ΞMT11 Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ παξαζθεπψλ ξπδηνχ  77 

ΞMT12 Δηνηκαζία θαη καγείξεκα θαγεηνχ κε βξάζηκν  83 

ΞMT13 Δηνηκαζία θαη καγείξεκα θαγεηνχ ζηε ζράξα  89 

ΞMT14 Δηνηκαζία θαη καγείξεκα θαγεηνχ ζην θνχξλν 95 

ΞMT15 Δηνηκαζία θαη καγείξεκα θαγεηνχ ζην ηεγάλη 101 

ΞMT16 Δηνηκαζία έηνηκνπ καγεηξεκέλνπ θαγεηνχ γηα ζεξβίξηζκα 107 

ΞMT17 Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 113 

ΞMT18 Σεηξηζκφο, απνζήθεπζε θαη δηαηήξεζε πξνκεζεηψλ ηξνθίκσλ 127 

ΞMT19 Γηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο ζηελ απνζήθεπζε, πξνεηνηκαζία θαη 
καγείξεκα  ηξνθίκσλ 133 

ΞMT20 Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα ζνχπσλ 139 

ΞMT21 Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ ζαιηζψλ 143 

ΞMT22 Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα πηάησλ ρνξηνθαγίαο  147 

ΞMT23 Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα πξνγεχκαηνο  153 

ΞMT24 Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ θαξηλνεηδψλ 159 
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Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΠΔΙ. 

ΞΚΡ25 Ξξνεηνηκαζία, ςήζηκν θαη  ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πξντφλησλ δχκεο θαη 
θπιιαξηθψλ 165 

ΞΚΡ26 Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ ςαξηψλ θαη 
ζαιαζζηλψλ 171 

ΞΚΡ27 Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ πνπιεξηθψλ θαη 
θπλεγίνπ 177 

ΞΚΡ28 Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ θξεάησλ 183 

ΞΚΡ29 Ξξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε θξχνπ κπνπθέ θαη απιψλ θαη ζχλζεησλ ζάληνπηηο 189 

ΞΚΡ30 Ξξνεηνηκαζία, ςήζηκν, γαξλίξηζκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ δεζηψλ θαη θξχσλ 
επηδνξπίσλ 195 

ΞΚΡ31 Ξξνεηνηκαζία, ςήζηκν, γέκηζκα θαη δηαθφζκεζε βαζηθψλ γιπθηζκάησλ 199 

ΞΚΡ32 Δθαξκνγή θαη έιεγρνο θαλφλσλ πγηεηλήο θαη νδεγηψλ ζπζηήκαηνο HACCP  203 

ΞΚΡ33 Δηνηκαζία εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγγειηψλ πξνκεζεηψλ 209 

ΞΚΡ34 Σεηξηζκφο παξαπφλσλ πειαηψλ 215 

ΞΚΡ35 Έιεγρνο εθαξκνγήο θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρψξν εξγαζίαο 221 

ΞΚΡ36 Δηνηκαζία, καγείξεκα, παξνπζίαζε θαη ζεξβίξηζκα πηάησλ γηα άηνκα κε εηδηθέο 
δηαηξνθηθέο αλάγθεο 227 

ΞΚΡ37 Έιεγρνο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο εξγαζίαο ηειηθνχ πξντφληνο 233 

ΞΚΡ38 Ππλεηζθνξά ζηε αλάπηπμε πθηζηακέλσλ 239 

ΞΚΡ39 Δηνηκαζία θαη έιεγρνο πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα καγείξεκα mise en place 245 

ΞΚΡ40 Έιεγρνο εηνηκαζίαο, θαη παξνπζίαζε κπνπθέ 249 

ΞΚΡ41 Πχλζεζε θαη θνζηνιφγεζε κελνχ 255 

ΞΚΡ42 Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα εμεηδηθεπκέλσλ ζαιηζψλ 261 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

5 

3. ΓΝΚΖ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ ΞΔΓΗΝ 
 
3.1. Ξξνεηνηκαζία θαη Καγείξεκα Ρξνθίκσλ - Δπίπεδν 1  
 
3.1.1. Ξεξηγξαθή Ξξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ξξνζόληνο 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. Ρνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 
 

πνρξεσηηθνί Ρνκείο 

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΡΝΚΔΑ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΡΗΡΙΝΠ ΡΝΚΔΑ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΠΔΙ. 

ΞΚΡ1 

Γεκηνπξγία θαη 
δηαηήξεζε 
απνηειεζκαηηθψλ 
ζρέζεσλ εξγαζίαο 

ΞΚΡ1.1 Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο 
επηθνηλσλίαο 16 

ΞΚΡ1.2 Νκαδηθή εξγαζία 18 

ΞΚΡ2 Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

ΞΚΡ2.1 Ξξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ζηνπο πειάηεο 22 

ΞΚΡ2.2 Ξξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 24 

ΞΚΡ2.3 Σεηξηζκφο παξαπφλσλ 26 

ΞΚΡ3 
Γξάζε ζε πεξίπησζε 
επεηγφλησλ 
πεξηζηαηηθψλ 

ΞΚΡ3.1 Πρέδην δξάζεο ζε πεξίπησζε 
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ  30 

ΞΚΡ3.2 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο 32 

ΞΚΡ3.3 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ  34 

ΞΚΡ4 
Δθαξκνγή θαλφλσλ 
πγηεηλήο θαη νδεγηψλ 
ζπζηήκαηνο HACCP  

ΞΚΡ4.1 Δθαξκνγή θαλφλσλ πγηεηλήο θαη 
νδεγηψλ ζπζηήκαηνο HACCP 38 

ΞΚΡ5 

Θαζαξηζκφο ρψξνπ, 
εμνπιηζκνχ θαη 
ζθεπψλ πξνεηνηκαζίαο 
θαη καγεηξέκαηνο 
ηξνθίκσλ 

ΞΚΡ5.1 Θαζαξηζκφο ρψξνπ πξνεηνηκαζίαο θαη 
καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ 42 

ΞΚΡ5.2 Θαζαξηζκφο εμνπιηζκνχ πξνεηνηκαζίαο 
θαη καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ 44 

ΞΚΡ5.3 Θαζαξηζκφο ζθεπψλ πξνεηνηκαζίαο θαη 
καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ 46 

ΞΚΡ6 
Δθαξκνγή θαλφλσλ 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
ζην ρψξν εξγαζίαο  

ΞΚΡ6.1 Πσζηή ρξήζε εμνπιηζκνχ  50 

ΞΚΡ6.2 Σξήζε θαηάιιεισλ κέζσλ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο  52 

ΞΚΡ7 
Ξξνεηνηκαζία θαη 
καγείξεκα βαζηθψλ 
δσκψλ-θνςίκαηα 

ΞΚΡ7.1 Ξξνεηνηκαζία θχξησλ πιηθψλ γηα 
παξαζθεπή βαζηθψλ δσκψλ 56 

ΞΚΡ7.2 Καγείξεκα βαζηθψλ δσκψλ 58 

ΞΚΡ8 
Ξξνεηνηκαζία, 
καγείξεκα θαη 
ζεξβίξηζκα ιαραληθψλ 

ΞΚΡ8.1 Ξξνεηνηκαζία ιαραληθψλ γηα καγείξεκα 62 

ΞΚΡ8.2 Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα ιαραληθψλ 64 

ΞΚΡ9 

Ξξνεηνηκαζία, 
καγείξεκα θαη 
ζεξβίξηζκα βαζηθψλ 
πηάησλ απγψλ 

ΞΚΡ9.1 Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ απγψλ 
γηα καγείξεκα 68 

ΞΚΡ9.2 Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ 
πηάησλ απγψλ 70 

Ζ Ξξνεηνηκαζία θαη ην Καγείξεκα Ρξνθίκσλ (επίπεδν 1) δηαιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ 
πγηεηλήο ηξνθίκσλ θαη αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ κεζφδσλ καγεηξέκαηνο 
γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη καγείξεκα βαζηθψλ ηξνθίκσλ. 
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ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΡΝΚΔΑ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΡΗΡΙΝΠ ΡΝΚΔΑ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΠΔΙ. 

ΞΚΡ10 

Ξξνεηνηκαζία, 
καγείξεκα θαη 
ζεξβίξηζκα νξεθηηθψλ 
θαη ζαιαηψλ 

ΞΚΡ10.1 Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη 
ζεξβίξηζκα νξεθηηθψλ θαη ζαιαηψλ 74 

ΞΚΡ11 

Ξξνεηνηκαζία, 
καγείξεκα θαη 
ζεξβίξηζκα βαζηθψλ 
παξαζθεπψλ ξπδηνχ 

ΞΚΡ11.1 Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ παξαζθεπψλ 
ξπδηνχ γηα καγείξεκα 78 

ΞΚΡ11.2 Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ 
παξαζθεπψλ ξπδηνχ 80 

ΞΚΡ12 
Δηνηκαζία θαη 
καγείξεκα θαγεηνχ κε 
βξάζηκν 

ΞΚΡ12.1 Δηνηκαζία πξηλ ην βξάζηκν 84 

ΞΚΡ12.2 Καγείξεκα θαγεηνχ κε βξάζηκν 86 

ΞΚΡ13 
Δηνηκαζία θαη 
καγείξεκα θαγεηνχ 
ζηε ζράξα 

ΞΚΡ13.1 Δηνηκαζία πξηλ ην ςήζηκν 90 

ΞΚΡ13.2 Καγείξεκα θαγεηνχ κε ηε κέζνδν ηνπ 
ςεζίκαηνο ζηε ζράξα  92 

ΞΚΡ14 
Δηνηκαζία θαη 
καγείξεκα θαγεηνχ 
ζην θνχξλν 

ΞΚΡ14.1 Δηνηκαζία πξηλ ην ςήζηκν 96 

ΞΚΡ14.2 Καγείξεκα θαγεηνχ κε ηε κέζνδν ηνπ 
ςεζίκαηνο ζην θνχξλν  98 

ΞΚΡ15 
Δηνηκαζία θαη 
καγείξεκα θαγεηνχ 
ζην ηεγάλη 

ΞΚΡ15.1 Δηνηκαζία πξηλ ην ςήζηκν 102 

ΞΚΡ15.2 Καγείξεκα θαγεηνχ κε ηε κέζνδν ηνπ 
ςεζίκαηνο ζην ηεγάλη  104 

ΞΚΡ16 

Δηνηκαζία έηνηκνπ 
καγεηξεκέλνπ 
θαγεηνχ γηα 
ζεξβίξηζκα 

ΞΚΡ16.1 Γηαηήξεζε έηνηκνπ καγεηξεκέλνπ 
θαγεηνχ πξηλ ην ζεξβίξηζκα  108 

ΞΚΡ16.2 Δηνηκαζία έηνηκνπ καγεηξεκέλνπ 
θαγεηνχ γηα ζεξβίξηζκα 110 

 
3.1.3. Κέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο 
 

H εμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηνπ 
Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο «Ξξνεηνηκαζία θαη Καγείξεκα Ρξνθίκσλ – Δπίπεδν 1» δηελεξγείηαη κε ηε 
ρξήζε ησλ πην θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο: 

 Ξαξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

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

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

 Απιή γξαπηή εμέηαζε.  

 
3.2. Ξξνεηνηκαζία θαη Καγείξεκα Ρξνθίκσλ - Δπίπεδν 2  
 
3.2.1. Ξεξηγξαθή Ξξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ξξνζόληνο 

 

 

 

 

Ζ Ξξνεηνηκαζία θαη ην Καγείξεκα Ρξνθίκσλ (επίπεδν 2) δηαιακβάλεη ηε δηαηήξεζε ηεο πγηεηλήο ζηελ 
απνζήθεπζε, πξνεηνηκαζία θαη καγείξεκα ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηνχο 
πεξηβάιινληνο  εξγαζίαο.  Γηαιακβάλεη επίζεο ηελ πξνεηνηκαζία θαη καγείξεκα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ 
ηξνθίκσλ.   
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3.2.2. Ρνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 

πνρξεσηηθνί Ρνκείο 
 

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΡΝΚΔΑ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΡΗΡΙΝΠ ΡΝΚΔΑ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΠΔΙ. 

ΞMT1 

Γεκηνπξγία θαη 
δηαηήξεζε 
απνηειεζκαηηθψλ 
ζρέζεσλ εξγαζίαο 

ΞMT1.1 Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο 
επηθνηλσλίαο 16 

ΞMT1.2 Νκαδηθή εξγαζία 18 

ΞMT2 Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

ΞMT2.1 Ξξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ζηνπο πειάηεο 22 

ΞMT2.2 Ξξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 24 

ΞMT2.3 Σεηξηζκφο παξαπφλσλ 26 

ΞMT5 

Θαζαξηζκφο ρψξνπ, 
εμνπιηζκνχ θαη 
ζθεπψλ πξνεηνηκαζίαο 
θαη καγεηξέκαηνο 
ηξνθίκσλ 

ΞMT5.1 Θαζαξηζκφο ρψξνπ πξνεηνηκαζίαο θαη 
καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ 42 

ΞMT5.2 Θαζαξηζκφο εμνπιηζκνχ πξνεηνηκαζίαο 
θαη καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ 44 

ΞMT5.3 Θαζαξηζκφο ζθεπψλ πξνεηνηκαζίαο θαη 
καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ 46 

ΞMT7 
Ξξνεηνηκαζία θαη 
καγείξεκα βαζηθψλ 
δσκψλ-θνςίκαηα 

ΞΚΡ7.1 Ξξνεηνηκαζία θχξησλ πιηθψλ γηα 
παξαζθεπή βαζηθψλ δσκψλ 56 

ΞΚΡ7.2 Καγείξεκα βαζηθψλ δσκψλ 58 

ΞMT8 
Ξξνεηνηκαζία, 
καγείξεκα θαη 
ζεξβίξηζκα ιαραληθψλ  

ΞΚΡ8.1 Ξξνεηνηκαζία ιαραληθψλ γηα καγείξεκα 62 

ΞΚΡ8.2 Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα ιαραληθψλ 64 

ΞMT9 

Ξξνεηνηκαζία, 
καγείξεκα θαη 
ζεξβίξηζκα βαζηθψλ 
πηάησλ απγψλ 

ΞΚΡ9.1 Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ απγψλ 
γηα καγείξεκα 68 

ΞΚΡ9.2 Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ 
πηάησλ απγψλ 70 

ΞMT10 

Ξξνεηνηκαζία, 
καγείξεκα θαη 
ζεξβίξηζκα νξεθηηθψλ 
θαη ζαιάησλ 

ΞΚΡ10.1 Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη 
ζεξβίξηζκα νξεθηηθψλ θαη ζαιάησλ 74 

ΞMT11 

Ξξνεηνηκαζία, 
καγείξεκα θαη 
ζεξβίξηζκα βαζηθψλ 
παξαζθεπψλ ξπδηνχ 

ΞΚΡ11.1 Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ παξαζθεπψλ 
ξπδηνχ γηα καγείξεκα 78 

ΞΚΡ11.2 Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ 
παξαζθεπψλ ξπδηνχ 80 

ΞMT17 

Γηαηήξεζε αζθαινχο 
θαη πγηεηλνχ 
πεξηβάιινληνο 
εξγαζίαο 

ΞΚΡ17.1 Γηαηήξεζε αηνκηθή πγηεηλήο 114 

ΞΚΡ17.2 Γηαηήξεζε αηνκηθήο αζθάιεηαο ζην 
ρψξν εξγαζίαο 116 

ΞΚΡ17.3 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο 118 

ΞΚΡ17.4 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 120 

ΞΚΡ17.5 Γηαηήξεζε αζθάιεηαο ζην πεξηβάιινλ 
εξγαζίαο 122 

ΞΚΡ17.6 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 124 

ΞMT18 

Σεηξηζκφο, 
απνζήθεπζε θαη 
δηαηήξεζε 
πξνκεζεηψλ ηξνθίκσλ 

ΞΚΡ18.1 Σεηξηζκφο πξνκεζεηψλ ηξνθίκσλ 128 

ΞΚΡ18.2 Απνζήθεπζε θαη δηαηήξεζε πξνκεζεηψλ 
ηξνθίκσλ 130 
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ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΡΝΚΔΑ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΡΗΡΙΝΠ ΡΝΚΔΑ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΠΔΙ. 

ΞMT19 

Γηαηήξεζε θαη 
πξνψζεζε ηεο 
πγηεηλήο ζηελ 
απνζήθεπζε, 
πξνεηνηκαζία θαη 
καγείξεκα  ηξνθίκσλ 

ΞΚΡ19.1 Γηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο 
ζηελ απνζήθεπζε ηξνθίκσλ 134 

ΞΚΡ19.2 
Γηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο 
ζηελ πξνεηνηκαζία θαη καγείξεκα 
ηξνθίκσλ 

136 

ΞMT20 
Ξξνεηνηκαζία, 
καγείξεκα θαη 
ζεξβίξηζκα ζνχπσλ 

ΞΚΡ20.1 Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη 
ζεξβίξηζκα βαζηθψλ ζνχπσλ 140 

ΞMT21 

Ξξνεηνηκαζία, 
καγείξεκα θαη 
ζεξβίξηζκα βαζηθψλ 
ζαιηζψλ 

ΞΚΡ21.1 Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη 
ζεξβίξηζκα βαζηθψλ ζαιηζψλ 144 

ΞMT22 

Ξξνεηνηκαζία, 
καγείξεκα θαη 
ζεξβίξηζκα πηάησλ 
ρνξηνθαγίαο 

ΞΚΡ22.1 Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ 
ρνξηνθαγίαο γηα καγείξεκα 148 

ΞΚΡ22.2 Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ 
πηάησλ ρνξηνθαγίαο 150 

ΞMT23 

Ξξνεηνηκαζία, 
καγείξεκα θαη 
ζεξβίξηζκα 
πξνγεχκαηνο  

ΞΚΡ23.1 Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ εηδψλ 
πξνγεχκαηνο 154 

ΞΚΡ23.2 Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ 
εηδψλ πξνγεχκαηνο 156 

ΞMT24 

Ξξνεηνηκαζία, 
καγείξεκα θαη 
ζεξβίξηζκα βαζηθψλ 
πηάησλ θαξηλνεηδψλ 

ΞΚΡ24.1 Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ 
θαξηλνεηδψλ γηα καγείξεκα 160 

ΞΚΡ24.2 Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ 
πηάησλ θαξηλνεηδψλ 162 

ΞMT25 

Ξξνεηνηκαζία, ςήζηκν 
θαη  ζεξβίξηζκα 
βαζηθψλ πξντφλησλ 
δχκεο θαη θπιιαξηθψλ 

ΞΚΡ25.1 Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πξντφλησλ δχκεο 
θαη θπιιαξηθψλ 166 

ΞΚΡ25.2 Τήζηκν θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ 
πξντφλησλ δχκεο θαη θπιιαξηθψλ 168 

ΞMT26 

Ξξνεηνηκαζία, 
καγείξεκα θαη 
ζεξβίξηζκα βαζηθψλ 
πηάησλ ςαξηψλ θαη 
ζαιαζζηλψλ 

ΞΚΡ26.1 Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ ςαξηψλ 
θαη ζαιαζζηλψλ γηα καγείξεκα 172 

ΞΚΡ26.2 Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ 
πηάησλ ςαξηψλ θαη ζαιαζζηλψλ 174 

ΞMT27 

Ξξνεηνηκαζία, 
καγείξεκα θαη 
ζεξβίξηζκα βαζηθψλ 
πηάησλ πνπιεξηθψλ 
θαη θπλεγίνπ 

ΞΚΡ27.1 Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ 
πνπιεξηθψλ θαη θπλεγίνπ γηα καγείξεκα 178 

ΞΚΡ27.2 Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ 
πηάησλ πνπιεξηθψλ θαη θπλεγίνπ 180 

ΞMT28 

Ξξνεηνηκαζία, 
καγείξεκα θαη 
ζεξβίξηζκα βαζηθψλ 
πηάησλ θξεάησλ 

ΞΚΡ28.1 Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ θξεάησλ 
γηα καγείξεκα 184 

ΞΚΡ28.2 Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ 
πηάησλ θξεάησλ 186 

ΞMT29 

Ξξνεηνηκαζία θαη 
παξνπζίαζε θξχνπ 
κπνπθέ θαη απιψλ θαη 
ζχλζεησλ ζάληνπηηο 

ΞΚΡ29.1 Δηνηκαζία θαη παξνπζίαζε θξχνπ 
κπνπθέ 190 

ΞΚΡ29.2 Δηνηκαζία θαη παξνπζίαζε απιψλ θαη 
ζχλζεησλ ζάληνπηηο 192 
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ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΡΝΚΔΑ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΡΗΡΙΝΠ ΡΝΚΔΑ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΠΔΙ. 

ΞΚΡ30 

Ξξνεηνηκαζία, 
ςήζηκν, γαξλίξηζκα 
θαη ζεξβίξηζκα 
βαζηθψλ δεζηψλ θαη 
θξχσλ επηδνξπίσλ 

ΞΚΡ30.1 
Ξξνεηνηκαζία, ςήζηκν, γαξλίξηζκα θαη 
ζεξβίξηζκα βαζηθψλ δεζηψλ θαη θξχσλ 
επηδνξπίσλ 

196 

ΞΚΡ31 

Ξξνεηνηκαζία, 
ςήζηκν, γέκηζκα θαη 
δηαθφζκεζε βαζηθψλ 
γιπθηζκάησλ 

ΞΚΡ31.1 Ξξνεηνηκαζία, ςήζηκν, γέκηζκα θαη 
δηαθφζκεζε βαζηθψλ γιπθηζκάησλ 200 

 

3.2.3. Κέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο 

H Δμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηνπ 
Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο «Ξξνεηνηκαζία θαη Καγείξεκα Ρξνθίκσλ - Δπίπεδν 2» δηελεξγείηαη κε ηε 
ρξήζε ησλ πην θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο: 

 Ξαξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

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

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

 Γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηφ/ιάζνο.   

 

3.3. Ξξνεηνηκαζία θαη Καγείξεκα Ρξνθίκσλ - Δπίπεδν 3  
 
3.3.1. Ξεξηγξαθή Ξξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ξξνζόληνο 

 

 

 

 
 
3.3.2. Ρνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 
 
πνρξεσηηθνί Ρνκείο 
 

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΡΝΚΔΑ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΡΗΡΙΝΠ ΡΝΚΔΑ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΠΔΙ. 

ΞΚΡ1 

Γεκηνπξγία θαη 
δηαηήξεζε 
απνηειεζκαηηθψλ 
ζρέζεσλ εξγαζίαο 

ΞΚΡ1.1 Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο 
επηθνηλσλίαο 16 

ΞΚΡ1.2 Νκαδηθή εξγαζία 18 

ΞΚΡ2 Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

ΞΚΡ2.1 Ξξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ζηνπο πειάηεο 22 

ΞΚΡ2.2 Ξξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 24 

ΞΚΡ2.3 Σεηξηζκφο παξαπφλσλ 26 

Ζ Ξξνεηνηκαζία θαη ην Καγείξεκα Ρξνθίκσλ (επίπεδν 3) δηαιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ 
πγηεηλήο ηξνθίκσλ, ηελ εηνηκαζία ησλ παξαγγειηψλ πξνκεζεηψλ, ηνλ πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ έιεγρν 
ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ηε ζχλζεζε θαη θνζηνιφγεζε κελνχ θαη ηε ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ 
πθηζηακέλσλ. 
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ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΡΝΚΔΑ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΡΗΡΙΝΠ ΡΝΚΔΑ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΠΔΙ. 

ΞΚΡ3 
Γξάζε ζε πεξίπησζε 
επεηγφλησλ 
πεξηζηαηηθψλ 

ΞΚΡ3.1 Πρέδην δξάζεο ζε πεξίπησζε 
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 30 

ΞΚΡ3.2 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο 32 

ΞΚΡ3.3 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 34 

ΞΚΡ17 

Γηαηήξεζε αζθαινχο 
θαη πγηεηλνχ 
πεξηβάιινληνο 
εξγαζίαο 

ΞΚΡ17.1 Γηαηήξεζε αηνκηθή πγηεηλήο 114 

ΞΚΡ17.2 Γηαηήξεζε αηνκηθήο αζθάιεηαο ζην 
ρψξν εξγαζίαο 116 

ΞΚΡ17.3 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο 118 

ΞΚΡ17.4 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 120 

ΞΚΡ17.5 Γηαηήξεζε αζθάιεηαο ζην πεξηβάιινλ 
εξγαζίαο 122 

ΞΚΡ17.6 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 124 

ΞΚΡ18 

Σεηξηζκφο, 
απνζήθεπζε θαη 
δηαηήξεζε 
πξνκεζεηψλ ηξνθίκσλ  

ΞΚΡ18.1 Σεηξηζκφο πξνκεζεηψλ ηξνθίκσλ  128 

ΞΚΡ18.2 Απνζήθεπζε θαη δηαηήξεζε πξνκεζεηψλ 
ηξνθίκσλ  130 

ΞΚΡ19 

Γηαηήξεζε θαη 
πξνψζεζε ηεο 
πγηεηλήο ζηελ 
απνζήθεπζε, 
πξνεηνηκαζία θαη 
καγείξεκα  ηξνθίκσλ  

ΞΚΡ19.1 Γηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο 
ζηελ απνζήθεπζε ηξνθίκσλ 134 

ΞΚΡ19.2 
Γηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο 
ζηελ πξνεηνηκαζία θαη καγείξεκα 
ηξνθίκσλ 

136 

ΞΚΡ32 

Δθαξκνγή θαη έιεγρνο 
θαλφλσλ πγηεηλήο θαη 
νδεγηψλ ζπζηήκαηνο 
HACCP  

ΞΚΡ32.1 Δθαξκνγή Ππζηήκαηνο 204 

ΞΚΡ32.2 Έιεγρνο ζπζηήκαηνο  206 

ΞΚΡ33 

Δηνηκαζία εζσηεξηθψλ 
θαη εμσηεξηθψλ 
παξαγγειηψλ 
πξνκεζεηψλ  

ΞΚΡ33.1 Σεηξηζκφο εζσηεξηθψλ παξαγγειηψλ 210 

ΞΚΡ33.2 Σεηξηζκφο εμσηεξηθψλ παξαγγειηψλ 212 

ΞΚΡ34 Σεηξηζκφο παξαπφλσλ 
πειαηψλ  

ΞΚΡ34.1 Γηαδηθαζία παξαιαβήο/θαηαγξαθήο 
παξαπφλσλ  216 

ΞΚΡ34.2 Σεηξηζκφο, δηαδηθαζία θαη επίιπζε 
παξαπφλσλ  218 

ΞΚΡ35 

Έιεγρνο εθαξκνγήο 
θαλφλσλ αζθάιεηαο 
θαη πγείαο ζην ρψξν 
εξγαζίαο  

ΞΚΡ35.1 Έιεγρνο αζθάιεηαο θαη πγείαο  222 

ΞΚΡ35.2 Έιεγρνο αηνκηθήο πγηεηλήο  224 

ΞΚΡ36 

Δηνηκαζία, καγείξεκα, 
παξνπζίαζε θαη 
ζεξβίξηζκα πηάησλ γηα 
άηνκα κε εηδηθέο 
δηαηξνθηθέο αλάγθεο 

ΞΚΡ36.1 Δηνηκαζία θαη καγείξεκα πηάησλ γηα 
άηνκα κε εηδηθέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο 228 

ΞΚΡ36.2 Ξαξνπζίαζε θαη ζεξβίξηζκα πηάησλ γηα 
άηνκα κε εηδηθέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο 230 

ΞΚΡ37 
Έιεγρνο πνηφηεηαο θαη 
πνζφηεηαο εξγαζίαο 
ηειηθνχ πξντφληνο  

ΞΚΡ37.1 Έιεγρνο πνηφηεηαο εξγαζίαο ηειηθνχ 
πξντφληνο 234 

ΞΚΡ37.2 Έιεγρνο πνζφηεηαο εξγαζίαο ηειηθνχ 
πξντφληνο 236 
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ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΡΝΚΔΑ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΡΗΡΙΝΠ ΡΝΚΔΑ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΠΔΙ. 

ΞΚΡ38 
Ππλεηζθνξά ζηε 
αλάπηπμε 
πθηζηακέλσλ 

ΞΚΡ38.1 Αμηνιφγεζε πθηζηακέλσλ 240 

ΞΚΡ38.2 Αλάπηπμε  πθηζηακέλσλ 242 

ΞΚΡ39 

Δηνηκαζία πιηθψλ θαη 
εμνπιηζκνχ γηα 
καγείξεκα mise en 
place 

ΞΚΡ39.1 
Δηνηκαζία θαη έιεγρνο πιηθψλ θαη 
εμνπιηζκνχ θαη εμαζθάιηζε 
απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ 

246 

ΞΚΡ40 
Έιεγρνο εηνηκαζίαο, 
θαη παξνπζίαζε 
κπνπθέ  

ΞΚΡ40.1 Έιεγρνο εηνηκαζίαο κπνπθέ 250 

ΞΚΡ40.2 Ξαξνπζίαζε κπνπθέ 252 

ΞΚΡ41 Πχλζεζε θαη 
θνζηνιφγεζε κελνχ 

ΞΚΡ41.1 Πχλζεζε κελνχ 256 

ΞΚΡ41.2 Θνζηνιφγεζε κελνχ 258 
 
 
Ξξόζζεηνο Ρνκέαο Δξγαζίαο (Ξξναηξεηηθόο) 
 

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΡΝΚΔΑ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΡΗΡΙΝΠ ΡΝΚΔΑ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΠΔΙ. 

ΞΚΡ42 

Δηνηκαζία θαη 
ζεξβίξηζκα 
εμεηδηθεπκέλσλ 
ζαιηζψλ 

ΞΚΡ42.1 Δηνηκαζία εμεηδηθεπκέλσλ ζαιηζψλ 262 

ΞΚΡ42.2 Πεξβίξηζκα εμεηδηθεπκέλσλ ζαιηζψλ 264 

 
 

3.3.3. Κέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο 

H Δμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηνπ 
Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο «Ξξνεηνηκαζία θαη Καγείξεκα Ρξνθίκσλ – Δπίπεδν 3» δηελεξγείηαη κε ηε 
ρξήζε ησλ πην θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο: 

 Ξαξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

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

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

 Γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηφ/ιάζνο θαη πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ.   

 Ξξνζσπηθή ζπλέληεπμε. 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ1    Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο 

 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:     

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

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ1.1    Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο επηθνηλσλίαο 

 

ΞΚΡ1.2    Νκαδηθή εξγαζία 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ1     Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο 
 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ1.1     Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο επηθνηλσλίαο 

 

 

 
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΘΑ1 Λα δηαηεξείο πάληνηε θαιέο ζρέζεηο εξγαζίαο κε φινπο 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο 
επηρείξεζεο. 

 
ΘΑ2 Λα είζαη πάληνηε επγεληθφο, θηιηθφο θαη ζπλεξγάζηκνο 

κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ θαη ηνπο 
ζπλεξγάηεο ηεο επηρείξεζεο. 

 
ΘΑ3 Λα βξίζθεηο πάληνηε ηελ επθαηξία λα ζπδεηείο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ζέκαηα ζρεηηθά 
κε ηελ εξγαζία. 

 
ΘΑ4 Λα κεηαθέξεηο ακέζσο θαη απνηειεζκαηηθά φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζε πειάηεο, 
ζπλαδέιθνπο θαη ζπλεξγάηεο. 

 
ΘΑ5 Λα απνθεχγεηο θαη λα απνηξέπεηο πάληνηε ηε δηαξξνή 

εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα 
άηνκα. 

 
ΘΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν ηξόπν επηθνηλσλίαο 

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

 
ΘΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 
 
ΘΑ8 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 
 
ΘΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 

 
ΞΔ1  Ππλάδειθνη 
 Γηεπζπληέο θαη πξντζηάκελνη 
 Δξγαδφκελνη ζην ηκήκα ζνπ 
 Δξγαδφκελνη ζηα άιια ηκήκαηα 

 
ΞΔ2  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  

 
ΞΔ3  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο  
 Γηαξξνή εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ 
 
ΞΔ4  Ρξόπνο  επηθνηλσλίαο 
 Δλζάξξπλζε 
 πνζηήξημε 
 Ξξνηξνπή  

 
ΞΔ5  Θαλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ1.1    Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο επηθνηλσλίαο 

  

ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (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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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ1…Γεκηνπξγία θαη δηαηεξήζε απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ1.2    Νκαδηθή εξγαζία  

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
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. 
 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Νκάδεο 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 

ΞΔ2  Απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο 
 Γξαπηέο ή πξνθνξηθέο νδεγίεο 

απφ δηεπζπληέο θαη 
πξντζηακέλνπο 

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

ΞΔ3  πνρξεώζεηο 
 Αηνκηθά θαη νκαδηθά θαζήθνληα 

θαη επζχλεο 
 Ππκβνιή θαη βνήζεηα ζηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο 
εξγαζίαο 

 Ππκβνιή θαη βνήζεηα ζηελ 
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
μελνδνρείνπ 

ΞΔ4  Ρξόπνη επηθνηλσλίαο 
 Δλζάξξπλζε 
 πνζηήξημε 
 Ξξνηξνπή 

ΞΔ5  Θαλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
ΞΔ6  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθή 

επηθνηλσλία 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

ζπλαδέιθσλ, ζπλεξγαηψλ ή 
πειαηψλ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ1.2     Νκαδηθή εξγαζία 

  

ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (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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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ2     Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:      

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

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 
 

ΞΚΡ2.1       Ξξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ζηνπο πειάηεο  

 

ΞΚΡ2.2       Ξξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 

 

ΞΚΡ2.3       Σεηξηζκφο παξαπφλσλ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ2    Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ2.1     Ξξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ζηνπο πειάηεο 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1  Λα δηαηεξείο πάληνηε άςνγε εκθάληζε θαη πγηεηλή. 

ΘΑ2  Λα είζαη πάληνηε επγεληθφο θαη θηιηθφο κε φινπο ηνπο 
πειάηεο. 

ΘΑ3  Λα ζηέθεζαη ζσζηά ζηελ παξνπζία πειαηψλ. 

ΘΑ4  Λα ραηξεηάο θαη λα πξνζθσλείο κε ην ζσζηφ ηξφπν 
ηνπο πειάηεο. 

ΘΑ5 Λα εμππεξεηείο θαη λα βνεζάο ηνπο πειάηεο κε άςνγε 
ζπκπεξηθνξά, ακέζσο θαη απνηειεζκαηηθά. 

ΘΑ6 Λα δηαηεξείο ηνλ εμνπιηζκό θαη ηα πιηθά πνπ είλαη 
ζηε δηάζεζε ησλ πειαηψλ ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε. 

ΘΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο ζνπ. 

 
ΘΑ8 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΘΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.  

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Δκθάληζε θαη πγηεηλή 
 Αηνκηθή πγηεηλή 
 Πηνιή 
 Καιιηά 
 Θνζκήκαηα 

 
ΞΔ2  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 

 
ΞΔ3  Θαλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 

 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 
ηελ εξγαζία 

 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 
κε ηελ εξγαζία 

 
ΞΔ4  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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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ2.1    Ξξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ζηνπο πειάηεο 

  

ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζσζηή 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 Ξψο δηαηεξνχκε ζε θαιή θαηάζηαζε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά πνπ είλαη ζηε δηάζεζε 
ησλ πειαηψλ; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνπκε ηηο απνθιίζεηο; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ2     Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ2.2      Ξξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα θαηαλνείο θαη λα αληαπνθξίλεζαη ακέζσο ζηηο 
απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. 

ΘΑ2 Λα θαηεπζχλεηο ηνλ πειάηε ζην θαηάιιειν ηκήκα ή 
ζπλάδειθφ ζνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο απαίηεζεο ή 
ηεο αλάγθεο ηνπ. 

ΘΑ3 Λα πξνζθέξεηο ην θαηάιιειν πξντφλ ή ππεξεζία, 
αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 
πειάηε. 

ΘΑ4 Λα πξνζθέξεηο αλαβάζκηζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο 
ππεξεζίαο θαη ελαιιαθηηθέο επηινγέο. 

ΘΑ5 Λα πξνζθέξεηο ην ελεκεξσηηθό πιηθό πνπ αθνξά ην 
πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα 
πιενλεθηήκαηα γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ηελ 
ππεξεζία. 

ΘΑ7 Λα πξνηξέπεηο ηνλ πειάηε λα αγνξάζεη ή λα θξαηήζεη 
ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ππεξεζία. 

ΘΑ8 Λα νινθιεξψλεηο ηελ πψιεζε. 

ΘΑ9 Λα αληηκεησπίδεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΘΑ10 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 

ΘΑ11 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  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 

 
ΞΔ2  Δλεκεξσηηθό πιηθό 
 Ξιεξνθνξηαθά θαη 

δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα θαη 
θαηάινγνη  

 Ξίλαθαο πιεξνθνξηψλ 
 Ζιεθηξνληθή παξνπζίαζε 

 
ΞΔ3  Ξιεξνθνξίεο 
 Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

πξντφληνο 
 Ώξεο ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ 
 Ρξφπνη θξάηεζεο πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο  
 Ρηκέο θαη εηδηθέο πξνζθνξέο 

 
ΞΔ4  Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε  
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ή αλάγθεο 

ηνπ πειάηε 
 
ΞΔ5  Θαλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ2.2     Ξξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 

ΑΓ1 Ξψο αλαγλσξίδνπκε ηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηνπ πειάηε; 

ΑΓ2 Ξνηα πξντφληα θαη πνηεο 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 θαη ππεξεζία πνπ 
πξνζθέξεη ην ηκήκα ζνπ; 

ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη ζσζηέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνλ πειάηε γηα ην θάζε 
πξντφλ 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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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ2      Δμππεξέηεζε Ξειαηψλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ2.3     Σεηξηζκφο παξαπφλσλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα εθαξκφδεηο ηηο δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ παξαπόλσλ. 

ΘΑ2 Λα αληηιακβάλεζαη θαη λα θαηαλνείο ην παξάπνλν ηνπ 
πειάηε. 

ΘΑ3 Λα πξνζδηνξίδεηο ηελ αηηία ηνπ παξαπόλνπ. 

ΘΑ4 Λα ηζνξξνπείο ηελ αλάγθε ή απαίηεζε ηνπ πειάηε κε ηηο 
αλάγθεο ηνπ μελνδνρείνπ. 

ΘΑ5 Λα ελεξγείο ακέζσο πξνο εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε 
 κέζα ζην πιαίζην ησλ επζπλψλ ζνπ. 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο ην παξάπνλν ζηνλ πξντζηάκελφ ζνπ θαη 
λα δεηάο ηε ζπκβνιή ηνπ φπνπ ρξεηάδεηαη. 

ΘΑ7 Λα εηζεγείζαη ηδέεο θαη πξνηάζεηο πξνο απνθπγή 
παξφκνηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

ΘΑ8 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνχλ ηελ 
εξγαζία. 

 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Ξαξάπνλν 
 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 
 
ΞΔ2  Θαλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία  
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ2.3      Σεηξηζκφο παξαπφλσλ 

  

ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (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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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ3    Γξάζε ζε πεξίπησζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:      

Νη ηθαλφηεηεο θαη νη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε αζθαινχο  πεξηβάιινληνο 
εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ. 

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 
 

ΞΚΡ3.1      Πρέδην δξάζεο ζε πεξίπησζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

 

ΞΚΡ3.2     Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο 

 

ΞΚΡ3.3     Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ3    Γξάζε ζε πεξίπησζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 
 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ3.1    Πρέδην δξάζεο ζε πεξίπησζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 

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

ΘΑ1 Λα είζαη πάληνηε ελήκεξνο θαη λα γλσξίδεηο 
απφ κλήκεο ην ζρέδην δξάζεο  πνπ ηζρχεη 
ζην ρψξν εξγαζίαο ζνπ ζε πεξίπησζε 
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ. 

ΘΑ2 Λα εθπαηδεχεζαη ηαθηηθά ζχκθσλα κε  ηηο           
νδεγίεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. 

ΘΑ3 Λα αλαιακβάλεηο ακέζσο ηα θαζήθνληα πνπ 
ζνπ ππνδεηθλχεη ην ζρέδην δξάζεο. 

ΘΑ4 Λα ζεκαίλεηο ακέζσο ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ 
θαη λα ελεκεξψλεηο ακέζσο ηα θαηάιιεια 
άηνκα θαη ππεξεζίεο. 

ΘΑ5 Λα αθνινπζείο ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο 
εθθέλσζεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηηο ζθάιεο 
εμφδνπ απνθεχγνληαο ηελ ρξήζε 
κεραλεκάησλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη κε ηνλ 
ειεθηξηζκφ (αζαλζέξ θιπ). 

ΘΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν ηα 
άηνκα θαη ππεξεζίεο γηα θαιχηεξν ρεηξηζκφ 
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ. 

ΘΑ7 Λα αθνινπζείο πηζηά ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο θαη 
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ηζρύνπζαο 
λνκνζεζίαο. 

