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ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019 - 20 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ – ΤΕΜ2 
 

ΣΕΙΡΑ Α΄ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ (ΠΚ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΞΕ902 

 
ΛΥΣΕΙΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90΄ λεπτά  

 
 
 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

 
1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 

στοιχεία που ζητούνται.  

2. Το δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη. Μέρος Α΄, Μέρος Β΄ και Μέρος Γ΄. 

3. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα στο τετράδιο απαντήσεων. 

4. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων 

5. Οι συνολικές μονάδες του δοκιμίου είναι 100. 

6. Ο αριθμός των μονάδων για κάθε ερώτηση ή υποερώτημα φαίνεται στο τέλος 
της ερώτησης ή του υποερωτήματος σε παρένθεση. 

7. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

8. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν.  

9. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με πένα χρώματος 
μπλε ανεξίτηλης μελάνης. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση. 

10. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού και διορθωτικής ταινίας. 

11. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙΔΕΣ  
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από 10 ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 5 
μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 
1. Οι τραπεζοκόμοι πρέπει να ακολουθούν κανόνες επαγγελματικής αγωγής. Να 

απαντήσετε εάν οι πιο κάτω δηλώσεις είναι Σωστές ή Λάθος:             (5 μονάδες) 
 
α) ΛΑΘΟΣ 

β) ΛΑΘΟΣ 

γ) ΣΩΣΤΟ 

δ) ΣΩΣΤΟ 

ε) ΛΑΘΟΣ 

 

2. Να αντιστοιχήσετε τους τίτλους της ιεραρχίας (στήλη Α) με τα χαρακτηριστικά 
της κάθε εργασίας του προσωπικού του εστιατορίου (στήλη Β).:        (5 μονάδες)  

       

ΣΤΗΛΗ Α 1 2 3 4 5 

ΣΤΗΛΗ Β Β Δ Ε Α Γ 

 

3. Να αντιστοιχήσετε τον εξοπλισμό του εστιατορίου από τη Στήλη Α΄ με την 
κατηγορία εξοπλισμού στην οποία ανήκει από τη Στήλη Β΄.                (5 μονάδες) 
 

ΣΤΗΛΗ Α 1 2 3 4 5 

ΣΤΗΛΗ Β Β Γ Α Β Δ 

 
4. Να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις επιλέγοντας μια (1) σωστή απάντηση 

από κάθε πεδίο:           

     

1) – δ) 2.5 μονάδες 
2) – γ) 2.5 μονάδες 

 

5. Να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις επιλέγοντας μια (1) σωστή απάντηση 

από κάθε πεδίο:             

 

1) – δ) 2.5 μονάδες 

2) – γ) 2.5 μονάδες 

 

6. Να κατονομάστε πέντε (5) σημεία που χαρακτηρίζουν την καλή συμπεριφορά του 
τραπεζοκόμου.               (5 μονάδες) 
1. Στάση 

2. Προσοχή 

3. Έκφραση 

4. Εμφάνιση 

5. Ομιλία 

6. Προθυμία 
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7. Να αναφέρετε δυο (2) αρετές που πρέπει να διαθέτουν οι τραπεζοκόμοι. 
                (5 μονάδες) 

• Τιμιότητα.  

• Αξιοπιστία.  

• Ομαδικότητα 

• Εμφάνιση 

• Προσωπική υγιεινή. 

• Ευγένεια 

• Πειθαρχία 
 
 
8. Να συμπληρώσετε τα κενά            (5 μονάδες) 

 
     Εστιατορικής Τέχνης Είναι η τέχνη του να σερβίρουμε φαγητά και ποτά σύμφωνα 

με τους κανόνες παράθεσης (α) και την τεχνική σερβιρίσματος (β). 
 
 

9. Να γράψετε δυο (2) από τους γενικότερους κανόνες υγιεινής που πρέπει να 

τηρούν αυστηρά τραπεζοκόμοι κατά την διάρκεια της εργασίας.           (5 μονάδες) 

 

• Να αποφεύγετε το κάπνισμα 

• Να αποφεύγετε το βήξιμο 

• Να αποφεύγετε το φύσημα της μύτης 

• Να καλύπτονται όλες οι ανοικτές πληγές και τα γδαρσίματα με 
αδιάβροχο επίδεσμο 

• Να τηρείτε συστηματική ατομική καθαριότητα όλων των μερών του 
σώματος 

• Να πλένονται τα χέρια 
 
 

10. Να γράψετε σε συντομία δυο (2) εργασίες του Τμήματος Προσωπικού. 

