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 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  : 192 ΩΡΕΣ                                                       
 

Σκοπός 
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην 
προετοιμασία του χώρου εστίασης –αναψυχής και η απόκτηση βασικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων  στο σερβίρισμα εδεσμάτων και ποτών στους πελάτες αναβαθμίζοντας τις 
δυνατότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας 
 
 Στόχοι 

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

 Να αναγνωρίζουν τις διαδικασίες προετοιμασίας του χώρου εστίασης-
αναψυχής για σερβίρισμα γευμάτων –ποτών και για διάφορες εκδηλώσεις 

 

 Να υποδέχονται τους πελάτες, να εφαρμόζουν τις προκαταρτικές 
διαδικασίες εξυπηρέτησης και να σερβίρουν τα διάφορα  εδέσματα και 
ποτά, με βάση τους διατυπωμένους κανόνες επαγγελματικής 
δεοντολογίας 

 

 Να συνεργάζονται και να υιοθετούν τη στάση ενός επαγγελματία 
σερβιτόρου 

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

 

 Να αναγνωρίζουν τις διαδικασίες ελέγχου καθαριότητας και 
καταλληλότητας του χώρου 

 Να αναγνωρίζουν τις διαδικασίες καταλληλότητας και καθαριότητας του 
εξοπλισμού 

 Να αναγνωρίζουν την προετοιμασία των τραπεζιών 

 Να περιγράφουν τη διαδικασία υποδοχής των πελατών 

 Να αναγνωρίζουν τις διαδικασίες παρουσίασης του μενού και της λήψης 
της παραγγελίας 

 Να περιγράφουν τις διαδικασίες σερβιρίσματος  

 Να αναγνωρίζουν τη διαδικασία είσπραξης λογαριασμού 

 Να περιγράφουν τις διαδικασίες τακτοποίησης του χώρου 

 Να αναγνωρίζουν τις διαδικασίες κλεισίματος του χώρου 
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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 ελέγχουν την καθαριότητα και καταλληλότητα του χώρου εστίασης 

 Να φροντίζουν για την καταλληλότητα και καθαριότητα του 
απαιτούμενου εξοπλισμού 

 Να προετοιμάζουν  τα τραπέζια   

 Να υποδέχονται τους πελάτες 

 Να παρουσιάζουν το μενού και να παίρνουν παραγγελία για φαγητά κα 
ποτά 

 Να σερβίρουν τους πελάτες και να παίρνουν τις παραγγελίες των 
φαγητών και ποτών 

 Να εισπράττουν τους λογαριασμούς 

 Να φροντίζουν για την τακτοποίηση του χώρου εστίασης 

 Να συμμετέχουν στη διαδικασία κλεισίματος 

 Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας 

 Να χρησιμοποιούν τα προγράμματα πληροφορικής που απαιτούνται για 
το επάγγελμα 

 Να χρησιμοποιούν την ξένη ορολογία που απαιτείται για τις ανάγκες του 
επαγγέλματος 

 
 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                   

 
α/α 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 
ΘΕΩΡΙΑ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

1. Προετοιμασία - άνοιγμα χώρου εστίασης  
 

18 36 54 

2.  
Υποδοχή πελατών - διαδικασίες 
παραγγελίας - σερβιρίσματος - 
διαχείριση παραπόνων πελατών  
 

18 36 54 

3. Είσπραξη λογαριασμών - διαδικασία 
κλεισίματος χώρου  
 
 

18 18 36 

4. Θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας  

 
12 

 
- 

 
12 

5. Βασικές γνώσεις υπολογιστών   
  

18 06 24 

6. Ξενόγλωσση Ορολογία 12 - 12 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

 
96 

 
96 

 
192 
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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:  
Προετοιμασία - άνοιγμα χώρου εστίασης (18Θ-36Π)  54 ώρες 
 
1.1 Έλεγχος της καθαριότητας και καταλληλότητας του χώρου εστίασης (6Θ-

12Π) 
- Βασικές αρχές Νομοθεσίας (υγειονομικές, πυροσβεστικές και άλλες διατάξεις) 
- Βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας στις Επιχειρήσεις Επισιτισμού – 

Αναψυχής 
- Βασικό πλαίσιο οργάνωσης χώρων εκδηλώσεων 
- Τεχνικές τοποθέτηση τραπεζιών 
- Τεχνική ανάγνωσης εντύπου εκδηλώσεων 
- Ειδικές προδιαγραφές χρήσης απολυμαντικών –απορρυπαντικών, σύμφωνα με 

τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.  
- Συμπλήρωση δελτίου συντήρησης ή επισκευής δυσλειτουργιών και βλαβών 

δελτίου επιθεώρησης εξοπλισμού. 
- Τεχνικές διακόσμησης και αισθητικής φροντίδας του χώρου, ανάλογα με τις     

            ανάγκες της εκδήλωσης. 
 

 
 

1.2 Φροντίδα για την καταλληλότητα και καθαριότητα του απαιτούμενου 
εξοπλισμού (6Θ-12Π) 
 

- Προδιαγραφές και Κριτήρια Διαχωρισμού του Εξοπλισμού Σερβιρίσματος 
(σερβίτσια, ιματισμός –λινά, υαλικά). 

- Βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας του Εξοπλισμού. 
- Κριτήρια ταξινόμησης & Ειδικοί κανόνες προσωρινής αποθήκευσης των 

σερβίτσιων / λινών-ιματισμού / υαλικών 
- Κανόνες και διαδικασίες ελέγχου της καθαριότητας και καταλληλότητας των 

σερβίτσιων / λινών-ιματισμού / υαλικών. 
 