ΘΑ8 Λα θηάλεηο ζηνλ ελδεδεηγκέλν ρψξν 
ζπγθέληξσζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ 
ηζρχνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 

ΞΔ1  Πρέδην δξάζεο  
 Γξαπηφ πεξίγξακκα 
 Θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο 
 Δμνπιηζκφο ππξφζβεζεο 
 Γηαθφπηεο παξνρήο ελέξγεηαο  

    (ειεθηξηζκνχ, λεξνχ, πγξαεξίνπ θιπ) 
 Σψξνο ζπγθέληξσζεο 

 
ΞΔ2  Άηνκα θαη πεξεζίεο 
 Νλνκαζηηθέο ιίζηεο πξνζσπηθνχ θαη 

πειαηψλ 
 Ξξντζηάκελνη 
 Ξπξνζβεζηηθή ππεξεζία 
 Άιιεο ππεξεζίεο 

 
ΞΔ3  Ηζρύνπζα λνκνζεζία  
 Γηαδηθαζίεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ3.1    Πρέδην δξάζεο ζε πεξίπησζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Ξνηεο είλαη νη πηζαλέο αηηίεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ; 

ΑΓ2   Ξνηα πξνιεπηηθά κέηξα κπνξνχλ λα παξζνχλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ; 

ΑΓ3   Ξνηεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αθνινπζείο ζε πεξίπησζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ; 

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

ΑΓ5   Γηαηί δελ πξέπεη λα πιεζηάδεηο ζηε θσηηά ε άιια θξίζηκα ζεκεία, εθηφο αλ απηφ θξίλεηαη 
αζθαιέο; 

ΑΓ6   Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία θαη ην ζρέδην δξάζεο; 

ΑΓ7   Απφ πνχ κπνξείο λα πιεξνθνξεζείο γηα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο θαλφλεο 
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ; 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 32  

 

Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ3      Γξάζε ζε πεξίπησζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 
 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ3.2     Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο  
 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 

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

ΘΑ1 Λα είζαη πάληνηε ελήκεξνο θαη λα γλσξίδεηο 
απφ κλήκεο ηε δηαδηθαζία άκεζεο δξάζεο 
ζε πεξίπησζε θσηηάο. 

ΘΑ2 Λα ζεκαίλεηο ακέζσο ην ζχζηεκα 
Ππλαγεξκνχ. 

ΘΑ3 Λα ελεκεξψλεηο ακέζσο ηα θαηάιιεια άηνκα 
θαη ππεξεζίεο. 

ΘΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνλ θαηάιιειν 
εμνπιηζκό ππξόζβεζεο, ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηηο δηαδηθαζίεο 
ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

ΘΑ5 Λα αθνινπζείο πηζηά ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο 
θαη επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, πνπ ηζρχνπλ 
ζην ρψξν εξγαζίαο. 

ΘΑ6 Λα αθνινπζείο ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο 
εθθέλσζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ 
ηζρχνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο. 

ΘΑ7 Λα ζπκκνξθψλεζαη κε ηηο νδεγίεο ηεο 
ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. Λα θηάλεηο ζηνλ 
ελδεδεηγκέλν ρψξν ζπγθέληξσζεο, ζχκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν 
εξγαζίαο. 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 

ΞΔ1  Γηαδηθαζίεο άκεζεο δξάζεο 
 Δθπαίδεπζε θαη γλψζε δηαδηθαζηψλ 
 Πχζηεκα ζπλαγεξκνχ 
 Δλεκέξσζε 
 Γξάζε 
 Ξπξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ 

 
ΞΔ2  Δμνπιηζκόο ππξόζβεζεο 
 Θνπβέξηα 
 Ξπξνζβεζηήξαο αθξνχ 
 Ξπξνζβεζηήξαο ζθφλεο 
 Ξπξνζβεζηήξαο λεξνχ 
 Ξπξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα 
 Αληηαζθπμηνγφλα κάζθα 
 Κάληθα λεξνχ 
 Ρζεθνχξη 
 Φηπάξη 
 Βαξέιη άκκνπ 
 Βαξέιη λεξνχ 

 
ΞΔ3  Ηζρύνπζα λνκνζεζία  
 Γηαδηθαζίεο ζε πεξίπησζε θσηηάο 

 

 



 

 33  

 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ3.2    Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (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 παξζνχλ 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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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ3    Γξάζε ζε πεξίπησζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 
 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ3.3     Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα είζαη πάληνηε ελήκεξνο θαη λα γλσξίδεηο απφ κλήκεο 
ηε δηαδηθαζία άκεζεο δξάζεο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 
βάζεη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. 

ΘΑ2  Λα ζεκαίλεηο ακέζσο ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ 
ζχκθσλα κε ην ζρεδίνπ δξάζεο. 

ΘΑ3  Λα απνθφπηεηο φιεο ηηο παξνρέο ελέξγεηαο. 

ΘΑ4  Λα ελεκεξψλεηο ακέζσο ηα θαηάιιεια άηνκα θαη 
ππεξεζίεο. 

ΘΑ5  Λα αθνινπζείο ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο εθθέλσζεο. 

ΘΑ6  Λα θηάλεηο ζηνλ ελδεδεηγκέλν ρψξν ζπγθέληξσζεο, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν 
εξγαζίαο. 

ΘΑ7  Λα αθνινπζείο πηζηά ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο θαη    
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ                
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνύο 
αζθάιεηαο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ζνπ. 

 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Πρέδην δξάζεο 

 Δθπαίδεπζε 
 Πχζηεκα ζπλαγεξκνχ 
 Δθθέλσζε 
 Σψξνο ζπγθέληξσζεο 
 Απνθπγή παληθνχ 

 
ΞΔ2  Λνκνζεζία θαη θαλνληζκνί 
αζθάιεηαο 
 Ηζρχνπζα λνκνζεζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζε ζρέζε 

κε ηηο δηαδηθαζίεο ζε πεξίπησζε 
ζεηζκνχ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ3.3     Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (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 Ξνπ βξίζθεηαη ν ρψξνο ζπγθέληξσζεο; 

ΑΓ5 Ξνην είλαη ην ζρέδην δξάζεο ηεο ππεξεζίαο ζνπ; 

ΑΓ6 Απφ πνχ κπνξείο λα πιεξνθνξεζείο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ4    Δθαξκoγή θαλφλσλ πγηεηλήο θαη νδεγηψλ ζπζηήκαηνο HACCP 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:       

Νη ηθαλφηεηεο θαη νη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ζχζηεκα ηνο πξνιεπηηθήο 
πγηεηλήο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ απφ παζνγφλα κηθξφβηα ε άιιεο αηηίεο. 

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 
 

ΞΚΡ4.1       Δθαξκνγή θαλφλσλ πγηεηλήο θαη νδεγηψλ  ζπζηήκαηνο HACCP 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ4.1     Δθαξκνγή θαλφλσλ πγηεηλήο θαη νδεγηψλ ζπζηήκαηνο HACCP  

 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ4.1     Δθαξκνγή θαλφλσλ πγηεηλήο θαη νδεγηψλ  ζπζηήκαηνο HACCP 

 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο εθαξκφδνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ 
δηαγξάκκαηνο ξνήο κε έκθαζε ζηα θξίζηκα ζεκεία 
ειέγρνπ ΘΠΔ. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο νη ιεθάλεο ρεξηψλ, ηα παηψκαηα θαη 
ηνηρψκαηα είλαη θαζαξά ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ. 

ΘΑ3 Λα βεβαησζείο πσο νη επηθάλεηεο, ξάθηα, ζπξηάξηα, ζθεχε 
είλαη θαζαξά θαη έηνηκα γηα ρξήζε ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ4  Λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηα πιηθά θαζαξηζκνχ 
απνιχκαλζεο θαη λα ηα απνζεθεχεηο ζσζηά, έηζη ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. 

ΘΑ5  Λα βεβαησζείο φηη ηα ηξφθηκα ζε φιν ην δηάγξακκα είλαη 
αζθαιή απφ θάζε θίλδπλν κφιπλζεο. 

KA6  Λα εθηειείο ηηο νδεγίεο πεξί αηνκηθήο πγηεηλήο ζην ρψξν 
εξγαζίαο ζνπ. 

ΘΑ7  Λα βεβαησζείο φηη νη ζεξκνθξαζίεο ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 
είλαη νη ελδεδεηγκέλεο. 

KA8  Λα ρεηξίδεζαη ηα κεραλήκαηα θαη δηάθνξα εξγαιεία 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη θαλφλεο αζθαιείαο. 

ΘΑ9  Λα βεβαηψλεζαη φηη ε θαζαξηφηεηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 
ζνπ πξηλ, θαηά θαη κεηά απφ ην καγείξεκα είλαη ζχκθσλα 
κε ην πξφηππν HACCP θαη ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία. 

ΘΑ10 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη 
θαλνληζκνύο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ λνκνζεζία γηα ηελ 
πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ 
εξγαζίαο. 

KA11 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
πθηζηάκελε λνκνζεζία. 

ΘΑ12  Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξφβιεκα παξνπζηαζηεί ζηνλ 
άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 

ΞΔ1  Γηάγξακκα ξνήο 
 Ξαξαιαβή 
 Απνζήθεπζε 
 Δηνηκαζία  
 Ξαξαγσγή 
 Γηαηήξεζε  
 Πεξβίξηζκα 
 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε 

 
ΞΔ2  Θίλδπλνη 
 Βηνινγηθνί 
 Σεκηθνί 
 Φπζηθνί  

 
ΞΔ3  Αηνκηθή πγηεηλή 
 Ξιχζηκν ρεξηψλ 
 Πηνιή  
 Σξπζαθηθά    
 Απνθπγή δηαζηαπξνχκελεο 

κφιπλζεο 
 
ΞΔ4  Νδεγίεο θαη 
θαλνληζκνί 
 Ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 

θαλνληζκνί ζε ζρέζε κε ηελ 
πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ 
[πξφηππν HACCP] 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ4.1     Δθαξκνγή θαλφλσλ πγηεηλήο θαη νδεγηψλ  ζπζηήκαηνο HACCP 

  
 
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

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

ησλ ηξνθίκσλ; 

ΑΓ2 Ξνχ κπνξείο λα απεπζπλζείο γηα έγθπξε πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία  αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ; 

ΑΓ3 Ξνηνπο θαλνληζκνχο πγηεηλήο, πξνθχιαμεο πξέπεη λα εθηειείο 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 είλαη ζεκαληηθφ λα εθηειείο ηε ζσζηή ξνή ηνπ δηαγξάκκαηνο θαη ηη είλαηε 
δηαζηαπξνχκελε κφιπλζε; 

ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη 3 βαζηθέο πεγέο κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ; 

ΑΓ7 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πγηεηλήο πξέπεη λα ιακβάλνπκε θαη γηαηί πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηπρψλ 
αζζέλεηεο; 

ΑΓ8 Ξσο νη ζεξκνθξαζίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηα ηξφθηκα θαη ηη είλαη ε 
επηθίλδπλε δψλε ζεξκνθξαζίαο [TDZ];  

ΑΓ9 Γηαηί θαη ζε πνηνλ πξέπεη λα αλαθέξεηο ηπρφλ απφθιεζε ζηα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ ΘΠΔ 
ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο ηνπ ηξνθίκνπ; 

ΑΓ10 Γηαηί ην HACCP είλαη ζεκαληηθφ ζηελ εξγαζία ζνπ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ5    Θαζαξηζκφο ρψξνπ, εμνπιηζκνχ θαη ζθεπψλ πξνηεηνηκαζίαο θαη καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:     

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζσζηφ θαζαξηζκφ ηνπ 
ρψξνπ, εμνπιηζκνχ θαη ζθεπψλ ζην ρψξν πξνεηνηκαζίαο θαη καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ. 

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ5.1     Θαζαξηζκφο ρψξνπ πξνεηνηκαζίαο θαη καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ 

 

ΞΚΡ5.2     Θαζαξηζκφο εμνπιηζκνχ πξνεηνηκαζίαο θαη καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ 

 

ΞΚΡ5.3     Θαζαξηζκφο ζθεπψλ πξνεηνηκαζίαο θαη καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ5    Θαζαξηζκφο ρψξνπ, εμνπιηζκνχ θαη ζθεπψλ πξνηεηνηκαζίαο θαη καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ5.1    Θαζαξηζκφο ρψξνπ πξνεηνηκαζίαο θαη καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 

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

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο νη ιεθάλεο ρεξηψλ είλαη θαζαξέο θαη 
ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα παηψκαηα θαη ηνηρψκαηα είλαη 
θαζαξά ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ3 Λα βεβαησζείο πσο νη επηθάλεηεο, ξάθηα, ζπξηάξηα είλαη 
θαζαξά θαη έηνηκα γηα ρξήζε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο. 

ΘΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηα πγξά θαζαξηζκνχ θαη λα ηα 
απνζεθεχεηο ζσζηά, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ν 
θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. 

ΘΑ5 Λα πεηάγνληαη ηα άρξεζηα θαη ηα ππνιείκκαηα έγθαηξα 
θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα παξνπζηαζηεί 
ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

KA7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
πθηζηάκελε λνκνζεζία. 

ΘΑ8 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 

 
ΞΔ1  Δπηθάλεηεο 
 Κεηαιιηθέο 
 Γπάιηλεο 
 Ρνηρψκαηα 
 Ξαηψκαηα 

 
ΞΔ2  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε πιηθά 

θαζαξηζκνχ  
 Πε ζρέζε κε ζθεχε 
 Πε ζρέζε κε εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ5.1    Θαζαξηζκφο ρψξνπ πξνεηνηκαζίαο θαη καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
 
ΑΓ1 Γηαηί ηα είδε θαζαξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα παηψκαηα πξέπεη λα είλαη 

δηαθνξεηηθά απφ ηα είδε θαζαξηζκνχ ησλ επηθαλεηψλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ; 

ΑΓ2 Ρη πξνζηαηεπηηθφο ξνπρηζκφο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηνλ θαζαξηζκφ; 

ΑΓ3 Γηαηί ζηηο θαζαξηζκέλεο πεξηνρέο πξέπεη λα κπαίλεη ζήκαλζε; 

ΑΓ4 Γηαηί πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ην γξεγνξφηεξν δπλαηφ ε πεξηνρή παξαζθεπήο ηξνθίκσλ κεηά 
ηελ ρξήζε ηεο; 

ΑΓ5 Γηαηί ηα άρξεζηα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη θαη λα πεηάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Γηαηί ηα είδε θαζαξηζκνχ πξέπεη λα θπιάγνληαη μερσξηζηά απφ ηα ηξφθηκα; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ5    Θαζαξηζκφο ρψξνπ, εμνπιηζκνχ θαη ζθεπψλ πξνεηνηκαζίαο θαη καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ5.2     Θαζαξηζκφο εμνπιηζκνχ, πξνεηνηκαζίαο θαη καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ 

 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα μέξεηο πψο λα ζέηεηο ζσζηά εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνλ 
εμνπιηζκό [κεραλήκαηα] θαη λα ηα απνζπλαξκνινγείο 
(εθηφο ηνπ κεραληθνχ κέξνπο), πξνηνχ ηα θαζαξίζεηο. 

ΘΑ2 Λα ηα θαζαξίδεηο θαη λα ηα ζπλαξκνινγείο ζσζηά κεηά 
ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο. 

ΘΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα ζσζηά είδε θαη εμνπιηζκφ 
θαζαξηζκνχ θαη λα ηα απνζεθεχεηο ζηνλ θαηάιιειν ρψξν 
κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο. 

ΘΑ4  Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα παξνπζηαζηεί 
 ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ.  

KA5 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
πθηζηάκελε λνκνζεζία. 

ΘΑ6 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1 Δμνπιηζκόο 
 Φνχξλνη  
 Πράξεο 
 Παιακάληξεο 
 Φξηηνχξεο 
 Bain Κarie 
 Κεραλέο θηκά 
 Slicers 
 Φίιηξα 
 Ξξηφληα 
 Ξάγθνη 

 
ΞΔ2 Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
 Πε ζρέζε κε ηα πιηθά 

θαζαξηζκνχ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 45  

 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ5.2     Θαζαξηζκφο εμνπιηζκνχ, πξνεηνηκαζίαο θαη καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Γηαηί ηα ραιαζκέλα κεραλήκαηα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζηνλ 

άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ; 

ΑΓ2 Γηαηί πξέπεη λα ηεξνχκε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε είδε 
θαζαξηζκνχ θαη εμνπιηζκφ; 

ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια είδε θαζαξηζκνχ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, φηαλ 
θαζαξίδνληαη νη ρψξνη θαη ν εμνπιηζκφο παξαζθεπήο ηξνθίκσλ; 

ΑΓ4 Γηαηί ηα είδε θαζαξηζκνχ πξέπεη λα θπιάγνληαη ζε θαηάιιεια δνρεία κε ηε ζσζηή 
ζήκαλζε; 

ΑΓ5 Γηαηί ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα ζβήλνληαη πξηλ θαζαξηζηνχλ; 

ΑΓ6 Γηαηί ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα απνζπλαξκνινγνχληαη, λα θαζαξίδνληαη θαη λα 
ζπλαξκνινγνχληαη ζσζηά κεηά ην θαζάξηζκα; 

ΑΓ7 Γηαηί ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο πξέπεη λα γίλεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ5     Θαζαξηζκφο ρψξνπ, εμνπιηζκνχ θαη ζθεπψλ πξνεηνηκαζίαο θαη καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ5.3    Θαζαξηζκφο ζθεπψλ πξνεηνηκαζίαο θαη καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΘΑ1 Λα απνδείμεηο πψο λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια 

θαζαξηζηηθά γηα ηα ζθεύε πξνεηνηκαζίαο θαη 
καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ. 

 
ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα πιπκέλα ζθεύε είλαη θαζαξά, 

ζηεγλά θαη δελ έρνπλ πάζεη δεκηά. 
 
ΘΑ3 Λα αλαθέξεηο πεξηπηψζεηο ραιαζκέλσλ ζθεπώλ ζηνλ 

άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 
 
ΘΑ4 Λα ρεηξίδεζαη θαη λα απνζεθεχεηο ηα ζθεύε ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 
 
ΘΑ5 Λα δηαηεξείο ην ρψξν θαζαξηζκνχ θαη ηνλ εμνπιηζκφ 

θαζαξφ θαη έηνηκν γηα ρξήζε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο. 

 
ΘΑ6 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ αθνινπζψληαο ηνπο 

θαλφλεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ απνξξένπλ 
απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία. 

 
ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 

απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1 Πθεύε 

 Ξηξνχλεο 
 Καραίξηα 
 Παλίδηα θνπήο 
 Tεγάληα  
 Θαηζαξφιεο 
 Θνχπεο (stainless steel, 

πιαζηηθέο, πνξζειάλε, 
γπάιηλεο, ζπλζεηηθέο) 

 Ξηάηα 
 Αλνηρηήξηα 
 Πνπξσηήξηα 
 Σηππεηήξηα (fouettes) 
 Θνπηάιεο 
 Μχζηξα 
 Ρξππεηά θιπ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ5.3     Θαζαξηζκφο ζθεπψλ πξνεηνηκαζίαο θαη καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ, ζηεγλψκαηνο, απνζήθεπζεο ζθεπψλ; 

ΑΓ2 Γηαηί πξέπεη λα ηεξνχκε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε είδε 
θαζαξηζκνχ; 

ΑΓ3 Γηαηί ηα είδε θαζαξηζκνχ πξέπεη λα θπιάγνληαη ζε δνρεία κε ηε ζσζηή ζήκαλζε; 

ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια θαζαξηζηηθά, φηαλ θαζαξίδνπκε ζθεχε; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θίλδπλνη απφ ζθεχε πνπ δελ έρνπλ θαζαξηζηεί ζσζηά; 

ΑΓ6 Γηαηί ηα άρξεζηα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη θαη λα πεηάγνληαη ζσζηά ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ7 Γηαηί ρεκηθά, ηνμηθά απνξξππαληηθά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο παξαζθεπήο 
ηξνθίκσλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ6     Δθαξκνγή θαλφλσλ αζθαιείαο θαη πγείαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:      

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

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 
 

ΞΚΡ6.1     Πσζηή ρξήζε εμνπιηζκνχ   

 

ΞΚΡ6.2     Σξήζε θαηάιιεισλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ6     Δθαξκνγή θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρψξν εξγαζίαο 
 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ6.1     Πσζηή ρξήζε εμνπιηζκνχ  

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 

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

ΘΑ1 Λα πξνεγείηαη ηεθκεξησκέλε εθπαίδεπζε πξηλ ηελ 
ρξήζε νπνηνπδήπνηε κεραλήκαηνο κε ην νπνίν δελ 
είζαζηε εμνηθεησκέλνη. 

ΘΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο φια ηα Κέζα Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο 
[Κ.Α.Ξ.] ηα νπνία παξέρνπλ πξνζηαζία θαη είλαη 
θαηάιιεια γηα εξγαζίεο ρακειήο επηθηλδπλφηεηαο. 

KA3 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ αθνινπζψληαο ηνπο    
θαλφλεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ απνξξένπλ 
απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία. 

ΘΑ4 Λα θνξάο ηα θαηάιιεια είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο, 
φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλνληζκνύο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηνπο εθάζηνηε 
θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 

ΞΔ1 Δθπαίδεπζε 
 Γξαπηή  
 Ξξνθνξηθή 
 Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

 
ΞΔ2 Κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
 Πηνιέο  
 Δξγαιεία 

 
ΞΔ3 Θαλνληζκνί 
 Ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 

θαλνληζκνί ζε ζρέζε κε ηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ζην 
ρψξν εξγαζίαο θαζψο θαη γηα ηε 
ζήκαλζε ησλ κεραλεκάησλ. 

 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 
 Νδεγίεο ρξήζεο κεραλεκάησλ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ6.1       Πσζηή ρξήζε εμνπιηζκνχ  

 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ρη ζεκαζία έρνπλ νη θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο ζηα κεραλήκαηα θαη ηη καο εμαζθαιίδεη; 

ΑΓ2 Γηαηί πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηο ζην βηβιίν εθπαίδεπζεο πξηλ ιεηηνπξγήζεηο κηα άγλσζηε ζνπ 
κεραλή; 

ΑΓ3  Ξνηα είλαη ηα Κέζα Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ε ππεξεζία ζνπ; 

ΑΓ4  Ξνχ κπνξείο λα απεπζπλζείο γηα έγθπξε πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηα κεραλήκαηα θαη ηελ ζσζηή ρξήζε ηνπο; 

ΑΓ5 Γηαηί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείο ην ζσζηφ ξνπρηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζνπ θαη 
πνηα είλαη ηα πξνζηαηεπηηθά κέξε θάζε κεραλήκαηνο;  

ΑΓ6 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ6    Δθαξκνγή θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρψξν εξγαζίαο 
 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ6.2     Σξήζε θαηάιιεισλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα αληρλεχεηο πηζαλνχο θηλδύλνπο γηα ηελ αηνκηθή 
ζνπ αζθάιεηα θαη λα ηνπο απνθεχγεηο. 

ΘΑ2 Λα ιακβάλεηο πξνιεπηηθά κέηξα γηα απνθπγή 
νπνησλδήπνηε θηλδύλσλ. 

ΘΑ3 Λα αλαθέξεηο ακέζσο πηζαλνχο θηλδύλνπο ζην 
αξκφδην  πξφζσπν. 

ΘΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο φια ηα Κέζα Αηνκηθήο     
Ξξνζηαζίαο [Κ.Α.Ξ.] ηα νπνία παξέρνπλ πξνζηαζία 
θαη είλαη θαηάιιεια γηα εξγαζίεο ρακειήο 
επηθηλδπλφηεηαο. 

ΘΑ5 Λα αθνινπζείο ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο  
θαλνληζκνύο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. 

ΘΑ6 Λα ρεηξίδεζαη ηα κεραλήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ κε ην 
ζσζηφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ 
ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΘΑ7 Λα βεβαηψλεζαη πνχ βξίζθεηαη ην θνπηί πξψησλ 
βνεζεηψλ θαη ηη πεξηέρεη.  

 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Θίλδπλνη 
 Θίλδπλνη απφ πγξαέξην θαη άιιεο 

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

 
ΞΔ2  Κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
 Πηνιέο  
 Δξγαιεία 

 
ΞΔ3  Θαλνληζκνί 
 Ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 

θαλνληζκνί ζε ζρέζε κε ηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ζην 
ρψξν εξγαζίαο  

 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ6.2     Σξήζε θαηάιιεισλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (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 Ξνηα είλαη ηα Κέζα Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ε ππεξεζία ζνπ; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα θνξάο ηελ θαηάιιειε ελδπκαζία, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
εξγαζίαο; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αηνκηθήο αζθάιεηαο γηα ηε ζέζε εξγαζίαο θαη ηα θαζήθνληά ζνπ; 

ΑΓ6 Γηαηί πξέπεη λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο  δηαδηθαζίεο ζε πεξηπηψζεηο επεηγφλησλ 
πεξηζηαηηθψλ; 

ΑΓ7 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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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ7     Ξξνεηνηκαζία θαη καγείξεκα βαζηθψλ δσκψλ – θνςίκαηα 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:       

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη 
καγείξεκα βαζηθψλ δσκψλ θαζψο θαη ηα θχξηα θνςίκαηα ησλ θχξησλ πιηθψλ ησλ δσκψλ. 

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ7.1   Ξξνεηνηκαζία θχξησλ πιηθψλ γηα παξαζθεπή βαζηθψλ δσκψλ 

 

ΞΚΡ7.2   Καγείξεκα βαζηθψλ δσκψλ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ7    Ξξνεηνηκαζία θαη καγείξεκα βαζηθψλ δσκψλ – θνςίκαηα 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ7.1     Ξξνεηνηκαζία θχξησλ πιηθψλ γηα παξαζθεπή βαζηθψλ δσκψλ 

 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο εθάζηνηε 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα θύξηα πιηθά είλαη ζηελ θαηάιιειε 
πνηφηεηα θαη πνζφηεηα. 

ΘΑ3 Λα πιχλεηο θαη λα θφςεηο ηα θχξηα πιηθά ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 
νξζή δηαδηθαζία θαη θαηάιιεια θνςίκαηα θαη κεζόδνπο 
πξνεηνηκαζίαο έρνληαο πάληα θαηά λνπλ ηνλ νηθνλνκηθφηεξν 
ηξφπν θνςίκαηνο θαη κεηαρείξηζεο ησλ πεξηζζεπκάησλ. 

ΘΑ4 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα θνκκέλα είδε κέρξη ηε ρξήζε ηνπο, 
κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ5 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα εληνπίζεηο ζε ζρέζε 
κε ηελ πνηόηεηα ηνπ θαγεηνχ ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη 
ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Θύξηα πιηθά 
 Ιαραληθά  
 Θξεαηηθά (θφθαια απφ 

βνδηλφ, αξλί, θνηφπνπιν, 
θπλήγη) 

 Ταξηθά  
 
ΞΔ2  Κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο 
 Bouquet Garni 
 Mirepoix 
 Paysanne 
 Blanch 

 
ΞΔ3  Θνςίκαηα   
 Julienne (strips) 
 Brunoise (κηθξνί θχβνη) 
 Macedoine (½ ή ¼ θχβνο) 
 Jardiniere (batons) 
 Paysanne  
 Parisiene 
 Chiffonade 
 Rings 
 Sliced 
 Carre [θχβνη] 

 
ΞΔ4  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Γεχζε 
 Ξαξνπζίαζε 

 
ΞΔ5  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ7.1     Ξξνεηνηκαζία θχξησλ πιηθψλ γηα παξαζθεπή βαζηθψλ δσκψλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ εηνηκάδεηο ηα θχξηα 

πιηθά γηα ηελ παξαζθεπή δσκψλ; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά  θαζαξά ην ρψξν θαη ηνλ εμνπιηζκφ 
εηνηκαζίαο ησλ βαζηθψλ δσκψλ; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ εηνηκάδεηο ηα πιηθά γηα παξαζθεπή δσκψλ; 

ΑΓ4 Γηαηί ηα θνκκέλα πιηθά πξέπεη λα  δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία αζθάιεηαο;  

ΑΓ5 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα θχξηα πιηθά παξαζθεπήο δσκψλ; 

ΑΓ6 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ7    Ξξνεηνηκαζία θαη καγείξεκα βαζηθψλ δσκψλ–θνςίκαηα 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ7.2    Καγείξεκα βαζηθψλ δσκψλ 

 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο εθάζηνηε 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη έηνηκνη γηα 
ρξήζε. 

ΘΑ2  Λα βεβαησζείο πσο ηα θύξηα πιηθά είλαη ζηελ θαηάιιειε 
πνηόηεηα θαη πνζφηεηα. 

ΘΑ3 Λα εηνηκάζεηο ηνπο δσκνχο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο 
κεζόδνπο εηνηκαζίαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε 
θαηεγνξίαο δσκώλ. 

ΘΑ4 Λα βεβαησζείο φηη νη δσκνί έρνπλ βξάζεη γηα λα γίλνπλ 
glazed. 

ΘΑ5 Λα δέζεηο ηνπ δσκνχο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ελδεηθλπφκελεο 
κεζόδνπο δεζίκαηνο. 

ΘΑ6 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηνπο δσκνχο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ8 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα εληνπίζεηο ζηνλ 
άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ9 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη 
ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Θύξηα πιηθά 
 Ιαραληθά  
 Θξεαηηθά (θφθαια απφ 

βνδηλφ, αξλί, θνηφπνπιν, 
θπλήγη) 

 Ταξηθά  
ΞΔ2 Κέζνδνη εηνηκαζίαο 
 Bouquet Garni 
 Mirepoix 
 Paysanne 
 Blanche 

ΞΔ3  Θαηεγνξίεο δσκώλ 
 Άζπξνη  
 Πθνχξνη/estuffade 
 Εσκνί απφ ρφξηα 

(vegetarian) 
ΞΔ4  Κέζνδνη δεζίκαηνο 
 Roux (άζπξν, μαλζφ, 

ζθνχξν) 
 Θξέκα 
 Corn flour (ληζαζηέ) 
 Liaison 
 Beure Maniere 

ΞΔ5  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Γεχζε 
 Ξπθλφηεηα 

ΞΔ6 Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηε πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ7.2    Καγείξεκα βαζηθψλ δσκψλ  

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ εηνηκάδεηο θαη 

ζπληεξείο δσκνχο; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά  θαζαξά ην ρψξν εηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ εηνηκάδεηο δσκνχο; 

ΑΓ4 Γηαηί νη δσκνί πξέπεη λα  δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία αζθάιεηαο; 

ΑΓ5 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηνπο δσκνχο; 

ΑΓ6 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ8     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα ιαραληθψλ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:   

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ειεγρζνχλ ηα 
ιαραληθά γηα ζσζηή πνηφηεηα, λα πξνεηνηκαζηνχλ  θαη αλ δελ ζα θαηαλαισζνχλ ακέζσο, λα 
απνζεθεπηνχλ ζσζηά.  Θαιχπηεη επίζεο ην καγείξεκα θαη ην ζεξβίξηζκα ησλ ιαραληθψλ. 

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ8.1   Ξξνεηνηκαζία ιαραληθψλ γηα καγείξεκα 

 

ΞΚΡ8.2   Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα ιαραληθψλ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ8      Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα ιαραληθψλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ8.1    Ξξνεηνηκαζία ιαραληθψλ γηα καγείξεκα  

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 

εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα ιαραληθά είλαη ην θαηάιιειν είδνο/ 
θαηεγνξία θαη ε θαηάιιειε  πνηόηεηα θαη πνζφηεηα. 

ΘΑ3 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηα ιαραληθά, πνηόηεηα ή άιια πιηθά ζηνλ 
άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ4 Λα πξνεηνηκάζεηο ηα ιαραληθά ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
θαηάιιειεο βαζηθέο κεζόδνπο πξνεηνηκαζίαο θαη λα 
ηα ζπλδπάζεηο κε άιια πιηθά, έηζη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο θαη ζηηο 
κεζφδνπο καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ5 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα πξνεηνηκαζκέλα ιαραληθά 
κέρξη ην καγείξεκά ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο, ακέζσο 
κφιηο ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Ιαραληθά  
 Οίδεο (θαξφην) 
 Βνιβνί (παηάηεο) 
 Άλζε (αγθηλάξα) 
 Φπιινεηδή (καξνχιη) 
 Κχθεηεο (καληηάξηα) 
 Φξνχηα (ληνκάηα) 
 Θαηεςπγκέλα, μεξά 

(φζπξηα), απνμεξακέλα  

ΞΔ2  Κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο 
 Ξιχζηκν 
 Θφςηκν 

ΞΔ3  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Δκθάληζε 

ΞΔ4  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ8.1     Ξξνεηνηκαζία ιαραληθψλ γηα καγείξεκα 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ πξνεηνηκάδεηο 

ιαραληθά θαη παηάηεο; 

ΑΓ2 Γηαηί φηαλ κεηαθέξεηο θαη αλπςψλεηο κεγάια θαη/ή βαξηά αληηθείκελα, πξέπεη λα 
αθνινπζείο ηηο ελδεηθλπφκελεο αζθαιείο κεζφδνπο; 

ΑΓ3 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ πξνεηνηκάδεηο ιαραληθά γηα καγείξεκα; 

ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ πξνεηνηκάδεηο θαη απνζεθεχεηο ιαραληθά; 

ΑΓ5 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία, φηαλ πξνεηνηκάδεηο ιαραληθά; 

ΑΓ6 Γηαηί ηα ιαραληθά πξέπεη λα πιέλνληαη ζρνιαζηηθά πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο; 

ΑΓ7 Γηαηί ηα πξνεηνηκαζκέλα ιαραληθά πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθάιεηαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπο πξηλ απφ ην καγείξεκα, κε βάζε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο;  

ΑΓ8 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα ιαραληθά; 

ΑΓ9 Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ιαραληθψλ; 

ΑΓ10 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο είλαη θαηάιιειεο γηα ηα δηάθνξα είδε ιαραληθψλ; 

ΑΓ11 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ8    Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα ιαραληθψλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ8.2    Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα ιαραληθψλ 

 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα καγεηξέςεηο ηα ιαραληθά ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο ζπληαγήο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε κέζνδν 
καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ3 Λα εηνηκάζεηο ην πηάην γηα ζεξβίξηζκα ρξεζηκνπνηψληαο 
ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο ηειεηώκαηνο. 

ΘΑ4 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα καγεηξεκέλα ιαραληθά πνπ 
δελ είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε. 

ΘΑ5 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα εληνπίζεηο ζε 
ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα ηνπ θαγεηνχ ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Ιαραληθά (θξέζθα/ 
θαηεςπγκέλα/απνμεξακέλα) 
 Οίδεο (θαξφην) 
 Βνιβνί (παηάηεο) 
 Άλζε (αγθηλάξα) 
 Φπιινεηδή (καξνχιη) 
 Κχθεηεο (καληηάξηα) 
 Φξνχηα (ληνκάηα) 
 Μεξά (φζπξηα) 

ΞΔ2  Κέζνδνη καγεηξέκαηνο 
 Ρζηγάξηζκα 
 Εεκάηηζκα (blanching) 
 Φνχξλνο 
 Βξαζηφ/ζε αηκφ 
 Ξξαηδέ (Braise) 
 Πράξα/θάξβνπλα 

ΞΔ3  Κέζνδνη ηειεηώκαηνο  
 Εέζηακα 
 Πηέγλσκα 
 Πνηάξηζκα     
 Αιαηνπηπέξσκα 

ΞΔ4  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Γεχζε 
 Δκθάληζε 

ΞΔ5  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα  
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή  
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ8.2     Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα ιαραληθψλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ καγεηξεχεηο ιαραληθά; 

ΑΓ2 Ρη πξέπεη λα γλσξίδεηο γηα ην ζεκείν πνπ ζα ππεξζεξκαλζεί ην ιάδη ζε κε ειεγρφκελν 
επίπεδν; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηο, φηαλ  ππεξζεξκαλζεί ην ιάδη 
ζε κε ειεγρφκελν επίπεδν; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν καγεηξέκαηνο θαη 
ζεξβηξίζκαηνο ησλ ιαραληθψλ; 

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ καγεηξεχεηο θαη δηαηεξείο ιαραληθά; 

ΑΓ6 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία καγεηξέκαηνο ιαραληθψλ; 

ΑΓ7 Γηαηί ηα καγεηξεκέλα ιαραληθά πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθαιείαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπο πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα, κε βάζε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ8 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα ιαραληθά; 

ΑΓ9 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη καγεηξέκαηνο είλαη θαηάιιειεο γηα ηα δηάθνξα είδε ιαραληθψλ; 

ΑΓ10 Ξψο αλαγλσξίδεηο φηη ηα ιαραληθά είλαη ςεκέλα ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο 
θαη ηελ πξνηίκεζε ηνπ πειάηε; 

ΑΓ11 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ9    Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ απγψλ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:   

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα  πξνεηνηκαζηνχλ ηα 
πηάηα απγψλ θαη αλ δελ ζα θαηαλαισζνχλ ακέζσο, λα απνζεθεπηνχλ ζσζηά.  Θαιχπηεη επίζεο 
ην καγείξεκα θαη ην ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ απγψλ.  

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ9.1     Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ απγψλ γηα καγείξεκα 

 

ΞΚΡ9.2     Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ απγψλ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ9   Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ απγψλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ9.1    Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ απγψλ γηα καγείξεκα 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα απγά είλαη ζηελ θαηάιιειε  
πνηόηεηα θαη πνζφηεηα. 

ΘΑ3 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηα απγά, ηελ πνηόηεηα ή άιια πιηθά ζηνλ 
άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ4 Λα πξνεηνηκάζεηο ηα απγά ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
θαηάιιειεο βαζηθέο κεζόδνπο πξνεηνηκαζίαο θαη λα 
ηα ζπλδπάζεηο κε άιια πιηθά, έηζη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο θαη ζηηο 
κεζφδνπο καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ5 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα πξνεηνηκαζκέλα απγά κέρξη 
ην καγείξεκά ηνπο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο, ακέζσο 
κφιηο ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Απγά 

 Θφηαο 
 Ξάπηαο 
 Νξηπθηνχ 
 Γαινπνχιαο 
 Σήλαο 

ΞΔ2  Άιια πιηθά 
 Θξέαο 
 Τάξηα θαη ζαιαζζηλά 
 Σακ/κπέηθνλ 
 Ιαραληθά 
 Οχδη 
 Κπαραξηθά  

ΞΔ3  Κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο 
 Σηχπεκα 
 Αλάκημε κε άιια πιηθά  

ΞΔ4  Ξνηόηεηα 
 Σξψκα 
 Άξσκα 
 Ξπθλφηεηα 

ΞΔ5  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ9.1     Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ απγψλ γηα καγείξεκα 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ πξνεηνηκάδεηο απγά γηα 

καγείξεκα; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ πξνεηνηκάδεηο ηα απγά γηα καγείξεκα; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ πξνεηνηκάδεηο θαη απνζεθεχεηο απγά; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία, φηαλ πξνεηνηκάδεηο απγά γηα καγείξεκα; 

ΑΓ5 Γηαηί ηα πξνεηνηκαζκέλα απγά πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθάιεηαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπο πξηλ απφ ην καγείξεκα, κε βάζε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο;  

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα απγά; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο είλαη θαηάιιειεο γηα ηα δηάθνξα πηάηα απγψλ; 

ΑΓ8 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ9     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ απγψλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ9.2    Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ απγψλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 

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

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα καγεηξέςεηο ηα απγά ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ζπληαγήο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε κέζνδν 
καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ3 Λα εηνηκάζεηο ην πηάην γηα ζεξβίξηζκα ρξεζηκνπνηψληαο 
ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο ηειεηώκαηνο. 

ΘΑ4 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα καγεηξεκέλα απγά πνπ δελ 
είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε. 

ΘΑ5 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα εληνπίζεηο ζε 
ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα ηνπ θαγεηνχ ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 

ΞΔ1  Απγά 
 Θφηαο 
 Ξάπηαο 
 Νξηπθηνχ 
 Γαινπνχιαο 
 Σήλαο  

ΞΔ2  Κέζνδνη καγεηξέκαηνο 
 Ρεγάληζκα 
 Βξάζηκν 
 Ξνζηέ (poche) 
 En cocotte 
 Scrambled 

ΞΔ3  Κέζνδνη ηειεηώκαηνο  
 Γαξλίξηζκα 
 Dressing 
 Gratinating 

ΞΔ4  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Γεχζε 
 Ξαξνπζίαζε 

ΞΔ5  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα  
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ9.2    Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ απγψλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ καγεηξεχεηο απγά; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν καγεηξέκαηνο θαη 
ζεξβηξίζκαηνο ησλ απγψλ; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ καγεηξεχεηο θαη δηαηεξείο απγά; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία καγεηξέκαηνο απγψλ; 

ΑΓ5 Γηαηί ηα καγεηξεκέλα απγά πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθαιείαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπο πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα, κε βάζε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο ηξνθίκσλ; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα βαζηθά πηάηα απγψλ; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη καγεηξέκαηνο είλαη θαηάιιειεο γηα ηα δηάθνξα πηάησλ απγψλ; 

ΑΓ8 Ξψο αλαγλσξίδεηο φηη ηα απγά είλαη ςεκέλα ζχκθσλα  κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο θαη 
ηεο πξνηίκεζεο ηνπ πειάηε; 

ΑΓ9 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ10     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα νξεθηηθψλ θαη ζαιάησλ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:    

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία, ην 
καγείξεκα θαη ην ζεξβίξηζκα νξεθηηθψλ θαη ζαιαηψλ 

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ10.1      Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα νξεθηηθψλ θαη  ζαιαηψλ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ10     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα νξεθηηθψλ θαη ζαιάησλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ10.1    Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα νξεθηηθψλ θαη ζαιαηψλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 

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

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα πιηθά γηα ηα βαζηθά νξεθηηθά θαη 
ζαιάηεο είλαη ην θαηάιιειν είδνο/θαηεγνξία θαη ε 
θαηάιιειε  πνηόηεηα θαη πνζφηεηα. 

ΘΑ3 Λα αλαθέξεηο νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα ησλ πιηθψλ ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ4 Λα εηνηκάζεηο ηα νξεθηηθά θαη ζαιάηεο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο βαζηθέο κεζόδνπο 
πξνεηνηκαζίαο θαη καγεηξέκαηνο, έηζη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο. 