                  (5 μονάδες) 

• Αγγελίες στον τύπο για προσωπικό 

• Συνεντεύξεις προσωπικού 

• Εκπαίδευση προσωπικού 

• Κράτηση αρχείου προσωπικού 

• Αξιολόγηση προσωπικού 
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ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από τρείς (3) ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται 
με 10 μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

11. α) Να κατονομάσετε πέντε (5) είδη ποτηριών που χρησιμοποιούνται στο εστιατόριο. 
                                                  (5 μονάδες) 

• Ποτήρι νερού  

• Ποτήρι κόκκινου κρασιού  

• Ποτήρι άσπρου κρασιού  

• Ποτήρι σαμπάνιας  

• Ποτήρι μπράντι  

• Ποτήρι κοκτέιλ 

• Ποτήρι λόνγκ ντρινκ  

• Ποτήρι μαρτίνι  

• Ποτήρι σέρι  

• Ποτήρι τάμπλερ  

• Ποτήρι όλντ φάσιον (ουίσκι) 
 
 

β) Να κατονομάσετε πέντε (5) είδη μαχαιροπίρουνων που χρησιμοποιούνται στο  
εστιατόριο.                                                    (5 μονάδες) 

 

• Πιρούνι κυρίως φαγητού 

• Πιρούνι ορεκτικού (πρώτου) επιδορπίου 

• Μαχαίρι κυρίως φαγητού 

• Μαχαίρι ορεκτικού/επιδορπίου 

• Πιρούνι ψαριού 

• Μαχαίρι ψαριού 

• Μαχαίρι τυριού 

• Μαχαίρι βουτύρου 

• Κουτάλι σούπας  

• Κουτάλι επιδορπίου 

• Κουτάλι κονσομέ 

• Κουταλάκι καφέ ή τσαγιού 

• Κουταλάκι εσπρέσο 

• Σπάτουλα γλυκισμάτων 

• Μαχαίρι γλυκισμάτων 

• Κουτάλα σούπας  

• Κουτάλα σάλτσας  

• Κουτάλι παγωτού 

• Πιρούνι και κουτάλι σερβιρίσματος (λαβίδα) 
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12.  α) Εξηγείστε γιατί η στάση και η συμπεριφορά του προσωπικού μιας επισιτιστικής   
μονάδας προς τους πελάτες έχει τόση μεγάλη σημασία.  
 

     Η σωστή στάση και συμπεριφορά του προσωπικού ενός εστιατορίου προς 
τον πελάτη είναι μεγάλης σημασίας για τους εξής λόγους:  

1. Ο πελάτης δεν έχει κατευθείαν επαφή με τη επιχείρηση αλλά με το 
προσωπικό της. 

2. Ο πελάτης παίρνει τις πρώτες εντυπώσεις της επιχείρησης από το 
προσωπικό. 

3. Το προσωπικό πρέπει να φροντίζει ώστε οι υπηρεσίες που προσφέρει ή 
επιχείρηση να διατηρούνται σε ψηλά επίπεδα. 

4. Η συμπεριφορά του προσωπικού πρέπει να είναι άψογη για να μπορεί ο 
πελάτης να απολαύσει τις διακοπές του. 

5. Το προσωπικό πρέπει να απαντά με προθυμία σε ερωτήσεις των 
πελατών για να κατατοπίζονται σωστά. 

                                                    (5 μονάδες) 
 

 
β) Να εξηγήσετε γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε το όνομα του πελάτη όταν του 
μιλούμε.                        (5 μονάδες) 
 
Κατά την  συνομιλία του τραπεζοκόμου με τον  πελάτη ο τραπεζοκόμος 
πρέπει πάντοτε να το φωνάζει με το όνομα του διότι δείχνει: 
• Φιλικότητα-κάνοντας τον πελάτη να νοιώθει σαν να βρίσκεται σπίτι του 

• Εκτίμηση- ο πελάτης νοιώθει σιγουριά και ασφάλεια 

• Αναγνώριση-με τον τρόπο αυτό τον κάνουμε να νοιώθει σπουδαίος. 

