
Σελίδα 1 από 5 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
 
 

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 

 
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) Η πετσέτα πρέπει να είναι διπλωμένη στον αριστερό ώμο. 

β) Ο τραπεζοκόμος πρέπει να φαίνεται ότι είναι βιαστικός. 

γ) Ο τραπεζοκόμος κατά τη συνομιλία του με τον πελάτη πρέπει να είναι φιλικός 

και ευγενικός. 

δ) Ο τραπεζοκόμος όταν βρίσκεται μέσα στο εστιατόριο πρέπει να στέκεται με 

ίσιο κορμί, με τη πετσέτα να κρέμεται από το αριστερό του χέρι και το κορμί 

του να μην ακουμπά πάνω σε τοίχους, έπιπλα και πόρτες. 

ε) Ο τραπεζοκόμος κατά τη συνομιλία του με τον πελάτη πρέπει να του μιλά 

καθαρά και να τον κοιτάζει στα μάτια με έντονο ύφος. 

 

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  ΣΤΗΛΗ Β 

1 
Τραπεζοκόμος 
σαλονιού 

 
Α Οργανώνει και διοικεί τους χώρους εστίασης 

2 Αρχισερβιτόρος 
 

Β 
Υπεύθυνος για το απογευματινό τσάι στους 
δημόσιους χώρους του Ξενοδοχείου 

3 
Τραπεζοκόμος 
ορόφων 

 
Γ 

Αποκομίζει τα χρησιμοποιημένα πιάτα και τα 
μεταφέρει στη λάντζα 

4 Εστίαρχος 
 

Δ 
Επιβλέπει την παράθεση στο τμήμα του και 
παρασκευάζει τα φλαμπέ 

5 
Βοηθός 
Τραπεζοκόμος 

 
Ε 

Εξυπηρετεί τους πελάτες στις πτέρυγες των 
δωματίων 

 
  

Ζ 
Τεμαχίζει τα κρέατα, κυνήγια, ψάρια και 
πουλερικά 

 

3. Να αντιστοιχήσετε τον εξοπλισμό του εστιατορίου (στήλη Α΄) με την κατηγορία 
εξοπλισμού (Στήλη Β΄).                                                                            (5 μονάδες) 
 

ΣΤΗΛΗ Α΄  ΣΤΗΛΗ Β΄ 

1 Κουτάλι σούπας    Α Επίπλωση  

2 Πετσέτα πελάτη   Β Σκεύη και Εργαλεία  

3 Βοηθητική τράπεζα   Γ Λινά  

4 Στρογγυλός δίσκος   Δ Μηχανήματα / Συσκευές  

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

από κάθε πεδίο:               (5 μονάδες) 

     

1) Ο Εστίαρχος ως ο άμεσα υπεύθυνος της αίθουσας εστίασης αναλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 

α) Παραδίδει τα δελτία παραγγελίας στην κουζίνα 

β) Καθαρίζει με προσοχή τα τραπέζια των πελατών 

γ) Τεμαχίζει με προσοχή τα κρέατα και τα πουλερικά 

δ) Εποπτεύει την παράθεση και υποδέχεται τους πελάτες  

 

2) Η ιεραρχία σ’ ένα εστιατόριο είναι σημαντική για τους πιο κάτω λόγους: 
α) Για να μπορεί η επιχείρηση να προγραμματίζει τα έξοδα της καλύτερα 

β) Για να μπορεί η επιχείρηση να χορηγεί άδεια σε όλο το προσωπικό 

γ) Για την καλύτερη οργάνωση, καταμερισμό και εκτέλεση των εργασιών 

στο εστιατόριο 

δ) Για να μπορούν οι απόφοιτοι πανεπιστημίων να παίρνουν περισσότερα 

χρήματα  

 

    

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

από κάθε πεδίο:             (5 μονάδες) 

 

1) Τα ειδικά προσόντα του προσωπικού έχουν σχέση με:  
α) Την ευγένεια και τους καλούς τρόπους του κάθε εργαζομένου 

β) Την καλή και ευθυτενή στάση του σώματος κατά την ώρα της εργασίας 

γ) Την ευγενή καταγωγή του τραπεζοκόμου 

δ) Τα επαγγελματικά εφόδια, τις ικανότητες αλλά και τις καλές γνώσεις 

υγιεινής και ασφάλειας που έχει ο εργαζόμενος 

   

2) Με τη γαλλική λέξη Chef Trancheur εννοούμε τον τραπεζοκόμο ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για  

α) Τους τραπεζοκόμους 

β) Τον τεμαχισμό των κρεάτων 

γ) Τις παρασκευές φλαμπέ 

δ) Το ψήσιμο των κρεάτων 

 

 

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

7. Να αναφέρετε δύο (2) αρετές που πρέπει να διαθέτουν οι τραπεζοκόμοι. 
                (5 μονάδες) 
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8. Να συμπληρώσετε τα κενά.        

 
Εστιατορική Τέχνη είναι η τέχνη με την οποία σερβίρονται φαγητά και ποτά, 
σύμφωνα με τους κανόνες …………..………(α) και την τεχνική ……………………... 
(β) 

         (5 μονάδες) 
 
 

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

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

 
 

10. Να γράψετε δύο (2) εργασίες του Τμήματος Προσωπικού.          (5 μονάδες) 

 

 

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) 
 

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

 
 
12.  α) Να εξηγήσετε γιατί η στάση και η συμπεριφορά του προσωπικού μιας  

     επισιτιστικής μονάδας προς τους πελάτες έχει τόση μεγάλη σημασία.  
                                                            (5 μονάδες) 

 
β) Να εξηγήσετε γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε το όνομα του πελάτη όταν του  

       μιλούμε.                      (5 μονάδες) 
 
 
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) 
 

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

 

14. α) Να γράψετε τέσσερις (4) δραστηριότητες του Τμήματος Τροφίμων και Ποτών.       

             (4 μονάδες) 

 

β) Να γράψετε δύο (2) λόγους γιατί τα τμήματα του ξενοδοχείου πρέπει να     
     συνεργάζονται μεταξύ τους.  
                                                           (6 μονάδες) 

 

15. α) Να αναφέρετε και να εξηγήσετε δύο (2) από τους τρεις (3) κοινούς στόχους του 
εργοδότη και του προσωπικού σε μια επιχείρηση.  

        (6 μονάδες) 
 

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) 
 
 

 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