ΘΑ5 Λα ηειεηψζεηο ηα νξεθηηθά θαη ζαιάηεο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο 
ηειεηώκαηνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο. 

ΘΑ6 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα έηνηκα νξεθηηθά θαη ζαιάηεο 
πνπ δελ είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ8 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 

ΞΔ1 Νξεθηηθά θαη ζαιάηεο 
 Ξξνεηνηκαζκέλεο βαζηθέο 

ζαιάηεο (απιέο θαη 
ζχλζεηεο) 

 Οφζηα/βξαζηά (θξέαηα θαη 
πνπιεξηθά) 

 Αιιαληηθά 
 Τάξηα θαη ζαιαζζηλά 
 Γαιαθηνθνκηθά 
 Ρεξξίλεο (terrines) 
 Φξνχηα θαη γιπθά  
 Ξαηέ (paté) 

ΞΔ2  Κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο 
 Θφςηκν 
 Ξιχζηκν 
 Αλαθάηεκα/αλάκημε 

ΞΔ3  Κέζνδνη καγεηξέκαηνο 
 Πην θνχξλν 
 Πε βαζχ θαη μέβαζν ηεγάλη 
 Βξάζηκν  
 Πηε ζράξα 
 Πε Bain Marie 

ΞΔ4 Κέζνδνη ηειεηώκαηνο 
 Γαξλίξηζκα 
 Glazing 
 Dressing 

ΞΔ5  Ξνηόηεηα 
 Γεχζε 
 Άξσκα 
 Δκθάληζε 
 Ξπθλφηεηα  

ΞΔ6  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ10.1     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα νξεθηηθψλ θαη ζαιαηψλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ πξνεηνηκάδεηο, 

καγεηξεχεηο θαη ζεξβίξεηο νξεθηηθά θαη ζαιάηεο; 

ΑΓ2 Ρη πξέπεη λα γλσξίδεηο γηα ην ζεκείν πνπ ζα ππεξζεξκαλζεί ην ιάδη ζε κε ειεγρφκελν 
επίπεδν; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηο, φηαλ  ππεξζεξκαλζεί ην ιάδη 
ζε κε ειεγρφκελν επίπεδν; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν θαη ηνλ εμνπιηζκφ, φηαλ 
πξνεηνηκάδεηο, καγεηξεχεηο θαη ζεξβίξεηο νξεθηηθά θαη ζαιάηεο; 

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ πξνεηνηκάδεηο, καγεηξεχεηο θαη ζεξβίξεηο 
νξεθηηθά θαη ζαιάηεο; 

ΑΓ6 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία, φηαλ πξνεηνηκάδεηο καγεηξεχεηο θαη 
ζεξβίξεηο νξεθηηθά θαη ζαιάηεο; 

ΑΓ7 Γηαηί ηα έηνηκα νξεθηηθά θαη ζαιάηεο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε 
ζεξκνθξαζία αζθάιεηαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπο πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκά ηνπο, 
κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ8 Γηαηί ηα δεζηά νξεθηηθά πνπ δελ είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε πξέπεη λα θξπψλνληαη 
ακέζσο ή λα δηαηεξνχληαη ζε αζθαιή δεζηή ζεξκνθξαζία; 

ΑΓ9 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα νξεθηηθά θαη ζηηο ζαιάηεο; 

ΑΓ10 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη εηνηκαζίαο είλαη θαηάιιειεο γηα ηα δηάθνξα είδε νξεθηηθψλ θαη 
ζαιαηψλ 

ΑΓ11 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ11     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ παξαζθεπψλ ξπδηνχ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:     

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα   πξνεηνηκαζηνχλ νη 
παξαζθεπέο ξπδηνχ θαη αλ δελ ζα θαηαλαισζνχλ ακέζσο, λα απνζεθεπηνχλ ζσζηά.  Θαιχπηεη 
επίζεο ην καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ παξαζθεπψλ ξπδηνχ.  

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ11.1   Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ παξαζθεπψλ ξπδηνχ γηα καγείξεκα 

 

ΞΚΡ11.2   Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ παξαζθεπψλ ξπδηνχ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ11      Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ παξαζθεπψλ ξπδηνχ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ11.1     Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ παξαζθεπψλ ξπδηνχ γηα καγείξεκα 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 

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

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ην ξύδη είλαη ην θαηάιιειν είδνο/ 
θαηεγνξία θαη ε θαηάιιειε  πνηφηεηα θαη πνζφηεηα. 

ΘΑ3 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ην ξύδη, ή άιια πιηθά ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ4 Λα πξνεηνηκάζεηο ην ξύδη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
θαηάιιειεο βαζηθέο κεζόδνπο πξνεηνηκαζίαο θαη λα 
ην ζπλδπάζεηο κε άιια πιηθά, έηζη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο θαη ζηηο 
κεζφδνπο καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ5 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ην πξνεηνηκαζκέλν ξύδη κέρξη ην 
καγείξεκα ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο, ακέζσο 
κφιηο ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 

ΞΔ1  Ούδη 
 Θαξνιίλα 
 Καθξχθνθθν 
 Πηξνγγπιφ 
 Κε θινχδα 
 Ακεξηθάληθν 
 Θαη άιια εμεηδηθεπκέλα 

ΞΔ2  Κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο 
 Ξιχζηκν 
 Πηέγλσκα 
 Αλαθάησκα 

ΞΔ3  Άιια πιηθά 
 Θξέαο 
 Ξνπιεξηθά 
 Τάξηα θαη ζαιαζζηλά 
 Εσκνί 
 Ιαραληθά 
 Απγά 
 Κπαραξηθά 

ΞΔ4  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ11.1     Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ παξαζθεπψλ ξπδηνχ γηα καγείξεκα 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ πξνεηνηκάδεηο ξχδη 

γηα καγείξεκα; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ πξνεηνηκάδεηο ην ξχδη γηα καγείξεκα; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο αιινίσζεο, φηαλ πξνεηνηκάδεηο θαη απνζεθεχεηο ξχδη; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία, φηαλ πξνεηνηκάδεηο ξχδη; 

ΑΓ5 Γηαηί ην πξνεηνηκαζκέλν ξχδη πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθάιεηαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ πξηλ απφ ην καγείξεκα, κε βάζε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζην ξχδη; 

ΑΓ7 Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ξπδηνχ θαη πνηα ε ρξήζε θαζεκηάο; 

ΑΓ8 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο είλαη θαηάιιειεο γηα ηηο δηάθνξεο παξαζθεπέο 
ξπδηνχ; 

ΑΓ9 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ11    Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ παξαζθεπψλ ξπδηνχ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ11.2    Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ παξαζθεπψλ ξπδηνχ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα καγεηξέςεηο ηηο βαζηθέο παξαζθεπέο ξπδηνχ 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε κέζνδν 
καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ3 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηηο ηειεησκέλεο παξαζθεπέο 
ξπδηνχ πνπ δελ είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε. 

ΘΑ4 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ5 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα εληνπίζεηο ζε 
ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα ηνπ θαγεηνχ ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ6 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Βαζηθέο παξαζθεπέο/ 
κέζνδνη καγεηξέκαηνο 
 Βξαζηφ 
 Ξηιάθη 
 Οηδφην 
 Stir fried 
 Πε αηκφ (steamed) 

ΞΔ2  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Γεχζε 
 Δκθάληζε (ζε ζρέζε κε ην 

ςήζηκν) 
 Ξαξνπζίαζε 

ΞΔ3  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα  
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ11.2     Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ παξαζθεπψλ ξπδηνχ 

  
 
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ καγεηξεχεηο ξχδη; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν καγεηξέκαηνο θαη 
ζεξβηξίζκαηνο ηνπ ξπδηνχ; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ καγεηξεχεηο θαη δηαηεξείο ξχδη; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία καγεηξέκαηνο ηνπ ξπδηνχ; 

ΑΓ5 Γηαηί ην καγεηξεκέλν ξχδη πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία αζθαιείαο 
αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηηο βαζηθέο παξαζθεπέο ξπδηνχ; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη καγεηξέκαηνο είλαη θαηάιιειεο γηα ηηο δηάθνξεο βαζηθέο παξαζθεπέο 
ξπδηνχ; 

ΑΓ8 Ξσο αλαγλσξίδεηο φηη ην ξχδη είλαη ςεκέλν ζχκθσλα  κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο; 

ΑΓ9 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ12     Δηνηκαζία θαη καγείξεκα θαγεηνχ κε βξάζηκν 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:      

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ηφζν γηα ηελ εηνηκαζία 
φζν ζηε ζπλέρεηα γηα ην καγείξεκα κε ηε κέζνδν ηνπ βξαζίκαηνο.  

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ12.1    Δηνηκαζία πξηλ ην βξάζηκν 

 

ΞΚΡ12.2    Καγείξεκα θαγεηνχ κε βξάζηκν 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ12    Δηνηκαζία θαη καγείξεκα θαγεηνχ κε βξάζηκν 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ12.1     Δηνηκαζία πξηλ ην βξάζηκν 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα θαηάιιεια ζθεύε πνπ ρξεηάδεηαη 
γηα ην βξάζηκν είλαη δηαζέζηκα θαη ζε ρξεζηκνπνηήζηκε 
θαηάζηαζε.  

ΘΑ3 Λα εηνηκάζεηο ηηο πξώηεο ύιεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
θαηάιιειεο βαζηθέο κεζόδνπο πξνεηνηκαζίαο θαη λα 
ην ζπλδπάζεηο κε άιια πιηθά, έηζη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο θαη ζηελ 
κέζνδν καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ4 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ην πξνεηνηκαζκέλν ηξφθηκν κέρξη 
ην καγείξεκα ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ5 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο, ακέζσο 
κφιηο ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο.  

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ, ή άιια πιηθά ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Πθεύε 

 Θαηζαξφιεο 
 Ρεγάληα 
 Βξαζηήξεο 
 Άιια εμεηδηθεπκέλα 

ΞΔ2  Κέζνδνη εηνηκαζίαο 
 Ξιχζηκν 
 Πηέγλσκα 
 Αλαθάησκα 

ΞΔ3   Ξξώηεο ύιεο 
 Θξέαο 
 Ξνπιεξηθά 
 Τάξηα θαη ζαιαζζηλά 
 Εσκνί 
 Ιαραληθά 
 Επκαξηθά θαη ξχδη 
 Απγά 
 Κπαραξηθά/θαξπθεχκαηα 

ΞΔ4  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ12.1    Δηνηκαζία πξηλ ην βξάζηκν 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ πξνεηνηκάδεηο ηξφθηκα 

κε ηελ κέζνδν ηνπ βξαζίκαηνο; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ εηνηκάδεηο ηξφθηκα κε ηελ κέζνδν ηνπ βξαζίκαηνο; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο αιινίσζεο, θαηά ηελ εηνηκαζία; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία, φηαλ εηνηκάδεηο θάηη; 

ΑΓ5 Γηαηί ην πξνεηνηκαζκέλν ηξφθηκν πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθάιεηαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ πξηλ απφ ην καγείξεκα, κε βάζε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα ηξφθηκα; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη εηνηκαζίαο είλαη θαηάιιειεο γηα ηηο δηάθνξεο παξαζθεπέο βξαζίκαηνο; 

ΑΓ8 Ξνηα είλαη ηα βαζηθά πγξά γηα ην βξάζηκo; 

ΑΓ9 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ12     Δηνηκαζία θαη καγείξεκα θαγεηνχ κε βξάζηκν 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ12.2     Καγείξεκα θαγεηνχ κε βξάζηκν 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα καγεηξέςεηο κε ηελ κέζνδν καγεηξέκαηνο 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία. 

ΘΑ3  Λα ρξεζηκνπνηήζεηο αλάινγα κε ηελ ζπληαγή ην ζσζηφ 
πγξό καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ4 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηηο ηειεησκέλεο παξαζθεπέο πνπ 
δελ είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε. 

ΘΑ5 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα βεβαησζείο φηη ε πνηόηεηα είλαη ε αλακελφκελε. 

ΘΑ7 Λα αλαθέξεηο νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα εληνπίζεηο ζε 
ζρέζε κε ην θαγεηφ ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ8 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Βαζηθέο παξαζθεπέο/ 
κέζνδνη καγεηξέκαηνο 

 Βξάζηκν [boil] 
 Ξνζέ [poach] 
 Πηηνχ [stew] 
 Αηκφ [ steam] 

ΞΔ2  γξά καγεηξέκαηνο 
 Λεξφ 
 Εσκφ 
 Γάια 
 Θξαζί 
 Πηξφπη 

ΞΔ3  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Γεχζε 
 Δκθάληζε (ζε ζρέζε κε ην 

ςήζηκν) 
 Ξαξνπζίαζε 

ΞΔ4  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα  
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
 Πε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ12.2    Καγείξεκα θαγεηνχ κε βξάζηκν 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ καγεηξεχεηο κε ηελ κέζνδν ηνπ 

βξαζίκαηνο; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν καγεηξέκαηνο θαηά ην 
βξάζηκν; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ καγεηξεχεηο κε ηελ κέζνδν ηνπ βξαζίκαηνο; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο νη ζσζηέο πνζφηεηεο πγξνχ, ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία 
βξαζίκαηνο; 

ΑΓ5 Γηαηί ην καγεηξεκέλν ηξφθηκν πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθαιείαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα, κε βάζε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα είλαη ηα δηάθνξα πγξά καγεηξέκαηνο; 

ΑΓ7 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηηο βαζηθέο παξαζθεπέο πξψησλ πιψλ; 

ΑΓ8 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη βξαζίκαηνο είλαη θαηάιιειεο γηα ηηο δηάθνξεο βαζηθέο θαηεγνξίεο 
πξντφλησλ; 

ΑΓ9 Ξσο αλαγλσξίδεηο φηη ην θαγεηφ είλαη ςεκέλν ζχκθσλα  κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο; 

ΑΓ10 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ13     Δηνηκαζία θαη καγείξεκα θαγεηνχ ζηε ζράξα 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:   

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ηφζν γηα ηελ εηνηκαζία φζν 
ζηε ζπλέρεηα γηα ην καγείξεκα κε ηε κέζνδν ηνπ ςεζίκαηνο ζηε ζράξα.  

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ13.1    Δηνηκαζία πξηλ ην ςήζηκν 

 

ΞΚΡ13.2    Καγείξεκα θαγεηνχ κε ηε κέζνδν ηνπ ςεζίκαηνο ζηε ζράξα. 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ13     Δηνηκαζία θαη καγείξεκα θαγεηνχ ζηε ζράξα 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ13.1     Δηνηκαζία πξηλ ην ςήζηκν 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 

εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ην εηδνο ζράξαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα 
ην ςήζηκν είλαη ην ζσζηφ, δηαζέζηκo θαη ζε θαιή 
[ρξεζηκνπνηήζηκε] θαηάζηαζε.  

ΘΑ3 Λα εηνηκάζεηο ηηο πξψηεο χιεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
θαηάιιειεο βαζηθέο κεζόδνπο εηνηκαζίαο θαη λα ην 
ζπλδπάζεηο κε άιια πιηθά, έηζη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο θαη ζηελ 
κέζνδν καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ4 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ην πξνεηνηκαζκέλν ηξφθηκν κέρξη 
ην καγείξεκα ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ5 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

ΘΑ7 Λα αλαθέξεηο νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ, ή άιια πιηθά ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Δίδε ζράξαο 

 Ξάλσ 
 Θάησ 
 Κπξνζηά 
 Αλάκεζα απφ πεγέο 

ζεξκφηεηαο 

ΞΔ2  Κέζνδνη εηνηκαζίαο 
 Θηχπεκα θξεάησλ  
 Ιάδσκα/καξηλάξηζκα 

ΞΔ3  ιηθά 
 Θξέαο 
 Ξνπιεξηθά 
 Τάξηα θαη ζαιαζζηλά 
 Ιαραληθά 
 Απγά 
 Κπαραξηθά 

ΞΔ4  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ13.1    Δηνηκαζία πξηλ ην ςήζηκν 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ εηνηκάδεηο ηξφθηκα κε 

ηελ κέζνδν ηνπ ςεζίκαηνο ζηε ζράξα; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν εηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ εηνηκάδεηο ηξφθηκα; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο αιινίσζεο, θαηά ηελ εηνηκαζία; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία, φηαλ εηνηκάδεηο θάηη; 

ΑΓ5 Γηαηί ην πξνεηνηκαζκέλν ηξφθηκν πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθάιεηαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ πξηλ απφ ην καγείξεκα, κε βάζε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα ηξφθηκα; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη εηνηκαζίαο είλαη θαηάιιειεο πξηλ ην ςήζηκν; 

ΑΓ8 Ξνηα εηλαη ηα είδε ζράξαο  πνπ ρξεζηκνπνηείο ζηελ εξγαζία ζνπ; 

ΑΓ9 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ13     Δηνηκαζία θαη καγείξεκα θαγεηνχ ζηε ζράξα 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ13.2   Καγείξεκα θαγεηνχ κε ηε κέζνδν ηνπ ςεζίκαηνο ζηε ζράξα.  

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν 

απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη 
είλαη θαζαξνί θαη έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα καγεηξέςεηο κε ηελ κέζνδν ζηε ζράξα ζχκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 
θαηάιιειε κέζνδν. 

ΘΑ3 Λα δψζεηο ηελ πξέπνπζα πξνζνρή ζηελ πνηόηεηα ηνπ 
πξντφληνο. 

ΘΑ4 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηηο ηειεησκέλεο παξαζθεπέο 
πνπ δελ είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε. 

ΘΑ5 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο 
κφιηο ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα εληνπίζεηο 
ζε ζρέζε κε ην θαγεηφ ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 
κε απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Βαζηθέο παξαζθεπέο/ 
πεξηγξαθή κεζόδνπ 

 Θάησ απφ πεγή ζεξκφηεηαο 
 Ξάλσ απφ πεγή ζεξκφηεηαο 
 Κπξνζηά απφ πεγή 

ζεξκφηεηαο 
 Αλάκεζα ζε δχν πεγέο 

ζεξκφηεηαο 

ΞΔ2  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Γεχζε 
 Δκθάληζε (ζε ζρέζε κε ην 

ςήζηκν) 
 Ξαξνπζίαζε 
 Πθιεξάδα πξντφληνο 

ΞΔ3  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα  
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
 Πε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ13.2   Καγείξεκα θαγεηνχ κε ηε κέζνδν ηνπ ςεζίκαηνο ζηε ζράξα  

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ καγεηξεχεηο κε ηελ κέζνδν 

ςεζίκαηνο ζηε ζράξα; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν καγεηξέκαηνο θαηά ην 
ςήζηκν; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ καγεηξεχεηο κε ηελ κέζνδν ηνπ ςεζίκαηνο 
ζηε ζράξα; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο; 

ΑΓ5 Γηαηί ην καγεηξεκέλν ηξφθηκν πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθαιείαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα, κε βάζε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηηο βαζηθέο παξαζθεπέο πξψησλ πιψλ; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη ςεζίκαηνο είλαη θαηάιιειεο γηα ηηο δηάθνξεο βαζηθέο θαηεγνξίεο 
πξντφλησλ; 

ΑΓ8 Γηαηί ε παξαθνινχζεζε ςεζίκαηνο θαη ε ζεκαζία ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ ρξφλνπ ζην 
ςήζηκν εηλαη ζεκαληηθή; 

ΑΓ9 Ξσο αλαγλσξίδεηο φηη ην θαγεηφ είλαη ςεκέλν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο; 

ΑΓ10 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ14     Δηνηκαζία θαη καγείξεκα θαγεηνχ ζην θνχξλν 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:     

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ηφζν γηα ηελ εηνηκαζία φζν 
ζηε ζπλέρεηα γηα ην καγείξεκα κε ηε κέζνδν ηνπ ςεζίκαηνο ζηε ζράξα.  

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ14.1     Δηνηκαζία πξηλ ην ςήζηκν 

 

ΞΚΡ14.2     Καγείξεκα θαγεηνχ κε ηε κέζνδν ηνπ ςεζίκαηνο ζην θνχξλν  
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ14     Δηνηκαζία θαη καγείξεκα θαγεηνχ ζην θνχξλν 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ14.1    Δηνηκαζία πξηλ ην ςήζηκν 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα ζθεύε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ην 
ςήζηκν είλαη ηα θαηάιιεια, δηαζέζηκα θαη ζε θαιή 
[ρξεζηκνπνηήζηκε] θαηάζηαζε.  

ΘΑ3 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ, ή άιια πιηθά ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ4 Λα εηνηκάζεηο ηηο πξψηεο χιεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
θαηάιιειεο βαζηθέο κεζόδνπο εηνηκαζίαο θαη λα ην 
ζπλδπάζεηο κε άιια πιηθά, έηζη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο θαη ζηελ 
κέζνδν καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ5 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ην πξνεηνηκαζκέλν ηξφθηκν κέρξη 
ην καγείξεκα ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Πθεύε 

 Γηάθνξα είδε θνχξλσλ 
 Πθεχε 
 Δξγαιεία [ζεξκφκεηξν, 

πηξνχλεο, θνπηάιεο θιπ] 
 Δξγαιεία θαζαξηζκνχ 

ΞΔ2  Κέζνδνη εηνηκαζίαο 
 Δηνηκαζία θξεάησλ [δέζηκν, 

θηχπεκα θιπ] 
 Ιάδσκα/καξηλάξηζκα 

ΞΔ3   ιηθά 
 Θξέαο 
 Ξνπιεξηθά 
 Τάξηα θαη ζαιαζζηλά 
 Ιαραληθά 
 Κπαραξηθά 
 Σαξηί, αινπκηλφραξην 

ΞΔ4  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ14.1    Δηνηκαζία πξηλ ην ςήζηκν 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ εηνηκάδεηο ηξφθηκα 

κε ηελ κέζνδν ηνπ ςεζίκαηνο ζην θνχξλν; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν εηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ εηνηκάδεηο ηξφθηκα κε ηελ κέζνδν ηνπ ςεζίκαηνο ζην θνχξλν; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο αιινίσζεο, θαηά ηελ εηνηκαζία; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία ζην ζηάδην ηεο εηνηκαζίαο; 

ΑΓ5 Γηαηί ην εηνηκαζκέλν ηξφθηκν πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθάιεηαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ πξηλ απφ ην καγείξεκα, κε βάζε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα ηξφθηκα; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη εηνηκαζίαο είλαη θαηάιιειεο πξηλ ην ςήζηκν; 

ΑΓ8 Ξνηα εηλαη ηα είδε θνχξλνππνπ ρξεζηκνπνηείο ζηελ εξγαζία ζνπ ; 

ΑΓ9 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ14      Δηνηκαζία θαη καγείξεκα θαγεηνχ ζην θνχξλν 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ14.2    Καγείξεκα θαγεηνχ κε ηε κέζνδν ηνπ ςεζίκαηνο ζην θνχξλν  

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα καγεηξέςεηο κε ηελ ζσζηή κέζνδν απηή ζχκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 
θαηάιιειε δηαδηθαζία. 

ΘΑ3 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηηο ηειεησκέλεο παξαζθεπέο πνπ 
δελ είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε. 

ΘΑ4 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ5 Λα θαηαλνείο ηη είλαη πνηόηεηα θαη πψο απηή εληνπίδεηαη 
ζηα θαγεηά 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα εληνπίζεηο 
ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Βαζηθέο παξαζθεπέο/ 
πεξηγξαθή κεζόδνπ 

 Οφζην [roasting] 
 Μεξφ Τήζηκν [baking] 
 Οφζην ζην δνρείν [pot 

roasting] 
 Οφζην ζην ραξηί [paper bag 

roasting] 
 Οφζην ζηε ζνχβια [spit 

roasting] 
 Ππλδπαζκφο [Combi oven] 

ΞΔ2  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Γεχζε 
 Δκθάληζε (ζε ζρέζε κε ην 

ςήζηκν) 
 Ξαξνπζίαζε 
 Πθιεξάδα πξντφληνο 

ΞΔ3  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα  
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ14.2     Καγείξεκα θαγεηνχ κε ηε κέζνδν ηνπ ςεζίκαηνο ζην θνχξλν  

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ καγεηξεχεηο κε ηελ κέζνδν 

ςεζίκαηνο ζην θνχξλν; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν καγεηξέκαηνο θαηά ην 
ςήζηκν; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ καγεηξεχεηο κε ηελ κέζνδν ηνπ ςεζίκαηνο ζην 
θνχξλν; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο; 

ΑΓ5 Γηαηί ην καγεηξεκέλν ηξφθηκν πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθαιείαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα, κε βάζε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηηο βαζηθέο παξαζθεπέο πξψησλ πιψλ; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη ςεζίκαηνο είλαη θαηάιιειεο γηα ηηο δηάθνξεο βαζηθέο θαηεγνξίεο 
πξντφλησλ; 

ΑΓ8 Γηαηί εηλαη ζεκαληηθή ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ςεζίκαηνο θαη ε ζεκαζία ηεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ ρξφλνπ ζην ςήζηκν; 

ΑΓ9 Ξσο αλαγλσξίδεηο φηη ην θαγεηφ είλαη ςεκέλν ζχκθσλα  κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο; 

ΑΓ10 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ15     Δηνηκαζία θαη καγείξεκα θαγεηνχ ζην ηεγάλη 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:     

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ηφζν γηα ηελ εηνηκαζία φζν 
ζηε ζπλέρεηα γηα ην καγείξεκα κε ηε κέζνδν ηνπ ςεζίκαηνο ζηε ζράξα.  

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ15.1   Δηνηκαζία πξηλ ην ςήζηκν 

 

ΞΚΡ15.2   Καγείξεκα θαγεηνχ κε ηε κέζνδν ηνπ ςεζίκαηνο ζην ηεγάλη  
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ15     Δηνηκαζία θαη καγείξεκα θαγεηνχ ζην ηεγάλη 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ15.1     Δηνηκαζία πξηλ ην ςήζηκν 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα ζθεύε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ην 
ςήζηκν είλαη δηαζέζηκα θαη ζε θαιή [ρξεζηκνπνηήζηκε] 
θαηάζηαζε. 

ΘΑ3 Λα εηνηκάζεηο ηηο πξψηεο χιεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
θαηάιιειεο βαζηθέο κεζόδνπο εηνηκαζίαο θαη λα ην 
ζπλδπάζεηο κε άιια πιηθά, έηζη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο θαη ζηελ 
κέζνδν καγεηξέκαηνο.  

ΘΑ4 Λα αλαθέξεηο νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ, ή άιια πιηθά ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ5 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ην εηνηκαζκέλν ηξφθηκν κέρξη ην 
καγείξεκα ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Πθεύε 

 Ρεγάληα 
 Θαηζαξφιεο 
 Φξηηνχξεο 
 Ξιάθεο 
 Stir fry 
 Δξγαιεία αλαθαηψκαηνο θαη 

ζηξαγγίζκαηνο 
 Δξγαιεία θαζαξηζκνχ 

ΞΔ2  Κέζνδνη εηνηκαζίαο 
 Θηχπεκα θξεάησλ  
 Δπηθάιπκκα ηξνθψλ 

[coating] 
 Ιάδσκα/καξηλάξηζκα 

ΞΔ3  ιηθά 
 Θξέαο 
 Ξνπιεξηθά 
 Τάξηα θαη ζαιαζζηλά 
 Ιαραληθά 
 Απγά 
 Γηάθνξα είδε ιαδηνχ, ιίπνο, 

βνχηπξν 
 Κπαραξηθά 

ΞΔ4  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ15.1    Δηνηκαζία πξηλ ην ςήζηκν 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ εηνηκάδεηο ηξφθηκα 

κε ηελ κέζνδν ηνπ ηεγαλίζκαηνο; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν εηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ εηνηκάδεηο ηξφθηκα κε ηελ κέζνδν ηνπ ηηγαλίζκαηνο; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο αιινίσζεο, θαηά ηελ εηνηκαζία; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία, φηαλ εηνηκάδεηο θάηη; 

ΑΓ5 Γηαηί ην πξνεηνηκαζκέλν ηξφθηκν πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθάιεηαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ πξηλ απφ ην καγείξεκα, κε βάζε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα ηξφθηκα; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη εηνηκαζίαο είλαη θαηάιιειεο πξηλ ην ςήζηκν; 

ΑΓ8 Ξνηα είλαη ηα είδε ηεγαλίζκαηνο θαη ζθεπψλ γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο αλάινγα κε ηελ 
εθάζηνηε ζπληαγή; 

ΑΓ9 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 104  

Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ15    Δηνηκαζία θαη καγείξεκα θαγεηνχ ζην ηεγάλη 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ15.2   Καγείξεκα θαγεηνχ κε ηε κέζνδν ηνπ ςεζίκαηνο ζην ηεγάλη  

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα καγεηξέςεηο κε ηελ κέζνδν ηνπ ηεγαλίζκαηνο 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία. 

ΘΑ3 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηηο ηειεησκέλεο παξαζθεπέο πνπ 
δελ είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε. 

ΘΑ4 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ5 Λα θαηαλνείο ηη είλαη πνηόηεηα θαη πψο απηή εληνπίδεηαη 
ζηα θαγεηά 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα εληνπίζεηο 
ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Κέζνδνο ηεγαλίζκαηνο 

 Μέβαζν ηεγάληζκα 
 Βαζχ ηεγάληζκα 

ΞΔ2  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Γεχζε 
 Δκθάληζε (ζε ζρέζε κε ην 

ςήζηκν) 
 Ξαξνπζίαζε 
 Πθιεξάδα πξντφληνο 
 πφινηπν ιίπνπο κεηά ην 

ςήζηκν. 

ΞΔ3  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα  
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ15.2   Καγείξεκα θαγεηνχ κε ηε κέζνδν ηνπ ςεζίκαηνο ζην ηεγάλη 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ καγεηξεχεηο κε ηε κέζνδν ηνπ 

ηεγαλίζκαηνο; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν καγεηξέκαηνο θαηά ην 
ςήζηκν; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ καγεηξεχεηο κε ηε κέζνδν ηνπ ςεζίκαηνο 
ηεγαλίζκαηνο; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο; 

ΑΓ5 Γηαηί ην καγεηξεκέλν ηξφθηκν πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθαιείαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα, κε βάζε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηηο βαζηθέο παξαζθεπέο πξψησλ πιψλ; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη ςεζίκαηνο είλαη θαηάιιειεο γηα ηηο δηάθνξεο βαζηθέο θαηεγνξίεο 
πξντφλησλ; 

ΑΓ8 Γηαηί ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ςεζίκαηνο θαη ε ζεκαζία ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ 
ρξφλνπ ζην ςήζηκν εηλαη ζπκαληηθέο; 

ΑΓ9 Ξσο αλαγλσξίδεηο φηη ην θαγεηφ είλαη ςεκέλν ζχκθσλα  κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ζπληαγήο; 

ΑΓ10 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 

ΑΓ11 Ξνηεο εηλαη νη δχν θχξηεο κέζνδνη ηεγαλίζκαηνο; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ16     Δηνηκαζία έηνηκνπ καγεηξεκέλνπ θαγεηνχ γηα ζεξβίξηζκα 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:      

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ηφζν γηα ηελ εηνηκαζία φζν 
ζηε ζπλέρεηα γηα ην καγείξεκα κε ηε κέζνδν ηνπ ςεζίκαηνο ζηε ζράξα.  

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ16.1     Γηαηήξεζε έηνηκνπ καγεηξεκέλνπ θαγεηνχ πξηλ ην ζεξβίξηζκα  

 

ΞΚΡ16.2     Δηνηκαζία έηνηκνπ καγεηξεκέλνπ θαγεηνχ γηα ζεξβίξηζκα 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ16     Δηνηκαζία έηνηκνπ καγεηξεκέλνπ θαγεηνχ γηα ζεξβίξηζκα 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ16.1      Γηαηήξεζε έηνηκνπ καγεηξεκέλνπ θαγεηνχ πξηλ ην ζεξβίξηζκα 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκόο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ν εμνπιηζκόο θαη ζθεύε πνπ 
ρξεηάδεηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ έηνηκνπ καγεηξεκέλνπ 
θαγεηνχ είλαη δηαζέζηκα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε.  

ΘΑ3 Λα εηνηκάζεηο ηηο κεζόδνπο θύιαμεο γηα ηελ θάζε 
πεξίπησζε ψζηε νη ηξνθέο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο, ζην είδνο ηνπ πξντόληνο θαη 
ζηνλ ρξφλν θχιαμεο.  

ΘΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια πξντόληα.  

ΘΑ5 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ην καγεηξεκέλν ηξφθηκν κέρξη ην 
ζεξβίξηζκα ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εξγαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

ΘΑ8 Λα αλαθέξεηο νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ, ή άιια πιηθά ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Δμνπιηζκόο θαη ζθεύε 

 Bain Marie 
 Blast chiller 
 Blast freezer 
 Τπγεία 
 Πθεχε ζεξβηξίζκαηνο 

ΞΔ2  Κέζνδνη θύιαμεο 
 Πε ςπγείν ζπληήξεζεο 
 Πε ςπγείν θαηαςχθηεο 
 Πε ζεξκνηξάπεδα  

ΞΔ3   Ξξντόληα 
 Θξέαο 
 Ξνπιεξηθά 
 Τάξηα θαη ζαιαζζηλά 
 Εσκνί 
 Ιαραληθά 
 Επκαξηθά θαη ξχδη 
 Απγά 
 Καγεηξεκέλα 

παξαζθεπάζκαηα 

ΞΔ4  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ην ρξφλν 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ16.1   Γηαηήξεζε έηνηκνπ καγεηξεκέλνπ θαγεηνχ πξηλ ην ζεξβίξηζκα 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ δηαηεξείο έηνηκα 

καγεηξεκέλα ηξφθηκα πξηλ ην ζεξβίξηζκα; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ δηαηεξείο έηνηκα καγεηξεκέλα ηξφθηκα πξηλ ην ζεξβίξηζκα; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο αιινίσζεο, θαηά ηελ δηαηήξεζε; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία, φηαλ δηαηεξείο καγεηξεκέλα ηξφθηκα 
πξηλ ην ζεξβίξηζκα; 

ΑΓ5 Γηαηί ην πξνεηνηκαζκέλν ηξφθηκν πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθάιεηαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα, κε βάζε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα καγεηξεκέλα ηξφθηκα; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη δηαηήξεζεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηηο δηάθνξεο έηνηκεο ηξνθέο; 

ΑΓ8 Ξνηά εηλαη ηα βαζηθά κεραλήκαηα  γηα ηελ δηαηήξεζε έηνηκνπ καγεηξεκέλνπ θαγεηνχ πξηλ 
ην ζεξβίξηζκα; 

ΑΓ9 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ δηαηήξεζε έηνηκνπ καγεηξεκέλνπ θαγεηνχ πξηλ ην ζεξβίξηζκα; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ16     Δηνηκαζία έηνηκνπ καγεηξεκέλνπ θαγεηνχ γηα ζεξβίξηζκα 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ16.2    Δηνηκαζία έηνηκνπ καγεηξεκέλνπ θαγεηνχ γηα ζεξβίξηζκα 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα εηνηκάζεηο ην έηνηκν καγεηξεκέλν θαγεηφ γηα λα 
ζεξβηξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο βαζηθέο αξρέο εηνηκαζίαο 
καγεηξεκέλνπ θαγεηνχ. 

ΘΑ3 Λα εηνηκάζεηο ζσζηά ηηο ηειεησκέλεο παξαζθεπέο πνπ ζα 
δεηεζνχλ λα ζεξβηξηζηνχλ. 

ΘΑ4 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ5 Λα θαηαλνείο ηη είλαη πνηόηεηα θαη πψο απηή εληνπίδεηαη 
ζηα θαγεηά 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα εληνπίζεηο 
ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Βαζηθέο αξρέο εηνηκαζίαο 
καγεηξεκέλνπ θαγεηνύ 

 Πχζηεκα HACCP 
 Θεξκνθξαζία θαη ρξφλνο 

καγεηξεκέλνπ θαγεηνχ 
 Πθεχε θαη εμνπιηζκφο 

ΞΔ2  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Γεχζε 
 Δκθάληζε (ζε ζρέζε κε ην 

επαλαδέζηακα) 
 Ξαξνπζίαζε 

ΞΔ3  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα  
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ16.2    Δηνηκαζία έηνηκνπ καγεηξεκέλνπ θαγεηνχ γηα ζεξβίξηζκα 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ εηνηκάδεηο έηνηκν καγεηξεκέλν 

θαγεηφ γηα ζεξβίξηζκα; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν καγεηξέκαηνο θαηά ηελ 
εηνηκαζία; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ εηνηκάδεηο ήδε έηνηκν θαγεηφ; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ δηαδηθαζία απηή; 

ΑΓ5 Γηαηί ην καγεηξεκέλν ηξφθηκν πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθαιείαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα, κε βάζε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηηο βαζηθέο παξαζθεπέο πξψησλ πιψλ; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη δηαηήξεζεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηηο δηάθνξεο βαζηθέο θαηεγνξίεο 
πξντφλησλ; 

ΑΓ8 Ξσο αλαγλσξίδεηο φηη ην θαγεηφ είλαη ςεκέλν θαη επαλαδεζηακέλν ζχκθσλα  κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο; 

ΑΓ9 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ παξάζεζε θαη ζεξβίξηζκα ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ17     Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:      

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

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 
 

ΞΚΡ17.1     Γηαηήξεζε αηνκηθήο πγηεηλήο 

 

ΞΚΡ17.2     Γηαηήξεζε αηνκηθήο αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

 

ΞΚΡ17.3     Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο 

 

ΞΚΡ17.4     Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 

 

ΞΚΡ17.5     Γηαηήξεζε αζθάιεηαο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

 

ΞΚΡ17.6     Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ1    Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ17.1    Γηαηήξεζε αηνκηθήο πγηεηλήο 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα θνξάο ηα θαηάιιεια είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο, 
θαζψο θαη θάιπκκα γηα ην θεθάιη, φπνπ απηφ θξίλεηαη 
απαξαίηεην, ζχκθσλα κε ηνπο εζσηεξηθνύο 
θαλνληζκνύο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηνπο εθάζηνηε 
θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

ΘΑ2 Λα θνξάο ρξπζαθηθά, άξσκα θαη θαιιπληηθά κφλν ζε 
ρψξνπο, φπνπ επηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο 
εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

ΘΑ3 Λα βεβαηψλεζαη φηη ηπρφλ θνςίκαηα, πιεγέο θαη 
γδαξζίκαηα ηπγράλνπλ ζεξαπείαο απφ θαηάιιειν 
πξφζσπν. 

ΘΑ4 Λα αλαθέξεηο έγθαηξα ηπρφλ αζζέλεηα θαη κνιχλζεηο 
ζην θαηάιιειν πξφζσπν. 

ΘΑ5 Λα δηαηεξείο θαη λα αλαλεψλεηο ην πηζηνπνηεηηθφ  
πγείαο, φπνπ απηφ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία.  

KA6 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ αθνινπζψληαο ηνπο 
θαλφλεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 
κε απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί  
 Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρψξν 

εξγαζίαο 
 
ΞΔ2  Ηζρύνπζα λνκνζεζία   
 Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρψξν 

εξγαζίαο 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ17.1    Γηαηήξεζε αηνκηθήο πγηεηλήο 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (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 αηνκηθήο 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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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ17       Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ17.2     Γηαηήξεζε αηνκηθήο αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα ρεηξίδεζαη πηζαλνχο θηλδύλνπο γηα ηελ αηνκηθή 
ζνπ αζθάιεηα θαη λα ηνπο απνθεχγεηο. 

ΘΑ2 Λα ιακβάλεηο πξνιεπηηθά κέηξα γηα απνθπγή 
νπνησλδήπνηε θηλδύλσλ. 

ΘΑ3 Λα αλαθέξεηο ακέζσο πηζαλνχο θηλδύλνπο ζην 
αξκφδην πξφζσπν. 

ΘΑ4 Λα αθνινπζείο ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη 
θαλνληζκνύο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή. 

ΘΑ5  Λα ρεηξίδεζαη ηα κεραλήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ κε ην 
 ζσζηφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ 
 ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

KA6 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ αθνινπζψληαο ηνπο 
θαλφλεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ΘΑ7 Λα μέξεηο πνχ βξίζθεηαη ην θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ.  

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Θίλδπλνη 
 Θίλδπλνη απφ πγξαέξην θαη 

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

 
ΞΔ2  Ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη 
θαλνληζκνί  
 Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην 

ρψξν εξγαζίαο  
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ17.2     Γηαηήξεζε αηνκηθήο αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζία 
 
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 θαζήθνληά 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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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ17     Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 
 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ17.3     Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο  

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα είζαη πάληνηε ελήκεξνο θαη λα γλσξίδεηο απφ 
κλήκεο ηε δηαδηθαζία άκεζεο δξάζεο ζε πεξίπησζε 
θσηηάο. 

ΘΑ2  Λα ζεκαίλεηο ακέζσο ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ. 

ΘΑ3 Λα ελεκεξψλεηο ακέζσο ηα θαηάιιεια άηνκα θαη 
ππεξεζίεο. 

ΘΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό 
ππξόζβεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

ΘΑ5 Λα αθνινπζείο πηζηά ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο θαη 
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 
λνκνζεζία. 

ΘΑ6 Λα αθνινπζείο ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο εθθέλσζεο 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη εζσηεξηθνύο 
θαλνληζκνύο πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο.  

