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 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ  
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  : 216 ΩΡΕΣ                                                       
 

Σκοπός 
 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο τμήμα μπουφέ της κουζίνας 
και η απόκτηση βασικών γνώσεων στην προετοιμασία του μπουφέ αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες 
ένταξής τους στην αγορά εργασίας 
 
Στόχοι 

 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης  οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 
 

 Να αναγνωρίζουν τη διαδικασία της προετοιμασίας του τμήματος  μπουφέ της κουζίνας 
φροντίζοντας για την επάρκεια των πρώτων υλών και την καλή κατάσταση των απαραίτητων 
σκευών και μηχανών και εφαρμόζοντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων –
τήρηση HACCP 

 

 Να προετοιμάζουν τα πρωινά ,να τα τοποθετούν σε σκεύη και να παραθέτουν  στο μπουφέ σε 
συνεργασία με το προσωπικό της κουζίνας 

  

 Να συνεργάζονται και να υιοθετούν τη στάση ενός επαγγελματία μπουφετζή 
 

Επιμέρους στόχοι 
 
Ειδικότερα με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης  οι συμμετέχοντες θα πρέπει  να έχουν 
αποκτήσει τις παρακάτω γνώσεις και δεξιότητες:  
 
Γνώσεις 
 

 Να αναγνωρίζουν τη διαδικασία προμήθειας πρώτων υλών 
 Να αναγνωρίζουν τη διαδικασία προμήθειας των απαιτούμενων σκευών 
 Να περιγράφουν τη λειτουργία των μηχανημάτων 
 Να περιγράφουν τη διαδικασία της προετοιμασίας και της μετάγγισης των ροφημάτων και 

χυμών στα κατάλληλα σκεύη 
 Να περιγράφουν τη διαδικασία προετοιμασίας, τοποθέτησης και παράθεσης φρούτων κ.λ.π 

στα κατάλληλα σκεύη 
 Να περιγράφουν τη διαδικασία παραλαβής και παράθεσης τυριών και ζεστών πιάτων 
 Να αναγνωρίζουν την διαδικασία παρασκευής των ροφημάτων και μετάγγισης στα κατάλληλα 

σκεύη σύμφωνα με την παραγγελία 
 Να αναγνωρίζουν την διαδικασία παρασκευής κρύων και ζεστών σνάκ και παράθεσης στα 

κατάλληλα σκεύη 
 Να περιγράφουν τη διαδικασία ετοιμασίας των γλυκών, παγωτών και φρούτων και 

τοποθέτησης στα κατάλληλα σκεύη 
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 Να περιγράφουν  τις βασικές αρχές Υγιεινής και ασφάλειας  στους χώρους εργασίας και να 
διακρίνουν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας 

 Να αναγνωρίζουν τα προγράμματα Word, excel και τη διαδικασία σύνδεσης στο internet 
 Να κατανοούν την ξένη ορολογία του επαγγέλματος 
 

 
 

Δεξιότητες 
 

 Να ενεργούν για την εύρεση των απαραίτητων πρώτων υλών, ποτών και αναψυκτικών σε 
συνεργασία με τον υπεύθυνο προμηθειών  

 Να ελέγχουν και να φροντίζουν για την προμήθεια των απαιτούμενων σκευών 

 Να ελέγχουν και να φροντίζουν για την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων 

 Να προετοιμάζουν και να μεταγγίζουν τα ροφήματα και τους χυμούς στα κατάλληλα σκεύη 
σύμφωνα με το προτεινόμενο μενού της επιχείρησης 

 Να προετοιμάζουν, να τοποθετούν και να παραθέτουν τα φρούτα, τα λαχανικά, τα γιαούρτια, 
τα δημητριακά και τα ψωμιά στα κατάλληλα σκεύη 

 Να παραλαμβάνουν και να παραθέτουν τα τυριά, τα αλλαντικά και τα ζεστά πιάτα σύμφωνα 
με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

 Να παρασκευάζουν τα ροφήματα σύμφωνα με την παραγγελία και να τα μεταγγίζουν όπως 
και τα αναψυκτικά στα κατάλληλα σκεύη 