 
13. Η θέση του Αρχισερβιτόρου είναι από τις πιο οργανικές σ’ ένα εστιατόριο αφού 

είναι σε άμεση επαφή με τον πελάτη και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της 
διεύθυνσης του εστιατορίου και του χαμηλόβαθμου προσωπικού 

 
α) Να αναφέρετε πέντε (5) καθήκοντα που έχει στο εστιατόριο .           (5 μονάδες) 
 

1. Είναι υπεύθυνος σ΄ένα τμήμα του εστιατορίου 

2. Ελέγχει μια ομάδα τραπεζοκόμων 

3. Ελέγχει την προετοιμασία του εστιατορίου 

4. Ελέγχει την καθαριότητα των επιτραπέζιων σκευών 

5. Υποδέχεται τους πελάτες στο τμήμα του 

6. Παίρνει τις παραγγελίες φαγητών και ποτών 

7. Παρασκευάζει τα φλαμπέ 

8. Τεμαχίζει τα διάφορα παρασκευάσματα 

9. Επιβλέπει την παράθεση στο τμήμα του 

10. Ελέγχει την είσπραξη των λογαριασμών 

11. Δίνει αναφορά στον εστίαρχο 
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β) Να αναφέρετε δύο (2) προσόντα που θεωρείται ότι είναι τα πιο σημαντικά για 
τη θέση αυτή. Να αιτιολογήσετε την άποψη σας σε συντομία.              (5 μονάδες) 

• Απόφοιτος Ξενοδοχειακής σχολής 

• Πρακτική πείρα σε εστιατόριο 

• Γνώστης της εστιατορικής τέχνης 

• Γνώστης κρασιών και ποτών 

• Γνώστης Μαγειρικής 

• Γνώστης ξένων γλωσσών 

• Γνώστης φλαμπέ και τεμαχισμού 
              (2 μονάδες) 

Τα προσόντα αυτά είναι τα κυριότερα γιατί χωρίς την απαραίτητη γνώση για 
τα (π.χ) κρασιά, της εστιατορικής τέχνης, της Μαγειρικής, των ξένων 
γλωσσών, του φλαμπέ, τεμαχισμού αλλά και της απαραίτητης σπουδής και 
πείρας, είναι αδύνατο να μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία στα καθήκοντα 
του. 
                                           (3 μονάδες) 

 

ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις η οποία βαθμολογείται από 10 
       μονάδες.  

 

14. α) Να γράψετε πέντε (5) δραστηριότητες του Τμήματος Τροφίμων και Ποτών.       

             (4 μονάδες) 

• Αγορά, παραλαβή, αποθήκευση και έκδοση τροφίμων και ποτών. 

• Ετοιμασία και παράθεση φαγητών και ποτών για την  πλήρη 

ικανοποίηση των πελατών του ξενοδοχείου.  

• Έλεγχος τροφίμων και ποτών. 

• Συντονισμός με τα υπόλοιπα τμήματα του ξενοδοχείου. 

 

β) Να εξηγήσετε δύο (2) λόγους γιατί τα τμήματα του ξενοδοχείου πρέπει να     

     συνεργάζονται μεταξύ τους.  

                                                           (6 μονάδες) 

• για να δημιουργήσουν το ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργίας του 

ξενοδοχείου.  

• Οι σχέσεις μεταξύ των τμημάτων πρέπει να είναι  αρμονικές με στόχο 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. 
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15. α) Να αναφέρετε και να εξηγήσετε δυο (2) από τους τρείς (3) κοινούς στόχους του 
εργοδότη και του προσωπικού σε μια επιχείρηση.  

        (6 μονάδες) 
1. Το καλό όνομα της επιχείρησης 
2. Όραμα 
3. Επιβίωση 
4. Διασφάλιση ποιότητας 
5. Διατήρηση καλής φήμης 
6. Το κέρδος 
7. Η πρόοδος 

 
Αναμένετε από το μαθητή η αναφορά και ανάπτυξη δυο από τους πιο πάνω 
στόχους καθώς και άλλων συναφών και  η σύντομη αιτιολόγηση σύμφωνα με 
την δική του κρίση. 
 

β) Εκτός από τα επαγγελματικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι 
υπάλληλοι πρέπει να έχουν και μερικά άλλα προσόντα. Να αναφέρετε τέσσερα 
(4) άλλα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υπάλληλοι σε μια επιχείρηση; 

       (4 μονάδες) 
 

1. Ικανότητα για συνεργασία, 
2. Ικανότητα για προσαρμοστικότητα,  
3. Αίσθημα ευθύνης,  
4. Ευσυνειδησία,  
5. Πρωτοβουλία, 
6. Νομιμοφροσύνη, 
7. Ενδιαφέρον, 
8. Ζήλο 
 

 
ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