KA7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ αθνινπζψληαο ηνπο 
θαλφλεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ΘΑ8 Λα θηάλεηο ζηνλ ελδεδεηγκέλν ρψξν ζπγθέληξσζεο, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν 
εξγαζίαο. 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1 Δμνπιηζκόο ππξόζβεζεο 
 Θνπβέξηα 
 Ξπξνζβεζηήξαο αθξνχ 
 Ξπξνζβεζηήξαο ζθφλεο 
 Ξπξνζβεζηήξαο λεξνχ 
 Ξπξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα 
 Κάληθα λεξνχ 
 Ρζεθνχξη 
 Φηπάξη 
 Βαξέιη άκκνπ 
 Βαξέιη λεξνχ 

 
ΞΔ2  Ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη 
εζσηεξηθνί θαλνληζκνί  
 Γηαδηθαζίεο ζε πεξίπησζε 

θσηηάο 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ17.3    Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (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 παξζνχλ 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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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ17     Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ17.4     Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα είζαη πάληνηε ελήκεξνο θαη λα γλσξίδεηο απφ κλήκεο 
ηε δηαδηθαζία άκεζεο δξάζεο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ. 

ΘΑ2 Λα ζεκαίλεηο ακέζσο ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ. 

ΘΑ3 Λα απνθφπηεηο φιεο ηηο παξνρέο ελέξγεηαο, γηα λα 
απνθεπρζεί θσηηά. 

ΘΑ4 Λα ελεκεξψλεηο ακέζσο ηα θαηάιιεια άηνκα θαη 
ππεξεζίεο. 

ΘΑ5 Λα αθνινπζείο πηζηά ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο θαη 
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 
λνκνζεζία θαη θαλνληζκνύο πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν 
εξγαζίαο. 

ΘΑ6 Λα αθνινπζείο ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο εθθέλσζεο 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο. 

KA7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ΘΑ8 Λα θηάλεηο ζηνλ ελδεδεηγκέλν ρψξν ζπγθέληξσζεο, 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν 
εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Γηαδηθαζία άκεζεο 
δξάζεο  

 Πε πεξίπησζε ζεηζκνχ 
 
ΞΔ2 Ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη 
θαλνληζκνί  

 Πε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο ζε 
πεξίπησζε ζεηζκνχ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ17.4     Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (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 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία ακεζεο δξάζεο πνπ εθαξκφδεη ε ππεξεζία ζνπ; 

ΑΓ5 Απφ πνχ κπνξείο λα πιεξνθνξεζείο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ17     Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ17.5     Γηαηήξεζε αζθάιεηαο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα αληηιακβάλεζαη πηζαλνχο θηλδύλνπο θαη λα ηνπο 
αλαθέξεηο ζην ζσζηφ άηνκν, αθνινπζψληαο ηηο ζσζηέο 
δηαδηθαζίεο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

ΘΑ2 Λα αθνινπζείο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 
θαλνληζκνύο γηα ηελ αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο. 

ΘΑ3 Λα βεβαηψλεζαη πσο νη ρψξνη επζχλεο ζνπ είλαη ζσζηά 
αζθαιηζκέλνη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε. 

ΘΑ4 Λα βεβαηψλεζαη πσο νη ρψξνη απνζήθεπζεο είλαη ζσζηά 
αζθαιηζκέλνη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε. 

ΘΑ5 Λα αλαθέξεηο ακέζσο ζην αξκφδην πξφζσπν ηπρφλ 
απψιεηα ή βιάβε πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ, εμνπιηζκνχ 
θαη πιηθψλ.  

KA6 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ αθνινπζψληαο ηνπο 
θαλφλεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ΘΑ7 Λα αλαθέξεηο ακέζσο ζην αξκφδην πξφζσπν ηελ 
παξνπζία μέλσλ πξνζψπσλ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο   
πνπ ηπρφλ λα απνηεινχλ απεηιή. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Θίλδπλνη  
 Ύπνπηα άηνκα 
 Ύπνπηα αληηθείκελα 
 Ξαξάηππα αλνηρηέο είζνδνη θαη 

έμνδνη 
 Σακέλα θιεηδηά 
 Ξξνβιεκαηηθφο θσηηζκφο 

ΞΔ2  Λνκνζεζία θαη θαλνληζκνί 
 Ηζρχνπζα λνκνζεζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί θαη 

νδεγίεο 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ17.5 Γηαηήξεζε αζθάιεηαο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (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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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ17     Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ17.6     Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο, λα ελεκεξψλεζαη θαη λα πξνάγεηο ηε 
ζεκαζία πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ΘΑ2 Λα εθαξκφδεηο ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ηνπο 
θαλνληζκνύο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ΘΑ3 Λα θάλεηο ρξήζε νηθνινγηθψλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ 
θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

ΘΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ην λεξφ θαη ηηο άιιεο πεγέο 
ελέξγεηαο σο πνιχηηκα αγαζά θαη λα πξνβαίλεηο ζε 
ελέξγεηεο εμνηθνλόκεζεο ηνπο. 

ΘΑ5 Λα απνζεθεχεηο, λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα απνξξίπηεηο 
θάζε πιηθφ θαη πξντφλ κε ηξφπν πνπ λα κελ επεξεάδεηαη 
ην πεξηβάιινλ. 

ΘΑ6 Λα απνξξίπηεηο ηα αλαθπθιώζηκα πιηθά ζηνπο 
ελδεδεηγκέλνπο ρψξνπο/θάδνπο απφξξηςεο. 

ΘΑ7 Λα εθαξκφδεηο ηνλ νξζφ ηξφπν απφξξηςεο γηα ηα 
άρξεζηα πιηθά/πξντφληα πνπ δελ αλαθπθιψλνληαη. 

ΘΑ8 Λα κελ ιεξψλεηο ην πεξηβάιινλ κε άρξεζηα πιηθά θαηά 
ηε δηεθπεξαίσζε κηαο εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Θαλνληζκνί πξνζηαζίαο 
ηνπ πεξηβάιινληνο  

 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί γηα 
ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο 

 Λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο  
απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία 
ηνπ πεξηβάιινληνο 

 
ΞΔ2  Ξεγέο ελέξγεηαο 

 Ζιεθηξηζκφο 
 Γθάδη 
 Ξεηξέιαην 

 
ΞΔ3  Δλέξγεηεο εμνηθνλόκεζεο 

 Σξήζε αλαγθαίνπ λεξνχ 
ρσξίο ζπαηάιεο 

 Θιείζηκν κεραλεκάησλ θαη 
ζπζθεπψλ πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη 

 Θιείζηκν θψησλ θαη 
ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ ζε 
ρψξνπο πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη 

 
ΞΔ4  Αλαθπθιώζηκα πιηθά 

 Σαξηηά 
 Ξιαζηηθά 
 Γπαιηά 
 Κπαηαξίεο 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ17.6     Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (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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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ18     Σεηξηζκφο, απνζήθεπζε θαη δηαηήξεζε πξνκεζεηψλ ηξνθίκσλ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:     

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ην ρεηξηζκφ, ηελ 
απνζήθεπζε θαη ηε δηαηήξεζε πξνκεζεηψλ ηξνθίκσλ. 

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ18.1      Σεηξηζκφο πξνκεζεηψλ ηξνθίκσλ 

 

ΞΚΡ18.2      Απνζήθεπζε θαη δηαηήξεζε πξνκεζεηψλ ηξνθίκσλ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ18     Σεηξηζκφο, απνζήθεπζε θαη δηαηήξεζε πξνκεζεηψλ ηξνθίκσλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ18.1      Σεηξηζκφο πξνκεζεηψλ ηξνθίκσλ 

 

 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα ηξόθηκα απνζεθεχνληαη ζηηο 
θαηάιιειεο ζπλζήθεο αλάινγα κε ηνλ ηξόπν 
δηαηήξεζεο ηνπο. 

ΘΑ3 Λα βεβαησζείο πσο ηα απνζεθεπκέλα ηξόθηκα 
αλαθπθιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο, έηζη 
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηά ηνπο. 

ΘΑ4 Λα πξνεηνηκάζεηο ηνπο ρψξνπο παξαιαβήο θαη 
απνζήθεπζεο,, έηζη ψζηε λα είλαη έηνηκνη γηα ηελ 
παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ηξνθίκσλ, κε βάζε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ5 Λα κεηαρεηξίδεζαη ηα ηξόθηκα κε ηε δένπζα πξνζνρή, 
ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ δεκηέο ζηε ζπζθεπαζία 
ηνπο. 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηα ηξόθηκα ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ7 Λα αθνινπζείο ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη 
πηζαλφηεηεο παξνπζίαζεο ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ. 

ΘΑ8 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Ρξόθηκα 
 Θξέαηα 
 Ξνπιεξηθά θαη θπλήγηα 
 Θαιαζζηλά 
 Γαιαθηνθνκηθά 
 Ιαραληθά θαη θξνχηα 
 Απγά 
 Μεξή ηξνθή 

ΞΔ2  Ρξόπνο δηαηήξεζεο   
 Θαηεςπγκέλα 
 Ξαγσκέλα 
 Υκά 
 Τεκέλα 
 Θνλζεξβνπνηεκέλα 
 Κπνπθάιηα 
 Ππζθεπαζκέλα 

ΞΔ3  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπζθεπαζία 
 Πε ζρέζε κε ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ18.1     Σεηξηζκφο πξνκεζεηψλ ηξνθίκσλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1  Ξνηνη θαλνληζκνί αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ απνζεθεχεηο ηξφθηκα; 

ΑΓ2  Γηαηί, φηαλ κεηαθέξεηο θαη αλπςψλεηο κεγάια θαη/ή βαξηά αληηθείκελα, πξέπεη λα αθνινπζείο 
ηηο ελδεηθλπφκελεο αζθαιείο κεζφδνπο; 

ΑΓ3  Ξνηα ζεκάδηα ππνδεηθλχνπλ χπαξμε ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ ζηνπο ρψξνπο παξαιαβήο θαη 
απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ; 

ΑΓ4  Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ ν ρψξνο θαη ν εμνπιηζκφο παξαιαβήο θαη απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ λα 
πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ5  Γηαηί ε πξνζσπηθή πγηεηλή είλαη απαξαίηεηε, φηαλ παξαιακβάλεηο θαη απνζεθεχεηο ηξφθηκα;  

ΑΓ6  Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ παξαιακβάλεηο θαη απνζεθεχεηο ηξφθηκα;  

ΑΓ7  Ξνηεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, γηα λα δηαζθαιίζεηο φηη ηα ηξφθηκα 
δηαηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο; 

ΑΓ8  Γηαηί ηα ηξφθηκα πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα κφιπλζε απφ ηξσθηηθά θαη έληνκα θαηά ηελ 
παξαιαβή θαη απνζήθεπζή ηνπο; 

ΑΓ9  Γηαηί ηα σκά θαγεηά πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν απφ ηα καγεηξεκέλα; 

ΑΓ10 Ρη είλαη ε ηξνθηθή δειεηεξίαζε θαη πψο κπνξεί λα απνθεπρζεί; 

ΑΓ11 Ξνηα είλαη ε ζσζηή δηαδηθαζία γηα μεπάγσκα ηξνθίκσλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ18     Σεηξηζκφο, απνζήθεπζε θαη δηαηεξήζε πξνκεζείσλ ηξνθίκσλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ18.2     Απνζήθεπζε θαη δηαηήξεζε πξνκεζεηψλ ηξνθίκσλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα ηξόθηκα απνζεθεχνληαη ζηηο 
θαηάιιειεο ζπλζήθεο αλάινγα κε ηνλ ηξόπν 
δηαηήξεζεο ηνπο. 

ΘΑ3 Λα αλαθπθιψλεηο ηα ηξόθηκα ζε ζπλερή βάζε ηεο 
εκεξνινγηαθήο ηνπο παξαγγειίαο (F.I.F.O.) θαη ηεο 
εκεξνκελίαο ιήμεψο ηνπο. 

KA4 Λα αλαθέξεηο ηξόθηκα ησλ νπνίσλ ε πνζφηεηα έρεη 
κεησζεί επηθίλδπλα ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ5 Λα δηαηεξείο ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη δηαηήξεζεο 
ηξνθίκσλ θάησ απφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο ηξόθηκα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηνπο. 

ΘΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ πξνβιήκαηα ρσξίο θαζπζηέξεζε 
ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ.  

ΘΑ8 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Ρξόθηκα 

 Θξέαηα 
 Ξνπιεξηθά θαη θπλήγηα 
 Θαιαζζηλά 
 Γαιαθηνθνκηθά 
 Ιαραληθά θαη θξνχηα 
 Απγά 
 Μεξή ηξνθή 

ΞΔ2  Ρξόπνο δηαηήξεζεο  
 Θαηεςπγκέλα 
 Ξαγσκέλα 
 Υκά 
 Τεκέλα 
 Θνλζεξβνπνηεκέλα 
 Κπνπθάιηα 
 Ππζθεπαζκέλα 

ΞΔ3  Ππλζήθεο 
 Δμαεξηζκφο 
 Θεξκνθξαζία 
 Θαζαξηφηεηα 

ΞΔ4 Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
 Πε ζρέζε κε ηα πιηθά 
 Πε ζρέζε κε ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπζθεπαζία 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ18.2     Απνζήθεπζε θαη δηαηήξεζε πξνκεζεηψλ ηξνθίκσλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Γηαηί, φηαλ κεηαθέξεηο θαη αλπςψλεηο κεγάια θαη/ή βαξηά αληηθείκελα, πξέπεη λα 

αθνινπζείο ηηο ελδεηθλπφκελεο αζθαιείο κεζφδνπο; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαζαξνχο, πγεηνλνκηθά 
απνδεθηνχο, ηθαλνπνηεηηθά αεξηδφκελνπο θαη ζηε δένπζα ζεξκνθξαζία; 

ΑΓ3 Γηαηί νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλνη απφ ηελ πξφζβαζε κε 
εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ; 

ΑΓ4 Ξνηα ζεκάδηα ππνδεηθλχνπλ χπαξμε ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ ζηνπο ρψξνπο παξαιαβήο θαη 
απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ;  

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη ηξφπνη δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ πξηλ ηελ θαηαλάισζε ηνπο; 

ΑΓ6 Γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχληαη μερσξηζηά ηα ςεκέλα απφ ηα σκά ηξφθηκα; 

ΑΓ7 Γηαηί νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη πξέπεη πάληνηε λα είλαη αζθαιηζκέλνη; 

ΑΓ8 Γηαηί ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία είλαη ζεκαληηθά ζηελ δηαηήξεζε ησλ ηξνθίκσλ;  

ΑΓ9 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο εζηίεο δειεηεξίαζεο απφ κηθξννξγαληζκνχο;  

ΑΓ10 Ξνηεο είλαη νη ζσζηέο ζπλζήθεο θχιαμεο ησλ ηξνθίκσλ; 

ΑΓ11 Γηαηί πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζπλερήο ειεγκέλε ξνή ησλ πξντφλησλ ζηελ απνζήθε; 

ΑΓ12 Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ απνζεκάησλ ησλ πξντφλησλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ19    Γηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο ζηελ απνζήθεπζε, πξνεηνηκαζία θαη καγείξεκα 
ηξνθίκσλ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:      

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε θαη πξνψζεζε 
ηεο πγηεηλήο ζηελ απνζήθεπζε, πξνεηνηκαζία θαη ζην καγείξεκα ησλ ηξνθίκσλ.  

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 
ΞΚΡ19.1  Γηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο ζηελ απνζήθεπζε ηξνθίκσλ 
 
ΞΚΡ19.2 Γηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο ζηελ πξνεηνηκαζία θαη καγείξεκα ηξνθίκσλ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ19  Γηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο ζηελ απνζήθεπζε, πξνεηνηκαζία θαη καγείξεκα 
ηξνθίκσλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ19.1  Γηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο ζηελ απνζήθεπζε ηξνθίκσλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα εθαξκφδεηο ζσζηά ηελ θαζαξηφηεηα θαη ην πιήζηκν 
ησλ ρεξηψλ ζνπ κεηά ηε δηεθπεξαίσζε αλζπγηεηλήο 
δξαζηεξηόηεηαο. 

ΘΑ3 Λα βεβαησζείο πσο ηα ηξόθηκα απνζεθεχνληαη ζηηο 
θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
αλάινγα κε ηνλ ηξόπν δηαηήξεζεο ηνπο. 

ΘΑ4 Λα βεβαησζείο πσο ηα απνζεθεπκέλα ηξόθηκα 
αλαθπθιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ5 Λα αθνινπζείο ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο γηα λα 
ειαρηζηνπνηήζεηο ηηο πηζαλφηεηεο παξνπζίαζεο 
ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ. 

ΘΑ6 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Αλζπγηεηλέο 
δξαζηεξηόηεηεο 

 Σεηξηζκφο ζθνππηδηψλ 
 Δπίζθεςε ζηελ ηνπαιέηα 
 Σεηξηζκφο άπιπησλ 

θξέζθσλ ηξνθίκσλ 
 Θάπληζκα 
 Σεηξηζκφο πιηθψλ    

θαζαξηζκνχ 
 Γηάιεηκκα γηα θαγεηφ 

ΞΔ2  Ρξόθηκα 
 Θφθθηλν θαη άζπξν θξέαο 
 Ξνπιεξηθά θαη θπλήγηα 
 Θαιαζζηλά 
 Γαιαθηνθνκηθά 
 Ιαραληθά θαη θξνχηα 
 Απγά 
 Μεξή ηξνθή 

ΞΔ3  Ρξόπνο δηαηήξεζεο  
 Θαηεςπγκέλα 
 Ξαγσκέλα 
 Υκά 
 Τεκέλα 
 Θνλζεξβνπνηεκέλα 
 Κπνπθάιηα 
 Ππζθεπαζκέλα 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ19.1        Γηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο ζηελ απνζήθεπζε ηξνθίκσλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλνληζκνί αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ απνζεθεχεηο ηξφθηκα; 

ΑΓ2 Γηαηί, φηαλ κεηαθέξεηο θαη αλπςψλεηο κεγάια θαη/ή βαξηά αληηθείκελα, πξέπεη λα 
αθνινπζείο ηηο ελδεηθλπφκελεο αζθαιείο κεζφδνπο; 

ΑΓ3 Ξνηα ζεκάδηα ππνδεηθλχνπλ χπαξμε ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ ζηνπο ρψξνπο παξαιαβήο θαη 
απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ ν ρψξνο θαη ν εμνπιηζκφο παξαιαβήο θαη απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ λα 
πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ5 Γηαηί ε πξνζσπηθή πγηεηλή είλαη απαξαίηεηε, φηαλ παξαιακβάλεηο θαη απνζεθεχεηο 
ηξφθηκα;  

ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ παξαιακβάλεηο θαη απνζεθεχεηο ηξφθηκα; 

ΑΓ7 Ρη πξέπεη λα ειέγρεηο γηα λα βεβαησζείο φηη ηα ηξφθηκα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο; 

ΑΓ8 Γηαηί ηα ηξφθηκα πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα κφιπλζε απφ ηξσθηηθά θαη έληνκα θαηά ηελ 
παξαιαβή θαη απνζήθεπζή ηνπο; 

ΑΓ9 Γηαηί ηα σκά θαγεηά πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν απφ ηα καγεηξεκέλα; 

ΑΓ10 Ρη είλαη ε ηξνθηθή δειεηεξίαζε θαη πσο κπνξεί λα απνθεπρζεί; 

ΑΓ11 Ξνηα είλαη ε ζσζηή δηαδηθαζία γηα μεπάγσκα ηξνθίκσλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ19 Γηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο ζηελ απνζήθεπζε, πξνεηνηκαζία θαη καγείξεκα 
ηξνθίκσλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ19.2 Γηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο ζηελ πξνεηνηκαζία θαη καγείξεκα ηξνθίκσλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 

εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα πιέλεηο ηα ρέξηα ζνπ πξηλ απφ ηελ πξνεηνηκαζία θαη 
ην καγείξεκα ηξνθίκσλ θαη λα ηα δηαηεξείο θαζαξά ζε 
φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 

ΘΑ3 Λα πξνεηνηκάζεηο ηα σκά θαη πςεινχ θηλδχλνπ ηξόθηκα 
μερσξηζηά, ρξεζηκνπνηψληαο μερσξηζηφ εμνπιηζκφ. 

ΘΑ4 Λα απνκαθξχλεηο ηα αθαηάιιεια ηξόθηκα θαη ηα 
ππνιείκκαηα απφ ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο θαη 
καγεηξέκαηνο ρσξίο θαζπζηέξεζε. 

ΘΑ5 Λα βεβαησζείο πσο νη θάιαζνη άρξεζησλ είλαη 
ζθεπαζκέλνη θαη καθξηά απφ ηα ηξόθηκα. 

ΘΑ6 Λα δηαηεξείο ηα ηξόθηκα ζε αζθαιείο ζεξκνθξαζίεο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καγεηξέκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλόλεο 
πγηεηλήο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

ΘΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ πξνβιήκαηα ρσξίο θαζπζηέξεζε 
ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ.  

 

 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1 Ρξόθηκα 

 Θξέαηα 
 Ξνπιεξηθά θαη θπλήγηα 
 Θαιαζζηλά 
 Γαιαθηνθνκηθά 
 Ιαραληθά θαη θξνχηα 
 Απγά 
 Μεξή ηξνθή 

 

ΞΔ2 Θαλόλεο πγηεηλήο 
 Ηζρχνπζα λνκνζεζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

 

ΞΔ3 Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
 Πε ζρέζε κε ηα πιηθά 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ19.2     Γηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο ζηελ πξνεηνηκαζία θαη καγείξεκα ηξνθίκσλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζην καγείξεκα 

ηξνθίκσλ; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ ν ρψξνο θαη ν εμνπιηζκφο πξνεηνηκαζίαο θαη καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ 
λα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ3 Γηαηί ε πξνζσπηθή πγηεηλή είλαη απαξαίηεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηνπ 
καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ; 

ΑΓ4 Ξνηα πξνιεπηηθά κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζηνπο ρψξνπο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ 
πξνεηνηκαζίαο θαη καγεηξέκαηνο ηξνθίκσλ, έηζη ψζηε λα δηαηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζην καγείξεκα ηξνθίκσλ;  

ΑΓ6 Γηαηί ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία είλαη ζεκαληηθά ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζην καγείξεκα 
ηξνθίκσλ;  

ΑΓ7 Ξσο κπνξείο λα αλαγλσξίζεηο αθαηάιιεια ηξφθηκα θαη λα ηα απνβάιεηο, ακέζσο κε ηηο 
ζσζηέο δηαδηθαζίεο; 

ΑΓ8 Γηαηί νη θάιαζνη ησλ άρξεζησλ πξέπεη λα είλαη ζπλερψο ζθεπαζκέλνη; 

ΑΓ9 Ρη είλαη ε ηξνθηθή δειεηεξίαζε θαη πψο κπνξεί λα απνθεπρζεί; 

ΑΓ10 Γηαηί ηα ηξφθηκα πξέπεη λα δέρνληαη φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξν ρεηξηζκφ απφ ηνλ αλζξψπηλν 
παξάγνληα; 

ΑΓ11 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο εζηίεο δειεηεξίαζεο απφ κηθξννξγαληζκνχο; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ20     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ ζνχπσλ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:     

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία, ην 
καγείξεκα θαη ην ζεξβίξηζκα βαζηθψλ ζνχπσλ. 

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ20.1      Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ ζνχπσλ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ20  Ξξνεηνηκαζία,καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ ζνχπσλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ20.1  Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ ζνχπσλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΘΑ1   Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 

εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2  Λα βεβαησζείο πσο ηα πιηθά γηα ηηο ζνύπεο είλαη ην 
θαηάιιειν είδνο/θαηεγνξία θαη ε θαηάιιειε πνηόηεηα 
θαη πνζφηεηα. 

ΘΑ3  Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα ησλ πιηθψλ ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ4   Λα εηνηκάζεηο ηηο ζνχπεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
θαηάιιειεο βαζηθέο κεζόδνπο εηνηκαζίαο θαη 
καγεηξέκαηνο, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο. 

ΘΑ5   Λα ηειεηψζεηο ηηο ζνύπεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
θαηάιιειεο κεζόδνπο ηειεηώκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο. 

ΘΑ6   Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηηο εηνηκαζζείζεο ζνύπεο πνπ 
δελ είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7  Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ8   Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Πνύπεο 

 Γηαπγείο (clear, consomme) 
 Κπξνζ (broth) 
 Ξνπξέ (puree) 
 Θξεκψδεηο (creme de) 
 Βεινπηέ (veloute) 
 Δζληθέο  
 Δηδηθέο 
 Έηνηκα κείγκαηα (ready 

mixtures)  

ΞΔ2  Κέζνδνη εηνηκαζίαο 
 Θφςηκν πιηθψλ 
 Αλάκημε 
 Καγείξεκα 
 Ξέξαζκα απφ ζνπξσηήξη 
 Αλαθάηεκα 

ΞΔ3  Κέζνδνη ηειεηώκαηνο 
 Ξξνζζήθε θξέκαο/βνπηχξνπ 
 Οχζκηζε ππθλφηεηαο 
 Αιαηνπηπέξσκα/ γαξλίξηζκα 

ΞΔ4  Ξνηόηεηα 
 Γεχζε   
 Άξσκα 
 Δκθάληζε   
 Ξπθλφηεηα 

ΞΔ5  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ20.1    Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ ζνχπσλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ πξνεηνηκάδεηο, 

καγεηξεχεηο θαη ζεξβίξεηο ζνχπεο 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν θαη ηνλ εμνπιηζκφ, φηαλ 
πξνεηνηκάδεηο, καγεηξεχεηο θαη ζεξβίξεηο ζνχπεο 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ πξνεηνηκάδεηο, καγεηξεχεηο θαη ζεξβίξεηο 
ζνχπεο; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία, φηαλ πξνεηνηκάδεηο, καγεηξεχεηο θαη 
ζεξβίξεηο ζνχπεο; 

ΑΓ5 Γηαηί νη ζνχπεο πνπ δελ είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε αζθαιή 
ζεξκνθξαζία, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηηο ζνχπεο; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη εηνηκαζίαο είλαη θαηάιιειεο γηα ηα δηάθνξα είδε ζνχπσλ; 

ΑΓ8 Ξψο αλαγλσξίδεηο φηη ε ζνχπα έρεη καγεηξεπηεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο; 

ΑΓ9 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ21    Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ ζαιηζψλ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:      

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία, ην 
καγείξεκα θαη ην ζεξβίξηζκα βαζηθψλ ζαιηζψλ. 

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ21.1     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ ζαιηζψλ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ21      Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ ζαιηζψλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ21.1      Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ ζαιηζψλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν 
απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη 
είλαη θαζαξνί θαη έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα πιηθά γηα ηηο βαζηθέο ζάιηζεο 
είλαη ην θαηάιιειν είδνο/ θαηεγνξία θαη ε θαηάιιειε  
πνηόηεηα θαη πνζφηεηα. 

ΘΑ3 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα ησλ πιηθψλ ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ4 Λα πξνεηνηκάζεηο ηηο βαζηθέο ζάιηζεο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο βαζηθέο κεζόδνπο 
πξνεηνηκαζίαο θαη καγεηξέκαηνο, έηζη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο 

ΘΑ5 Λα ηειεηψζεηο ηηο βαζηθέο ζάιηζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
θαηάιιειεο κεζόδνπο ηειεηώκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο. 

ΘΑ6 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηηο εηνηκαζζείζεο ζάιηζεο πνπ 
δελ είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο 
κφιηο ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ8 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, 
κε απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Πάιηζεο 

 Εεζηέο (άζπξε, βεινπηέ, 
ζθνχξα, ληνκάηαο) 

 Σιηαξέο(hollandaise, 
βearnaise) 

 Θξχεο (καγηνλέδα) 
 Έηνηκα κείγκαηα (ready 

mixtures) 

ΞΔ2  Κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο 
 Θφςηκν 
 Αλάκημε 
 Ξέξαζκα απφ ζνπξσηήξη 
 Αλαθάηεκα 

ΞΔ3  Κέζνδνη καγεηξέκαηνο 
 Βξάζηκν 
 Διάηησζε (reduction) 
 Πηγαλφ βξάζηκν (simmering) 

ΞΔ4  Κέζνδνη ηειεηώκαηνο 
 Ξέξαζκα απφ ζνπξσηήξη 
 Οχζκηζε ππθλφηεηαο 
 Αιαηνπηπέξσκα 

ΞΔ5  Ξνηόηεηα 
 Γεχζε 
 Άξσκα 
 Δκθάληζε 
 Ξπθλφηεηα 

ΞΔ6  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ21.1      Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβηξίζκα βαζηθψλ ζαιηζψλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ πξνεηνηκάδεηο, 

καγεηξεχεηο θαη ζεξβίξεηο ζάιηζεο; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν θαη ηνλ εμνπιηζκφ, φηαλ 
πξνεηνηκάδεηο, καγεηξεχεηο θαη ζεξβίξεηο ζάιηζεο;  

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ πξνεηνηκάδεηο, καγεηξεχεηο θαη ζεξβίξεηο 
ζάιηζεο; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία, φηαλ πξνεηνηκάδεηο καγεηξεχεηο θαη 
ζεξβίξεηο ζάιηζεο;  

ΑΓ5 Γηαηί νη εηνηκαζζείζεο ζάιηζεο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθάιεηαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπο πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκά ηνπο, κε βάζε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Γηαηί νη δεζηέο ζάιηζεο πνπ δελ είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε πξέπεη λα θξπψλνληαη, ακέζσο 
ή λα δηαηεξνχληαη ζε αζθαιή δεζηή ζεξκνθξαζία; 

ΑΓ7 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηηο ζάιηζεο; 

ΑΓ8 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη εηνηκαζίαο είλαη θαηάιιειεο γηα ηα δηάθνξα είδε ζαιηζψλ; 

ΑΓ9 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ22     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα πηάησλ ρνξηνθαγίαο 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:     

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα πξνεηνηκαζηνχλ ηα 
πηάηα ρνξηνθαγίαο θαη αλ δελ ζα θαηαλαισζνχλ ακέζσο, λα απνζεθεπηνχλ ζσζηά.  Θαιχπηεη 
επίζεο ην καγείξεκα θαη ην ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ ρνξηνθαγίαο.  

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ22.1     Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ ρνξηνθαγίαο γηα καγείξεκα 

 

ΞΚΡ22.2     Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ ρνξηνθαγίαο 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ22     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα πηάησλ ρνξηνθαγίαο 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ22.1     Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ ρνξηνθαγίαο γηα καγείξεκα 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα είδε ρνξηνθαγίαο είλαη ζηελ 
θαηάιιειε  πνηόηεηα θαη πνζφηεηα. 

ΘΑ3 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηα είδε ρνξηνθαγίαο, πνηόηεηα ή άιια 
πιηθά ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ4 Λα πξνεηνηκάζεηο ηα είδε ρνξηνθαγίαο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο βαζηθέο κεζόδνπο 
πξνεηνηκαζίαο θαη λα ηα ζπλδπάζεηο κε άιια πιηθά, 
έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
ζπληαγήο θαη ζηηο κεζφδνπο καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ5 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα πξνεηνηκαζκέλα είδε 
ρνξηνθαγίαο κέρξη ην καγείξεκά ηνπο, κε βάζε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο, ακέζσο 
κφιηο ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Δίδε ρνξηνθαγίαο 

 Φαξηλνεηδή 
 Ιαραληθά 
 Όζπξηα 
 Γαιαθηνθνκηθά 
 Τάξηα θαη ζαιαζζηλά 
 Γεκεηξηαθά  
 Απγά 
 Φξνχηα 

ΞΔ2  Κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο 
 Φνχζθσκα/πιχζηκν 
 Αλάκημε κε άιια πιηθά 
 Θφςηκν 

ΞΔ3  Νκάδεο ρνξηνθάγσλ 
 Vegans (θαζφινπ δσηθά 

πξντφληα) 
 Lactovegetarians 

(γαιαθηνθνκηθά) 
 Lacto-ovovegetarians (απγά 

θαη γαιαθηνθνκηθά) 

ΞΔ4  Ξνηόηεηα 
 Δκθάληζε 
 Άξσκα 
 Γεχζε 

ΞΔ5  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε  ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ22.1     Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ ρνξηνθαγίαο γηα καγείξεκα 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ πξνεηνηκάδεηο βαζηθά 

πηάηα ρνξηνθαγίαο; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ πξνεηνηκάδεηο ηα είδε ρνξηνθαγίαο γηα καγείξεκα; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ πξνεηνηκάδεηο θαη απνζεθεχεηο είδε 
ρνξηνθαγίαο; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία πξνεηνηκαζίαο ησλ βαζηθψλ πηάησλ 
ρνξηνθαγίαο; 

ΑΓ5 Γηαηί ηα πξνεηνηκαζκέλα είδε ρνξηνθαγίαο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε 
ζεξκνθξαζία αζθάιεηαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπο πξηλ απφ ην καγείξεκα, κε βάζε 
ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο;  

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα είδε ρνξηνθαγίαο; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο είλαη θαηάιιειεο γηα ηα δηάθνξα πηάηα ρνξηνθαγίαο; 

ΑΓ8 Ξνηεο είλαη νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρνξηνθάγσλ θαη πνηεο νη δηαθνξέο ηνπο; 

ΑΓ9 Ξνηεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ππάξρνπλ γηα ηνπο ρνξηνθάγνπο; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ22     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα πηάησλ ρνξηνθαγίαο 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ22.2      Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ ρνξηνθαγίαο 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα καγεηξέςεηο ηα είδε ρνξηνθαγίαο ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 
θαηάιιειε κέζνδν καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ3 Λα εηνηκάζεηο ην πηάην γηα ζεξβίξηζκα ρξεζηκνπνηψληαο 
ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο ηειεηώκαηνο κε βάζε ηε 
ζπληαγή. 

ΘΑ4 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα καγεηξεκέλα είδε 
ρνξηνθαγίαο πνπ δελ είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε. 

ΘΑ5 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα εληνπίζεηο ζε 
ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα ηνπ θαγεηνχ ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Δίδε ρνξηνθαγίαο 

 Φαξηλνεηδή 
 Ιαραληθά 
 Όζπξηα 
 Γαιαθηνθνκηθά 
 Τάξηα θαη ζαιαζζηλά 
 Γεκεηξηαθά  
 Απγά 
 Φξνχηα 

ΞΔ2  Κέζνδνη καγεηξέκαηνο 
 Βξάζηκν/ζε αηκφ 
 Πνηάξηζκα (ιάδη/βνχηπξν) 
 Πην θνχξλν 
 Πηε ζράξα/θάξβνπλα 
 Ρεγάληζκα (ζε βαζχ θαη 

μέβαζν ιάδη) 
 Πηελ θαηζαξφια (stew) 

ΞΔ3  Κέζνδνη ηειεηώκαηνο  
 Γαξλίξηζκα ή/θαη ζάιηζα  

ΞΔ4  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα  
 Γεχζε 
 Ξαξνπζίαζε 

ΞΔ5  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα  
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ22.2     Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ ρνξηνθαγίαο 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ καγεηξεχεηο είδε ρνξηνθαγίαο; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν καγεηξέκαηνο θαη 
ζεξβηξίζκαηνο ησλ εηδψλ ρνξηνθαγίαο; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ καγεηξεχεηο θαη δηαηεξείο είδε ρνξηνθαγίαο; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία καγεηξέκαηνο ησλ εηδψλ ρνξηνθαγίαο; 

ΑΓ5 Γηαηί ηα καγεηξεκέλα είδε ρνξηνθαγίαο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε 
ζεξκνθξαζία αζθαιείαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπο πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα, κε βάζε 
ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα βαζηθά πηάηα ρνξηνθαγίαο; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη καγεηξέκαηνο είλαη θαηάιιειεο γηα ηα δηάθνξα βαζηθά πηάηα 
ρνξηνθαγίαο; 

ΑΓ8 Ξψο αλαγλσξίδεηο φηη ηα είδε ρνξηνθαγίαο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα  κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ζπληαγήο θαη ηελ πξνηίκεζε ηνπ πειάηε; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ23     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα πξνγεχκαηνο  

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:     

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα πξνεηνηκαζηνχλ ηα 
είδε πξνγεχκαηνο θαη αλ δελ ζα θαηαλαισζνχλ ακέζσο, λα απνζεθεπηνχλ ζσζηά.  Θαιχπηεη 
επίζεο ην καγείξεκα θαη ην ζεξβίξηζκα βαζηθψλ εηδψλ πξνγεχκαηνο. 

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ23.1   Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ εηδψλ πξνγεχκαηνο 

 

ΞΚΡ23.2   Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ εηδψλ πξνγεχκαηνο 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ23     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα πξνγεχκαηνο 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ23.1    Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ εηδψλ πξνγεχκαηνο 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν 
απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα είδε πξνγεύκαηνο είλαη ηα 
θαηάιιεια ζε είδνο, πνηόηεηα θαη πνζφηεηα. 

ΘΑ3 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηα είδε πξνγεύκαηνο, ηελ πνηόηεηα θαη 
ηελ πνζφηεηα ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ4 Λα πξνεηνηκάζεηο ηα είδε πξνγεύκαηνο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο βαζηθέο κεζόδνπο 
πξνεηνηκαζίαο θαη λα ηα ζπλδπάζεηο κε άιια πιηθά, 
έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
ζπληαγήο θαη ζηηο κεζφδνπο καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ5 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα πξνεηνηκαζκέλα είδε 
πξνγεύκαηνο κέρξη ην καγείξεκά ηνπο ζχκθσλα κε 
ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο ακέζσο 
κφιηο ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 
κε απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Δίδε πξνγεύκαηνο  

 Αιιαληηθά 
 Θαπληζηα 
 Γεκεηξηαθά (porridge θαη 

cereals) 
 Καξκειάδεο θαη κέιη 
 Οφζηα 
 Δίδε αξηνπνηίαο (θπιιαξηθά, 

θξνπαζάλ, ςσκηά, 
εμεηδηθεπκέλα, danish) 

 Pancakes θαη waffles 
 Απγά (ηεγαλεηά, βξαζηά, 

scrambled, poche, νκειέηα) 
 Γαιαθηνθνκηθά (ηπξηά, 

γάια, γηανχξηη) 
 Φξνχηα/θξνπηνζαιάηα/ 

θνκπφζηα 
 Σπκνί 
 Θαθέο 

ΞΔ2  Κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο 
 πνινγηζκφο πνζφηεηαο 
 Κise en place 
 Aλαθάηεκα/αλάκημε 
 Γαξλίξηζκα/παξνπζίαζε 

ΞΔ3 Ρύπνη πξνγεύκαηνο 
 Continental 
 English 
 American 

ΞΔ4  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Δκθάληζε 
 Ξεξηερφκελν 
 Ξπθλφηεηα 

ΞΔ5  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
  Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ23.1    Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ εηδψλ πξνγεχκαηνο 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ πξνεηνηκάδεηο βαζηθά 

είδε πξνγεχκαηνο; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ πξνεηνηκάδεηο είδε πξνγεχκαηνο; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ πξνεηνηκάδεηο θαη απνζεθεχεηο είδε 
πξνγεχκαηνο; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία, φηαλ πξνεηνηκάδεηο είδε πξνγεχκαηνο; 

ΑΓ5 Γηαηί ηα πξνεηνηκαζκέλα είδε πξνγεχκαηνο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε 
ζεξκνθξαζία αζθάιεηαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα είδε πξνγεχκαηνο; 

ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη ηξείο δηαθνξεηηθνί ηχπνη πξνγεχκαηνο θαη πνηεο νη βαζηθέο δηαθνξέο ηνπο; 

ΑΓ8 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ23    Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα, θαη ζεξβίξηζκ πξνγεχκαηνο 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ23.2     Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ εηδψλ πξνγεχκαηνο 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα καγεηξέςεηο ηα είδε πξνγεύκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 
θαηάιιειε κέζνδν καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ3 Λα εηνηκάζεηο ην πηάην γηα ζεξβίξηζκα ρξεζηκνπνηψληαο 
ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο ηειεηώκαηνο. 

ΘΑ4 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα καγεηξεκέλα είδε 
πξνγεύκαηνο πνπ δελ είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε. 