 Να παρασκευάζουν  κρύα και ζεστά σνακ σύμφωνα με την παραγγελία και να τα 
παραθέτουν στα κατάλληλα σκεύη 

 Να ετοιμάζουν  τα γλυκά, τα παγωτά και τα φρούτα και να τα τοποθετούν στα κατάλληλα 
σκεύη  

 Να εφαρμόζουν τους κανόνες Υγιεινής και ασφάλειας  τροφίμων –τήρηση  HACCP 

 Να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές Υγιεινής και ασφάλειας  στους χώρους εργασίας και τα 
κανόνες ατομικής προστασίας  

 Να χειρίζονται τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε βασικό επίπεδο και σε προχωρημένο  
              επίπεδο 
 
 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
                                          
 
 

 
α/α 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 
ΘΕΩΡΙΑ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

1. Προετοιμασία του μπουφέ  18 30 48 

2. Προετοιμασία σε συνεργασία με το προσωπικό της 
κουζίνας του πρωινού και τοποθέτηση  στο μπουφέ 

18 42 60 

3. Παρασκευή , παράθεση και παράδοση της παραγγελίας 
στο σερβιτόρο   

 
18 

 
42 

 
60 

4. Θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας- 
Μέσα Ατομικής Προστασίας 

 
12 

 
- 

 
12 

5. Βασικές γνώσεις υπολογιστών    18 06 24 

6. Ξενόγλωσση Ορολογία 12 - 12 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

 
96 

 
120 

 
216 
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ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
 
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, 
ειδικοτήτων  συναφών με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των εκπαιδευτών είναι η επαγγελματική  εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών.  
Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις θα προσδιορίζονται στην σχετική προκήρυξη πρόσληψης 
ωρομισθίων εκπαιδευτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΦΕ  (18Θ-30Π)    48 ώρες 
 

1.1 Ενέργειες για την εύρεση των απαραίτητων πρώτων υλών, ποτών και αναψυκτικών 
σε συνεργασία με τον υπεύθυνο προμηθειών (6Θ-12Π) 

 
- Γενικά χαρακτηριστικά Εμπορευματογνωσίας 
- Βασικοί κανόνες προμήθειας και ελέγχου επισιτιστικών μονάδων 
- Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων –Τήρηση Η. Α.C.C.P 
- Διαχείριση τροφίμων και πρώτων υλών 
- Κανόνες ελέγχου τιμολογίων και δελτίων αποστολών 
- Συστήματα καταγραφής και ελέγχου αποθήκης 

 
 
1.2 Έλεγχος και φροντίδα για την προμήθεια των απαιτούμενων σκευών (6Θ-6Π) 
- Εξοπλισμός και σκεύη 
- Κανόνες εστιατορικής τέχνης 
- Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων - τήρηση HACCP 

 
1.3 Έλεγχος και φροντίδα για την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων (6Θ-12Π) 
 
- Προδιαγραφές λειτουργίας και τεχνικές προληπτικού ελέγχου των μηχανικών μέσων 
- Εξοπλισμός κουζίνας και εξοπλισμός πλύσεων σκευών 
- Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων - τήρηση HACCP 

 
 
2η.  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΕ (18Θ-42Π)  60 ώρες 
 
2.1 Προετοιμασία και μετάγγιση των ροφημάτων και των χυμών στα κατάλληλα σκεύη 

σύμφωνα με το προτεινόμενο μενού της επιχείρησης (6Θ-18Π) 
 

- Εξοπλισμός και σκεύη  
- Τροφογνωσία – εμπορευματογνωσία 
- Βασικά στοιχεία εστιατορικής τέχνης 
- Διαχείριση τροφίμων και ποτών 
- Κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και μεταφοράς τροφίμων - τήρηση HACCP 
- Διαδικασία μεριδοποίησης 
- Προδιαγραφές λειτουργίας των μηχανικών μέσων 
- Τρόποι παρασκευής χυμών 
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2.2 Προετοιμασία, τοποθέτηση και παράθεση των φρούτων, των λαχανικών, των 
γιαουρτιών, των δημητριακών και των ψωμιών στα κατάλληλα σκεύη (6Θ-12Π) 

