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Certified Professional Sommelier
Το CPSm δημιουργήθηκε από την ACTA με σκοπό 
να πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που 
απαιτούνται χώρο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα γνωστικά πεδία που πρέπει να 
κατέχει ένας επαγγελματίας του χώρου.

•

Βασικός σκοπός του επαγγέλματος είναι να 
προτείνει και να συμβουλεύει τους πελάτες 
σχετικά με μια γκάμα επιλεγμένων οίνων που 
ταιριάζουν με τα εδέσματα που έχουν 
παραγγείλει ανάλογα με τις προτιμήσεις τους και 
το εύρος τιμών και να εξασφαλίσει το σερβίρισμά 
τους στις ιδανικές συνθήκες διατήρησης της 
ποιότητας και θερμοκρασίας και πάντα σύμφωνα 
με τους ενδεδειγμένους κανόνες σερβιρίσματος. 
O sommelier αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την 
προμήθεια, την αποθήκευση, της συντήρηση και 
τη διαχείριση της κάβας της επιχείρησης. 
Συντάσσει επίσης το κατάλληλο οινολόγιο, τη 
λίστα  αλκοολούχων ποτών και μη, βάσει του 
μενού και της πελατείας που εξυπηρετεί. 

Το CPSm είναι ένα πιστοποιητικό το οποίο 
παρέχει στον κάτοχό του:
-Έγκυρη απόδειξη των γνώσεων που διαθέτει για 
να ασκεί το επάγγελμά του
-Βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων 
υπηρεσιών εξυπηρέτησης
-Απόκτηση ενός εφοδίου για την επαγγελματική 
αποκατάσταση και καταξίωση κάθε Sommelier

Τομείς απασχόλησης:
Όσο εξελίσσεται η γαστρονομία αλλά και το 
βιοτικό  επίπεδο των καταναλωτών τόσο και οι 
προοπτικές για το επάγγελμα του sommelier θα 
είναι μεγαλύτερες. Το μορφωτικό επίπεδο των 
sommelier όλο και βελτιώνεται γεγονός που 
επιτρέπει την όλο και ποιοτικότερη κάλυψη των 
υπηρεσιών του sommelier. Εκτός από τα σημεία 
εστίασης θα γίνεται αναγκαία η παρουσία του σε 
εξειδικευμένες κάβες ποτών, ντελικατέσεν αλλά 
και σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. 

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 7
ενότητες:

Αξιολόγηση του υποψηφίου:
Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 
ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 
λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Ως sommelier ορίζεται ο κατάλληλα εκπαιδευμένος επαγγελματίας που ασχολείται στις επιχειρήσεις επισιτισμού και συμβουλεύει 
τους πελάτες για το ταίριασμα των γαστρονομικών γεύσεων με την ορθότερη επιλογή οίνων και ποτών. 
Το επάγγελμα του οινοχόου (sommelier) έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα και είναι συνδεδεμένο με την ιστορία του λαού μας. 
Σήμερα, η οινοπαραγωγή στην Ελλάδα εξελίσσεται συνεχώς και ανεβάζει τον πήχη διαρκώς  ψηλότερα. Πλέον, αρκετοί χώροι 
εστίασης τόσο από φιλοσοφία όσο και από αναγκαιότητά (μεγάλες λίστες κρασιών) διαθέτουν sommelier. Παράλληλα, το κρασί 
ως ένα καθαρά πολιτιστικό προϊόν απαιτεί ιδιαίτερη επικοινωνία μεταξύ του επαγγελματία και του καταναλωτή. 
Με βάση τα παραπάνω ο sommelier είναι και πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε χώρου εστίασης που επιθυμεί να 
προσφέρει ποιοτικό προϊόν και υπηρεσίες στους πελάτες του οι οποίοι γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικοί και η ανάγκη 
υποστήριξης όλο και πιο υψηλού επιπέδου γνώσης καταναλωτών απαιτεί καλύτερα καταρτισμένο προσωπικό.  

Αθήνα:  
Βασ. Σοφίας 48, 11528, Τηλ: 210 7239770 
Fax: 210 7239777, e-mail: info@acta.edu.gr 

Θεσσαλονίκη: 
Εγνατίας 1, 54630, Τηλ: 2310 510870
Fax: 2310 510871, e-mail: info@acta.edu.gr www.acta.edu.gr
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Βασικές αρχές οινοποίησης

Βασική οινογνωσία

Βασικές αρχές γευσιγνωσίας

Βασικές αρχές εστιατορικής και εστίασης

Βασικές λειτουργίες προγραμμάτων erp

Βασικές αρχές logistics και τεχνικών πωλήσεων
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