ΘΑ5 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα εληνπίζεηο ζηνλ 
άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Δίδε πξνγεύκαηνο  

 Αιιαληηθά 
 Θαπληζηα 
 Γεκεηξηαθά (porridge θαη 

cereals) 
 Καξκειάδεο θαη κέιη 
 Οφζηα 
 Δίδε αξηνπνηίαο (θπιιαξηθά, 

θξνπαζάλ, ςσκηά, 
εμεηδηθεπκέλα, danish) 

 Pancakes θαη waffles 
 Απγά (ηεγαλεηά, βξαζηά, 

scrambled, poche, νκειέηα) 
 Γαιαθηνθνκηθά (ηπξηά, 

γάια, γηανχξηη) 
 Φξνχηα/θξνπηνζαιάηα/ 

θνκπφζηα 
 Σπκνί 
 Θαθέο 

 
ΞΔ2  Κέζνδνη καγεηξέκαηνο 

 Πνηάξηζκα 
 Πην Φνχξλν 
 Ρεγάληζκα (ζε βαζχ ή 

μέβαζν ιάδη) 
 Βξαζηά/ζε αηκφ 
 Scrambled 
 Ξνζηέ 
 Sur la plat 
 Πηε ζράξα 
 En cocotte 
 Νκειέηεο 
 Απγά κάηηα, sunny side up 

 
ΞΔ3  Κέζνδνη ηειεηώκαηνο  

 Εέζηακα 
 Glazing 
 Αιαηνπηπέξσκα 
 Γαξλίξηζκα 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ23    Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα, θαη ζεξβίξηζκ πξνγεχκαηνο 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ23.2     Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ εηδψλ πξνγεχκαηνο 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ4 Ρύπνη πξνγεύκαηνο 

 Continental 
 English 
 American 

 
ΞΔ5 Ξνηόηεηα 

 Άξσκα 
 Δκθάληζε 
 Ξεξηερφκελν 
 Ξπθλφηεηα 

 
ΞΔ6 Ξξνβιήκαηα   

 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 
θαη πγηεηλή 

 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ23.2    Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα εηδψλ πξνγεχκαηνο 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ καγεηξεχεηο είδε πξνγεχκαηνο; 

ΑΓ2 Ρη πξέπεη λα γλσξίδεηο γηα ην ζεκείν πνπ ζα ππεξζεξκαλζεί ην ιάδη ζε κε ειεγρφκελν 
επίπεδν; 

ΑΓ3 Ξνηέο είλαη νη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηο, φηαλ  ππεξζεξκαλζεί ην ιάδη 
ζε κε ειεγρφκελν επίπεδν; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν εηνηκαζίαο θαη 
ζεξβηξίζκαηνο/παξνπζίαζεο ησλ εηδψλ πξνγεχκαηνο; 

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ εηνηκάδεηο δηαηεξείο θαη παξνπζηάδεηο είδε 
πξνγεχκαηνο; 

ΑΓ6 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία εηνηκαζίαο θαη παξνπζίαζεο εηδψλ 
πξνγεχκαηνο; 

ΑΓ7 Γηαηί ηα εηνηκαζκέλα είδε πξνγεχκαηνο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε 
ζεξκνθξαζία αζθαιείαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπο πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα, κε βάζε 
ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ8 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη εηνηκαζίαο είλαη θαηάιιειεο γηα ηα δηάθνξα είδε πξνγεχκαηνο; 

ΑΓ9 Ξψο αλαγλσξίδεηο φηη ηα είδε πξνγεχκαηνο είλαη εηνηκαζκέλα ζχκθσλα  κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο ζπληαγήο θαη ηελ πξνηίκεζε ηνπ πειάηε; 

ΑΓ10 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ24     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ θαξηλνεηδψλ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:   

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη, γηα λα   πξνεηνηκαζηνχλ ηα 
πηάηα θαξηλνεηδψλ θαη αλ δελ ζα θαηαλαισζνχλ ακέζσο, λα απνζεθεπηνχλ ζσζηά.  Θαιχπηεη 
επίζεο ην καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ θαξηλνεηδψλ.  

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ24.1     Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ θαξηλνεηδψλ γηα καγείξεκα 

 

ΞΚΡ24.2     Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ θαξηλνεηδψλ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ24     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ θαξηλνεηδψλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ24.1     Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ θαξηλνεηδψλ γηα καγείξεκα 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα θαξηλνεηδή ερνπλ ηελ θαηάιιειε  
πνηόηεηα θαη πνζφηεηα. 

ΘΑ3 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηα θαξηλνεηδή, πνηόηεηα ή άιια πιηθά 
ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ4 Λα πξνεηνηκάζεηο ηα θαξηλνεηδή ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
θαηάιιειεο βαζηθέο κεζόδνπο πξνεηνηκαζίαο θαη λα 
ηα ζπλδπάζεηο κε άιια πιηθά, έηζη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο θαη ζηηο 
κεζφδνπο καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ5 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα πξνεηνηκαζκέλα θαξηλνεηδή 
κέρξη ην καγείξεκά ηνπο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο, ακέζσο 
κφιηο ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Φαξηλνεηδή 

 Ππαγθέηη, ζπαγθεηίλη/θηδέο 
 Φξέζθα θαξηλνεηδε 
 Καθαξφλη 
 Δgg Pasta: (lasagne, 

noodles, tagliatelli) 
 Γεκηζηά (ξαβηφιη, θαλειιφλη, 

ηνξηειιίλη) 
 Gnocchi 
 Κε δηάθνξα ζρήκαηα  

ΞΔ2  Κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο 
 Βξάζηκν 
 Θξχσκα 
 Αλάκημε κε άιια πιηθά 

ΞΔ3  Άιια πιηθά 
 Θξέαο/πνπιεξηθά 
 Τάξηα θαη ζαιαζζηλά 
 Εσκνί 
 Ιαραληθά 
 Γαιαθηνθνκηθά 
 Κπαραξηθά 

ΞΔ4  Ξνηόηεηα 
 Σξψκα 
 Άξσκα 

ΞΔ5 Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ24.1     Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ θαξηλνεηδψλ γηα καγείξεκα 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ πξνεηνηκάδεηο 

θαξηλνεηδή; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ πξνεηνηκάδεηο ηα θαξηλνεηδή γηα καγείξεκα; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ πξνεηνηκάδεηο θαη απνζεθεχεηο θαξηλνεηδή; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία καγεηξέκαηνο ησλ θαξηλνεηδψλ; 

ΑΓ5 Γηαηί ηα πξνεηνηκαζκέλα θαξηλνεηδή πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε 
ζεξκνθξαζία αζθάιεηαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπο πξηλ απφ ην καγείξεκα, κε 
βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο;  

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα θαξηλνεηδή; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο είλαη θαηάιιειεο γηα ηα δηάθνξα πηάηα θαξηλνεηδψλ; 

ΑΓ8 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ θαγεηψλ; 

 

 

 

 

 
 



 

162  

 

Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ24     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ θαξηλνεηδψλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ24.2     Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ θαξηλνεηδψλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα καγεηξέςεηο ηα θαξηλνεηδή ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 
θαηάιιειε κέζνδν καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ3 Λα εηνηκάζεηο ην πηάην γηα ζεξβίξηζκα ρξεζηκνπνηψληαο 
ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο ηειεηώκαηνο κε βάζε ηε 
ζπληαγή. 

ΘΑ4 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα καγεηξεκέλα θαξηλνεηδή πνπ 
δελ είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε. 

ΘΑ5 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα εληνπίζεηο ζε 
ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα ηνπ θαγεηνχ ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Φαξηλνεηδή 

 Ππαγθέηη, ζπαγθεηίλη/θηδέο 
 Φξέζθα θαξηλνεηδή 
 Καθαξφλη 
 Δgg Pasta: (lasagne, 

noodles, tagliatelli) 
 Γεκηζηά (ξαβηφιη, θαλειιφλη, 

ηνξηειιίλη) 
 Gnocchi 
 Κε δηάθνξα ζρήκαηα  

ΞΔ2  Κέζνδνη καγεηξέκαηνο 
 Βξάζηκν 
 Πνηάξηζκα 
 Πην θνχξλν 

ΞΔ3  Κέζνδνη ηειεηώκαηνο  
 Γαξλίξηζκα 
 Πάιηζα 
 Ρπξί ηξηκκέλν 
 Au Gratin 

ΞΔ4  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Γεχζε 
 Ξαξνπζίαζε 

ΞΔ5  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα  
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε  ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ24.2       Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ θαξηλνεηδψλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ καγεηξεχεηο θαξηλνεηδή; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν καγεηξέκαηνο θαη 
ζεξβηξίζκαηνο ησλ θαξηλνεηδψλ; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ καγεηξεχεηο θαη δηαηεξείο θαξηλνεηδή; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία καγεηξέκαηνο ησλ θαξηλνεηδψλ; 

ΑΓ5 Γηαηί ηα καγεηξεκέλα θαξηλνεηδή πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθαιείαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπο πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα, κε βάζε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα βαζηθά πηάηα θαξηλνεηδψλ; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη καγεηξέκαηνο είλαη θαηάιιειεο γηα ηα δηάθνξα βαζηθά πηάηα 
θαξηλνεηδψλ; 

ΑΓ8 Ξψο αλαγλσξίδεηο φηη ηα θαξηλνεηδή είλαη ςεκέλα ζχκθσλα  κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο 
θαη ηελ πξνηίκεζε ηνπ πειάηε; 

ΑΓ9 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ25     Ξξνεηνηκαζία, ςήζηκν θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πξντφλησλ δχκεο θαη θπιιαξηθψλ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:   

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη, γηα λα  πξνεηνηκαζηνχλ ηα 
βαζηθά πξντφληα δχκεο θαη θπιιαξηθψλ θαη αλ δελ ζα θαηαλαισζνχλ ακέζσο, λα απνζεθεπηνχλ 
ζσζηά. Θαιχπηεη επίζεο ην ςήζηκν θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πξντφλησλ δχκεο θαη θπιιαξηθψλ. 

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ25.1   Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πξντφλησλ δχκεο θαη θπιιαξηθψλ 

 

ΞΚΡ25.2   Τήζηκν θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πξντφλησλ δχκεο θαη θπιιαξηθψλ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ25    Ξξνεηνηκαζία, ςήζηκν θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πξντφλησλ δχκεο θαη θπιιαξηθψλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ25.1      Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πξντφλησλ δχκεο θαη θπιιαξηθψλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη 
είλαη θαζαξνί θαη έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα πξντόληα  δύκεο θαη 
θπιιαξηθώλ είλαη ζηελ θαηάιιειε  πνηόηεηα θαη 
πνζφηεηα. 

ΘΑ3 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηα πξντόληα δύκεο θαη θπιιαξηθώλ, ηελ 
πνηόηεηα ή άιια πιηθά ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ4 Λα πξνεηνηκάζεηο ηα πξντόληα δύκεο θαη 
θπιιαξηθώλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο βαζηθέο 
κεζόδνπο πξνεηνηκαζίαο θαη λα ηα ζπλδπάζεηο κε 
άιια πιηθά, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο θαη ζηηο κεζφδνπο ςεζίκαηνο. 

ΘΑ5 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο, ακέζσο 
κφιηο ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Ξξντόληα 
 Αιεχξη (ζθιεξφ, καιαθφ, 

εκίζθιεξν, νιηθήο αιέζεσο) 
 Ξξνδχκη (αθπδαησκέλν, 

απηνδηάιπην, ζπηηίζην) 
 Ιίπε/ιάδηα 
 Απγά 
 Εάραξε 
 Γάια 
 Λεξφ  

 
ΞΔ2  Εύκεο 
 Αζπξε δχκε 
 Νιηθήο αιέζεσο 
 Δκπινπηηζκέλεο 

 
ΞΔ3  Κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο 
 Αλαθάηεκα 
 Σηχπεκα 
 Κεξηδνπνίεζε 
 Πρεκαηηζκφο 
 Γπάιηζκα 
 Folding (άλνηγκα θχιινπ) 
 Proving (κπάζηκν πξνδπκηνχ) 
 Roling 

 
ΞΔ4  Ξνηόηεηα 
 Ξεξηερφκελν 
 Δκθάληζε 
 Άξσκα 
 Ξπθλφηεηα 

 
ΞΔ5  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα θαη 

πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζπληαγήο 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ25.1    Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πξντφλησλ δχκεο θαη θπιιαξηθψλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ πξνεηνηκάδεηο 

πξντφληα δχκεο θαη θπιιαξηθψλ; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ πξνεηνηκάδεηο  πξντφληα δχκεο θαη θπιιαξηθψλ γηα ςήζηκν; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ πξνεηνηκάδεηο θαη απνζεθεχεηο πξντφληα δχκεο 
θαη θπιιαξηθψλ; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο, ε ζεξκνθξαζία θαη ε πγξαζία θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 
πξντφλησλ δχκεο θαη θπιιαξηθψλ; 

ΑΓ5 Γηαηί ηα πξνεηνηκαζκέλα πξντφληα δχκεο θαη θπιιαξηθψλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ 
απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία αζθάιεηαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπο πξηλ απφ ην 
ςήζηκν, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα πξντφληα δχκεο θαη θπιιαξηθψλ; 

ΑΓ7 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ25     Ξξνεηνηκαζία, ςήζηκν θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πξντφλησλ δχκεο θαη θπιιαξηθψλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ25.2     Τήζηκν θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πξντφλησλ δχκεο θαη θπιιαξηθψλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 
θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί 
θαη έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα ςήζεηο ηα πξντόληα δύκεο θαη θπιιαξηθώλ 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε κέζνδν ςεζίκαηνο. 

ΘΑ3 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα ςεκέλα πξντόληα δύκεο θαη 
θπιιαξηθώλ  πνπ δελ είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε. 

ΘΑ4 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ5 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα εληνπίζεηο ζηνλ 
άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ6 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1 Ξξντόληα δύκεο θαη 
θπιιαξηθώλ 

 Ονιάθηα 
 Buns 
 Donats 
 Γαιιηθά 
 Βάζε πίηζαο 
 Ξίηα 
 Σσξηάηηθα 
 Νιηθήο αιέζεσο 
 Φχιιν κπαθιαβά 
 Φχιιν θαληαΐθη  

ΞΔ2  Κέζνδνη ςεζίκαηνο 
 Πην θνχξλν 
 Ρεγαλεηά 
 Πηε ζάηδε 

ΞΔ3  Ξνηόηεηα 
 Δκθάληζε 
 Ξεξηερφκελν 
 Γεχζε 
 Άξσκα 
 Ξπθλφηεηα 

ΞΔ4 Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα  
 Πε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή 
 ηεο ζπληαγήο 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ25.2     Τήζηκν θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πξντφλησλ δχκεο θαη θπιιαξηθψλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ ςήλεηο πξντφληα δχκεο θαη 

θπιιαξηθψλ; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν ςεζίκαηνο θαη 
ζεξβηξίζκαηνο ησλ πξντφλησλ δχκεο θαη θπιιαξηθψλ; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ ςήλεηο θαη δηαηεξείο πξντφληα δχκεο θαη 
θπιιαξηθψλ;   

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο, ε πγξαζία θαη ε ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο ησλ πξντφλησλ 
δχκεο θαη θπιιαξηθψλ; 

ΑΓ5 Γηαηί ηα ςεκέλα πξντφληα δχκεο θαη θπιιαξηθψλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε 
ζεξκνθξαζία αζθαιείαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπο πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα, κε βάζε 
ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη ςεζίκαηνο θαη επαλαζέξκαλζε είλαη θαηάιιειεο γηα ηα δηάθνξα 
πξντφληα δχκεο θαη θπιιαξηθψλ; 

ΑΓ7 Ξψο αλαγλσξίδεηο φηη ηα πξντφληα δχκεο θαη θπιιαξηθψλ είλαη ςεκέλα ζχκθσλα  κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο θαη ηελ πξνηίκεζε ηνπ πειάηε; 

ΑΓ8 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ26      Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ ςαξηψλ θαη ζαιαζζηλψλ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:       

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη, γηα λα ειεγρζνχλ ηα ςάξηα 
θαη ηα ζαιαζζηλά γηα ζσζηή πνηφηεηα λα πξνεηνηκαζηνχλ θαη αλ δελ ζα θαηαλαισζνχλ ακέζσο, 
λα απνζεθεπηνχλ ζσζηά.  Θαιχπηεη επίζεο ην καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ ςαξηψλ 
θαη ζαιαζζηλψλ.  

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ26.1   Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ ςαξηψλ θαη ζαιαζζηλψλ γηα καγείξεκα 

 

ΞΚΡ26.2   Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ ςαξηψλ θαη ζαιαζζηλψλ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ26     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ ςαξηψλ θαη ζαιαζζηλψλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ26.1    Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ ςαξηψλ θαη ζαιαζζηλψλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα ςάξηα θαη ζαιαζζηλά είλαη ην 
θαηάιιειν είδνο/ θαηεγνξία θαη ε θαηάιιειε  πνηόηεηα 
θαη πνζφηεηα. 

ΘΑ3 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηα ςάξηα θαη ζαιαζζηλά, πνηόηεηα ή άιια 
πιηθά ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ4 Λα πξνεηνηκάζεηο ηα ςάξηα θαη ζαιαζζηλά 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο βαζηθέο κεζόδνπο 
πξνεηνηκαζίαο θαη λα ην ζπλδπάζεηο κε άιια πιηθά, 
έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
ζπληαγήο θαη ζηηο κεζφδνπο καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ5 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα πξνεηνηκαζκέλα ςάξηα θαη 
ζαιαζζηλά κέρξη ην καγείξεκά ηνπο, κε βάζε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο, ακέζσο 
κφιηο ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Τάξηα θαη ζαιαζζηλά 

 Πηξνγγπιά ςάξηα ( π.ρ. 
κπαθαιηάξνο, ηζηπνχξα, 
ιαπξάθη) 

 Δπίπεδα ςάξηα (π.ρ γιψζζα) 
 Ιηπαξά ςάξηα (π.ρ. ζνισκφο, 

πέζηξνθα ηζηπνχξα) 
 Άζπξα ςάξηα 

(π.ρ.κπαθαιηάξνο) 
 Νζηξαθνεηδή 
 Νζηξαθφδεξκα  

ΞΔ2  Κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο 
 Ξιχζηκν 
 Απνιέπηζε 
 Αθαίξεζε δέξκαηνο 
 Μεθνθάιηζκα 
 Θφςηκν ζε κεξίδεο 
 Καξηλάξηζκα 

ΞΔ3  Άιια πιηθά 
 Αιεχξη 
 Θαπίξα 
 Απγά 
 Γάια 
 Ιεησκέλν βνχηπξν/ιάδη 
 Αξσκαηηθά 

ΞΔ4  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Δκθάληζε 

ΞΔ5  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα θαη 

πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ26.1     Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ ςαξηψλ θαη ζαιαζζηλψλ γηα καγείξεκα 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ πξνεηνηκάδεηο ςάξηα 

θαη ζαιαζζηλά; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ πξνεηνηκάδεηο ηα ςάξηα θαη ζαιαζζηλά γηα καγείξεκα; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ πξνεηνηκάδεηο θαη απνζεθεχεηο ςάξηα θαη 
ζαιαζζηλά; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία, φηαλ πξνεηνηκάδεηο ςάξηα θαη 
ζαιαζζηλά; 

ΑΓ5 Γηαηί ηα πξνεηνηκαζκέλα ςάξηα θαη ζαιαζζηλά πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε 
ζεξκνθξαζία αζθάιεηαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπο πξηλ απφ ην καγείξεκα, κε βάζε 
ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα ςάξηα θαη ζαιαζζηλά; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο είλαη θαηάιιειεο γηα ηα δηάθνξα είδε ςαξηψλ θαη 
ζαιαζζηλψλ; 

ΑΓ8 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ26     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ ςαξηψλ θαη ζαιαζζηλψλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ26.2     Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ ςαξηψλ θαη ζαιαζζηλψλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2  Λα καγεηξέςεηο ην θάζε θνκκάηη ςαξηώλ θαη 
ζαιαζζηλώλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο  
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε κέζνδν 
καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ3 Λα εηνηκάζεηο ην πηάην γηα ζεξβίξηζκα ρξεζηκνπνηψληαο 
ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο παξνπζίαζεο. 

ΘΑ4 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα καγεηξεκέλα ςάξηα θαη 
ζαιαζζηλά πνπ δελ είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε. 

ΘΑ5 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν καγεηξέκαηνο, ακέζσο 
κφιηο ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα εληνπίζεηο ζε 
ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα ηνπ θαγεηνχ ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Τάξηα θαη ζαιαζζηλά 

 Πηξνγγπιά ςάξηα ( π.ρ. 
κπαθαιηάξνο, ηζηπνχξα, 
ιαπξάθη) 

 Δπίπεδα ςάξηα (π.ρ γιψζζα) 
 Ιηπαξά ςάξηα (π.ρ. ζνισκφο, 

πέζηξνθα ηζηπνχξα) 
 Άζπξα ςάξηα (π.ρ.  

κπαθαιηάξνο) 
 Νζηξαθνεηδή 
 Νζηξαθφδεξκα  

ΞΔ2 Κέζνδνη καγεηξέκαηνο 
 Πράξα/ Θάξβνπλα 
 Φνχξλνο 
 Ρεγάληζκα (deep or shallow 

frying) 
 Βξαζηφ 
 Πε αηκφ 
 Ξνζηέ/ θνπξκπνπγηφλ 
 Θξαηηλέ 

ΞΔ3  Θνκκάηηα 
 Φηιέην 
 Supreme 
 goujon 
 Φέηα 
 Paupiette 
 Troncon 
 Delice 
 Νιφθιεξν  

ΞΔ4 Ξαξνπζίαζε  
 Γαξληηνχξεο θαη/ή ζάιηζα 

ΞΔ5  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Γεχζε 
 Ξαξνπζίαζε 
 Δκθάληζε 

ΞΔ6  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα θαη 

πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ26.2     Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ ςαξηψλ θαη ζαιαζζηλψλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ καγεηξεχεηο ςάξηα θαη ζαιαζζηλά; 

ΑΓ2 Ρη πξέπεη λα γλσξίδεηο γηα ην ζεκείν πνπ ζα ππεξζεξκαλζεί ην ιάδη ζε κε ειεγρφκελν 
επίπεδν; 

ΑΓ3 Ξνηέο είλαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηο, φηαλ ην ιάδη ππεξζεξκαλζεί ζε κε 
ειεγρφκελν επίπεδν; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξφ ην ρψξν καγεηξέκαηνο θαη 
ζεξβηξίζκαηνο ησλ βαζηθψλ πηάησλ ςαξηψλ θαη ζαιαζζηλψλ; 

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ καγεηξεχεηο θαη δηαηεξείο ςάξηα θαη ζαιαζζηλά; 

ΑΓ6 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία, φηαλ καγεηξεχεηο ςάξηα θαη ζαιαζζηλά; 

ΑΓ7 Γηαηί ηα καγεηξεκέλα ςάξηα θαη ζαιαζζηλά πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε 
ζεξκνθξαζία αζθαιείαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπο πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα, κε βάζε 
ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ8 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα ςάξηα θαη ζαιαζζηλά; 

ΑΓ9 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη καγεηξέκαηνο είλαη θαηάιιειεο γηα ηα δηάθνξα είδε ςαξηψλ θαη 
ζαιαζζηλψλ; 

ΑΓ10 Ξσο αλαγλσξίδεηο φηη ηα ςάξηα θαη ζαιαζζηλά είλαη ςεκέλα ζχκθσλα  κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ζπληαγήο θαη ηελ πξνηίκεζε ηνπ πειάηε; 

ΑΓ11 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ27     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ πνπιεξηθψλ θαη θπλεγίνπ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:      

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα πξνεηνηκαζηνχλ ηα 
πηάηα πνπιεξηθψλ θαη θπλεγίνπ θαη αλ δελ ζα θαηαλαισζνχλ ακέζσο, λα απνζεθεπηνχλ ζσζηά.  
Θαιχπηεη επίζεο ην καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ πνπιεξηθψλ θαη θπλεγίνπ. 

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ27.1   Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ πνπιεξηθψλ θαη θπλεγίνπ γηα καγείξεκα 

 

ΞΚΡ27.2   Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ πνπιεξηθψλ θαη θπλεγίνπ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ27     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ πνπιεξηθψλ θαη θπλεγίνπ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ27.1     Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ πνπιεξηθψλ θαη θπλεγίνπ γηα καγείξεκα 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα πνπιεξηθά θαη θπλήγηα είλαη 
ζηελ θαηάιιειε  πνηόηεηα θαη πνζφηεηα. 

ΘΑ3 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηα πνπιεξηθά θαη θπλήγηα, πνηόηεηα ή 
άιια πιηθά ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ4 Λα πξνεηνηκάζεηο ηα πνπιεξηθά θαη θπλήγηα 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο βαζηθέο κεζόδνπο 
πξνεηνηκαζίαο θαη λα ηα ζπλδπάζεηο κε άιια πιηθά, 
έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
ζπληαγήο θαη ζηηο κεζφδνπο καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ5 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα πξνεηνηκαζκέλα πνπιεξηθά 
θαη θπλήγηα κέρξη ην καγείξεκα ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο, ακέζσο 
κφιηο ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Ξνπιεξηθά θαη θπλήγηα 

 Θνηφπνπιν 
 Ξάπηα 
 Γαινπνχια 
 Ιαγφο 
 Διάθη 
 Ξέξδηθα 
 Νξηχθη 
 Φαζηαλφο 
 Θαη άιια 

ΞΔ2  Κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο 
 Πίηεκα 
 Μεπάγσκα 
 Μεθνθθάιηζκα 
 Ξιχζηκν 
 Ρεκαρηζκφο 
 Καξηλάξηζκα 
 Ξαλέ 
 Mαξηλαξηζκα 

ΞΔ3  Άιια πιηθά 
 Αιεχξη 
 Θαπίξα 
 Απγά 

ΞΔ4  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Δκθάληζε 

ΞΔ5  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα θαη 

πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ27.1     Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ πνπιεξηθψλ θαη θπλεγίνπ γηα καγείξεκα 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ πξνεηνηκάδεηο 

πνπιεξηθά θαη θπλήγηα; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ πξνεηνηκάδεηο ηα πνπιεξηθά θαη θπλήγηα γηα καγείξεκα; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ πξνεηνηκάδεηο πνπιεξηθά θαη θπλήγηα γηα ζίηεκα, 
καξηλάξηζκα θαη καγείξεκα; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία καγεηξέκαηνο ησλ πνπιεξηθψλ θαη 
θπλεγίνπ; 

ΑΓ5 Γηαηί ηα πξνεηνηκαζκέλα πνπιεξηθά θαη θπλήγηα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε 
ζεξκνθξαζία αζθάιεηαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο πξηλ απφ ην καγείξεκα, κε βάζε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα πνπιεξηθά θαη θπλήγηα; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο είλαη θαηάιιειεο γηα ηα δηάθνξα πηάηα πνπιεξηθψλ θαη 
θπλεγίνπ; 

ΑΓ8 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ27      Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ πνπιεξηθψλ θαη 
θπλεγίνπ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ27.2     Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ πνπιεξηθψλ θαη θπλεγίνπ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα καγεηξέςεηο ηα πνπιεξηθά θαη θπλήγηα ζχκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 
θαηάιιειε κέζνδν καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ3 Λα εηνηκάζεηο ην πηάην γηα ζεξβίξηζκα ρξεζηκνπνηψληαο 
ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο ηειεηώκαηνο. 

ΘΑ4 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα καγεηξεκέλα πνπιεξηθά θαη 
θπλήγηα πνπ δελ είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε. 

ΘΑ5 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα εληνπίζεηο ζε 
ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα ηνπ θαγεηνχ ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Ξνπιεξηθά θαη 
θπλήγηα 
 Θνηφπνπιν 
 Ξάπηα 
 Γαινπνχια 
 Ιαγφο 
 Διάθη 
 Ξέξδηθα 
 Νξηχθη 
 Φαζηαλφο 
 Θαη άιια 

ΞΔ2  Κέζνδνη καγεηξέκαηνο 
 Πράξα/Θάξβνπλα 
 Φνχξλνο/Οφζην/Ξξαηδέ (braise) 
 Ρεγάληζκα (deep or shalow 

frying) 
 Βξαζηφ 
 Πε αηκφ 
 Πνηέ 
 Πε θαηζαξφια (stew, ragout) 

ΞΔ3  Κέζνδνη ηειεηώκαηνο 

 Γαξληηνχξεο θαη/ή ζάιηζα  

ΞΔ4  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Γεχζε 
 Ξαξνπζίαζε 

ΞΔ5  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα θαη 

πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα  
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 

 

 



 

181  

 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ27.2     Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ πνπιεξηθψλ θαη θπλεγίνπ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ καγεηξεχεηο πνπιεξηθά θαη 

θπλήγηα; 

ΑΓ2 Ρη πξέπεη λα γλσξίδεηο γηα ην ζεκείν πνπ ζα ππεξζεξκαλζεί ην ιάδη ζε κε ειεγρφκελν 
επίπεδν; 

ΑΓ3 Ξνηέο είλαη νη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηο φηαλ ππεξζεξκαλζεί ην ιάδη 
ζε κε ειεγρφκελν επίπεδν; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν καγεηξέκαηνο θαη 
ζεξβηξίζκαηνο ησλ βαζηθψλ πηάησλ πνπιεξηθψλ θαη θπλεγίνπ; 

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ καγεηξεχεηο θαη δηαηεξείο πνπιεξηθά θαη 
θπλήγηα;    

ΑΓ6 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία καγεηξέκαηνο πνπιεξηθψλ θαη θπλεγίνπ; 

ΑΓ7 Γηαηί ηα καγεηξεκέλα πνπιεξηθά θαη θπλήγηα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε 
ζεξκνθξαζία αζθαιείαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπο πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα, κε 
βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ8 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα βαζηθά πηάηα πνπιεξηθψλ θαη θπλεγίνπ; 

ΑΓ9 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη καγεηξέκαηνο είλαη θαηάιιειεο γηα ηα δηάθνξα πηάηα πνπιεξηθψλ θαη 
θπλεγίνπ; 

ΑΓ10 Ξψο αλαγλσξίδεηο φηη ηα πνπιεξηθά θαη θπλήγηα είλαη ςεκέλα ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο ζπληαγήο θαη ηελ πξνηίκεζε ηνπ πειάηε; 

ΑΓ11 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ28     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ θξεάησλ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:   

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ειεγρζεί ην θξέαο γηα 
ζσζηή πνηφηεηα λα πξνεηνηκαζηεί  θαη αλ δελ ζα θαηαλαισζεί ακέζσο λα απνζεθεπηεί ζσζηά.  
Θαιχπηεη επίζεο ην καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ θξεάησλ.  

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ28.1   Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ θξεάησλ γηα καγείξεκα 

 

ΞΚΡ28.2   Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ θξεάησλ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ28     Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ θξεάησλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ28.1     Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ θξεάησλ γηα καγείξεκα 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ην θξέαο είλαη ην θαηάιιειν είδνο/ 
θαηεγνξία θαη ε θαηάιιειε  πνηόηεηα θαη πνζφηεηα. 

ΘΑ3 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ην θξέαο, πνηόηεηα ή άιια πιηθά ζηνλ 
άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ4 Λα πξνεηνηκάζεηο ην θξέαο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
θαηάιιειεο βαζηθέο κεζόδνπο πξνεηνηκαζίαο θαη λα 
ην ζπλδπάζεηο κε άιια πιηθά, έηζη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο θαη ζηηο 
κεζφδνπο καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ5 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ην πξνεηνηκαζκέλν θξέαο κέρξη 
ην καγείξεκα ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο, ακέζσο 
κφιηο ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Θξέαο 

 Θφθθηλν θξέαο (βνδηλφ, 
αξλίζην) 

 Αζπξν θξέαο (κνζραξίζην, 
ρνηξηλφ)  

ΞΔ2  Κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο 
 Μεπάγσκα 
 Μεθνθθάιηζκα 
 Ξιχζηκν 
 Ρεκαρηζκφο 
 Καξηλάξηζκα 

ΞΔ3  Άιια πιηθά 
 Αιεχξη 
 Θαπίξα 
 Απγά 

ΞΔ4  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Δκθάληζε 

ΞΔ5  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ28.1     Ξξνεηνηκαζία βαζηθψλ πηάησλ θξεάησλ γηα καγείξεκα 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ πξνεηνηκάδεηο θξέαο; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ πξνεηνηκάδεηο ην θξέαο γηα καγείξεκα; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ πξνεηνηκάδεηο θαη απνζεθεχεηο θξέαο; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία, φηαλ πξνεηνηκάδεηο θξέαο; 

ΑΓ5 Γηαηί ην πξνεηνηκαζκέλν θξέαο πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθάιεηαο αλάινγν κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ πξηλ απφ ην καγείξεκα, κε βάζε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο;  

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζην θξέαο; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο είλαη θαηάιιειεο γηα ηα δηάθνξα είδε θξεάησλ; 

ΑΓ8 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ28    Ξξνεηνηκαζία, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ θξεάησλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ28.2    Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ θξεάησλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα καγεηξέςεηο ην θξέαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ζπληαγήο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε κέζνδν 
καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ3 Λα εηνηκάζεηο ην πηάην γηα ζεξβίξηζκα ρξεζηκνπνηψληαο 
ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο παξνπζίαζεο. 

ΘΑ4 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ην καγεηξεκέλν θξέαο πνπ δελ 
είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε. 

ΘΑ5 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα εληνπίζεηο ζε 
ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα ηνπ θαγεηνχ ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Θξέαο 

 Θφθθηλν θξέαο (βνδηλφ, 
αξλί) 

 Άζπξν θξέαο (κνζράξη, 
ρνηξηλφ) 

ΞΔ2  Κέζνδνη καγεηξέκαηνο 
 Πράξα 
 Θάξβνπλα 
 Φνχξλνο/Οφζην/Ξξαηδέ 
 Ρεγάληζκα (deep or shalow 

frying) 
 Βξαζηφ 
 Πε αηκφ 
 Πνηέ 
 Πε θαηζαξφια (stew) 

ΞΔ3  Ξαξνπζίαζε  

 Γαξληηνχξεο θαη/ή ζάιηζα 

ΞΔ4  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Γεχζε 
 Ξαξνπζίαζε 
 Δκθάληζε 

ΞΔ5  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ28.2    Καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ πηάησλ θξεάησλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ καγεηξεχεηο θξέαο; 

ΑΓ2 Ρη πξέπεη λα γλσξίδεηο γηα ην ζεκείν πνπ ζα ππεξζεξκαλζεί ην ιάδη ζε κε ειεγρφκελν 
επίπεδν; 

ΑΓ3 Ξνηέο είλαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηο, φηαλ ππεξζεξκαλζεί ην ιάδη ζε κε 
ειεγρφκελν επίπεδν; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν καγεηξέκαηνο θαη 
ζεξβηξίζκαηνο ησλ βαζηθψλ πηάησλ θξεάησλ; 

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ καγεηξεχεηο θαη δηαηεξείο θξέαο; 

ΑΓ6 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία, φηαλ καγεηξεχεηο θξέαο; 

ΑΓ7 Γηαηί ην καγεηξεκέλν θξέαο πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία αζθαιείαο 
αλάινγν κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ8 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζην θξέαο; 

ΑΓ9 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη καγεηξέκαηνο είλαη θαηάιιειεο γηα ηα δηάθνξα είδε θξεάησλ; 

ΑΓ10 Ξσο αλαγλσξίδεηο φηη ην θξέαο είλαη ςεκέλν ζχκθσλα  κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο θαη 
ηελ πξνηίκεζε ηνπ πειάηε; 

ΑΓ11 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ29     Δηνηκαζία θαη παξνπζίαζε θξχνπ κπνπθέ θαη απιψλ θαη ζχλζεησλ ζάληνπηηο 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:     

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη, γηα λα  πξνεηνηκαζηνχλ θαη 
λα παξνπζηαζηνχλ ηα είδε θξχνπ κπνπθέ θαη ηα απιά θαη ζχλζεηα ζάληνπηηο. 

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ29.1   Δηνηκαζία θαη παξνπζίαζε θξχνπ κπνπθέ 

 

ΞΚΡ29.2   Δηνηκαζία θαη παξνπζίαζε απιψλ θαη ζχλζεησλ ζάληνπηηο 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ29     Δηνηκαζία θαη παξνπζίαζε θξχνπ κπνπθέ θαη απιψλ θαη ζχλζεησλ ζάληνπηηο 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ29.1    Δηνηκαζία θαη παξνπζίαζε θξχνπ κπνπθέ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο εθάζηνηε 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα θύξηα πιηθά θαη ηα πιηθά 
γαξληξίζκαηνο είλαη ζηελ θαηάιιειε πνηόηεηα θαη 
πνζφηεηα. 

ΘΑ3 Λα πξνεηνηκάζεηο ηα πιηθά γηα ην θξχν κπνπθέ 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο πξνεηνηκαζίαο. 

ΘΑ4 Λα εηνηκάζεηο ηα θύξηα πιηθά ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
θαηάιιειεο κεζόδνπο πξνεηνηκαζίαο θαη λα ηα 
δηαθνζκήζεηο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο. 

ΘΑ5 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα εηνηκαζκέλα είδε θξχνπ κπνπθέ 
κέρξη ηελ παξνπζίαζή ηνπο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ην θξχν κπνπθέ θαηά ηελ παξνπζίαζε 
ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα απνζεθεχζεηο ζσζηά θαγεηφ ην νπνίν δελ θαηαλαιψζεθε. 

ΘΑ8 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ9 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα εληνπίζεηο ζε ζρέζε 
κε ηελ πνηόηεηα ηνπ θαγεηνχ ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ10 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη 
ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Θύξηα πιηθά 
 Ξξνεηνηκαζκέλεο βαζηθέο 

ζαιάηεο (απιέο θαη 
ζχλζεηεο) 

 Οφζηα/βξαζηά (θξέαηα θαη 
πνπιεξηθά) 

 Αιιαληηθά 
 Τάξηα θαη ζαιαζζηλά 
 Γαιαθηνθνκηθά 
 Ρεξξίλεο (terrines) 
 Ξαηέ (paté) 
 Galantines 
 Φξνχηα θαη γιπθά 

ΞΔ2  ιηθά γαξληξίζκαηνο 
 Φξνχηα 
 Ιαραληθά 
 Αξσκαηηθά 
 Πάιηζεο 

ΞΔ3  Κέζνδνη 
 πξνεηνηκαζίαο 

 Θφςηκν 
 Κεξηδνπνίεζε 
 Γαξλίξηζκα 

ΞΔ4  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Γεχζε 
 Ξαξνπζίαζε 

ΞΔ5  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ29.1    Δηνηκαζία θαη παξνπζίαζε θξχνπ κπνπθέ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ εηνηκάδεηο θαη 

παξνπζηάδεηο θξχν κπνπθέ; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν εηνηκαζίαο θαη παξνπζίαζεο 
ηνπ  θξχνπ κπνπθέ; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ εηνηκάδεηο, δηαηεξείο θαη παξνπζηάδεηο είδε 
θξχνπ κπνπθέ; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία  εηνηκαζίαο θαη παξνπζίαζεο ησλ εηδψλ 
θξχνπ κπνπθέ; 

ΑΓ5 Γηαηί ηα εηνηκαζκέλα είδε θξχνπ κπνπθέ πξέπεη λα  δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε 
ζεξκνθξαζία αζθάιεηαο πξηλ θαη θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηελ εηνηκαζία θαη παξνπζίαζε θξχνπ κπνπθέ; 

ΑΓ7 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ29    Δηνηκαζία θαη παξνπζίαζε θξχνπ κπνπθέ θαη απιψλ θαη ζχλζεησλ ζάληνπηηο 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ29.2     Δηνηκαζία θαη παξνπζίαζε απιψλ θαη ζχλζεησλ ζάληνπηηο 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο εθάζηνηε 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ην ςσκί θαη ηα άιια πιηθά είλαη ζηελ 
θαηάιιειε πνηόηεηα θαη πνζφηεηα. 

ΘΑ3 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε ζρέζε 
κε ην ςσκί, ή άιια πιηθά ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ4 Λα πξνεηνηκάζεηο ην έηνηκν ςσκί θαη ηα άιια πιηθά 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο. 

ΘΑ5 Λα εηνηκάζεηο θαη παξνπζηάζεηο ηα ζάληνπηηο, έηζη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο. 

ΘΑ6 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα ζάληνπηηο κέρξη ην ζεξβίξηζκά 
ηνπο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ8 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη 
ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Τσκί 

 Άζπξν ςσκί ζε θέηεο 
(pullman) 

 Καχξν ςσκί ζε θέηεο 
 Θππξηαθφ ςσκί 
 Γαιιηθφ ςσκί  (french 

baquet) 
 Οφινη 
 Ξίηα 
 Θαη άιια 

ΞΔ2  Άιια πιηθά 
 Θξέαηα θαη πνπιεξηθά 
 Τάξηα θαη ζαιαζζηλά 
 Φξέζθα ιαραληθά/θξνχηα 
 Απγά 
 Γαιαθηνθνκηθά 
 Πάιηζεο 
 Αιιαληηθά 

ΞΔ3  Πάληνπηηο 
 Απιά  
 Πχλζεηα (club, submarines, 

hot dogs) 
 Θαλαπέ 

ΞΔ4  Ξνηόηεηα 
 Δκθάληζε 
 Άξσκα 
 Γεχζε 

ΞΔ5  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ29.2    Δηνηκαζία θαη παξνπζίαζε απιψλ θαη ζχλζεησλ ζάληνπηηο 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ εηνηκάδεηο θαη 

παξνπζηάδεηο ζάληνπηηο; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν εηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ εηνηκάδεηο ζάληνπηηο; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ εηνηκάδεηο ηα ζάληνπηηο; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία εηνηκαζίαο θαη παξνπζίαζεο ησλ 
ζάληνπηηο; 

ΑΓ5 Γηαηί ηα εηνηκαζκέλα ζάληνπηηο πξέπεη λα  δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθάιεηαο πξηλ απφ ηελ παξνπζίαζή ηνπο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα ζάληνπηηο; 

ΑΓ7 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ;. 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ30       Ξξνεηνηκαζία, ςήζηκν, γαξλίξηζκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ δεζηψλ θαη θξχσλ επηδνξπίσλ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:  

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη, γηα λα πξνεηνηκαζηνχλ ηα βαζηθά 
δεζηά θαη θξχα επηδφξπηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ςεζνχλ γαξληξηζηνχλ θαη ζεξβηξηζηνχλ. 

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ30.1    Ξξνεηνηκαζία ςήζηκν γαξλίξηζκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ δεζηψλ θαη θξχσλ επηδνξπίσλ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ30     Ξξνεηνηκαζία, ςήζηκν, γαξλίξηζκα θαη ζεξβξίξηζκα βαζηθψλ δεζηψλ θαη θξχσλ επηδνξπίσλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ30.1    Ξξνεηνηκαζία, ςήζηκν γαξλίξηζκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ δεζηψλ θαη θξχσλ επηδνξπίσλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα δεζηά θαη θξύα επηδόξπηα είλαη 
ην θαηάιιειν είδνο θαη ε θαηάιιειε  πνηόηεηα θαη 
πνζφηεηα. 

ΘΑ3 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηα δεζηά θαη  θξύα επηδόξπηα, ηελ 
πνηόηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ 
ζνπ. 

ΘΑ4 Λα πξνεηνηκάζεηο ηα δεζηά θαη θξύα επηδόξπηα 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο βαζηθέο κεζόδνπο 
πξνεηνηκαζίαο θαη ςεθίζκαηνο θαη λα ηα ζπλδπάζεηο 
κε άιια πιηθά, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο θαη ζηηο κεζφδνπο 
καγεηξέκαηνο. 