 
- Εξοπλισμός και σκεύη  
- Τροφογνωσία – εμπορευματογνωσία 
- Βασικά στοιχεία εστιατορικής τέχνης 
- Διαχείριση τροφίμων και ποτών 
- Κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και μεταφοράς τροφίμων - τήρηση HACCP 
- Κανόνες μεριδοποίησης 
- Κανόνες προμήθειας και ελέγχου εμπορευμάτων 
- Προδιαγραφές λειτουργίας των μηχανικών μέσων 

 
 

2.3 Παραλαβή και παράθεση των τυριών, των αλλαντικών και των ζεστών πιάτων 
σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (6Θ-12Π) 
 
- Εξοπλισμός και σκεύη  
- Τροφογνωσία – εμπορευματογνωσία 
- Βασικά στοιχεία εστιατορικής τέχνης 
- Προδιαγραφές λειτουργίας των μηχανικών μέσων 
- Διαχείριση τροφίμων και ποτών 
- Κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και μεταφοράς τροφίμων - τήρηση HACCP 

 
3Η  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (18Θ-42Π)  60 ώρες 
 

3.1 Παρασκευή των ροφημάτων σύμφωνα με την παραγγελία και την μετάγγιση όπως 
και τα αναψυκτικά στα κατάλληλα σκεύη (6Θ-24Π) 

 
- Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων - τήρηση HACCP 
- Τροφογνωσία – εμπορευματογνωσία 
- Εξοπλισμός και σκεύη  
- Βασικά στοιχεία εστιατορικής τέχνης 
- Τρόποι και τεχνικές παρασκευής ροφημάτων 
- Διακοσμητική ροφημάτων και χυμών 
- Διαχείριση τροφίμων και ποτών 
- Επεξεργασία τροφίμων και ποτών 
- Αγαρανομικοί κανόνες 
- Κανόνες μεριδοποίησης 
- Τρόποι λειτουργίας μηχανών 
- Τρόποι παρασκευής χυμών 

 
3.2 Παρασκευή κρύων και ζεστών σνακ σύμφωνα με την παραγγελία και την παράθεση 

στα κατάλληλα σκεύη (6Θ-12Π) 
 
-  Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων - τήρηση HACCP 
- Τροφογνωσία – εμπορευματογνωσία 
- Εξοπλισμός και σκεύη  
- Βασικά στοιχεία εστιατορικής τέχνης 
- Τρόποι λειτουργίας μηχανών 
- Διακοσμητική σνακ 
- Διαχείριση τροφίμων και ποτών 
- Αγορανομικοί κανόνες 
- Κανόνες μεριδοποίησης 
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3.3 Ετοιμασία των γλυκών, των παγωτών και των φρούτων και  τοποθέτηση στα 
κατάλληλα σκεύη (6Θ-6Π) 

           
- Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων - τήρηση HACCP 
- Τροφογνωσία – εμπορευματογνωσία 
- Εξοπλισμός και σκεύη  
- Βασικά στοιχεία εστιατορικής τέχνης 
- Βασικά στοιχεία ζαχαροπλαστικής τέχνης 
- Τρόποι λειτουργίας μηχανών 
- Διακοσμητική παγωτών, γλυκών και φρούτων 
- Διαχείριση τροφίμων και ποτών 
- Αγορανομικοί κανόνες 
- Κανόνες μεριδοποίησης 
 

 
4. Θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας - Μέσα  ατομικής 
προστασίας    (12Θ)  12 ώρες 
 
4.1  Κανόνες Υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας 
4.2. Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 
 

5. Βασικές γνώσεις υπολογιστών   (18Θ- 6Π)  24ώρες 
5.1 Προγράμματα Word, excel, internet 
 

6. Ξενόγλωσση Αγγλική Ορολογία  (12Θ)  12 ώρες 
 
6.1 Βασική  ξένη ορολογία του επαγγέλματος 

 
 
.  
 
 
 


