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Πνευματικά Δικαιώματα  

Το παρόν έγγραφο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Vellum Global Educational 

Services Α.Ε. και όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα από την 

Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του σχετικού εγγράφου, είτε μέρους είτε όλου, χωρίς 

την έγγραφη έγκριση της Vellum Global Educational Services Α.Ε.. Η διάθεσή του 

επιτρέπεται μόνο ως αυτούσιου και για ενημερωτικούς σκοπούς. 

 

 

Αποκήρυξη Ευθυνών  

H Vellum Global Educational Services Α.Ε. προετοιμάζοντας το παρόν σχήμα πι-

στοποίησης και διενεργώντας συστηματικούς ελέγχους ώστε να καλύπτει την εγκυ-

ρότητα του περιεχόμενού του, καμία ευθύνη δεν φέρει για οποιαδήποτε ζημία προ-

κύψει από την χρήση του παρόντος είτε κατά τμήμα είτε κατά όλο.  

Το περιεχόμενο του παρόντος  είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή καταργηθεί όποτε 

κριθεί απαραίτητο, και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.  

 

 

Εξεταστέα Ύλη  

Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται στο δικτυακό τόπο της Vellum Global Educational 

Services A.E., www.cambridge-vellum.gr, ο οποίος είναι και ο μόνος που αναγνω-

ρίζεται από την εταιρεία ως σημείο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
1.1 Πιστοποίηση «Τραπεζοκόμου» 

 
Η παρούσα πιστοποίηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων έχει σκοπό να βοηθήσει τους 

απασχολούμενους στο χώρο του τουρισμού και της εστίασης, έναν κλάδο που έχει 

ιδιαίτερη ζήτηση στη χώρα μας και συγκεκριμένα αφορά τους εργαζομένους ή τα ά-

τομα που ενδιαφέρονται για το επάγγελμα του τραπεζοκόμου (σερβιτόρου). 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης του Πιστο-

ποιητικού είναι:  

 η κατοχή τουλάχιστον απολυτηρίου λυκείου ή τίτλου ανώτερης εκπαιδευτικής 

βαθμίδας, 

 η πιστοποιημένη καλή γνώση μιας επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης και 

 η γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (επεξεργασία κειμένου, υπολο-

γιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου, χρήση Η/Υ και διαχείρισης αρχείων). 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
 
2.1 Σκοπός 

Σκοπός του πιστοποιητικού είναι η αξιολόγηση του υποψηφίου σε απαραίτητες θεω-

ρητικές γνώσεις αλλά και πρακτικές δεξιότητες (π.χ. η τέχνη του σερβιρίσματος) που 

πρέπει να κατέχουν οι επαγγελματίες σερβιτόροι. 

Ειδικότερα, το Πιστοποιητικό «Certificate for Waiters» της Vellum, είναι σχεδιασμένο 

έτσι ώστε να αξιολογεί τις δεξιότητες των υποψηφίων αναφορικά με θεωρητικές γνώ-

σεις που σχετίζονται με:  

 
 τις μορφές και τις διακρίσεις των εστιατόριων, 

 την κατανόηση της έννοιας και των χαρακτηριστικών της μαζικής εστίασης, 

 τη γνώση του χώρου και των υποδομών των εστιατόριων, 

 τη χρήση του απαραιτήτου για την εργασία των τραπεζοκόμων εξοπλισμού, 

 τη στελέχωση, το προσωπικό αλλά και τη διαμόρφωση των χώρων εστίασης, 

 την εξυπηρέτηση των πελατών, 

 τους τρόπους – τεχνικές σερβιρίσματος, 

 τα είδη των γευμάτων,  

 τις πωλήσεις των προϊόντων του κλάδου και  

 την υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους μαζικής εστίασης. 
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2.2 Ομάδα στόχος 

Το πιστοποιητικό ενδείκνυται για τη στοχευόμενη αξιολόγηση: 

 Ανέργων που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν στον αναπτυσσόμενο τομέα του 

τουρισμού και της εστίασης με την ειδικότητα του σερβιτόρου, έχοντας ένα ε-

πιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα - προσόν στην αγορά εργασίας. 

 Υφιστάμενων εργαζομένων στον κλάδο της μαζικής εστίασης, οι οποίοι επι-

θυμούν να αναβαθμίσουν και να επικυρώσουν τις σχετικές γνώσεις και τις δε-

ξιότητές τους. 

 

2.3 Δομή του Πιστοποιητικού 

Το Πιστοποιητικό «Certificate for Waiters» της Vellum, αξιολογεί την Οργάνωση και 

την Τεχνική σε εστιατορικές μονάδες. 

Η εξέταση αποτελείται από δύο υποχρεωτικά τμήματα την θεωρητική και την πρακτι-

κή εξέταση. Στο θεωρητικό κομμάτι της εξεταστικής διαδικασίας ο υποψήφιος καλείται 

να απαντήσει σε 30 (τριάντα) ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλών επιλογών), σε 

45 λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας ορίζεται σε 70%. Η αντίστοιχη πρακτική εξέταση 

γίνεται σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, έχει διάρκεια εξέτασης τα 30 λεπτά και 

ποσοστό επιτυχίας είναι το 70%. 