ΘΑ5 Λα ηειεηψζεηο ηα δεζηά θαη θξύα επηδόξπηα 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο 
ηειεηώκαηνο. 

ΘΑ6 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα εηνηκαζκέλα δεζηά θαη θξύα 
επηδόξπηα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο, ακέζσο 
κφιηο ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ8 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 

ΞΔ1  Δπηδόξπηα 
 Ράξηεο 
 Εχκε choux 
 Ξαληεζπάλη 
 Καξέγθα 
 Θξεκψδε (Bavarois, mousse) 
 Ξαγσηά/coupes/bombes/ 

θαζάηεο 
 Φπιιαξηθά/ηαςηνχ 
 Θππξηαθά 
 Φξνχηα/θξνπηνζαιάηα 
 Jelly 

ΞΔ2  Κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο 
 Αλαθάηεκα/αλάκημε 
 Κεξηδνπνίεζε 
 Πρεκαηηζκφο 
 Γαξλίξηζκα 
 Γέκηζκα 

ΞΔ3 Κέζνδνη ςεζίκαηνο 
 Πην θνχξλν 
 Πηνλ αηκφ 
 Bain Marie  
 Ππλδπαζκέλεο κέζνδνη 

ΞΔ4  Κέζνδνη ηειεηώκαηνο 
 Γπάιηζκα (glazing) 
 Μεθνξκάξηζκα  
 Γαξλίξηζκα 
 Kξαηηλέ 
 Άλακκα 

ΞΔ5  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Δκθάληζε 
 Ξεξηερφκελν 
 Ξπθλφηεηα 
 Γεχζε 

ΞΔ6  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα θαη 

πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ30.1    Ξξνεηνηκαζία, ςήζηκν γαξλίξηζκα θαη ζεξβίξηζκα βαζηθψλ δεζηψλ θαη θξχσλ επηδνξπίσλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ εηνηκάδεηο βαζηθά δεζηά θαη 

θξχα επηδφξπηα; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν εηνηκαζίαο θαη ηνλ εμνπιηζκφ, 
φηαλ εηνηκάδεηο δεζηά θαη θξχα επηδφξπηα; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ εηνηκάδεηο θαη απνζεθεχεηο δεζηά θαη θξχα 
επηδφξπηα; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία, φηαλ εηνηκάδεηο δεζηά θαη θξχα επηδφξπηα; 

ΑΓ5 Γηαηί ηα δεζηά θαη θξχα επηδφξπηα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθάιεηαο αλάινγα κε ην ρξφλν ζεξβηξίζκαηφο ηνπο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα δεζηά θαη θξχα επηδφξπηα; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη εηνηκαζίαο είλαη θαηάιιειεο γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δεζηψλ θαη θξχσλ 
επηδνξπίσλ; 

ΑΓ8 Ξνηεο κέζνδνη ςεζίκαηνο είλαη θαηάιιειεο γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δεζηψλ θαη θξχσλ 
επηδνξπίσλ; 

ΑΓ9 Ξψο αλαγλσξίδεηο, φηαλ δηαθνξεηηθά δεζηά θαη θξχα επηδφξπηα έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο; 

ΑΓ10 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο 
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ31    Ξξνεηνηκαζία, ςήζηκν, γέκηζκα θαη δηαθφζκεζε βαζηθψλ γιπθηζκάησλ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:      

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία  ην 
ςήζηκν ην γέκηζκα θαη ηε δηαθφζκεζε βαζηθψλ γιπθηζκάησλ. 

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ31.1    Ξξνεηνηκαζία, ςήζηκν, γέκηζκα θαη δηαθφζκεζε βαζηθψλ γιπθηζκάησλ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ31     Ξξνεηνηκαζία, ςήζηκν, γέκηζκα θαη δηαθφζκεζε βαζηθψλ γιπθηζκάησλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ31.1    Ξξνεηνηκαζία, ςήζηκν, γέκηζκα θαη δηαθφζκεζε βαζηθψλ γιπθηζκάησλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν 
απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη 
είλαη θαζαξνί θαη έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο νη βαζηθέο δύκεο θαη νη γεκίζεηο 
θαη δηαθνζκήζεηο ησλ γιπθηζκάησλ είλαη ζηελ 
θαηάιιειε  πνηόηεηα θαη πνζφηεηα. 

ΘΑ3 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο 
ζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα θαη πνζφηεηα ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ4 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα πξνεηνηκαζκέλα 
γιπθίζκαηα (γεκίζεηο θαη δηαθνζκήζεηο) ζχκθσλα κε 
ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ζπληαγήο. 

ΘΑ5 Λα ηειεηψζεηο ηηο γεκίζεηο θαη δηαθνζκήζεηο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνθαζνξηζκέλεο κεζόδνπο 
ηειεηώκαηνο. 

ΘΑ6 Λα πξνεηνηκάζεηο ηηο γεκίζεηο θαη δηαθνζκήζεηο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο βαζηθέο κεζόδνπο 
πξνεηνηκαζίαο θαη λα ηα ζπλδπάζεηο κε άιια πιηθά, 
έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
ζπληαγήο. 

ΘΑ7 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εξγαζίαο, ακέζσο 
κφιηο ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ8 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 
κε απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Γεκίζεηο θαη δηαθνζκήζεηο  

 Icing 
 Ακπγδαισηφ (marzipan) 
 Fondan 
 Θξέκεο/Βνπηπξφθξεκεο/mousse/ 

bavarois 
 Γεκίζεηο θξνχησλ/Φξέζθα, 

θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα 
θξνχηα 

 Πνθνιάηα 
ΞΔ2 Βαζηθέο δύκεο (βάζεηο 
γιπθηζκάησλ) 

 Ξαληεζπάλη 
 Pate braise 
 Pate sucree 
 Pate a choux 
 Nougatine 
 Πθνιηάηα 
 Royale 
 Καξέγθα 
 Θαη αιια 

ΞΔ3  Κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο 
 Πρεδηαζκφο 
 Άπισκα 
 Γέκηζκα 
 Άρληζκα 
 Δπηθάιπςε 
 Γαξλίξηζκα 
 Πθάιηζκα 

ΞΔ4  Κέζνδνη ηειεηώκαηνο 
 Σξψκα 
 Γεχζε (flavour) 
 Glazing 

ΞΔ5  Ξνηόηεηα 
 Άξσκα 
 Δκθάληζε 
 Ξεξηερφκελν 
 Ξπθλφηεηα 

ΞΔ6  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα θαη 

πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ31.1     Ξξνεηνηκαζία, ςήζηκν, γέκηζκα θαη δηαθφζκεζε βαζηθψλ γιπθηζκάησλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ εηνηκάδεηο βαζηθά 

γιπθίζκαηα; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν εηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ εηνηκάδεηο βαζηθά γιπθίζκαηα; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ εηνηκάδεηο βαζηθά γιπθίζκαηα; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία, φηαλ εηνηκάδεηο βαζηθά γιπθίζκαηα; 

ΑΓ5 Γηαηί ηα βαζηθά γιπθίζκαηα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθάιεηαο αλάινγα κε ην ρξφλν ζεξβηξίζκαηφο ηνπο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα βαζηθά γιπθίζκαηα; 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη εηνηκαζίαο είλαη θαηάιιειεο γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο βαζηθψλ 
γιπθηζκάησλ; 

ΑΓ8 Ξνηεο κέζνδνη ςεζίκαηνο είλαη θαηάιιειεο γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο βαζηθψλ γιπθηζκάησλ; 

ΑΓ9 Ξψο αλαγλσξίδεηο, φηαλ δηαθνξεηηθά βαζηθά γιπθίζκαηα έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο; 

ΑΓ10 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε ησλ παξαζθεπαδφκελσλ γιπθηζκάησλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ32    Δθαξκνγή θαη έιεγρνο θαλφλσλ πγηεηλήο θαη νδεγηψλ ζπζηήκαηνο HACCP  

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:      

Νη ηθαλφηεηεο θαη νη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε εθαξκνγή θαη έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο 
HACCP [πξνιεπηηθήο πγηεηλήο] εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ απφ παζνγφλα κηθξφβηα 
ε άιιεο αηηίεο. 
 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 
 
 

ΞΚΡ32.1       Δθαξκνγή Ππζηήκαηνο 

 

ΞΚΡ32.2       Έιεγρνο Ππζηήκαηνο 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

204  

 
Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:    

ΞΚΡ32     Δθαξκνγή θαη έιεγρνο θαλφλσλ πγηεηλήο θαη νδεγηψλ ζπζηήκαηνο  HACCP  

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ32.1     Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Θαζηέξσζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ Πεκείσλ   
Ππζηήκαηνο HACCP θαη ησλ θξίζηκσλ νξίσλ ηνπο.  

ΘΑ2 Λα εθαξκφδεηο πηζηά ηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο παξαθνινχζεζεο, κε ζθνπφ ηε 
ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο θαη ηε δηαηήξεζε απηήο ππφ 
έιεγρν ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 
HACCP .  

ΘΑ3 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP ψζηε  
λα ειαρηζηνπνηνχληε νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηελ παξαγσγή ησλ ηξνθίκσλ ζε φια ηα ζηάδηα.  

ΘΑ4 Λα εθαξκφδεηο ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξίζηκσλ νξίσλ, ηα 
νπνία πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη 
θάζε ccp βξίζθεηαη ππφ έιεγρν ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

ΘΑ5 Λα αμηνινγείο ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο θαη ηελ 
ζνβαξφηεηα ησλ θηλδχλσλ θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ 
πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν απηψλ. 

KA6 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
πθηζηάκελε λνκνζεζία. 

ΘΑ7 Λα αθνινπζείο πηζηά ηηο νδεγίεο πεξί ηξνθίκσλ ηεο 
ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. 

 
 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Πεκεία Ππζηήκαηνο 
HACCP 
 Απαηηήζεηο 
 Γηαδηθαζίεο 
 ΘΠΔ & θξίζηκα φξηα 
 Έγγξαθα θαη 
 Αξρεηνζέηεζε 
 Δπαιήζεπζε 

ΞΔ2  Ξηζαλνί θίλδπλνη 
 Κηθξνβηνινγηθή επηκφιπλζε 
 Σεκηθή επηκφιπλζε 
 Φπζηθή επηκφιπλζε 

 
ΞΔ3  Ηζρύνπζα λνκνζεζία  
 Θαλνληζκνί ζε ζρέζε κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 
παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ 
ηξνθίκσλ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ32.1     Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Γηαηί πξέπεη λα γλσξίδεηο ην πξνιεπηηθφ ζχζηεκα HACCP  θαη γηαηί είλαη ζεκαληηθφ ζηελ 

εξγαζία ζνπ; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία  πγηεηλήο 
ησλ ηξνθίκσλ; 

ΑΓ3 Ξνχ κπνξείο λα απεπζπλζείο γηα έγθπξε πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία  αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ; 

ΑΓ4 Ξνηνπο θαλνληζκνχο πγηεηλήο πξνθχιαμεο πξέπεη λα εθαξκφδεηο ζην δηθφ ζνπ ρψξν 
εξγαζίαο; 

ΑΓ5 Γηαηί πξέπεη λα γλσξίδεηο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο ζην ζχζηεκα αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ;  

ΑΓ6 Ρη είλαη ηα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ; 

ΑΓ7 Γηαηί θαη ζε πνηνλ πξέπεη λα αλαθέξεηο ηπρφλ απφθιεζε ζηα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ [ΘΠΔ] 
ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο ηνπ ηξνθίκνπ; 

ΑΓ8 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο ηε ζσζηή ξνή ηνπ δηαγξάκκαηνο; 

ΑΓ9 Ξνηα είλαη ηα νθέιε εθαξκνγήο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:     

ΞΚΡ32     Δθαξκνγή θαη έιεγρνο θαλφλσλ πγηεηλήο θαη νδεγηψλ ζπζηήκαηνο HACCP  

 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ32.2     Έιεγρνο Ππζηήκαηνο 

 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα εθαξκφδεηο ζρνιαζηηθνχο έιεγρνπο ζηα πιηθά απφ 
ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηελ πνηφηεηα, πνζφηεηα θαη πγηεηλή 
ησλ πξντφλησλ. 

ΘΑ2 Λα δηεμάγεηο έιεγρνπο ζηα ςπγεία θαη ηνπο άιινπο 
ρψξνπο απνζήθεπζεο γηα θαηαγξαθή ζεξκνθξαζηψλ 
απνζήθεπζεο. 

ΘΑ3 Λα ειέγρεηο ηελ Ξαξαζθεπή ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ 
δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο κέρξη ην ζεξβίξηζκα 
[δηάγξακκα ξνήο] ζχκθσλα κε ηηο νξζέο δηαδηθαζίεο 
καγεηξηθήο. 

ΘΑ4 Λα κεξηκλάο ψζηε ε θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηώλ ζην 
ρξφλν ησλ ηξνθίκσλ [πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεξκψλ θαη 
θξχσλ] θαη ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ έγγξαθσλ 
λα γίλνληαη ζσζηά θαη απξφζθνπηα. 

ΘΑ5 Λα κεξηκλάο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο γηα ηελ 
θαηάιιειε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ παξαζθεπαζκέλσλ 
θαη καγεηξεκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ παξακέλνπλ κεηά απφ κηα 
ππεξεζία. 

ΘΑ6 Λα κεξηκλάο ψζηε ηα επαλαιακβαλφκελα ζθάικαηα πνπ 
εκθαλίδνληαη ζε νηνδήπνηε ζεκείν ηεο αιπζίδαο 
δηεξεπλψληαη ψζηε λα δίδεηε ξηδηθή ιχζε θαη αιιαγή ζην 
ζχζηεκα [επαλαηξνθνδφηεζε]. 

ΘΑ7 Λα αθνινπζείο ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ην 
εζσηεξηθφ ζχζηεκα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ. 

 
 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Έιεγρνο ζε όια ηα 
ζεκεία ηεο δηαηξνθηθήο 
αιπζίδαο 

 Ξαξαιαβή 
 Απνζήθεπζε 
 Δηνηκαζία  
 Ξαξαγσγή 
 Γηαηήξεζε  
 Πεξβίξηζκα    
 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε 
 Δπαλαηξνθνδφηεζε 

 
ΞΔ2  Θαηαγξαθή ησλ 
δηαδηθαζηώλ  

 Ππκπιήξσζε ζρεηηθψλ 
εγγξάθσλ 

 
ΞΔ3  Ηζρύνπζα λνκνζεζία   

 Θαλνληζκνί ζε ζρέζε κε ηηο 
δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 
παξαγσγήο θαη δηάζεζεο 
ησλ ηξνθίκσλ  
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ32.2     Έιεγρνο Ππζηήκαηνο 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Γηαηί εηλαη ζεκαληηθή ε ζσζηή θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηα 

ηξφθηκα; 

ΑΓ2 Ξνηα εηλαη ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ κπνξνχλ λα παξζνχλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 
θηλδχλνπ κνιχλζεσο ησλ ηξνθίκσλ; 

ΑΓ3 Ξνηεο εηλαη νη ελδεδεηγκέλεο δηαδηθαζίεο ζηε παξαιαβή ησλ ηξνθίκσλ θαη ζηα θξίζηκα 
ζεκεία; 

ΑΓ4 Ξνηα εηλαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα παίξλνκαη ζηελ θαηαγξαθή εκεξνκεληψλ δηθψλ καο 
παξαγφκελσλ ηξνθψλ; 

ΑΓ5 Ξψο κπνξεί ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ λα βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ; 

ΑΓ6 Ξνηα ηα σθέιε απν ηελ ζσζηή θαη έγθαηξε αλαθνξά ζηελ πξντζηάκελε αξρή ζε ηπρφλ 
αλσκαιίεο ζηνλ έιεγρν εκεξνκεληψλ; 

ΑΓ7 Γηαηί εηλαη ζεκαληηθή ε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία εκεξνκεληψλ δηάζεζεο ησλ 
ηξνθίκσλ; 

ΑΓ8 Απφ πνχ κπνξείο λα πιεξνθνξεζείο γηα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο θαλφλεο HACCP; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ33     Δηνηκαζία εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγγειηψλ πξνκεζεηψλ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:      

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εηνηκαζία νξζψλ 
παξαγγειηψλ πξνκεζεηψλ ηφζν εζσηεξηθά αιιά θαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε. 

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ33.1   Σεηξηζκφο εζσηεξηθψλ παξαγγειηψλ 

 

ΞΚΡ33.2   Σεηξηζκφο εμσηεξηθψλ παξαγγειηψλ  
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ33    Δηνηκαζία εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγγειηψλ πξνκεζεηψλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ33.1    Σεηξηζκφο εζσηεξηθψλ παξαγγειηψλ 

 

 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο ηεο εθάζηνηε 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, είλαη θαζαξνί θαη έηνηκνη γηα 
ρξήζε ψζηε λα δερηνχλ ηηο θαηάιιειεο πνζφηεηεο, 
ηξνθίκσλ γηα φζν ρξφλν απαηηείηαη. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα είδε ησλ ηξόθηκσλ 
παξαγγέιινληαη κε ηελ ζσζηή δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη 
ε επηρείξεζε θαη απνζεθεχνληαη ζηηο θαηάιιειεο 
ζπλζήθεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπο. 

ΘΑ3 Λα βεβαησζείο πσο ηα ηξόθηκα  παξαγγέιινληαη έγθαηξα 
θαη παξαιακβάλνληαη ζηελ ψξα ηνπο  θαη πάληνηε ζε 
ζπλελλφεζε κε ηα ηκήκαηα πνπ αθνξά.  

ΘΑ4 Λα δίλεηο ηνλ ελδεδεηγκέλν ρξφλν γηα αλαπιήξσζε απφ 
ηελ απνζήθε.  

ΘΑ5 Λα πξνεηνηκάζεηο ηνπο ρψξνπο παξαιαβήο θαη 
απνζήθεπζεο,, έηζη ψζηε λα είλαη έηνηκνη γηα ηελ 
παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ηξνθίκσλ, κε βάζε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα κεηαρεηξίδεζαη ηα ηξόθηκα κε ηε δένπζα πξνζνρή, 
ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ δεκηέο ζηε ζπζθεπαζία 
ηνπο. 

ΘΑ7 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηα ηξφθηκα ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ8 Λα ρεηξίδεζαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν άιια είδε εθηφο 
απφ ηξφθηκα θαη λα απνζεθεχνληαη μερσξηζηά. 

ΘΑ9 Λα αθνινπζείο ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη 
πηζαλφηεηεο παξνπζίαζεο ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ. 

ΘΑ10 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Ρξόθηκα 

 Θξέαηα 
 Ξνπιεξηθά θαη θπλήγηα 
 Θαιαζζηλά 
 Γαιαθηνθνκηθά 
 Ιαραληθά θαη θξνχηα 
 Απγά 
 Μεξή ηξνθή 
 Έηνηκα ηξφθηκα 

ΞΔ2  Δίδνο ηξνθίκσλ   
 Θαηεςπγκέλα 
 Ξαγσκέλα 
 Υκά 
 Τεκέλα 
 Θνλζεξβνπνηεκέλα 
 Κπνπθάιηα 
 Ππζθεπαζκέλα 

ΞΔ3  Άιια είδε   
 Θαζαξηζηηθά 
 ιηθά παθεηαξίζκαηνο 
 Άιια 

ΞΔ4  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα  
 Πε ζρέζε κε ηε ζπζθεπαζία 
 Πε ζρέζε κε ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο 
 Πε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή 

 



 

211  

 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ33.1     Σεηξηζκφο εζσηεξηθψλ παξαγγειηψλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλνληζκνί αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ κεηαθέξεηο θαη απνζεθεχεηο 

ηξφθηκα;  

ΑΓ2 Γηαηί ηα θαζαξηζηηθά θαη άιια κε ηξφθηκα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη μερσξηζηά; 

ΑΓ3 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ ν ρψξνο θαη ν εμνπιηζκφο παξαιαβήο θαη απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ λα 
πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο;  

ΑΓ4 Γηαηί πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηη πνζφηεηεο έρνπκε ζηνλ δηθφ καο ρψξν πξηλ εηνηκάζνπκε ηελ 
ιίζηα παξαγγειηψλ;  

ΑΓ5 Γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε φισλ ησλ αλαγθψλ ζε εθδειψζεηο πξηλ εηνηκάζεηο ηελ 
παξαγγειία ηξνθίκσλ θαη άιισλ πιηθψλ;  

ΑΓ6 Γηαηί ε παξαγγειία κε ζσζηψλ πνζνηήησλ ηξνθίκσλ έρεη αληίθηππν ζηε πνηφηεηα θαη ην 
θφζηνο ηεο θνπδίλαο; 

ΑΓ7 Ξνηεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, γηα λα δηαζθαιίζεηο φηη ηα ηξφθηκα 
δηαηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο; 

ΑΓ8 Γηαηί ηα θαζαξηζηηθά πξντφληα θαη ρεκηθά πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν 
απφ ηα θαγεηά;  

ΑΓ9 Γηαηί ηα σκά θαγεηά πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν απφ ηα καγεηξεκέλα; 

ΑΓ10 Ρη είλαη ε δηαζηαπξνχκελε κφιπλζε [cross  contamination] θαη πψο κπνξεί λα απνθεπρζεί; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ33     Δηνηκαζία εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγγειηψλ πξνκεζεηψλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ33.2   Σεηξηζκφο εμσηεξηθψλ παξαγγειηψλ 

 

 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο ηεο εθάζηνηε 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, είλαη θαζαξνί θαη έηνηκνη γηα 
ρξήζε ψζηε λα δερηνχλ ηηο θαηάιιειεο πνζφηεηεο, 
πιηθώλ γηα φζν ρξφλν απαηηείηαη. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο ηα πιηθά παξαγγέιινληαη κε ηελ 
ζσζηή δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ε επηρείξεζε θαη 
απνζεθεχνληαη ζηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο αλάινγα κε ην 
είδνο ηνπο. 

ΘΑ3 Λα βεβαησζείο πσο ηα είδε ηξνθίκσλ  παξαγγέιινληαη 
έγθαηξα θαη παξαιακβάλνληαη ζηελ ψξα ηνπο θαη πάληνηε 
ζε ζπλελλφεζε κε ηα ηκήκαηα πνπ αθνξά.  

ΘΑ4 Λα δίλεηο ηνλ ελδεδεηγκέλν ρξφλν γηα αλαπιήξσζε απφ 
ηελ απνζήθε.  

ΘΑ5 Λα πξνεηνηκάζεηο ηνπο ρψξνπο παξαιαβήο θαη 
απνζήθεπζεο,, έηζη ψζηε λα είλαη έηνηκνη γηα ηελ 
παξαιαβή θαη απνζήθεπζε θαηά είδνο ηξνθίκσλ, κε 
βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα παξαιακβάλεηο ηα ηξφθηκα ζχκθσλα κε ηηο 
πξνθαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ηνπο θαη ην ζχζηεκα 
παξαιαβψλ πνπ θαζνξίδεη ε επηρείξεζε. 

ΘΑ7 Λα κεηαρεηξίδεζαη ηα ηξόθηκα κε ηε δένπζα πξνζνρή, 
ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ δεκηέο ζηε ζπζθεπαζία 
ηνπο. 

ΘΑ8 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηα ηξόθηκα ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ9 Λα αθνινπζείο ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο ζηνλ ηξόπν 
παξαγγειίαο ζχκθσλα κε ηνπο πθηζηάκελνπο θαλφλεο 
ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζνπ. 

ΘΑ10 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  ιηθά 

 Ρξφθηκα 
 Θαζαξηζηηθά 
 Κηθξφο εμνπιηζκφο 

ΞΔ2  Δίδνο ηξνθίκσλ   
 Θαηεςπγκέλα 
 Λσπά 
 Θνλζεξβνπνηεκέλα 
 Κπνπθάιηα 
 Ππζθεπαζκέλα 

ΞΔ3  Ρξόπνο παξαγγειίαο 
 Θαζνξηζκέλεο πξνζθνξέο 
 Ξην θζελέο ηηκέο  
 Θαιχηεξε πνηφηεηα αζρέησο 

ηηκήο 

ΞΔ4  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα  
 Πε ζρέζε κε ηελ 

επνρηθφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηελ απφδνζε 

ησλ πξνκεζεπηψλ  
 Ξξνδηαγξαθέο ηνπ 

πξντφληνο 
 Πε ζρέζε κε ηελ ζήκαλζε 

[Labeling] 
 Πε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή 

 

 



 

213  

 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ33.2     Σεηξηζκφο εμσηεξηθψλ παξαγγειηψλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαζαξνχο θαη πγεηνλνκηθά 

απνδεθηνχο, ηθαλνπνηεηηθά αεξηδφκελνπο θαη ζηε δένπζα ζεξκνθξαζία; 

ΑΓ2  Γηαηί νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη πξέπεη πάληνηε λα είλαη αζθαιηζκέλνη;  

ΑΓ3  Γηαηί πξέπεη λα γλσξίδεηο αθξηβψο ηηο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο αγνξψλ ηεο επηρείξεζεο;  

ΑΓ4 Γηαηί ε παξαγγειία ιαλζαζκέλσλ πνζνηήησλ ηξνθίκσλ έρεη αληίθηππν ζηε πνηφηεηα θαη ην 
θφζηνο ηεο θνπδίλαο; 

ΑΓ5 Γηαηί πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε/ηάζεηο ζηελ αγνξά θαη ζηε 
γαζηξνλνκηθή κφδα;  

ΑΓ6 Γηαηί νη πξνδηαγξαθέο ζε έλα πξντφλ είλαη απαξαίηεηεο; 

ΑΓ7 Γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε φισλ ησλ αλαγθψλ ζε εθδειψζεηο πξηλ εηνηκάδεηο 
πξνδηαγξαθέο ηξνθίκσλ θαη άιισλ πιηθψλ;  

ΑΓ8 Ξνηα είλαη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ζηνλ νξζφ έιεγρν παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ;  

ΑΓ9 Γηαηί νη αγνξέο πιηθψλ κε ηελ κέζνδν ησλ πξνζθνξψλ είλαη θαιχηεξεο θαη ηη 
πιενλεθηήκαηα καο παξέρνπλ; 

ΑΓ10 Γηαηί ν ρξφλνο, ε ζεξκνθξαζία θαη ε ζσζηή δηαηήξεζε είλαη ζεκαληηθά ζηελ δσή θαη 
πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ;  

ΑΓ11 Ξνηα ηα νθέιε ηεο ζήκαλζεο [Labelling]; 

ΑΓ12 Γηαηί πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζπλερήο ειεγκέλε ξνή ησλ πξντφλησλ ζηελ απνζήθε; 

ΑΓ13 Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ απνζεκάησλ ησλ πξντφλησλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ34     Σεηξηζκφο παξαπφλσλ πειαηψλ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:      

Ζ ηπρφλ  πξφβιεςε  πξνβιεκάησλ, ε παξαιαβή παξαπφλσλ, ε δηαδηθαζία επίιπζεο., θαζψο θαη 
ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηνπο σο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.  Νη ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζεηηθφ θαη 
επαγγεικαηηθφ ηξφπν  ρεηξηζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη  ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 
 

ΞΚΡ34.1     Γηαδηθαζία παξαιαβήο/θαηαγξαθήο παξαπφλσλ  

 

ΞΚΡ34.2     Σεηξηζκφο, δηαδηθαζία θαη επίιπζε παξαπφλσλ  
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ34     Σεηξηζκφο παξαπφλσλ πειαηψλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ34.1     Γηαδηθαζία παξαιαβήο/θαηαγξαθήο παξαπφλσλ  

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα δηαηεξείο πάληνηε άςνγε εκθάληζε/ 
ζπκπεξηθνξά θαη λα είζαη πάληνηε επγεληθφο θαη 
θηιηθφο κε φινπο ηνπο πειάηεο. 

ΘΑ2 Λα ραηξεηάο θαη λα πξνζθσλείο κε ην ζσζηφ ηξφπν 
ηνπο πειάηεο. 

ΘΑ3 Λα εμππεξεηείο θαη λα βνεζάο ηνπο πειάηεο κε άςνγε 
ζπκπεξηθνξά, ακέζσο θαη απνηειεζκαηηθά. 

ΘΑ4 Λα παξαιακβάλεηο ηπρώλ παξάπνλα θαη λα 
αθνινπζείο ηελ δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ηνπο. 

ΘΑ5 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 
 
ΘΑ6 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά θαη κε ςπρξαηκία ηα 

νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα. 

ΘΑ7 Λα αλαθέξεηο ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνλ πξντζηάκελν 
ζνπ. 

ΘΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Δκθάληζε/ζπκπεξηθνξά 

 Αηνκηθή εκθάληζε 
 Πηνιή 
 Δπγέλεηα 
 Ππκπεξηθνξά 

 
ΞΔ2  Ξαξαιαβή παξαπόλσλ 

 Ξξνθνξηθά 
 Γξαπηψο 
 Κέζσ ηξίησλ 

 
ΞΔ3  Γηαδηθαζία θαηαγξαθήο 
παξαπόλσλ 

 Δίδνο 
 Πηνηρεία 
 Πνβαξφηεηα 
 Δπαλαιακβαλφκελα 
 Θαλνληζκνί εξγαζίαο 

 
ΞΔ4  Απνθιίζεηο 

 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
πειάηε 

 Απξεπήο ζπκπεξηθνξά ηνπ 
πειάηε 

 Λνκηθέο δηαδηθαζίεο 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ34.1     Γηαδηθαζία παξαιαβήο/θαηαγξαθήο παξαπφλσλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ε ζσζηή 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 είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο ρεηξηζκνχ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο πειάηεο; 

ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ παξαιαβή παξαπφλσλ; 

ΑΓ6 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο παξαπφλσλ; 

ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνπκε ηα παξάπνλα;   

ΑΓ8 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ34     Σεηξηζκφο παξαπφλσλ πειαηψλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ34.2     Σεηξηζκφο, δηαδηθαζία θαη επίιπζε παξαπφλσλ  

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα εθαξκφδεηο ηηο δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνύ παξαπόλσλ. 

ΘΑ2 Λα θαηαλνείο ην παξάπνλν ηνπ πειάηε θαη λα 
πξνζδηνξίδεηο ηελ αηηία ηνπ παξαπόλνπ. 

ΘΑ3 Λα ηζνξξνπείο ηελ αλάγθε ή απαίηεζε ηνπ πειάηε κε ηηο 
αλάγθεο ηνπ μελνδνρείνπ. 

ΘΑ4 Λα ελεξγείο ακέζσο πξνο εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε 
κέζα ζην πιαίζην ησλ επζπλψλ ζνπ. 

ΘΑ5 Λα θαηαλνείο ηελ δηαδηθαζία επίιπζεο θαη 
απνηειεζκαηηθνχ ρεηξηζκνχ παξαπφλσλ. 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο ην παξάπνλν ζηνλ πξντζηάκελφ ζνπ θαη 
λα δεηάο ηε ζπκβνιή ηνπ φπνπ ρξεηάδεηαη. 

ΘΑ7 Λα παίξλεηο αλαηξνθνδόηεζε απφ ην εθάζηνηε 
παξάπνλν θαη λα εηζεγείζαη ηδέεο θαη πξνηάζεηο πξνο 
απνθπγή παξφκνηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

ΘΑ8 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνχλ ηελ    
εξγαζία.  

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Σεηξηζκόο παξαπόλσλ 

 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 
ΞΔ2  Γηαδηθαζία επίιπζεο 

 Άκεζε 
 Έξεπλα θαη θαηαγξαθή 
 Σεηξηζκφο δχζθνισλ 

θαηαζηάζεσλ 
 Αληηκεηψπηζε αηφκσλ κε 

δχζθνιε πξνζσπηθφηεηα 
 Ξαξαπνκπή αηηεκάησλ θαη 

παξαπφλσλ ζηνλ πξντζηάκελφ 
ζαο 

 Ρεθκεξίσζε πξνβιεκάησλ, 
ζπκβάλησλ θαη παξαπφλσλ 

 Δηζεγήζεηο/αίζηα έθβαζε 
ΞΔ3  Αλαηξνθνδόηεζε 

 Απφ πειάηεο 
 Απφ φπνηνλ έρεη ζρέζε κε ην 

ζπκβάλ 
ΞΔ4  Θαλνληζκνί 

 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 
κε ηελ εξγαζία 

 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 
ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία  
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ34.2     Σεηξηζκφο, δηαδηθαζία θαη επίιπζε παξαπφλσλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (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 Ξσο ηεθκεξηψλεηο ηα πξνβιήκαηα, ζπκβάληα θαη παξάπνλα; 

ΑΓ5 Ξνηα είδε παξαπφλσλ  ζπλαληνχκε πην ζπρλά; 

ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο ζσζηήο επηθνηλσλίαο θαη ελεξγεηηθήο αθξφαζεο ηνπ πειάηε; 

ΑΓ7 Ξνηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζνπ επηηξέπεη ην πιαίζην ησλ επζπλψλ ζνπ;  

ΑΓ8 Θιείζηκν ηνπ ρεηξηζκνχ παξαπφλσλ θαη αληηξξήζεσλ [βήκα-βήκα] θαη θξαηψληαο  πειάηε      
ηθαλνπνηεκέλν γηα φιε ηνπ ηελ δσή.   

ΑΓ9  Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ10 Ξνηα ε ζεκαζία ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ρεηξηζκνχ παξαπφλσλ γηα ηελ εξγαζία ζνπ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ35     Έιεγρνο εθαξκνγήο θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:  

Νη ηθαλφηεηεο θαη νη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο 
θαη πγείαο ζην ρψξν εξγαζίαο. 
 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 
 

ΞΚΡ35.1     Έιεγρνο αζθάιεηαο θαη πγείαο  

 

ΞΚΡ35.2     Έιεγρνο αηνκηθήο πγηεηλήο  
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ35     Έιεγρνο εθαξκνγήο θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

 ΞΚΡ35.1     Έιεγρνο αζθάιεηαο θαη πγείαο  

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη ειέγρεηο: 

ΘΑ1 Λα αληηκεησπίδεηο ηνπο πηζαλνχο θηλδύλνπο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη λα ιακβάλεηο φια ηα 
απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα αθνινπζψληαο ηηο 
ζσζηέο δηαδηθαζίεο. 

ΘΑ2 Λα κεξηκλάο ψζηε φινη λα θέξνπλ ηελ θαηάιιειε 
ελδπκαζία θαη ππφδεζε, θαζψο θαη θάιπκκα γηα ην 
θεθάιη, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, ζχκθσλα κε 
ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηνπο εθάζηνηε θαλόλεο  πγείαο 
ζην ρψξν εξγαζίαο.  

ΘΑ3 Λα πξαγκαηνπνηείο ζπνξαδηθνχο ειέγρνπο ψζηε λα 
ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη ζην ρψξν εξγαζίαο θαη 
ηα επίπεδα ηνπο λα ηθαλνπνηνχλ ηελ ηζρύνπζα 
λνκνζεζία. 

ΘΑ4 Λα βεβαηψλεζαη φηη νη ρψξνη επζχλεο ζνπ είλαη ζσζηά 
αζθαιηζκέλνη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε 

ΘΑ5 Λα αλαθέξεηο ζην πξντζηάκελν ζνπ ηελ παξνπζία μέλσλ 
πξνζψπσλ ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ ηπρφλ λα απνηεινχλ 
απεηιή.  

ΘΑ6 Λα βεβαηψλεζαη φηη ην πξνζσπηθφ ππφ ηελ επζχλε ζνπ 
έρεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε 
κεραλεκάησλ. 

ΘΑ7 Λα αλαθέξεηο έγθαηξα ηπρφλ αζζέλεηα θαη κνιχλζεηο ζην 
θαηάιιειν πξφζσπν. 

ΘΑ8 Λα δηαηεξείο θαη λα αλαλεψλεηο ην πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, 
φπνπ απηφ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 
λνκνζεζία.  

KA9 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ αθνινπζψληαο ηνπο 
θαλφλεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ απνξξένπλ 
απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία. 

ΘΑ10 Λα αλαθέξεηο ακέζσο ζην αξκφδην πξφζσπν ηπρφλ 
ελέξγεηεο ή βιάβεο πνπ ηπρφλ ζα ζεσξεζεί θίλδπλνο  
αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Θίλδπλνη αζθάιεηαο 
 Ύπνπηα άηνκα & αληηθείκελα 
 γξαέξην θαη άιιεο εχθιεθηεο 

χιεο 
 Ζιεθηξηθφ ξεχκα 
 Σεκηθέο νπζίεο 
 Αεξηζκφο/εμαεξηζκφο 
 Φσηηζκφο 
 Νιηζζεξφ δάπεδν 
 Διαηησκαηηθφο εμνπιηζκφο 
 Κε ζσζηή εθαξκνγή 

δηαδηθαζηψλ 
 Πηνιή εξγαζίαο 
 Ξαξάηππα αλνηρηέο ή θιεηζηέο 

είζνδνη θαη έμνδνη 
 Διιηπή εθπαίδεπζε 

ΞΔ2  Θίλδπλνη πγείαο 
 Κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο 
 Γηαζηαπξνχκελε κφιπλζε 
 Αεξηζκφο/εμαεξηζκφο  
 Φσηηζκφο 
 ζφξπβνο, 
 Δπηβιαβή πιηθά 
 Διιηπή εθπαίδεπζε 

ΞΔ3  Ηζρύνπζα λνκνζεζία  
 Θαλνληζκνί ζε ζρέζε κε ηελ 

αζθάιεηα  θαη πγεία ζην ρψξν 
εξγαζίαο  

 

 



 

223  

 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ35.1    Έιεγρνο αζθάιεηαο θαη πγείαο  

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα ζεκεία δηαθπγήο [έμνδνη θηλδχλνπ] θαη πνην είλαη ην Πρέδην Γξάζεο ηεο 

επηρείξεζεο; 

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

ΑΓ3 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίδεηο θαη λα θπιάζζεζαη απφ πηζαλνχο θηλδχλνπο πγείαο; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ; 

ΑΓ5 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε γηα ηηο κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο θαη ηνλ ηξφπν εμάπισζεο 
ηνπο; 

ΑΓ6 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ρεηξηζκνχ 
κεραλεκάησλ; 

ΑΓ7 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεηο ηα ζεκεία παξνρήο/δηαθνπήο ελέξγεηαο; 

ΑΓ8 Απφ πνηνλ κπνξείο λα πάξεηο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ζέκαηα 
αζθάιεηαο θαη πγείαο;  

ΑΓ9 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζνχκε πηζηά ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο; 

ΑΓ10 Γηαηί δελ πξέπεη λα δίλνπκε εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα; 

ΑΓ11 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνληαη ζην αξκφδην άηνκν αζπλήζηζηα πεξηζηαηηθά; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ35     Έιεγρνο εθαξκνγήο θαλφλσλ αζθαιείαο θαη πγείαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ:  

ΞΚΡ35.2     Έιεγρνο αηνκηθήο πγηεηλήο  

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα αληηκεησπίδεηο πηζαλνχο θηλδχλνπο γηα ηελ αηνκηθή  
πγηεηλή θαη λα ηνπο απνθεχγεηο. 

ΘΑ2 Λα ιακβάλεηο πξνιεπηηθά κέηξα γηα απνθπγή 
νπνησλδήπνηε θηλδχλσλ. 

ΘΑ3 Λα βεβαηψλεζαη φηη νη πθηζηάκελνη ζνπ θέξνπλ ηελ 
θαηάιιειε ζηνιή, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, 
θαζψο ηα καιιηά θαη λχρηα λα ζπλάδνπλ ζχκθσλα κε 
ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηνπο 
εθάζηνηε θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ4 Λα βεβαηψλεζαη φηη ην πξνζσπηθφ θέξεη θνζκήκαηα, 
άξσκα θαη θαιιπληηθά κφλν ζε ρψξνπο, φπνπ απηφ 
επηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ 
ρψξνπ εξγαζίαο. 

ΘΑ5 Λα βεβαηψλεζαη φηη ην πξνζσπηθφ ππφ ηελ επνπηεία 
ζνπ αλαθέξεη ηπρφλ θνςίκαηα, πιεγέο θαη γδαξζίκαηα 
θαη ηπγράλνπλ ζεξαπείαο απφ θαηάιιειν πξφζσπν. 

ΘΑ6 Λα αθνινπζείο ηνπο εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο θαη 
δηαδηθαζίεο ζε ζέκαηα αηνκηθήο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα αλαθέξεηο ακέζσο πηζαλνχο θηλδχλνπο ζην αξκφδην  
πξφζσπν. 

ΘΑ8 Λα αλαθέξεηο έγθαηξα ηπρφλ αζζέλεηα θαη κνιχλζεηο 
ζην θαηάιιειν πξφζσπν.  

KA9 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ αθνινπζψληαο ηνπο 
θαλφλεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία. 

ΘΑ10 Λα δηαηεξείο θαη λα αλαλεψλεηο ην πηζηνπνηεηηθφ 
πγείαο, φπνπ απηφ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία.  

