
ΑΡΣΟΠΟΙΟ



Ο Αρτοποιός 
 Παράγει προϊόντα αρτοποιίας κάθε είδους

 Επεξεργάζεται τις βασικές πρώτες ύλες και τα απαραίτητα 
συστατικά (αλεύρι, βούτυρα, ζάχαρη, ζύμη, νερό κτλ.)

 Παράγει διάφορες ζύμες και μείγματα ανάλογα με τα προϊόντα 
που προετοιμάζονται

 Πλάθει τη ζύμη και ψήνει τα προϊόντα, όπως και τα φαγητά, 
γλυκά, των οποίων το ψήσιμο αναλαμβάνει το αρτοποιείο

 Παράγει ψωμί κανονικής ζύμης και άλλων προϊόντων αρτοποιίας

 Ασχολείται με τη διακόσμηση των σκευασμάτων και την 
παραγωγή της γαρνιτούρας τους

 Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση

και απλή επισκευή των μηχανημάτων και του εξοπλισμού 
ψησίματος

 Είναι αρμόδιος για την αποθήκευση και 

συντήρηση των πρώτων υλών, καθώς

και για την αποθήκευση και πώληση των 

προϊόντων.



Επαγγελματική Κατοχύρωση

Δεν έχει εκδοθεί ακόμα Προεδρικό 

Διάταγμα που να αφορά τα 

επαγγελματικά δικαιώματα για την 

ειδικότητα του αρτοποιού.



Απαιτούμενη Εκπαίδευση
 Για να γίνει κάποιος Αρτοποιός πρέπει να 

μαθητεύσει σε αρτοποιείο και να εκπαιδευτεί από 

έμπειρο επαγγελματία. 

 πουδές όμως στην ειδικότητα Αρτοποιίας-

Ζαχαροπλαστικής μπορούν να γίνουν στις ΕΠΑ 

του ΟΑΕΔ. 

 πουδές και κατάρτιση στην ειδικότητα του 

Βοηθού Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη παρέχονται 

επίσης από τα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ για 

αποφοίτους Γυμνασίου (Επίπεδο 1), όπου η 

φοίτηση διαρκεί δύο εξάμηνα



Εργασιακές υνθήκες και Περιβάλλον:

 Ο Αρτοποιός εργάζεται σκληρά σε καθημερινή βάση κάτω από 

συνθήκες πίεσης για την παρασκευή των προϊόντων αρτοποιίας και 

πάντα σε κλειστούς χώρους, όπως σε φούρνους ή εργαστήρια 

παρασκευής αρτοσκευασμάτων και ξεκινάει την εργασία του πολύ 

νωρίς κάθε μέρα, τις πρώτες πρωινές ώρες και παραμένει συνήθως 

μέχρι το μεσημέρι

Οι συνθήκες είναι αρκετά δύσκολες, καθώς ο χώρος έχει υψηλές 

θερμοκρασίες και υγρασία, ενώ υπάρχουν κίνδυνοι για καψίματα 

ή από τα μηχανήματα. Όταν διατηρεί δική του επιχείρηση, 

δουλεύει κάθε ημέρα ακόμα και το Σάββατο, χειμώνα-καλοκαίρι.

Κίνδυνοι



Οι σύγχρονες συνθήκες παραγωγής άρτου έχουν 

μετατρέψει το παραδοσιακό αρτοποιείο σε 

μοντέρνες επιχειρήσεις αρτοσκευασμάτων και 

ειδών ζαχαροπλαστικής



ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ 


