
Εργαστήριο πρόγνωσης
και παρακολούθησης
αλλαγών στα επαγγέλματα

Ζαχαροπλάστης Βασικές τάσεις και δυναμικές

Συσχέτιση επαγγέλματος με τομείς / 
κλάδους δραστηριότητας:

Ποιοτικά προϊόντα με έμφαση στις νέες συνταγές, στη 
διαφοροποίηση και στην παρουσίαση των παρασκευών

Αυξημένη ζήτηση προϊόντων με υγιεινές πρώτες ύλες

Ψηφιακός μετασχηματισμός ζαχαροπλαστείων

Παροχή υπηρεσιών από ζαχαροπλάστες και διάθεση προϊόντων 
ζαχαροπλαστικής σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις HORECA

Διασύνδεση (συνεργασία) με άλλα 
επαγγέλματα / δραστηριότητες:

Μεταβολές βασικών μεγεθών

Βασικό
αποτέλεσμα δράσης

Ποια επαγγέλματα αφορά

H δράση αποτελεί ερευνητική πρωτοβουλία 
αλλά και παρέμβαση υποστήριξης των 
επιχειρήσεων, εκ μέρους του Ινστιτούτου 
Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, με βασική 
επιδίωξη να καλύψει ένα κενό στρατηγικής 
πληροφόρησης σε επίπεδο επαγγελμάτων 
σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, 
εξελίξεων και μεταβολών που επιδρούν 
στην εξέλιξη τους. 

Το επάγγελμα του ζαχαροπλάστη αφορά στην παρασκευή 
γλυκών και λοιπών προϊόντων που έχουν ως βάση τη ζάχαρη ή 
άλλες γλυκαντικές ουσίες και ανήκει στον μεγαλύτερο κλάδο 
της ελληνικής μεταποίησης, αυτόν των τροφίμων. 

Η παραγωγή προϊόντων προσαρμοσμένων στις σύγχρονες 
διατροφικές ανάγκες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των 
επιχειρήσεων του κλάδου, η αύξηση των ηλεκτρονικών 
πωλήσεων και η παράδοση κατ’ οίκον αποτελούν νέες 
τάσεις στον κλάδο. Παράλληλα, η σημαντική προβολή του 
επαγγέλματος (τηλεόραση, social media, διαδίκτυο) οδηγεί σε 
αυξημένη ζήτηση και ανταγωνισμό. 

Η Πιθανότητα αφορά στην εκτίμηση να εκδηλωθεί η τάση/δυναμική τα επόμενα ετη
και η Επίπτωση αφορά στον βαθμό επίδρασης της τάσης/δυναμικής στο επάγγελμα.
Ταξινομούνται ως εξής:
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Ελλάδα Ευρώπη πηγή: Eurostat 2017-2019

Βασικοί 
προμηθευτές 

α’ υλών (ζάχαρη,  
γάλα κ.ο.κ.)

#διαφοροποίηση
 #παρουσίαση προϊόντων  
#συσκευασία
#προβολή

#διατροφική αξία   
#υγιεινή διατροφή     
#α’ ύλες 
#τόπος προέλευσης 

#ψηφιοποίηση 
#ηλεκτρονική πώληση     
#ψηφιακές δεξιότητες  

#pastry chefs 
#τουρισμός     
#ξενοδοχεία     
#εστιατόρια  

Εστιατόρια, 
καφέ, 

ξενοδοχεία,      
catering κ.ά.

Προμηθευτές 
εξοπλισμού 

εργαστηρίου & 
πρατηρίου 

πολυ
χαμηλή χαμηλή μέση υψηλή πολύ

υψηλή

Η ανάπτυξη και τακτική επικαιροποίηση 
Οδικών Χαρτών Προσαρμογής 
Επαγγελμάτων, οι οποίοι θα λειτουργούν 
ως οδηγοί δράσης και σημεία αναφοράς 
για την αποτελεσματική ανταπόκριση 
επαγγελματιών, επιχειρήσεων και φορέων 
πολιτικής στις συντελούμενες και 
επερχόμενες αλλαγές.

Σε πρώτη φάση το έργο αφορά είκοσι 
(20) επαγγέλματα με έμφαση σε τεχνικά 
επαγγέλματα, επαγγέλματα που 
εντάσσονται στον τομέα της πολιτιστικής 
και δημιουργικής βιομηχανίας, της 
αγροδιατροφής, όπως και επαγγέλματα που 
έχουν πεδίο εφαρμογής σε νέες τεχνολογίες 
και τάσεις.

Εστίαση Αγροδιατροφή 



Σημαντικότερες ειδικές 
επαγγελματικές δεξιότητες 

Δεξιότητες αυξανόμενης
σημαντικότητας 2020-2025

Δεξιότητες σε έλλειψη

❶ Αναγνώριση καταλληλότητας α’ υλών - 
αναγνώριση προβλημάτων  
❷ Γνώση βασικών σταδίων παραγωγικής 
διαδικασίας ζαχαροπλαστικής (ζύμωση, 
θερμική επεξεργασία κτλ.)    
❸ Ευχέρεια κατανόησης συνταγών    
❹ Γνώση χαρακτηριστικών που 
προδιαγράφουν την ποιότητα ενός 
προϊόντος 
❺ Αναγνώριση και αντιμετώπιση κινδύνων 
σε όλα τα στάδια της παραγωγής και 
διάθεσης των προϊόντων 
❻  Γνώση διαδικασίας ελέγχου ποιότητας

❶ Ικανότητα παρασκευής και παρουσίασης 
πρωτότυπων προϊόντων ζαχαροπλαστικής   
❷ Ξένη γλώσσα
❸ Δυνατότητα χρήσης τεχνολογικών 
εφαρμογών 
❹ Ικανότητα παρασκευής προϊόντων 
ζαχαροπλαστικής υψηλής θρεπτικής αξίας
❺ Βασικές γνώσεις μικροβιολογίας 
τροφίμων

❶ Προσανατολισμός στον πελάτη, 
Επηρεασμός - Πώληση - Εξυπηρέτηση   
❷ Δυνατότητα διαχείρισης οικονομικών και 
χρηματικών πόρων  
❸ Ικανότητα διδασκαλίας, υποστήριξης και 
καθοδήγησης άλλων  
❹ Ικανότητα παρασκευής και παρουσίασης 
πρωτότυπων προϊόντων ζαχαροπλαστικής 
❺ Αρχές και πρακτικές επιχειρηματικότητας   
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Περισσότερες πληροφορίες για την δράση του 
 Εργαστηρίου, όπως και η πλήρης έκδοση του 
 Οδικού Χάρτη προσαρμογής του επαγγέλματος  του 
Ζαχαροπλάστη είναι διαθέσιμες στο

www.imegsevee.gr

Το ενημερωτικό τρίπτυχο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Εργαστήριο πρόγνωσης 
και παρακολούθησης παραγόντων αλλαγής του παραγωγικού περιβάλλοντος κλάδων και 
επαγγελμάτων» του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση 
και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

Ζαχαροπλάστης