 

1.3 Προετοιμασία των τραπεζιών (6Θ-12Π) 
 

- Βασικές Αρχές υγιεινής και Ασφάλειας. 
- Βασικές αρχές και στοιχεία τεχνικής της παρουσίασης τραπεζιών. 
- Τρόποι τοποθέτησης σκευών. 
- Κανόνες ελέγχου της καταλληλότητας των μενάζ. 
- Κανόνες για την τήρηση της υγιεινής και ασφάλειας κατά το στρώσιμο του 

τραπεζιού, κατά την τοποθέτηση των σκευών στο τραπέζι και κατά την  
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        προετοιμασία της χρήσης των μενάζ. 
- Ειδικοί κανόνες στρωσίματος τραπεζιού ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης και 

την τεχνική παρουσίασης των τραπεζιών. 
 
  
 

2Η  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  
Υποδοχή πελατών - διαδικασίες παραγγελίας - σερβιρίσματος - 
διαχείριση παραπόνων πελατών (18Θ-36Π)  54 ώρες 
 
2.1 Υποδοχή των πελατών (6Θ-12Π) 
- Βασικό πλαίσιο ενεργειών για την υποδοχή πελατών.  
- Βασικό επίπεδο Ξένης Γλώσσας/ορολογία, με έμφαση στην προφορική 

επικοινωνία. 
- Κανόνες καλής συμπεριφοράς, ενδυμασίας και  εμφάνισης 
- Ειδικοί τρόποι υποδοχής πελατών, ανάλογα με το χώρο εστίασης-αναψυχής και 

την πελατεία. 
- Κανόνες διαχείρισης συστημάτων κρατήσεων 
 

 
2.2 Παρουσίαση του μενού και λήψη παραγγελίας για φαγητό και ποτό (6Θ-

12Π) 
- Βασικό πλαίσιο των κανόνων της εστιατορικής τέχνης. 
- Στοιχειώδεις αρχές Οινολογίας -Μπαρ. 
- Ξένη Γλώσσα/ Ορολογία για περιγραφή μενού και πιάτων, ανάλυση συνταγής-

τρόπου παρασκευής και υλικών.  
- Βασικές Αρχές Υγιεινής Τροφίμων με έμφαση σε συγκεκριμένους κανόνες 

υγιεινής σε σχέση με την προσφορά άρτου, νερού. 
- Βασικές τεχνικές προώθησης-πώλησης των εδεσμάτων και ποτών. 
- Βασικοί κανόνες μακροσκοπικού ελέγχου της αρτιότητας της παραγγελίας 
- Κριτήρια Διάκρισης και Σύνθεσης Ορεκτικών Ποτών. 
- Ειδικοί κανόνες εδεσματολογίας –οινολογίας. 
- Τεχνικές Λήψης Παραγγελίας. 
- Τυπικές διαδικασίες κατά την προώθηση παραγγελίας 
 

 
2.3 Σερβίρισμα στους πελάτες τις παραγγελίες των φαγητών και ποτών (6Θ-
12Π)  
- Βασικό πλαίσιο κανόνων της εστιατορικής τέχνης. 
- Ειδικοί κανόνες σερβιρίσματος σε σχέση με την υγιεινή των τροφίμων και την  
- αρτιότητα της παρουσίασης του πιάτου. 
- Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων. 
- Διαδικασία και καθορισμένοι κανόνες κατά την απομάκρυνση 

χρησιμοποιημένων σκευών 
- Ειδικοί κανόνες σερβιρίσματος ανάλογα με την προεπιλεγμένη τεχνική 
 
 

 

3Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 
Είσπραξη λογαριασμών - διαδικασία κλεισίματος χώρου (18Θ-18Π) 
 
3.1 Είσπραξη λογαριασμών   (6Θ- 6Π) 
- Κανόνες καλής συμπεριφοράς και επικοινωνίας. 
- Βασικό επίπεδο Ξένης Γλώσσας/ορολογία, με έμφαση στην προφορική  



 6 

      επικοινωνία. 
- Βασικό πλαίσιο ενεργειών της διεκπεραίωσης λογαριασμών.  
- Διαδικασία του τρόπου πληρωμής (τοις μετρητοίς, κάρτα, κλπ). 
- Κανόνες καλής συμπεριφοράς κατά τον αποχαιρετισμό των πελατών 
- Διαδικασία ελέγχου κατά την έκδοση λογαριασμού ή χρέωσης σε λογ/σμό 
 

 
3.2   Φροντίδα για την τακτοποίηση των χώρων εστίασης (6Θ- 6Π) 
 
- Βασικό πλαίσιο κανόνων της τέχνης του εστιατορίου. 
- Στοιχεία της τεχνικής παρουσίασης των τραπεζιών. 
- Βασικές αρχές υγιεινής. 
- Διαδικασία και κανόνες απομάκρυνσης χρησιμοποιημένων και μη σκευών 
- Κανόνες στρωσίματος τραπεζιού. 
- Κανόνες συμπλήρωσης δελτίου συντήρησης-βλαβών, βιβλίο συμβάντων 

 
 
3.3 Συμμετοχή στη διαδικασία κλεισίματος (6Θ- 6Π) 
 
- Βασικό πλαίσιο κανόνων της τέχνης του εστιατορίου 
- Βασικές αρχές κανόνων ασφάλειας 
- Κανόνες τερματισμού λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, 

μουσικής, κλιματισμού 
 
 

4Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:    
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) 
 

5Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : 
Βασικές γνώσεις υπολογιστών   (18Θ- 6Π)  24ώρες 
 
5.1 Προγράμματα Word, excel, internet 
 

6Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : 
Ξενόγλωσση Αγγλική Ορολογία  (12Θ)  12 ώρες 
 
6.1 Βασική  ξένη ορολογία του επαγγέλματος 
 

 