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Αηνκηθή πγηεηλή 
 Ινχζηκν 
 Πηνιή 
 Καιιηά 
 Λχρηα 
 Σξπζαθηθά 
 Φηάξληζκα 
 Θάιπκκα πιεγψλ 
 Αζζέλεηα θαη κνιχλζεηο 
 Ξηζηνπνηεηηθφ γείαο 

 
ΞΔ2  Ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη 
εζσηεξηθνί θαλνληζκνί  
 Πε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ35.2     Έιεγρνο αηνκηθήο πγηεηλήο 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζείο ηνπο θαλφλεο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί 

αηνκηθήο πγηεηλήο; 

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

ΑΓ5 Γηαηί πξέπεη λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο  δηαδηθαζίεο φζν αθνξά ηηο κεηαδνηηθέο 
αζζέλεηεο; 

ΑΓ6 Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε έθδνζε θαη αλαλέσζε ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο; 

ΑΓ7 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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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ36 Δηνηκαζία, καγείξεκα, παξνπζίαζε θαη ζεξβίξηζκα πηάησλ γηα άηνκα κε εηδηθέο 
δηαηξνθηθέο αλάγθεο 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ: 

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εηνηκαζηνχλ, 
καγεηξεπηνχλ θαη ζεξβηξηζηνχλ πηάηα γηα άηνκα κε εηδηθέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο.  

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ36.1 Δηνηκαζία θαη καγείξεκα πηάησλ γηα άηνκα κε εηδηθέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο 

 

ΞΚΡ36.2 Ξαξνπζίαζε θαη ζεξβίξηζκα πηάησλ  γηα άηνκα κε εηδηθέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ36 Δηνηκαζία, καγείξεκα, παξνπζίαζε θαη ζεξβίξηζκα πηάησλ γηα άηνκα κε εηδηθέο 
δηαηξνθηθέο αλάγθεο 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ36.1     Δηνηκαζία θαη καγείξεκα πηάησλ γηα άηνκα κε εηδηθέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν 
απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη 
είλαη θαζαξνί θαη έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο πσο νη κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο είλαη νη 
ελδεδεηγκέλνη γηα θάζε ηχπν θαγεηνχ, έηζη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο θαη ζηηο 
κεζόδνπο καγεηξέκαηνο.  

ΘΑ3 Λα βεβαησζείο φηη γλσξίδεηο ηελ θάζε θαηεγνξία 
εηδηθώλ θαγεηώλ θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο. 

ΘΑ4 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηηο πξψηεο χιεο ή εξγαιεία ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ5 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα πξνεηνηκαζκέλα πιηθά κέρξη 
ην καγείξεκά ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο, ακέζσο 
κφιηο ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 
κε απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

ΘΑ8 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη λα 
αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο 

 Δπηινγή εγθεθξηκέλσλ 
πξψησλ πιψλ 

 Γηαηήξεζε ζηνλ ελδεδεηγκέλν 
ρψξν 

 Σξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ 
 Δηνηκαζία ζχκθσλα κε ηηο 

εθάζηνηε ζπληαγέο 

ΞΔ2  Θαηεγνξίεο εηδηθώλ 
θαγεηώλ 

 Σνξηνθαγηθά 
 Θξεζθεπηηθψλ νκάδσλ 
 Ξαηδηθά 
 Ηαηξηθήο δηαηξνθήο 
 Δηδηθψλ ηχπσλ  

ΞΔ3  Κέζνδνη καγεηξέκαηνο 
 Ρεγάληζκα 
 Εεκάηηζκα (blanching) 
 Φνχξλνο 
 Βξαζηφ/ζε αηκφ 
 Ξξαηδέ (Braise) 
 Πράξα/θάξβνπλα 

ΞΔ4  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή  
 Πε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα θαη 

θαλφλεο πγηεηλήο 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα  
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
 Ρπρφ λ απνθιίζεηο 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ36.1     Δηνηκαζία θαη καγείξεκα πηάησλ γηα άηνκα κε εηδηθέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ εηνηκάδεηο πιηθά γηα 

εηδηθά θαγεηά;  

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ πξνεηνηκάδεηο πιηθά γηα καγείξεκα; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, ζηελ εηνηκαζία θαη γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο 
θαη ε ζεξκνθξαζία; 

ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο εηδηθψλ θαγεηψλ; 

ΑΓ5 Ξνηα βαζηθά ζεκεία εμεηάδεηο ζηηο πξψηεο χιεο; 

ΑΓ6 Ξνηα βαζηθά ζεκεία εμεηάδεηο ζηνλ εμνπιηζκφ 

ΑΓ7 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο είλαη θαηάιιειεο γηα ηα δηάθνξα είδε θαγεηψλ; 

ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ36 Δηνηκαζία, καγείξεκα, παξνπζίαζε θαη ζεξβίξηζκα πηάησλ γηα άηνκα κε εηδηθέο 
δηαηξνθηθέο αλάγθεο 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ36.2    Ξαξνπζίαζε θαη ζεξβίξηζκα πηάησλ  γηα άηνκα κε εηδηθέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη 
είλαη θαζαξνί θαη έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα ηειεηψζεηο ηα εηδηθά θαγεηά ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
θαηάιιειεο κεζόδνπο. 

ΘΑ3 Λα εηνηκάζεηο ην θαγεηφ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 
θαηάιιειν ηξφπν  ζεξβηξίζκαηνο θαγεηνύ. 

ΘΑ4 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηα καγεηξεκέλα ηξφθηκα πνπ δελ 
είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε. 

ΘΑ5 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν εηνηκαζίαο, ακέζσο κφιηο 
ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ6 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλόλεο 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

ΘΑ7 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο θαη λα 
αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξφβιεκα εληνπίζεηο ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1 Θαλόλεο αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο 

 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο 
κε ηελ εξγαζία 

 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 
ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 

 
ΞΔ2  Κέζνδνη ηειεηώκαηνο/ 
παξνπζίαζεο εηδηθώλ  
θαγεηώλ 
 Εέζηακα  
 Πηέγλσκα 
 Πνηάξηζκα 
 Αιαηνπηπέξσκα 
 Γνρείν ζεξβηξίζκαηνο  

 
ΞΔ3  Πεξβίξηζκα θαγεηνύ 
ζε: 
 Ξηάην 
 Ξηαηέια 
 Κπνπθέ 
 Άιιν 

ΞΔ4  Απνθιίζεηο 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή  
 Πε ζρέζε κε ηε πνηφηεηα 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο 

εμνπιηζκφο 
 Ιαλζαζκέλε παξνπζίαζε  
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 

πειάηε 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ36.2    Ξαξνπζίαζε θαη ζεξβίξηζκα πηάησλ γηα άηνκα κε εηδηθέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν καγεηξέκαηνο θαη 
ζεξβηξίζκαηνο ησλ θαγεηψλ; 

ΑΓ3 Ξψο εξκελεχεηαη ζσζηά ην δειηίν παξαγγειίαο; 

ΑΓ4 Ξνηα βαζηθά ζεκεία εμεηάδεηο ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπληαγψλ εηδηθψλ θαγεηψλ; 

ΑΓ5 Ξνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο παξνπζίαζεο θαη ηνπνζέηεζεο κεξίδαο θαγεηνχ ζε πηάην γηα 
ηνλ πειάηε; 

ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη εζσηεξηθέο νδεγίεο θαη γηαηί πξέπεη λα ζεβφκαζηε ηηο δηάθνξεο δηαηξνθηθέο 
αλάγθεο; 

ΑΓ7 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 

ΑΓ8 Ξψο αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο; 

ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ37    Έιεγρνο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο εξγαζίαο ηειηθνχ πξντφληνο  

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:    

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα γίλεηαη 
απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ζηε πνηφηεηα θαη ζηε πνζφηεηα εξγαζίαο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.  

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ37.1     Έιεγρνο πνηφηεηαο εξγαζίαο ηειηθνχ πξντφληνο 

 

ΞΚΡ37.2     Έιεγρνο πνζφηεηαο εξγαζίαο ηειηθνχ πξντφληνο 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ37    Έιεγρνο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο εξγαζίαο ηειηθνχ πξντφληνο 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ37.1     Έιεγρνο πνηφηεηαο εξγαζίαο ηειηθνχ πξντφληνο 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν 
απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο δηαζέζηκεο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη 
ζπζηήκαηα ειέγρνπ πνπ εθαξκφδεη ν ρψξνο εξγαζίαο 
ζνπ. 

ΘΑ3 Λα πινπνηείο νιεο ηηο ελέξγεηεο ψζηε ε πνηόηεηα ησλ  
πξνηφλησλ λα είλαη ε αλακελφκελε. 

ΘΑ4 Λα βεβαησζείο πσο νη πξώηεο ύιεο είλαη νη 
ελδεδεηγκέλεο γηα ηελ εθάζηνηε ρξήζε. 

ΘΑ5 Λα πξνεηνηκάζεηο ηα πξντφληα θαη λα ηα ζπλδπάζεηο κε 
άιια πιηθά, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
απαηηήζεηο ησλ πξφηππσλ ζπληαγψλ θαη ηεο 
εμαζθάιηζεο ηεο αλακελφκελεο πνηόηεηαο. 

ΘΑ6 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 
κε απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλόλεο 
εξγαζίαο  ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

ΘΑ7 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο 
ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Ππζηήκαηα ειέγρνπ 

 Δζσηεξηθφο έιεγρνο 
 Ππζηήκαηα πνηφηεηαο 
 Γηαδηθαζία ρεηξηζκνχ 

παξαπφλσλ πειαηψλ 
 Ξξφηππεο ζπληαγέο 

[standard recipes] 

ΞΔ2  Ξξώηεο ύιεο   
 Φξέζθεο 
 Θαηεςπγκέλεο 

ΞΔ3  Ξνηόηεηα 
 Σξψκα 
 Άξσκα 
 Ξπθλφηεηα 
 Γεχζε 

ΞΔ4  Θαλόλεο Δξγαζίαο 
 Ρήξεζε θαλφλσλ πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία 
 Δθαξκνγή εληνιψλ 

ΞΔ5  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηηο πξψηεο 

χιεο  
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ37.1     Έιεγρνο πνηφηεηαο εξγαζίαο ηειηθνχ πξντφληνο 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Γηαηί νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, ψζηε λα έρνπκε θαιχηεξα 

πνηνηηθά απνηειέζκαηα; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ εξγάδεζαη; 

ΑΓ3 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία θαη πνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο 
κφιπλζεο, φηαλ πξνεηνηκάδεηο ηξφθηκα;  

ΑΓ4 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηηο πξψηεο χιεο; 

ΑΓ5 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο θαη ςεζίκαηνο είλαη θαηάιιειεο γηα θάζε Ξαξαζθεπή; 

ΑΓ6 Γηαηί ε γλψζε ησλ βαζηθψλ ζπληαγψλ είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο; 

ΑΓ7 Γηαηί νη κέζνδνη θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε ζεηξά εθηέιεζεο εξγαζίαο είλαη 
ζεκαληηθέο; 

ΑΓ8 Ξνηα είλαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε; 

ΑΓ9 Γηαηί ε ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ θαη νη δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο ησλ ζπληαγψλ είλαη 
ππνρξεσηηθέο; 

ΑΓ10 Ξσο ζπκβάιεη ε εθπαίδεπζε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ37     Έιεγρνο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο εξγαζίαο ηειηθνχ πξντφληνο 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ37.2     Έιεγρνο πνζφηεηαο εξγαζίαο ηειηθνχ πξντφληνο 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 

εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί 
θαη έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο δηαζέζηκεο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη 
ζπζηήκαηα ειέγρνπ πνπ εθαξκφδεη ν ρψξνο εξγαζίαο 
ζνπ θαη κεηψλνπλ ην ρξφλν εξγαζίαο. 

ΘΑ3 Λα βεβαηψλεζαη φηη  νη πξώηεο ύιεο είλαη νη ζσζηέο γηα 
ηελ θάζε πεξίζηαζε.  

ΘΑ4 Λα θάλεηο ζσζηή ρξήζε ζηελ ππεξπαξαγσγή θαη 
ππνιείκκαηα ησλ ηξνθίκσλ. 

ΘΑ5 Λα πξνεηνηκάζεηο ηα πξντφληα θαη λα ηα ζπλδπάζεηο κε 
άιια πιηθά, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
απαηηήζεηο ησλ πξφηππσλ ζπληαγψλ.  

ΘΑ6 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία ζνπ ζηα πιαίζηα ησλ 
δπλαηνηήησλ ζνπ θαη ησλ ινγηθψλ πξνζδνθηψλ ηνπ 
εξγνδφηε ζνπ. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλόλεο 
εξγαζίαο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

ΘΑ8 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζηνλ 
άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Ππζηήκαηα ειέγρνπ 
• Δζσηεξηθφο έιεγρνο 

• Ξξνεγνχκελεο κεηξήζεηο 

• Ξξφηππεο ζπληαγέο 
[standard recipes] 

• Απψιεηα βάξνπο [yield test] 

• Ππαηάιε πιηθψλ 

• Έγθαηξε/νξζή πιεξνθφξεζε  

• Ξξνγξακκαηηζκφο θαη 
ππεξπαξαγσγή 

ΞΔ2  Ξξώηεο ύιεο 
 Φξέζθεο 
 Θαηεςπγκέλεο 

ΞΔ3  Θαλόλεο εξγαζίαο 
 Ρήξεζε θαλφλσλ πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία 
 Δθαξκνγή εληνιψλ 

ΞΔ4  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηηο πξψηεο 

χιεο  
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ37.2     Έιεγρνο πνζφηεηαο εξγαζίαο ηειηθνχ πξντφληνο 

  

ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Γηαηί νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, ψζηε λα έρνπκε θαιχηεξα 
πνζνηηθά απνηειέζκαηα; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ εξγάδεζαη; 

ΑΓ3 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνζφηεηαο εμεηάδεηο ζηηο πξψηεο χιεο; 

ΑΓ4 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο θαη ςεζίκαηνο είλαη θαηάιιειεο γηα θάζε Ξαξαζθεπή; 

ΑΓ5 Γηαηί ε γλψζε ησλ βαζηθψλ ζπληαγψλ είλαη θαζνξηζηηθφο παξαηψληαο επηηπρίαο; 

ΑΓ6 Γηαηί ν θαζνξηζκφο δεηθηψλ απψιεηαο βάξνπο [Yield test] είλαη θαζνξηζηηθφο; 

ΑΓ7 Γηαηί ν ρξφλνο είλαη θαζνξηζηηθφο παξαηψληαο ζηελ απφδνζε εξγαζίαο ζνπ; 

ΑΓ8  Γηαηί νη κέζνδνη θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε ζεηξά εθηέιεζεο εξγαζίαο είλαη 
ζεκαληηθέο; 

ΑΓ9  Ξνηα είλαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε; Γηαηί ε ηήξεζε ζηνηρείσλ 
παξαγσγήο είλαη βνεζεηηθά; 

ΑΓ10 Γηαηί ε ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ θαη νη δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο ησλ ζπληαγψλ είλαη 
ππνρξεσηηθέο; 

ΑΓ11 Ξσο ζπκβάιεη ε εθπαίδεπζε ζηε παξαγσγή ησλ νξζψλ πνζνηήησλ;  Ζ αλαηξνθνδφηεζε ηη 
ζθνπφ έρεη; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ38     Ππλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε πθηζηακέλσλ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:      

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα αμηνινγνχληαη 
νξζά θαη λα ηπγράλνπλ πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο θαξηέξαο ησλ πθηζηακέλσλ. 

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ38.1     Αμηνιφγεζε πθηζηακέλσλ 

 

ΞΚΡ38.2     Αλάπηπμε πθηζηακέλσλ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ38     Ππλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε πθηζηακέλσλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ38.1     Αμηνιφγεζε πθηζηακέλσλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ε πιεξνθόξεζε πνπ έρεηο γηα 
ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ είλαη φζν ην δπλαηφλ πιήξεο 
θαη νξζή. 

ΘΑ2 Νη κέζνδνη αμηνιόγεζεο είλαη ίδηεο γηα φινπο θαη είλαη 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ 
ρψξνπ εξγαζίαο.  

ΘΑ3 Λα εθαξκφδεηο ηηο κεζόδνπο αμηνιόγεζεο ρσξίο 
επλνηνθξαηία, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη κε 
απνδνηηθφ ηξφπν. 

ΘΑ4 Ρα θξηηήξηα απόδνζεο ησλ πθηζηακέλσλ είλαη ην πην 
ζεκαληηθφ κέξνο θαη πξέπεη λα δίδεηε ε δένπζα 
πξνζνρή. 

ΘΑ5 Νη δηαπξνζσπηθέο ζνπ ζρέζεηο λα είλαη νη θαιχηεξεο  θαη 
λα θξαηάο ίζεο απνζηάζεηο κε φινπο. 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Ξιεξνθόξεζε 

 Βηνγξαθηθφ 
 Ξαξαθνινχζεζε 
 Γπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο 
 Γηαζηαχξσζε 
 Θαηαγξαθή 
 Ξαξάπνλα πειαηψλ, 

ζπλαδέιθσλ 

ΞΔ2  Κέζνδνη αμηνιόγεζεο 
 Δηήζηα 
 Ππλερήο [νn the job] 
 Δθπαίδεπζε  
 Γξαπηή 
 Άιιε 

ΞΔ3 Θξηηήξηα απόδνζεο 
 Γλψζεηο  
 Γεμηφηεηεο [πλεπκαηηθέο/ 

ρεηξσλαθηηθέο] 
 Αληίιεςε 
 Ξνηφηεηα 
 Ξαξαγσγηθφηεηα 
 γηεηλή θαη θαζαξηφηεηα 
 Σαξαθηήξαο 

ΞΔ4 Ξξνβιήκαηα 
 Δπλνηνθξαηία ίζεο επθαηξίεο 
 Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 
 Πε ζρέζε κε ηελ 

      Γηεχζπλζε 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ38.1     Αμηνιφγεζε πθηζηακέλσλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξφζν θαιά γλσξίδεηο ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ θαη αλ δηαζηαπξψλεηο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παίξλεηο; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο γξαπηά ζηνηρεία αμηνιφγεζεο θαη λα ηα ζπγθξίλεηο κε 
ηα πξνεγνχκελα; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο αιινίσζεο, φηαλ αμηνινγείο θαη ηη πξέπεη λα απνθεχγεηο; 

ΑΓ4 Γηαηί φια ηα θξηηήξηα απφδνζεο είλαη ζεκαληηθά θαη πξέπεη λα θάλεηε ζρνιαζηηθφ έιεγρν; 

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο θαη πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε κίαο; 

ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο, γηαηί δελ πξέπεη λα αθνινπζείηε κφλν κία αιιά 
πεξηζζφηεξεο θαη γηαηί πξέπεη λα γίλεηε αλαηξνθνδφηεζε ησλ επξεκάησλ; 

ΑΓ7 Ξνηα είλαη ηα θχξηα πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε θαη γηαηί πξέπεη λα έρεηο άξηζηεο 
ζρέζεηο κε ηελ δηεχζπλζε; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ38     Ππλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε πθηζηάκελσλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ 

ΞΚΡ38.2     Αλάπηπμε πθηζηακέλσλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ε πιεξνθόξεζε πνπ έρεηο γηα ηνπο 

πθηζηακέλνπο είλαη φζν ην δπλαηφλ πιήξεο θαη νξζή θαη 
ελεκεξψλεηο αλειιηπψο ηελ δηεχζπλζε. 

ΘΑ2 Νη κέζνδνη αλάπηπμεο είλαη ίδηεο γηα φινπο θαη είλαη 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ 
εξγαζίαο. Πθνπφ έρνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θαιχηεξσλ 
πθηζηακέλσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπο ζε πην ςειά 
θαζήθνληα ε ζέζεηο.  

ΘΑ3 Ρα θξηηήξηα απόδνζεο είλαη ην πην ζεκαληηθφ κέξνο 
θαη πξέπεη λα δίδεηαη ε δένπζα πξνζνρή. Ξξέπεη λα 
γίλεηαη ζπλερψο αλαηξνθνδφηεζε. 

ΘΑ4 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ ρσξίο επλνηνθξαηία, κε 
ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα 
κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

ΘΑ5 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Ξιεξνθόξεζε 

 Δηήζηα αμηνιφγεζε 
 Έθηαθηε έθζεζε 

ΞΔ2  Κέζνδνη αλάπηπμεο 
 πνθίλεζε 
 Δπηπξφζζεηα θαζήθνληα 
 Δθπαίδεπζε  
 Ξξναγσγή 
 Άιιε 

ΞΔ3  Θξηηήξηα απόδνζεο 
 Αλάπηπμε γλψζεσλ 
 Βειηίσζε δεμηνηήησλ 
 Απνηειέζκαηα ζηελ εξγαζία 
 Απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ 
 Σαξαθηήξαο 

ΞΔ4 Ξξνβιήκαηα 
 Δπλνηνθξαηία 
 Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 
 Θαηψηεξνο πξνζδνθηψλ 
 Πε ζρέζε κε ηελ Γηεχζπλζε 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

243  

 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ38.2      Αλάπηπμε πθηζηακέλσλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Γηαηί πξέπεη λα είλαη πιήξεηο θαη ηεθκεξησκέλεο νη εθζέζεηο ζνπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

πθηζηακέλσλ ζνπ;  

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο γξαπηά ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ηεο αλάπηπμεο ησλ 
πθηζηακέλσλ θαη πνηα είλαη ηα δηνξζσηηθά κέηξα; 

ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο αιινίσζεο, φηαλ ππάξρεη ελ εμειίμεη αλάπηπμε πθηζηακέλσλ θαη 
ηη πξέπεη λα απνθεχγεηο; 

ΑΓ4 Γηαηί φια ηα θξηηήξηα απφδνζεο είλαη ζεκαληηθά θαη γηαηί πξέπεη λα θάλεηε ζρνιαζηηθφ 
έιεγρν; 

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο κέζνδνη αλάπηπμεο θαη πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε κίαο; 

ΑΓ6 Γηαηί πξέπεη λα γίλεηε αλαηξνθνδφηεζε ησλ ζηελ πνξεία αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 
πθηζηακέλσλ; 

ΑΓ7 Ξνηα είλαη ηα θχξηα πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε θαη γηαηί πξέπεη λα έρεη άκεζε εκπινθή 
δηεχζπλζε; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ39     Δηνηκαζία θαη έιεγρνο πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα καγείξεκα mise en place 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:      

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εηνηκαζία ηφζν ησλ 
πιηθψλ φζν  θαη ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ γηα καγείξεκα αιιά θαη ηελ ζπιινγή ησλ 
απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην καγείξεκα. 

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ39.1    Δηνηκαζία θαη έιεγρνο πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη εμαζθάιηζε απαξαίηεησλ 
πιεξνθνξηψλ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ39     Δηνηκαζία θαη έιεγρνο πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα καγείξεκα mise en place 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ39.1 Δηνηκαζία θαη έιεγρνο πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη εμαζθάιηζε απαξαίηεησλ 
πιεξνθνξηψλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν 

απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, είλαη 
θαζαξνί θαη έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα πξνεηνηκάζεηο ηα πιηθά ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
θαηάιιειεο βαζηθέο κεζφδνπο πξνεηνηκαζίαο θαη λα ην 
ζπλδπάζεηο κε άιια πιηθά, έηζη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο, ζηελ 
κέζνδν καγεηξέκαηνο θαη ζηνλ απαηηνχκελν ρξφλν. 

ΘΑ3 Λα βεβαησζείο πσο ηα ζθεύε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία, ςήζηκν, θχιαμε, δηαθίλεζε είλαη 
δηαζέζηκα θαη ζε θαιή [ρξεζηκνπνηήζηκε] θαηάζηαζε. 

ΘΑ4 Έρεηο έγθαηξα φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 
ζθνπφ πνπ ζα θιηζείο λα καγεηξέςεηο. 

ΘΑ5 Λα κεξηκλάο ψζηε ζηνλ πξνγξακκαηηζκόο εξγαζίαο, λα 
θαηαλέκνληαη νη ξφινη ζηα κέιε ηεο νκάδαο ε νπνία 
ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπληαγψλ 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία. 

ΘΑ6 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ηηο ηειεησκέλεο παξαζθεπέο πνπ 
δελ είλαη γηα άκεζε θαηαλάισζε ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο 
ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ8 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο, ακέζσο 
κφιηο ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ9 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 
κε απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  ιηθά 

 Θξέαηα 
 Ξνπιεξηθά 
 Τάξηα θαη ζαιαζζηλά 
 Ιαραληθά 
 Άιια πιηθά 

ΞΔ2  Πθεύε 
 Θαζαξηζκνχ 
 Θνπήο 
 Τεζίκαηνο 
 Γηαηήξεζεο 
 Κεηαθνξάο 

ΞΔ3  Ξιεξνθνξίεο 
 Δίδνο 
 Ξνζφηεηα 
 Ξφηε 
 Ξνχ 
 Δηδηθέο νδεγίεο 

ΞΔ4  Ξξνγξακκαηηζκόο 
 Ξιάλν εξγαζίαο 
 Θαζήθνληα 
 Ππληνληζκφο 
 Έιεγρνο 

ΞΔ5  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
 Πε ζρέζε κε ηε θξεζθάδα 

θαη πγηεηλή 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ39.1 Δηνηκαζία θαη έιεγρνο πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη εμαζθάιηζε απαξαίηεησλ 
πιεξνθνξηψλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ πξνεηνηκάδεηο 

ηξφθηκα; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο  πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, φηαλ πξνεηνηκάδεηο ηξφθηκα; 

ΑΓ3 Γηαηί ε πξνεηνηκαζία πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα ζηνλ ηχπν θάζε επηρείξεζεο/ 
δεμίσζεο; 

ΑΓ4 Γηαηί ην πξνεηνηκαζκέλν ηξφθηκν πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθάιεηαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ πξηλ απφ ην καγείξεκα, κε βάζε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο; 

ΑΓ5 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηα ηξφθηκα; 

ΑΓ6 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο είλαη θαηάιιειεο πξηλ ην ςήζηκν; 

ΑΓ7 Γηαηη πξέπεη λα γλσξίδεηο ηα είδε εμνπιηζκνχ πνπ ερεηο ζηε δηάζεζε ζνπ; 

ΑΓ8 Γηαηί ν πξνγξακκαηηζκφο εθηέιεζεο εξγαζίαο είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο; 

ΑΓ9 Γηαηί ε επηθνηλσλία [φια ηα κέζα] είλαη θαζνξηζηηθή θαη πσο ζπκβάιεη ζηελ επηηπρία ηεο 
εηνηκαζίαο ησλ ηξνθίκσλ; 

ΑΓ10 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεηο ηα κέζα ελεκέξσζεο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πνηεο είλαη νη 
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο; 

ΑΓ11 Γηαηί είλαη αλαγθαία ε ηαθηηθή επαιήζεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε πξνεηνηκαζία; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ40      Έιεγρνο εηνηκαζίαο θαη παξνπζίαζε κπνπθέ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:      

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζσζηφ έιεγρν 
εηνηκαζίαο φζν ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ κπνπθέ.  

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ40.1     Έιεγρνο εηνηκαζίαο κπνπθέ 

 

ΞΚΡ40.2     Ξαξνπζίαζε κπνπθέ  
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ40 Έιεγρνο εηνηκαζίαο θαη παξνπζίαζε κπνπθέ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ40.1   Έιεγρνο εηνηκαζίαο κπνπθέ 

  

ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 

 

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

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο φηη έρεηο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά 
κε ην είδνο ηνπ κπνπθέ. 

ΘΑ3 Λα βεβαησζείο πσονη πξώηεο πιεο θαη ηα ζθεύε πνπ 
ρξεηάδεηαη γηα ην ςήζηκν θαη ζεξβίξηζκα είλαη δηαζέζηκα 
θαη ζε ρξεζηκνπνηήζηκε θαηάζηαζε.  

ΘΑ4 Λα ειέγμεηο φηη ε εηνηκαζία ησλ θαγεηψλ γίλεηαη 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο 
πξνεηνηκαζίαο θαη καγεηξέκαηνο, έηζη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εθδήισζεο. 

ΘΑ5 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ, ή άιια πιηθά ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ6 Λα δηαηεξήζεηο ζσζηά ην πξνεηνηκαζκέλν ηξφθηκν κέρξη 
ην ζεξβίξηζκα ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα θαζαξίζεηο ζσζηά ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο, ακέζσο 
κφιηο ηειεηψζεηο, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ8 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 

 

ΞΔ1  Δίδνο κπνπθέ 
Αλάινγα κε ην: 
• Ρχπν ζηξσζίκαηνο 

• Ρχπν θαγεηνχ  

• Ρχπν εθδήισζεο 

• Ρχπν ζεξβηξίζκαηνο 

ΞΔ2   Ξξώηεο ύιεο θαη ζθεύε 
• Ρξφθηκα θαη πνηά 

• Ξηαηέιεο, πηάηα 

• Θαζξέθηεο 

• Chafing Dishes 

• Hot carving stations 

• Centerpiece 

• Δξγαιεία ζεξβηξίζκαηνο  

ΞΔ3  Κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο 
θαη καγεηξέκαηνο 
• Δηνηκαζία θξεάησλ  

• Ιάδσκα/καξηλάξηζκα 

• Θαξπθεχκαηα/αξσκαηηθά 

• Τήζηκν κε ηηο δηάθνξεο 
κεζφδνπο 

ΞΔ4  Ξξνβιήκαηα   

• Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 

• Πε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα 

• Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 

• Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 

• Πε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή 

• Πε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ40.1   Έιεγρνο εηνηκαζίαο κπνπθέ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ πξνεηνηκάδεηο ηξφθηκα 

γηα λα παξνπζηαζηνχλ ζε κπνπθέ; 

ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο αιινίσζεο, θαηά ηελ πξνεηνηκαζία; 

ΑΓ3 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία ζην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο; 

ΑΓ4 Γηαηί ην πξνεηνηκαζκέλν ηξφθηκν πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία 
αζθάιεηαο αλάινγα κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα, κε βάζε ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο; 

ΑΓ5 Ξνηεο πιεξνθνξίεο είλαη ζεκαληηθέο θαηά ηελ εηνηκαζία ηνπ κπνπθέ; 

ΑΓ6 Ξνηα είλαη ηα δηαθνξεηηθά είδε κπνπθέ; 

ΑΓ7 Αλάθεξε 5 δηαθνξεηηθά Stations δεζηψλ θαγεηψλ θαζψο θαη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ηνπο 
[π.ρ. γχξνο]. 

ΑΓ8 Ρη ρξεζηκνπνηείο γηα Centerpiece θαη άιια πιηθά γηα ηελ δηαθφζκεζε ηνπ κπνπθέ; 

ΑΓ9 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο θαηά ηελ 
εηνηκαζία ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ; 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

252  

Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ40     Έιεγρνο εηνηκαζίαο θαη παξνπζίαζε κπνπθέ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ40.2     Ξαξνπζίαζε κπνπθέ  

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 
εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα βεβαησζείο φηη έρεηο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά 
κε ην είδνο ηνπ κπνπθέ. 

ΘΑ3 Λα βεβαησζείο πσο ηα ζθεύε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ην 
κπνπθέ είλαη δηαζέζηκα θαη ζε θαιή [ρξεζηκνπνηήζηκε] 
θαηάζηαζε.  

ΘΑ4 Λα βεβαησζείο φηη ην ζηήζηκν θαη ε παξνπζίαζε ησλ 
θαγεηψλ γίλεηαη έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
απαηηήζεηο ηεο εθδήισζεο. 

ΘΑ5 Λα βεβαηψλεζαη πσο ν ρεηξηζκφο ησλ ηξνθίκσλ ηνπ 
κπνπθέ είλαη ν θαηάιιεινο. 

ΘΑ6 Λα δηαηεξείο ζσζηά ηα πξνεηνηκαζκέλα ηξόθηκα κέρξη 
ην ζεξβίξηζκα ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ 
εξγαζίαο. 

ΘΑ8 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ, ή άιια πιηθά ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Δίδνο κπνπθέ 
 Ρχπνο ζηξσζίκαηνο 
 Ρχπνο θαγεηνχ  
 Ρχπνο εθδήισζεο 

ΞΔ2  Πθεύε  
 Ξηαηέιεο  
 Ξηαηηθά θαη καραηξνπίξνπλα 
 Θαζξέθηεο 
 Chafing Dishes 
 Hot carving stations 
 Δξγαιεία ζεξβηξίζκαηνο  

ΞΔ3  Πηήζηκν Ξαξνπζίαζε 
 Centerpiece θαη άιια 

δηαθνζκεηηθά κέζα 
 Ύςνο 
 Σξψκα 
 Πρήκα  
 ιηθά 
 Κελνχ θαη ηακπέιεο 

ΞΔ4  Ρξόθηκα  
 Ξαξνπζίαζε 
 Φξεζθάδα 
 Αλαπιήξσζε 
 γηεηλή 

ΞΔ5  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 
 Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ 
 Αζθάιεηα πειαηψλ 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ40.2   Ξαξνπζίαζε κπνπθέ  

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ ζεξβίξεηο θαγεηφ ζε κπνπθέ; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείο πγεηνλνκηθά θαζαξά ην ρψξν ηνπ κπνπθέ θαη ρσξίο 
ππνιείκκαηα; 

ΑΓ3 Ξνηα είδε κπνπθέ ππάξρνπλ; 

ΑΓ4 Ξνηα ε πνηεο είλαη νη γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζην κελνχ θαη ζηηο ηακπέιεο ζηα 
κπνπθέ; 

ΑΓ5 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία θαη πνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο 
κφιπλζεο, φηαλ εθζέηεηο θαγεηά ζε κπνπθέ; 

ΑΓ6 Ξψο ηα θαγεηά θαίλνληαη πην ειθπζηηθά θαη θξέζθα ζηα Chafing dishes; 

ΑΓ7 Ξσο ηα θξχα θαγεηά κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη φζν θξχα γίλεηαη; 

ΑΓ8 Ξσο ην ζηήζηκν ηνπ κπνπθέ βνεζά ζηελ θαιχηεξε παξνπζία ηνπ ρψξνπ αιιά θαη ησλ 
θαγεηψλ; 

ΑΓ9 Ξσο ην ζηήζηκν ελφο κπνπθέ βνεζά ηε ξνή ησλ πειαηψλ θαη ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ 
θαγεηψλ; 

ΑΓ10 Ξσο ν παξεπξηζθφκελνο κάγεηξαο κπνξεί λα γίλεη εμππεξεηηθφο; 

ΑΓ11 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο θαηά 
ηελ παξάζεζε θαη ζεξβίξηζκα ησλ θαγεηψλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ41    Πχλζεζε θαη θνζηνιφγεζε κελνχ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:      

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ηφζν γηα ηελ 
ζχλζεζε φζν θαη ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ κελνχ. 

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ41.1   Πχλζεζε κελνχ 

 

ΞΚΡ41.2   Θνζηνιφγεζε κελνχ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ41    Πχλζεζε θαη θνζηνιφγεζε κελνχ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ41.1    Πχλζεζε κελνχ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΘΑ1 Λα ρεηξίδεζαη ζσζηά φια ηα είδε κελνύ θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο.  

ΘΑ2  Λα βεβαησζείο φηη έρεηο φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο 
πνπ αθνξνχλ ηελ ζχλζεζε ηνπ κελνχ. 

ΘΑ3 Λα βεβαησζείο πσο ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ην 
κελνχ είλαη δηαζέζηκα θαη ζε ρξεζηκνπνηήζηκε 
θαηάζηαζε. 

ΘΑ4 Λα βεβαησζείο φηη νη πξψηεο χιεο θαη εηδηθά ηα επνρηαθά 
πξντφληα είλαη δηαζέζηκα θαη λα θάλεηο θαιή ρξήζε ηνπο. 

ΘΑ5 Λα βεβαησζείο φηη νη αξρέο ησλ ζπλδπαζκώλ ζηελ 
ζχλζεζε ησλ κελνχ είλαη ζε πιήξε εθαξκνγή. 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα αληηιεθζείο  
ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ησλ πειαηψλ, ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηνπο 
θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Δίδε Κελνύ 
 Ξξνθαζνξηζκέλα 
 Θαη’ επηινγή 
 Δηδηθά 

ΞΔ2  Ξιεξνθνξίεο 
 Ρχπνο 

εζηηαηνξίνπ/εθδήισζεο 
 Δμνπιηζκφο 
 Ξξνζσπηθφ 
 Κέζνδνη καγεηξέκαηνο 
 Γηάζεζε πξψησλ πιψλ 
 Αξρέο ζπλδπαζκψλ 
 Δπνρηθφηεηα 
 Νξζή ζεηξά 
 Ιεθηηθφ 
 Ξξνυπνινγηζκφο 

ΞΔ3  Αξρέο ζπλδπαζκώλ 
 ιηθά 
 Σξψκα 
 Γεχζε 
 Πρήκα 
 Ρξφπνο καγεηξέκαηνο 
 Γηαηξνθηθέο πηπρέο 
 Άιιεο 

ΞΔ4  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηηο πξψηεο χιεο 
 Πε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
 Πε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ πειάηε 
 Πε ζρέζε κε ηελ γιψζζα 

γξαθήο θαη νξζνγξαθηθά 
ιάζε ζην κελνχ 

 Πε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ41.1     Πχλζεζε κελνχ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είδε κελνχ ππάξρνπλ θαη πνηεο νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαζελφο;  

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα έρεηο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο έγθαηξα; 

ΑΓ3 Ξνηνη είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζχλζεζεο ελφο κελνχ; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν παξάγσλ πξνζσπηθφ, φηαλ ζπλζέηεηο έλα κελνχ; 

ΑΓ5 Γηαηί νη ζπλδπαζκνί ρξσκάησλ, γεχζεσλ, πιηθψλ, κεζφδσλ καγεηξέκαηνο είλαη ζεκαληηθφο 
παξάγνληαο επηηπρίαο ελφο κελνχ; 

ΑΓ6 Γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε ηηκνιφγεζε ελφο κελνχ λα έρεη ην θαζνξηζκέλν πνζνζηφ θέξδνπο; 

ΑΓ7 Γηαηί πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ πειάηε; 

ΑΓ8 Ξνηα βαζηθά ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο πξέπεη λα γλσξίδεηο γηα λα ειαρηζηνπνηείο ηελ 
δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ41     Πχλζεζε θαη θνζηνιφγεζε κελνχ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ:  

ΞΚΡ41.2     Θνζηνιφγεζε κελνχ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο γλσξίδεηο ηηο αξρέο θνζηνιόγεζεο 
πνπ εθαξκφδνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο ζνπ.  

ΘΑ2 Λα εηνηκάδεηο ηελ ιίζηα πιηθψλ γηα θάζε ζπληαγή θαη λα 
θαζνξίδεηο ζσζηά ην πνζνζηφ δνθηκήο απφδνζεο [yield 
test] φισλ ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ πξνηχπσλ 
ζπληαγψλ  

ΘΑ3 Λα δηαηεξείο ζσζηά ηα θνζηνιφγηα θαη λα ηα ελεκεξψλεηο 
αλάινγα κε ηηο απμνκεηψζεηο ησλ ηηκψλ αγνξάο ησλ 
πξντφλησλ [δηαδηθαζία επαιήζεπζεο]. 

ΘΑ4 Λα ρεηξίδεζαη ζσζηά ηα κέζα θνζηνιόγεζεο θαη λα ηα 
εθαξκφδεηο  ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία. 

ΘΑ5 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα εληνπίζεηο ζε 
ζρέζε κε ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ κελνχ ζηνλ άκεζα 
πξντζηάκελφ ζνπ. 

ΘΑ6 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο 
θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Αξρέο θνζηνιόγεζεο 
 Ξξψησλ πιψλ 
 Yield test 
 Ξξφηππσλ ζπληαγψλ 
 Ξαξαιιαγψλ πξφηππσλ 

ζπληαγψλ 
 Γηαδηθαζία επαιήζεπζεο 
 Ξνιηηηθή επηρείξεζεο 

ΞΔ2  Κέζα θνζηνιόγεζεο 
 Θαζνξηζκέλα έληππα 
 Θαζνξηζκέλα πνζνζηά 

θέξδνπο 
 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 

ΞΔ3  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηα πιηθά 
 Πε ζρέζε κε ηελ απφδνζε ησλ 

θξεάησλ θαη άιισλ πιψλ 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
 Πε ζρέζε κε ηνπο θαλνληζκνχο 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ41.2     Θνζηνιφγεζε κελνχ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνπο θαλφλεο αξρψλ θνζηνιφγεζεο εθαξκφδεη ν ρψξνο εξγαζίαο ζνπ; 

ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο αηηίεο ιάζνπο φηαλ θνζηνινγείο κηα ζπληαγή; 

ΑΓ3 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν θαζνξηζκφο yield test [απφδνζε πξντφλησλ]; 

ΑΓ4 Γηαηί πξέπεη λα αλαιχεηο ηα κελνχ ζε ζπληαγέο θαη λα εηνηκάδεηο ιίζηα πξψησλ πιψλ; 

ΑΓ5 Ξνηα είλαη ηα κέζα θνζηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεη ν ρψξνο εξγαζίαο ζνπ; 

ΑΓ6 Ξνηα είλαη ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ θνζηνιφγεζε ησλ 
κελνχ; 

ΑΓ7 Ξσο αλαγλσξίδεηο πηζαλά πξνβιήκαηα θαη πνηα δηνξζσηηθά κέηξα κπνξνχλ λα παξζνχλ; 

ΑΓ8 Ξνηα ζεκεία θαη πνηεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο θνζηνιφγεζεο; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: 

ΞΚΡ42     Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα εμεηδηθεπκέλσλ ζαιηζψλ 

ΗΗ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:   

Απηφο ν ηνκέαο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εηνηκαζία θαη 
ζεξβίξηζκα εμεηδηθεπκέλσλ ζαιηζψλ.  