Η κτήση του πιστοποιητικού προϋποθέτει συμμέτοχη του υποψήφιου και στα δύο 

τμήματα της εξεταστικής διαδικασίας και την επιμέρους επιτυχία σε κάθε ένα από αυ-

τά (θεωρητικό και πρακτικό πεδίο). 

Στις περιπτώσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ορι-

σμένες από τις οποίες αναφέρονται και στο Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α), η εξέτα-

ση διεξάγεται κατά περίπτωση όπως περιγράφεται πιο κάτω. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο υποψήφιος: 

1. Να προσκομίσει βεβαίωση που χορηγείται με γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτρο-

πής ή από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή από το αναγνωρισμένο από το Υπουργείο 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, στην ο-

ποία πρέπει να αναγράφεται η πάθηση.  

Συγκεκριμένα οι εξεταζόμενοι: 

α. που έχουν σοβαρά προβλήματα ακοής βαρήκοοι σε ποσοστό 67% και πάνω και 

μπορούν να ακούσουν με τη χρήση ακουστικών ή 

β. έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες 

με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%, ή  
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γ. παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσα-

ριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθρογραφία ή  

δ. παρουσιάζουν το φάσμα αυτισμού, 

εξετάζονται κανονικά εφόσον η πάθησή τους δεν εμποδίζει να εκτελούν ενέργειες 

σερβιρίσματος και παραγγελιοληψίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

1. Μορφές και Διακρίσεις 

1.1 Η εστίαση και εξέλιξή της στην Ιστορία 

1.2 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εστιατορίων 

1.3 Κατηγορίες – είδη εστιατορίων 

            1.3.1 Χωροταξικά γνωρίσματα 

            1.3.2 Ιδιαιτερότητα προϊόντων 

            1.3.3 Τρόπος εκμετάλλευσής τους 

 

2. Χώρος και υποδομή 

2.1 Κύριοι χώροι του εστιατορίου 

             2.1.1 Μαγειρείο 

             2.1.2 Τραπεζαρία  

2.2 Βοηθητικοί χώροι του εστιατορίου 

            2.2.1 Office 

            2.2.2 Λάντζα 

            2.2.3 Κάβα ημέρας 

            2.2.4 Αποθήκη ημέρας 

            2.2.5 Ιματιοθήκη 

            2.2.6 Τουαλέτες 

            2.2.7 Γραφείο 

2.3       Εξοπλισμός του εστιατορίου 

            2.3.1 Έπιπλα 

            2.3.2 Σκεύη 

            2.3.3 Λινά 

2.4       Προσωπικό εστιατορίου 

            2.4.1 Ιεραρχία 

            2.4.2 Περιβολή 

            2.4.3 Προσόντα και καθήκοντα 

 

3. Γεύματα 

3.1 Κύρια γεύματα 

3.2 Δευτερεύοντα γεύματα 

3.3 Ειδικά γεύματα 

3.4 Menu 
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4. Τεχνική σερβιρίσματος 

4.1 Τρόποι σερβιρίσματος 

4.2 κανόνες συμπεριφοράς και τεχνικής στο service 

 

5. Υγιεινή και Ασφάλεια 

5.1  Υγιεινή  

         5.1.1 Αιτίες που κάνουν την τροφή μη ασφαλή 

         5.1.2 Ασθένειες 

         5.1.3 Οδηγίες προσωπικής καθαριότητας και χρήσης των τροφών 

5.2 Ασφάλεια 

       

6. Προώθηση των πωλήσεων 

6.1 Πρόγραμμα ίδρυσης και λειτουργίας εστιατορικής μονάδας, με στόχο την 

προώθηση των πωλήσεών της 

6.2 Η πρακτική πλευρά της προώθησης των πωλήσεων σε μια εστιατορική μονά-

δα (Marketing management) 

 

7. Διαχείριση 

7.1 Διαχείριση – Έλεγχος των εσόδων 

             7.1.1 Προσωπικό 

             7.1.2 Έντυπα 

             7.1.3 Ροή, κόστος και τιμολόγηση προϊόντων 

7.2 Έλεγχος των εσόδων και μηχανογράφηση 

 

 

3.2  Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

Το προτεινόμενο σύγγραμμα το όποια καλύπτει το σύνολο της θεωρίας είναι το πα-

ρακάτω. 

Οργάνωση – Τεχνική Εστιατορικών Μονάδων, Οργάνωση Τεχνικές Λειτουργίας και 

Διαχείρισης Εστιατορικών Μονάδων – Αθανάσιος Γ. Μάρας –  Εκδότης: 

INTERBOOKS, Τρίτη έκδοση, ISBN 960-390-027-3. 

  

 


