Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
Ελλάδα

1. Τίτλος

σπουδών/προσόν 1

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΠΑΡ
2. Μεταφρασμένος

τίτλος

2

Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K:

BARTENDER
3. Προφίλ

ικανοτήτων και δεξιοτήτων

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να:

ΓΝΩΣΕΙΣ
 Παρουσιάζει τις τεχνικές του BAR και τους τρόπους ανάμιξης ποτών.
 Αντιλαμβάνεται τις θεωρίες οργάνωσης, διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης των επισιτιστικών επιχειρήσεων.
 Περιγράφει, τις τεχνικές επικοινωνίας, τις θεωρίες της ψυχολογίας, τις θεωρίες της κοινωνιολογίας, τις αρχές του
μάρκετινγκ και των δημοσίων σχέσεων που είναι σχετικές με την προώθηση πωλήσεων.
 Αντιλαμβάνεται δύο ξένες γλώσσες Αγγλικά και Γαλλικά έτσι ώστε να είναι ικανός να ανταποκριθεί στις σύγχρονες
ανάγκες του ελληνικού τουρισμού.
 Περιγράφει τη χρήση Η/Υ, ταμειακών μηχανών και συστημάτων λήψης παραγγελιών.
 Παρουσιάζει τις αρχές εξυπηρέτησης πελατών, συνεργασίας, διαπραγμάτευσης, αυτομάθησης και λήψης αποφάσεων.
 Αντιλαμβάνεται τις αρχές της οινοποιίας.
 Παρουσιάζει τους βασικούς τρόπους προμήθειας και αποθήκευσης Α’ υλών, κοστολόγησης και τιμολόγησης
παρασκευασμάτων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 Συνθέτει μενού και δημιουργώντας νέα προϊόντα με τη χρήση ποτών και αφεψημάτων.
 Χρησιμοποιεί ταμειακές μηχανές και προγράμματα Η/Υ επισιτιστικών επιχειρήσεων.
 Σχεδιάζει και οργανώνει BAR.
 Εξυπηρετεί πελάτες στο χώρο του ΒΑR.
 Παρασκευάζει αναμίξεις ποτών και αφεψήματα.
 Σερβίρει σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές, ποτά και αφεψήματα.
 Αναγνωρίζει τις ανάγκες Ά υλών (αφεψήματα/ ποτά) της επιχείρησης αναλαμβάνοντας την προμήθεια , την
αποθήκευση και τη συντήρησή τους.
 Επιμελείται την καλή κατάσταση του εξοπλισμού, μηχανημάτων και εργαλείων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Συνεργάζεται με άλλους εντός και εκτός της επισιτιστικής επιχείρησης.

Εργάζεται αυτόνομα για την εξυπηρέτηση πελατών, το σερβίρισμα και την παρασκευή αναμίξεων ποτών και
αφεψημάτων.
4. Φάσμα

επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 3

Ο κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί ως ειδικός επιχειρήσεων μπαρ, barman/barwoman.
Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 / Α΄ / 53-2001), ως ισχύει.

1

Στη γλώσσα του πρωτοτύπου. | 2 Εφόσον ισχύει. Η παρούσα μετάφραση δεν έχει νομική ισχύ. | 3 Εφόσον ισχύει.

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συμπληρώσει τις πληροφορίες που προσφέρει το πιστοποιητικό. Το συμπλήρωμα δεν έχει νομική ισχύ. Το Πρότυπο του
βασίζεται στην Απόφαση (ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή
καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ. © Ευρωπαϊκή
Ένωση, 2002-2019 | europass.cedefop.europa.eu
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5. Επίσημη

βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος

Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος

Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση του τίτλου
σπουδών/προσόντος

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία
https://www.eoppep.gr/
Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών

1

Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1

Ναι

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία
https://www.eoppep.gr/
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας

α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση
Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης
β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων
πιστοποίησης (κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10)
γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων πιστοποίησης
(επιτυχών / αποτυχών)
Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1

Όχι

Νομική βάση
Νόμος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

6. Επίσημα

αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ..
Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που οδηγεί στο πιστοποιητικό: 4 εξάμηνα (έως τον ν.4186/2013) / 5 εξάμηνα (μετά τον
ν.4186/2013)

7.

Πρόσθετες πληροφορίες

Προϋποθέσεις εισαγωγής 1
Απολυτήριο ή Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πτυχίο ΕΠΑΣ (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF) ΣΕΚ ή ισότιμο τίτλο σπουδών (Επίπεδο 3
ΕΠΠ/EQF)
Μετά την ψήφιση του Ν 4763/2020, μόνο με Απολυτήριο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) ή ισότιμο τίτλο σπουδών
(Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF)
Ενδεικτικά Διδασκόμενα Μαθήματα ειδικότητας:
Στοιχεία τουρισμού, Στοιχεία κοινωνιολογίας & κοινωνιολογίας της σχόλης, Τεχνική της επικοινωνίας & της επιχειρηματικότητας, Υγιεινή &
ασφάλεια των χώρων Bar, Οργάνωση & διοίκηση Bar, Αγγλικά, Γαλλικά, Μη Αλκοολούχα Ποτά, καφές & αφεψήματα, Στοιχεία ατομικής
ψυχολογίας & ψυχολογίας των ομάδων, Οινολογία & βιομηχανική παραγωγή οινοπνευματωδών, Οργάνωση & διοίκηση Bar II, Χρήση Η/Υ &
ταμειακής μηχανής, Ποτά αλκοολούχα & η τέχνη των cocktails, Παρασκευές συνοδευτικών εδεσμάτων & επιδορπίων, Bar Marketing,
Αγγλικά ορολογία, Γαλλικά ορολογία, Τυπολογία & νομικό πλαίσιο ίδρυσης λειτουργίας των Bar, Bar Animation (Εμψυχωτική Bar).

Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr
Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π- ΕL/NEC
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000 europass@eoppep.gr
http://europass.eoppep.gr
https://www.eoppep.gr/