 

ΗΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 

ΞΚΡ42.1     Δηνηκαζία εμεηδηθεπκέλσλ ζαιηζψλ 

 

ΞΚΡ42.2     Πεξβίξηζκα εμεηδηθεπκέλσλ ζαιηζψλ 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ42     Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα εμεηδηθεπκέλσλ ζαιηζψλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ42.1    Δηνηκαζία εμεηδηθεπκέλσλ ζαιηζψλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν 

απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη 
είλαη θαζαξνί θαη έηνηκνη γηα ρξήζε. 

ΘΑ2 Λα αθνινπζείο ηνλ νξζφ ηξφπν εηνηκαζίαο θιαζηθώλ 
ζαιηζώλ. 

ΘΑ3 Λα ρεηξίδεζαη κε ηνλ δένληα ηξφπν ηελ εηνηκαζία ησλ 
πεθηηθώλ νπζηώλ. 

ΘΑ4 Λα ρξεζηκνπνηάο ηα ζσζηά πιηθά θαηά ηελ εηνηκαζία 
εμεηδηθεπκέλσλ θαηεγνξηώλ ζαιηζώλ. 

ΘΑ5 Λα αθνινπζείο ηελ ζηαζεξή ζπληαγή πνπ ζνπ δίλεη ν 
ρψξνο εξγαζίαο ζνπ ε λα εηνηκάδεηο κέζα απφ 
δνζκέλεο πεγέο πιεξνθνξηψλ.  

ΘΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο πεθηηθέο νπζίεο κε ηνλ 
ελδεδεηγκέλν ηξφπν. 

ΘΑ7 Λα βεβαηψλεζαη ψζηε νη ζάιηζεο λα θπιαρζνχλ 
ζσζηά ζε ζπλζήθεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο. 

ΘΑ8 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηιεθζείο ζε 
ζρέζε κε ηελ ζπληαγή, ηνλ εμνπιηζκφ, ή άιια πιηθά. 

 
 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Θιαζηθέο ζάιηζεο  
[Γαιιηθή θνπδίλα] 

 Κεηξηθέο 
 Ξαξάγσγα ηνπο 
 Εσκνί 

ΞΔ2  Δμεηδηθεπκέλεο 
θαηεγνξίεο ζαιηζώλ 

 Jus 
 Broth 
 Purees 
 Coulis 
 Salsa 
 Chutney 
 Relish 
 Dipping 
 Compote 
 Ethnic 

ΞΔ3  Ξεθηηθέο νπζίεο 
 Ονπ [Roux] 
 Βνχηπξν θαη αιεχξη [Beurre 

manie] 
 Ακπινχρεο νπζίεο 
 Γαιαθησκαηνπνηεηηθέο νπζίεο 

ΞΔ4  Ξξνβιήκαηα   
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηα πιηθά 
 Πε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα θαη 

πγηεηλή 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ42.1    Δηνηκαζία εμεηδηθεπκέλσλ ζαιηζψλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ εηνηκάδεηο 
εμεηδηθεπκέλεο ζάιηζεο; 

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία, φηαλ εηνηκάδεηο θαη δηαηεξείο ζάιηζεο 
πξηλ ην ζεξβίξηζκα; 

ΑΓ3 Γηαηί ε γλψζε ησλ θιαζηθψλ ζαιηζψλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε; 

ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη κεηξηθέο ζάιηζεο; 

ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη θξχεο ζάιηζεο; 

ΑΓ6 Ξην ξφιν παίδνπλ νη πεθηηθέο νπζίεο  ζηελ εηνηκαζία ζαιηζψλ; 

ΑΓ7 Γηαηί πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηνλ ιφγν χπαξμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζάιηζαο, ηηο ηδηφηεηεο θαη 
γηα πνηνπο απνηείλεηαη; 

ΑΓ8 Ρη ζθνπφ εμππεξεηνχλ νη ζάιηζεο θαη γηαηί ε εηνηκαζία κηαο θαιήο ζάιηζαο ζεσξείηαη ηέρλε; 

ΑΓ9 Ξνηεο βαζηθέο κέζνδνη δηαηήξεζεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηηο δηάθνξεο έηνηκεο ζάιηζεο; 

ΑΓ10 Ξνηα εηλαη ηα βαζηθά κεραλήκαηα ε πξαθηηθέο γηα ηελ δηαηήξεζε έηνηκεο δεζηήο ε θξχαο 
ζάιηζαο πξηλ ην ζεξβίξηζκα; 

ΑΓ11 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ζηηο ζάιηζεο; 

ΑΓ12 Γηαηί ε δηαηήξεζε αξρείνπ βαζηθψλ ζπληαγψλ (standard recipes) είλαη αλαγθαία; 
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Η. ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ:  

ΞΚΡ42    Δηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκ εμεηδηθεπκέλσλ ζαιηζψλ 

ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ42.2     Πεξβίξηζκα εμεηδηθεπκέλσλ ζαιηζψλ 

  
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΠΖΠ (ΘΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΘΑ1 Λα βεβαησζείο πσο ν ρψξνο εξγαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο 

εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη είλαη θαζαξνί θαη 
έηνηκνη γηα ρξήζε.  

ΘΑ2 Λα εθαξκφδεηο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο θαη ηδηνκνξθίεο ηνπ 
είδνπο θνπδίλαο πνπ αζρνιείζαη. 

ΘΑ3 Λα εθαξκφδεηο ηελ ηερλνινγία ηειεηψκαηνο θάζε 
ζάιηζαο. 

ΘΑ4 Λα ρεηξίδεζαη ηελ θάζε ζάιηζα θαζψο θαη ηνλ ηξφπν  
ζεξβηξίζκαηνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληαγήο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια ζθεύε. 

ΘΑ5 Λα αληηκεησπίδεηο ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ζαιηζψλ θαηά 
ην ζεξβίξηζκα θαη λα παίξλεηο ηα απαξαίηεηα πξνιεπηηθά 
κέηξα. 

ΘΑ6 Λα αλαθέξεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα εληνπίζεηο ζε 
ζρέζε κε ηελ ζάιηζα θαη ην θαγεηφ. 

ΘΑ7 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε 
απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

 
ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (ΞΔ) 
 
ΞΔ1  Δίδνο θνπδίλαο 
 Κνληέξλα 
 Δζληθή 
 Δηδηθή 
 Γηαηξνθηθή 

ΞΔ2  Πθεύε 
 Παιηζηέξα 
 Κηθξφ δνρείν 
 Πην πηάην 
 Κε άιιν ηξφπν 

ΞΔ3  Ξξνβιήκαηα 
 Πε ζρέζε κε ηε ζπληαγή 
 Πε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία 

[θνπιηνχξα] 
 Πε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 
 Πε ζρέζε κε ην ηειείσκα 
 Πε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή 
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ΗΗ. ΔΟΓΑΠΗΑ: 

ΞΚΡ42.2     Πεξβίξηζκα εμεηδηθεπκέλσλ ζαιηζψλ 

  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΓΛΥΠΔΗΠ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηνη θαλφλεο αζθάιεηαο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, φηαλ εηνηκάδεηο θαη ζεξβίξεηο 

εμεηδηθεπκέλεο ζάιηζεο;  

ΑΓ2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεηο ηελ θαηαγσγή θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο θάζε ζάιηζαο; 

ΑΓ3 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο ν ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ δηαδηθαζία απηή; 

ΑΓ4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθή κηα ζάιηζα ζην θαγεηφ; 

ΑΓ5 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ ην ζθεχνο θαη ν ηξφπνο ζεξβηξίζκαηνο κηαο ζάιηζαο; 

ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη νπζίεο πνπ απμάλνπλ ηελ πεθηηθφηεηα ζε κηα ζάιηζα; 

ΑΓ7 Γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ εζηηαηνξίνπ; 

ΑΓ8 Ξνηεο είλαη νη θχξηεο απεηιέο κφιπλζεο, φηαλ  ζεξβίξεηο  ζάιηζεο; 

ΑΓ9 Ξνηα βαζηθά ζεκεία πνηφηεηαο εμεηάδεηο ηελ ψξα ζεξβηξίζκαηνο κηαο ζάιηζαο; 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1: ΓΙΥΠΠΑΟΗΝ 



 

270  

 
 



 

271  

ΓΙΥΠΠΑΟΗΝ 

Νη αθφινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
πξφηππν 

American Breakfast Ξξφγεπκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη δεκεηξηαθά, απγά, 
ζπλνδεπηηθά, αιιαληηθά, θξχα ξφζηα, θξνχηα θηι. 

Au Gratin 

Ρν ξνδνθνθθίληζκα πνπ γίλεηαη ζε νξηζκέλα θαγεηά ηα νπνία 
ζθεπάδνληαη κε ζάιηζα κνξλέ (mornay) ή ηπξί θαη ςήλνληαη 
θάησ απφ ηε ζαιακάλδξα ή ζην θνχξλν, λα πάξνπλ ην 
ξνδνθφθθηλν ρξψκα.  Macaroni au gratin. 

Bacon Σνηξηλφ θξέαο (πιεπξά θαη θνηιηά) μεθνθαιηζκέλν, αιαηηζκέλν θαη 
θαπληζηφ. 

Bain Marie Ζ ηξνθή κε θαηάιιειν ζθεχνο δηαηεξείηαη δεζηή ζε θαπηφ λεξφ 
[≥ 65νC]  γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα φρη πέξαλ ησλ 3 σξψλ. 

Batons Θφςηκν ζε ισξίδεο κε κήθνο κηα ίληζα. 

Batting Θηχπεκα ησλ θξεάησλ κε κπάηε γηα λα ραιαξψζνπλ νη ίλεο ηνπ. 

Baking, cuire au four Πηεγλφ ςήζηκν ζην θνχξλν. 

Bavarois  Θξέκα κε δειαηίλε, γάια ή θξνχηα, θξέκα ζαληηγί. Bavarois au 
chocolat. 

Beure mαniere Βνχηπξν θαη αιεχξη ζε ίζε πνζφηεηα ζε κηα νκνηνγελή κάδα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δέλεη ζνχπεο θαη ζάιηζεο. 

Blanchir (to blanch) 

(α) Ρν μεθινχδηζκα ησλ ληνκάησλ. 

(β) Ζ ηνπνζέηεζε καιαθψλ θξεάησλ ζε δεζηφ λεξφ, γηα λα 
ζθίμνπλ, π.ρ. ζπθψηη. 

(γ) Μέπιπκα ηνπ θαγεηνχ κε θξχν λεξφ, αθνχ πξνεγνπκέλσο 
έρεη βξάζεη ζε θνριαζηφ λεξφ. Γίλεηαη γηα θξέαηα, θφθαια, 
ιαραληθά θηι. 

 Blanching Ζ ηξνθή κπαίλεη ζε θαπηφ λεξφ, θαπηφ ιάδη ε αηκφ γηα κηθξφ 
ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Blast chiller 
Δηδηθφ ςπγείν ηαρείαο πηψζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο.  Κε ηνλ ηξφπν 
απηφ ηα ηξφθηκα πνπ κφιηο έρνπλ καγεηξεπηεί  θξπψλνπλ 
ηάρηζηα [απνθεχγεηαη ε αλάπηπμε βαθηεξηδίσλ] θαη ε 
ζεξκνθξαζία πέθηεη ζηνπο  5νC . 

Blast freezer 

Δηδηθφ ςπγείν ηαρείαο θαηάςπμεο.  Κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα 
ηξφθηκα πνπ κφιηο έρνπλ καγεηξεπηεί  παγψλνπλ ηάρηζηα 
[απνθεχγεηαη ε αλάπηπμε βαθηεξηδίσλ] < -18˚ C θαη δελ 
δεκηνπξγνχληαη θξχζηαιινη ζηα ηξφθηκα. 

Boiling (bouillir) Βξάζηκν.  Κέζνδνο καγεηξέκαηνο  κέζα ζε λεξφ ή δσκφ. 

Bombes  Δίδνο παγσηνχ ζε ζρήκα εκηζθαηξηθφ. 
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Bouquet-Garni 

Γέζκε απφ αξσκαηηθά ρφξηα φπσο θνηζάληα κατληαλνχ, ζπκάξη, 
πξάζα, ζέιηλν, θαξφην, θχιιν δάθλεο. Γέλνληαη φια καδί, γηα 
λα αθαηξνχληαη εχθνια. Σξεζηκνπνηείηαη γηα λα δίλεη γεχζε θαη 
άξσκα ζε ζνχπεο, ζάιηζεο, δσκνχο,  πεζα, ξαγνχ θηι. 

Braise (braising) 

Κέζνδνο καγεηξέκαηνο θαηά ηελ νπνία ην ηεκάρην ςήλεηαη ζε 
θιεηζηφ ζθεχνο, ηελ κπξεδηέξα, καδί κε ζάιηζα demi-glace ή 
ζθνχξν δσκφ. Γίλνληαη κεγάια ηεκάρηα θξέαηνο θαη ιαραληθά 
φπσο ζέιηλν. 

Broth Δίδνο δηαπγνχο ζνχπαο, απέξαζηεο. 

Brown Νκνηφκνξθν ξνδνθνθθίληζκα.  

brushing Δπάιεηςε ηεο παξαζθεπήο κε πηλέιν. 

Brunoise 
Όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θφςηκν ησλ ιαραληθψλ, ηπξηνχ, 
δακπφλ θηι. Πε πνιχ κηθξνχο θχβνπο (πιεπξάο ½ ίληζαο) γηα 
γαξληηνχξα. 

Buffet 
Σψξνο φπνπ εθηίζεληαη θαγεηά ή πνηά, π.ρ. έλα ηξαπέδη πάλσ 
ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη πηαηέιεο κε δηάθνξα θαγεηά γηα κηα 
δεμίσζε.  Buffet froid. 

Canapes 

Κηθξά αλνηθηά ζάληνπηηο πνπ απνηεινχληαη απφ κηα θέηα ςσκί ή 
θξπγαληά ή αθφκε θαη κπηζθφηα θαη δηάθνξα πιηθά φπσο ηπξί, 
δακπφλ, δηάθνξα θξέαηα ή δηάθνξα άιια κείγκαηα. Πεξβίξνληαη 
σο νξεθηηθά ή ζηηο δεμηψζεηο θνθηέηι. Canapes au fromage. 

(CE) Conformité Européene 
= Δπξσπατθή ζπκκόξθσζε 

πνρξεσηηθή ζήκαλζε πνπ δειψλεη ζπκκφξθσζε κε ηηο λνκηθέο 
θαη ηηο ηερληθέο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο [ΔΔ]. Πε ηζρχ 
απφ ην 1993, δελ είλαη έλα ζήκα πνηφηεηαο, αιιά ρξεζηκεχεη σο 
δηαβαηήξην γηα νιφθιεξε ηελ ΔΔ θαη ειεχζεξε ξνή ηεο ζε  έλα 
επξχ θάζκα βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. 

CCP [Critical Control Points] 

Θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ [ΘΠΔ] ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο ηνπ 
ηξνθίκνπ, φπνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί έιεγρνο απαξαίηεηνο γηα 
ηελ πξφιεςε ή εμάιεηςε ή ηελ κείσζε ζε απνδεθηά επίπεδα 
ελφο θηλδχλνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

Centerpiece 

Δίλαη ην θπξίσο ζηφιηζκα γηα λα δηαθνζκεζεί έλαο ρψξνο  
παξάζεζεο θαγεηψλ φπσο ν κπνπθέο. Απηφ κπνξεί λα είλαη 
θαηαζθεχαζκα ηνπ κάγεηξα φπσο αγάικαηα απφ πάγν, 
βνχηπξν,πνιπζηεξίλε ε κεγάιε δηαθφζκεζε ινπινπδηψλ. 

Chafing dish [rechaud] Ρν δνρείν [ξεζφ] φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κπνπθέ ε αιινχ γηα 
ηελ δεζηή δηαηήξεζε θαγεηψλ. 

Charring Κηζνθάςηκν ηεο ηξνθήο πνπ πξνθαινχλ νη θαπηέο κεηαιιηθέο 
ξάβδνη ηεο ζράξαο. 

Chiffonade Ξνιχ ιεπηέο ισξίδεο απφ  πεζακέ ιαραληθά, π.ρ. καξνχιηα, 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο γαξληηνχξα. 

Choux  Θξακπί ή γιπθφ ζε ζρήκα ζηξνγγπιφ θαη κε γέκηζε θξέκα. 
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Club sandwich 3 ζηξψκαηα απφ ςσκί άζπξν κε γέκηζε απφ θνηφπνπιν, 
κπέηθνλ, ηπξί, απγφ, καγηνλέδα, καξνχιη θηι. 

Coating 

Ρν θάιπκκα ησλ ςαξηψλ κε:  

 αιαηνπίπεξν, αιεχξη 
 αιαηνπίπεξν, αιεχξη, απγφ θαη θξπγαληά 
 ιπσκέλν βνχηπξν θαη θξπγαληά. 

Combi Oven Δίλαη ν θνχξλνο πνπ έρεη ηηο δπλαηφηεηεο ςεζίκαηνο κε 
πνιιαπινχο ηξφπνπο ή ζπλδπαζκφ απηψλ [Combination]. 

Consomme Γηαπγήο ζνχπα πνπ γίλεηαη κε δσκφ βνδηλφ ή πνπιεξηθψλ. 
Consomme au sherry. 

Continental breakfast   Απιφ πξφγεπκα κε θξπγαληέο, ηπξί, καξκειάδα, ρπκφ, θαθέ ή 
ηζάη. 

Cross contamination 

Ζ κφιπλζε κε βαθηεξίδηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ησλ 
ηξνθίκσλ, επηθάλεηεο, θαη/ή εμνπιηζκνχ.  Βαζηθά είλαη ε 
εμάπισζε παζνγφλσλ νξγαληζκψλ απφ κνιπζκέλα ηξφθηκα, 
ζθεχε, άηνκα θιπ ζε άιια κε κνιπζκέλα. Κηα ζσζηή δηαδηθαζία 
θαζαξηζκνχ  θαη πγηεηλήο κπνξεί λα ην απνηξέςεη. 

Coupes Αλάκημε παγσηψλ. 

Court bouillon 
Εσκφο αξσκαηηζκέλνο πνπ απνηειείηαη απφ λεξφ, θξαζί ή μίδη, 
αξσκαηηθά ρφξηα θαη βφηαλα, κπαραξηθά θαη αιάηη. 
Σξεζηκνπνηείηαη γηα ην ςήζηκν θξεάησλ, ςαξηψλ θαη ιαραληθψλ. 

Darne Φέηα ςαξηνχ πνπ θφβεηαη θάζεηα (εγθάξζηα) καδί κε ην θφθαιν 
ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Darne de saumon poche. 

Deep frying Βαζχ ηεγάληζκα. 

Deglazing Ρν μεθφιιεκα ησλ ππνιεηκκάησλ ηξνθήο απφ ην ηεγάλη κε θαη 
ηελ πξνζζήθε θξαζηνχ ε δσκνχ. 

Delice  Φηιέην ςαξηνχ δηπισκέλν ζηε κέζε. 

Dressing   Πάιηζα γηα ζαιάηεο. 

En cocotte Απγά ςεκέλα ζε εηδηθέο θφξκεο. 

English breakfast Ξινχζην πξφγεπκα κε απγά ηεγαλεηά, ινπθάληθα, κπέηθνλ, 
θαζφιηα θηι. 

Estuffade  Πθνχξνο δσκφο. 

FIFO [first-in, first-out] 
Ν ζσζηφο ηξφπνο ρξήζεο ησλ ηξνθψλ θαη άιισλ πξψησλ πιψλ, 
ζχκθσλα κε ηνλ ρξφλν εηζαγσγήο ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο ζε 
ζπλάθεηα κε ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπο. 

Flash point Ζ ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία ην ζεξκαηλφκελν ιάδη πηάλεη θσηηά. 

Folding Γηπισκέλν. 
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Fondu Διβεηηθφο φξνο. Ρν θαγεηφ ςήλεηαη απφ ηνλ πειάηε ζε ζπζθεπή 
fondu.  

Galantine 
Ξαξαζθεχαζκα απφ πνπιεξηθά θαη άιια άζπξα θξέαηα. Ρπιίγεηαη 
ζε κεγάιν ξνιφ (ζαλ ζαιάκη), ςήλεηαη θαη ζεξβίξεηαη θξχν ζηα 
κπνπθέ ή σο νξεθηηθφ. Galantine de vollailles. 

Glacer 

(α) Θξπψλσ, παγψλσ. 

(β) Γιαζάξσ ή ςήλσ ψζηε ην παξαζθεχαζκα λα απνθηήζεη 
σξαία εκθάληζε.  Ρν εθαξκφδσ ζηα θξέαηα θαη ζηα πνπιεξηθά 
πεξηρχλνληάο ηα θαηά ην ςήζηκν κε ηα πγξά ηνπο. Ρα ιαραληθά 
ηα ςήλσ, κέρξη λα εμαηκηζηνχλ ηα πγξά ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ 
ζηηιπλή (γπαιηζηή) επηθάλεηα. Τήλσ θάησ απφ ζαιακάλδξα ή 
ζην θνχξλν, κέρξη λα πάξνπλ ρξψκα. Πθεπάδσ θξχα θαγεηά κε 
ειαθξφ ζηξψκα δειαηίλεο. Πθεπάδσ ηα γιπθά κε δάραξε, πνπξέ 
θξνχησλ θηι. 

Gnocchi Επκαξηθφ πνπ έρεη ηηαιηθή πξνέιεπζε. Πεξβίξεηαη κε ζάιηζα 
ληνκάηαο θαη ηπξί. Gnocchi Italienne. 

Goujon Καθξηέο ισξίδεο απφ ςάξη. 

Gravy Εσκφο. Σπκφο πνπ βγαίλεη απφ ξφζην θξέαηα θαηά ην ςήζηκφ 
ηνπο. 

Greasing Δπάιεηςε δνρείσλ κε ιάδη, ιίπνο ε βνχηπξν. 

Griddle fry Ρν ςήζηκν ζε ζεξκαηλφκελε πιάθα. 

HACCP [Hazard Analysis 
critical Control points] 

Ρν θαιχηεξν ζχζηεκα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 
αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ απφ παζνγφλα κηθξφβηα ε άιιεο αηηίεο. 

Hors-d´oeuvre Νξεθηηθά. Φαγεηά πνπ ζεξβίξνληαη ζηελ αξρή ηνπ γεχκαηνο, γηα 
λα δηεγείξνπλ ηελ φξεμε.  

Hot Dog Πάληνπηηο ινπθάληθν ζε ζηελφκαθξε θξαληδφια. 

Icing 
Πηξψκα απφ δάραξε πνπ ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ γιπθίζκαηα, γηα 
λα απνθηήζνπλ ιεία επηθάλεηα. Ζ δάραξε άρλε αλαθαηεχεηαη κε 
αζπξάδηα απγψλ ή λεξφ θαη αξσκαηίδεηαη αλάινγα. 

Jardiniere Κε ρφξηα επνρήο. 

JIT [just in time] 
Πηα ηξφθηκα είλαη ε ζηξαηεγηθή παξαγγειίαο πξψησλ πιψλ ή 
παξαγσγήο ηελ ψξα πνπ ρξεηάδεηαη. Κε απηφ ηνλ ηξφπν 
εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή πνζφηεηα ηελ θαηάιιειε πεξίνδν. 

Julienne Γαξληηνχξα απφ δηάθνξα ιαραληθά θνκκέλα ζε ιεπηέο ισξίδεο.  

Labelling 

Ρα ζηνηρεία πνπ ππνρξεσηηθά αλαγξάθνληαη ζην παθεηάξηζκα 
ησλ ηξνθίκσλ [ζήκαλζε] θαη πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν. Ππλήζσο απηέο είλαη ην φλνκα, 
βάξνο, πνζφηεηα, ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, εκεξνκελίεο, ζπλζήθεο 
απνζήθεπζεο, νδεγίεο ρξήζεο, πξνέιεπζε θαη ν θαηαζθεπαζηήο. 
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Lacto Vegetarians 
Σνξηνθάγνη πνπ ηξψλε δσηθά πξντφληα ζηε κνξθή 
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ (lacto). 

Lacto-νvo vegetarians  
Σνξηνθάγνη πνπ ηξψλε δσηθά πξντφληα ζηε κνξθή 
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ (lacto) θαη απγψλ (ovo). 

Liaison 
Κείγκα απφ πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δέζηκν (πήμηκν) 
ζνχπσλ θαη ζαιηζψλ. Απνηειείηαη απφ θξφθνπο απγψλ θαη θξέκα 
γάιαθηνο. 

Macedoine Αλάκεηθηα  θξνχηα ή ιαραληθά θνκκέλα ζε θχβνπο, φπσο ζηηο 
θξνπηνζαιάηεο. 

Marking Νη ηξνθέο ραξάζζνληαη κε αηρκεξφ καραίξη. 

Marinade 
Καξηλάδα. ιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δίλνπλ γεχζε θαη 
άξσκα ζηα θαγεηά πξηλ απφ ην ςήζηκν, φπσο θξαζί, μίδη, ιάδη, 
κπαραξηθά θαη αξσκαηηθά ρφξηα. 

Mariner Καξηλάξσ. Ρνπνζεηψ σκά ηξφθηκα φπσο θξέαηα, ςάξηα θηι ζε 
καξηλάδα.  

Marzipan Ακπγδαισηφ, πάζηα ακπγδάινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξα 
γιπθίζκαηα. 

Matignon 

Κείγκα απφ ςηινθνκκέλν θξεκκχδη, πξάζν, θαξφην, ζέιηλν, 
κπέηθνλ, καληηάξηα, θχιιν δάθλεο, ζπκάξη, ζνηάξνληαη ζε ιίπνο, 
πξνζζέηνπκε αξσκαηηθφ πνηφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζην ςήζηκν 
ξφζην ζην δνρείν. Απηά κπνξνχλ λα ζεξβηξηζηνχλ κε ην θαγεηφ 
πνπ αξσκαηίδνπλ. 

Mirepoix Γηάθνξα αξσκαηηθά ρφξηα θνκκέλα ζε κέηξηα θνκκάηηα. 
Αξσκαηίδνπλ ζνχπεο, ζάιηζεο, ξφζην θαη ζηηνχ. 

Mise en place Ξξνεηνηκαζία πνπ γίλεηαη ζηελ θνπδίλα γηα ηελ παξαζθεπή ελφο 
θαγεηνχ ή ζηελ ηξαπεδαξία πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα. 

Mousse 
Διαθξχ γιχθηζκα πνπ έρεη ζπνγγψδε πθή ιφγσ ηεο καξέγθαο ή 
θξέκαο ζαληηγί πνπ πεξηέρεη. Κπνξεί λα είλαη γιχθηζκα ή πξψην 
πηάην, νξεθηηθφ. Mousse au chocolat. 

Nougatine Γιπθφ κε βάζε καξέγθα θαη ακχγδαια. 

Omelette Απγά θηππεκέλα πνπ ςήλνληαη ζην ηεγάλη κε ιάδη ή βνχηπξν. 

Pancakes 
Θξέπεο, πίηεο πνπ γίλνληαη κε ρπιφ ν νπνίνο ςήλεηαη ζην ηεγάλη 
ή ζε δεζηή πιάθα. Σξεζηκνπνηείηαη ζηα θαλειφληα θαη γηα 
επηδφξπηα. 

Pane Ξεξλψ θξέαο, ςάξη θηι απφ αιεχξη, απγφ θηππεκέλν θαη 
αιεζκέλε γαιέηα [θαπίξα]. 

Paper bag roasting, en 
papillotte Τήζηκν ηξνθήο ζε ραξηί ε αινπκηλφραξην. 
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Pasta Επκαξηθά πνπ γίλνληαη κε αιεχξη ή ζηκηγδάιη. Απφ ηα πην γλσζηά 
είλαη ηα καθαξφληα ζπαγθέηη, ξαβηφιηα, θηδέο θηι. 

Pate Ππθσηάθηα αλαθαηεκέλα ζε κπιέληεξ θαη ςεκέλα ζε θφξκα. 

Pate braise Άγιπθε δχκε γηα ηάξηεο. 

Pate de choux 
Εαραξνπιαζηηθφο φξνο γηα κείγκα απφ αιεχξη, απγά, λεξφ, 
βνχηπξν. 

Pate sucre Γιπθηά δχκε γηα ηάξηεο. 

Paupiettes Ιεπηέο θέηεο απφ θξέαο ή ςάξη πνπ γεκίδνπλε κε γέκηζε θαη 
ςήλνληαη. Paupiettes a la Francaise. 

Paysanne Γηάθνξα ιαραληθά θνκκέλα ζε ιεπηέο θέηεο. Σσξηάηηθν θφςηκν. 

Pescovegetarians Σνξηνθάγνη πνπ ηξψλε ζαιαζζηλά. 

Poach [Ξνζέ] γξή κέζνδνο ςεζίκαηνο φπνπ ην ηξφθηκν ςήλεηαη ζε πγξφ 
[λεξφ, δσκφ, γάια, θξαζί, ζηξφπη] ζε ρακειή ζεξκνθξαζία. 

Pocher Τήλσ ζε λεξφ ην νπνίν ζηγνβξάδεη, ρσξίο λα θνριάδεη. Oeufs 
poshes. 

Pot, poelon Πθεχνο, δνρείν.  

Pot-roasting, poeler Οφζην ζε θιεηζηφ δνρείν κε ιαραληθά ρσξίο πγξφ. 

Porridge Πθνηζέδηθν δεκεηξηαθφ πνπ γίλεηαη απφ αιεζκέλε βξψκε. 
Πεξβίξεηαη κε γάια ή θξέκα. 

Puff pastry 
Εχκε ζθνιηάηαο πνπ γίλεηαη κε αιεχξη, βνχηπξν θαη ιίγν λεξφ 
θαη δηπιψλεηαη πνιιέο θνξέο. Όηαλ ςήλεηαη, ςειψλεη ιφγσ ηνπ 
αέξα πνπ πεξηέρεη. 

Puree Ξνπξέ. Ξνιηφο απφ ιησκέλα ιαραληθά, θξνχηα θηι. Ιέγεηαη 
επίζεο γηα κηα πνιχ ππθλή ζνχπα απφ ιαραληθά ή φζπξηα.  

Ragout Φαγεηφ απφ θξέαο ην νπνίν ςήλεηαη κέζα ζηε ζάιηζα ηνπ κε 
κπαραξηθά. Ragout de boeuf. 

Reduire (reduce) 
Βξάδσ έλα πγξφ παξαζθεχαζκα, κέρξη λα εμαηκηζηεί κηα 
νξηζκέλε πνζφηεηα λεξνχ, ψζηε λα απνθηήζεη ηελ απαηηνχκελε 
ππθλφηεηα. 

Refreshing & Cooling Ρν θξχσκα ησλ ηξνθψλ κε άθζνλν ηξερνχκελν θξχν λεξφ. 

Rolling Άλνηγκα δχκεο. 

Roux Αλάκεημε βνπηχξνπ θαη αιεπξηνχ, ν ηξφπνο δεζίκαηνο γηα 
βαζηθέο ζάιηζεο φπσο κπεζακέι, βεινπηέ θηι. 
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Royal 

Θξέκα πνπ γίλεηαη κε βάζε ηνπο θξφθνπο απγψλ θαη ην γάια. 
Σξεζηκνπνηείηαη γηα ην γαξλίξηζκα δηαπγψλ ζνχπσλ, ηδηαίηεξα 
θνλζνκέ. Consomme royal.  Ιέγεηαη επίζεο γηα αλάκημε δάραξεο 
άρλεο θαη αζπξαδηψλ (royal icing) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην 
ζηφιηζκα θαη ηελ επάιεηςε γιπθηζκάησλ.  

Salamandre 

Δηδηθή ζράξα-θνχξλνο πνπ ε ζεξκφηεηα εθπέκπεηαη απφ πάλσ 
πξνο ηα θάησ. Π’ απηήλ θξαηηλάξνληαη ηα θαγεηά, ψζηε λα 
πάξνπλ μαλζφ ρξψκα απφ πάλσ. Τήλνληαη ςάξηα, ληνκάηεο, 
καληηάξηα θηι. 

Sandwich 
Διαθξχ θαγεηφ πνπ απνηειείηαη απφ δπν θέηεο ςσκί πνπ 
πεξηθιείνπλ έλα είδνο θξέαηνο, πνπιεξηθνχ ή άιισλ ηξνθίκσλ 
φπσο ηπξί, απγά θηι. 

Sauce Πάιηζα. Ξαρχξξεπζην πγξφ παξαζθεχαζκα πνπ ζεξβίξεηαη θαη 
ηξψγεηαη κε δηάθνξα θαγεηά.  

Sauter Καγεηξηθφο φξνο πνπ ζεκαίλεη γξήγνξν καγείξεκα. Ρεγάληζκα ζε 
ιίγν βνχηπξν ή ιάδη. 

Scrambled Απγά αλαθαηεπηά. 

Seasoning Θαξχθεπκα, πιηθά πνπ πξνζηίζεληαη ζηα θαγεηά, γηα λα γίλνπλ 
πην λφζηηκα θαη πην εχγεζηα.  

Skimming Ζ αθαίξεζε ηνπ αθξνχ θαηά ην θφριαζκα θαη ςήζηκν ησλ 
ηξνθψλ. 

Simmering   Πηγαλφ βξάζηκν. 

Sponge cake Ξαληεζπάλη. Ιέγεηαη έηζη ιφγσ ηεο ζπνγγψδνπο κνξθήο πνπ 
παίξλεη, φηαλ θνπζθψζεη θαηά ην ςήζηκν. 

Spit roasting, a la broche Τήζηκν ηξνθήο ζε πεξηζηξεθφκελε ζνχβια. 

Steamed Φαγεηφ ςεκέλν ζε αηκφ. 

Stew Φαγεηφ καγεηξεκέλν ζε ζάιηζα. 

Stir fry Τήζηκν κε ζπλερέο αλαθάηεκα. 

Straining Ρν ζηξάγγηζκα ηεο ηεγαληζκέλεο ηξνθήο ζε ζράξα, θαιάζη ε 
απνξξνθεηηθφ ραξηί. 

Submarine sandwich  Πηελφκαθξν ζάληνπηηο ζε γαιιηθφ ςσκί. 

Supreme 

Ρν θαιχηεξν θνκκάηη απφ θξέαο, ςάξη ή πνπιεξηθά. Πηα θξέαηα 
θαη ςάξηα ηα θηιέηα, ζηα πνπιεξηθά θαη θπλήγηα ηα ζηήζε. 
Supreme des volailles. Ιέγεηαη επίζεο γηα κηα πινχζηα θξεκψδε 
ζάιηζα πνπ γίλεηαη κε δσκφ πνπιεξηθψλ. Sauce supreme.  

Sur la plat Τεκέλν ζην πηάην. 
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TDZ [Ρemperature Danger 
Zone] 

Δπηθίλδπλε δψλε ζεξκνθξαζίαο  5νC – 63˚ C . Πηε δψλε απηή ηα 
βαθηεξίδηα πνιιαπιαζηάδνληαη ηάρηζηα, γη’ απηφ ηα ηξφθηκα 
πξέπεη λα θπιάγνληαη εθηφο ηεο δψλεο απηήο. 

Terrines  Φφξκα ζηελ νπνία ςήλνληαη δηάθνξα πιηθά, μεθνξκάξνληαη θαη 
γαξλίξνληαη. 

Toss Ρηλάζζσ, γπξίδσ ηελ ηξνθή κε ηελ ζσζηή θίλεζε ηνπ θαξπνχ 
ηνπ ρεξηνχ. 

Tranche Φέηα θξέαηνο, ςαξηνχ, ςσκηνχ, γιπθνχ θηι ε νπνία θφβεηαη 
εγθάξζηα.  

Troncon Κηθξή θέηα. Ιέγεηαη θπξίσο γηα ηηο θέηεο ςαξηνχ πνπ θφβνληαη 
εγθάξζηα. 

Vegans Σνξηνθάγνη πνπ ηξψλε κφλν ιαραληθά. 

Veloute Ξινχζηα άζπξε ζάιηζα ζηελ νπνία πξνζηίζεηαη ζην ηέινο θξέκα 
γάιαθηνο. Veloute de voilailles. 

Yield Test 
Γνθηκή απφδνζεο πξντφληνο. Θαζνξίδεηε ην πνζνζηφ απψιεηαο 
βάξνπο % ζηηο δηάθνξεο θάζεηο φπσο ζην μεπάγσκα, ηεκαρηζκφ, 
ςήζηκν θαη ζεξβίξηζκα. 

Δηδε ζράξαο Δίδε ζράξαο [θάησ, πάλσ, κπξνζηά θαη αλάκεζα απφ πεγέο 
ζεξκφηεηαο]. 

Θαζάηεο Πηξψζεηο δηάθνξσλ παγσηψλ κε γέκηζε καξκειάδα θαη μεξνχο 
θαξπνχο. 

Kίλδπλνο ζηα ηξόθηκα 
Βηνινγηθφο, ρεκηθφο, θπζηθφο παξάγνληαο, ηδηφηεηα ή θαηάζηαζε 
ηνπ ηξνθίκνπ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζκελή επίπησζε 
ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή. 

Kξίζηκεο παξάκεηξνη 
παξαθνινύζεζεο 

Νη κεηαβιεηέο παξαθνινχζεζεο ελφο θξίζηκνπ ζεκείνπ ειέγρνπ 
ε απψιεηα ησλ νπνίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εκθάληζε 
θηλδχλνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ηξνθίκνπ. 

Kξίζηκν όξην Ρηκή/θξηηήξην ην νπνίν δηαρσξίδεη ην απνδεθηφ απφ ην κε 
απνδεθηφ. 

Καξέγθα Αζπξάδηα απγνχ ρηππεκέλα κε δάραξε. 

Κ.Α.Ξ. 

Κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηα νπνία παξέρνπλ πξνζηαζία θαη 
είλαη θαηάιιεια γηα εξγαζίεο ρακειήο επηθηλδπλφηεηαο 
(κεραληθνχο θηλδχλνπο, ρεκηθνχο , ξαδηελέξγεηα, ζεξκφηεηα – 
θσηηά, κηθξφβηα, ειεθηξηθφ ξεχκα, ςχρνο). 

Ξαξαγσγηθόηεηα 

Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο αληηζηνηρεί ζηελ πνζφηεηα 
εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο 
εξγαζίαο.  Ζ αλάπηπμε παξαγσγηθφηεηαο εμαξηάηαη απφ ην είδνο 
ηεο εξγαζίαο, επαλαιακβαλφκελε εξγαζία, ηε βειηίσζε ησλ 
δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηηο ηερλνινγηθέο πξνφδνπο 
θαη ηηο λέεο κνξθέο νξγάλσζεο.  
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Ξνηόηεηα 

Ν παηέξαο ηεο Γηνίθεζεο Νιηθήο Ξνηφηεηαο Deming (1986) 
πξνζδηνξίδεη σο πνηφηεηα ηνλ πξνβιέςηκν βαζκφ αμηνπηζηίαο 
ελφο πξντφληνο (ή ππεξεζίαο) πνπ θαιχπηεη ζπγθεθξηκέλεο 
πξνδηαγξαθέο θαη είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
αγνξάο, κε φζν ην δπλαηφ ρακειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο.’ 

Πάηδη Δηδηθφ ζθεχνο πήιηλν ή ζηδεξέλην κέζα ζην νπνίν ςήλνληαη πίηεο 
θαη κπνπξέθηα. 

Πίηεκα Φχιαμε θξεάησλ ζην ςπγείν κέρξη λα καιαθψζνπλ νη κχεο. 

Πθνιηάηα Εχκε κε βάζε ην βνχηπξν πνπ, φηαλ ςεζεί, ρσξίδεη ζε θχιια. 

Πρέδην δξάζεο επεηγόλησλ 
πεξηζηαηηθώλ 

Πχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία θάζε επηρείξεζε έρεη ζαλ θχξηα 
απνζηνιή ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ, πειαηψλ ή άιισλ 
ζπλεξγαηψλ ηεο ζε πεξίπησζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ φπσο 
είλαη ε ππξθαγηά, ν ζεηζκφο, ε ερζξηθή ελέξγεηα ή νπνηαδήπνηε 
άιιε ζπκθνξά. Ζ επηρείξεζε έρεη γξαπηφ ζρέδην δξάζεο, 
εθαξκφδνληαο φια ηα πξνιεπηηθά κέηξα, έηζη ψζηε, λα είλαη ζε 
ζέζε λα πάξεη φηαλ παξαζηεί αλάγθε, φια ηα αλαγθαία 
θαηαζηαιηηθά κέηξα γηα λα κεησζνχλ ζην ειάρηζην δπλαηφ 
βαζκφ αλζξψπηλα ζχκαηα θαη πιηθέο δεκηέο, σο ζπλέπεηα 
νπνηνπδήπνηε γεγνλφηνο. 

Ρξίγσλν ηεο θσηηάο        
[fire triangle] 

Δίλαη ηα 3 ζπζηαηηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα αλαζεξκαλζεί κηα 
θσηηά [νμπγφλν, θαχζηκν πιηθφ θαη ζεξκφηεηα] ε θαηαπνιέκεζε 
ελφο απφ απηά έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηάζβεζε ηεο θσηηάο. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2: ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΞΗΞΔΓΥΛ 
     ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠΝΛΡΥΛ 
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Ξ Δ Ο Η Γ Ο Α Φ Ζ   Δ Ξ Η Ξ Δ Γ Υ Λ   Δ Ξ Α Γ Γ Δ Ι Κ Α Ρ Η Θ Υ Λ   Ξ Ο Ν Π Ν Λ Ρ Υ Λ  
 
 
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: 

 
 

ΔΞΗΞΔΓΑ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

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 δηάθνξα 
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. 

 









Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στην ΑνΑΔ:

Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

τηλ. 22390300
www.hrdauth.org.cy
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