
Τίτλος Μαθήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

3201ΟΔΜΔ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

3 έτος / Στ’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Χατζημπέη Έλενα  

ECTS 5 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (2 ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

1 (2 ώρες) 

Στόχος Μαθήματος Η απόκτηση βασικών γνώσεων  σχετικά με την διάθεση και ποιότητα 

γευμάτων σε μεγάλη κλίμακα, εφαρμογής κανόνων υγιεινής και αρχών 

διοίκησης και διαχείρισης μονάδων διατροφής. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε 

θέση να: 

-Γνωρίζουν τις κατηγορίες μονάδων διατροφής και τα χαρακτηριστικά ενός 

λειτουργικού συστήματος. 

-Γνωρίζουν τους γενικούς κανόνες για τις επιχειρήσεις τροφίμων 

-Εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής στην προετοιμασία γευμάτων. 

-Οργανώνουν και να γνωρίζουν τη λειτουργία τμήματος διατροφής 

νοσοκομειακής μονάδας 

-Διαχειρίζονται έγγραφα-βιβλία των μονάδων διατροφής. 

Προαπαιτούμενα κανένα Συναπαιτούμενα κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Bασικές αρχές για την παραγωγή, παρασκευή, προετοιμασία και διάθεση 

γευμάτων σε μεγάλη κλίμακα. Τρόποι διασφάλισης της ποιότητας και 

υγιεινής των προϊόντων σε μονάδες διατροφής. 

Γενικοί κανόνες για τις επιχειρήσεις τροφίμων: Επιλογή τοποθεσίας 

κτιρίου. Σχεδιασμός κτιρίου. Κατασκευή κτιρίου. Εξοπλισμός 



εγκαταστάσεων. Συντήρηση του εξοπλισμού και του κτιρίου. Πρόγραμμα 

υγιεινής. Καθαριότητα και απολύμανση. Καταπολέμηση των τρωκτικών και 

εντόμων. Εκπαίδευση προσωπικού. Ατομική υγιεινή  

Διοίκηση και διαχείριση των μονάδων διατροφής: σχεδιασμός της 

οργάνωσης, σύνδεση διαδικασιών, οργανόγραμμα διεύθυνσης, διοίκηση 

προσωπικού, διαχείριση οικονομικών πόρων.  

Διασφάλιση ποιότητας – διοίκηση ολικής ποιότητας: η διασφάλιση της 

ποιότητας, ιστορική ανασκόπηση ελέγχου ποιότητας , διοίκηση ολικής 

ποιότητας και τα αξιώματα που την διέπουν, κόστος ολικής ποιότητας, 

στόχοι και συνέπειες της ΔΟΠ, σχέση της ΔΟΠ και ΙSO 9000, μεθοδολογία 

για βελτίωση της ποιότητας , διαγράμματα ελέγχου των ιδιοτήτων/ 

χαρακτηριστικών των τροφίμων  

Εφαρμογή των κανόνων υγιεινής στην προετοιμασία γευμάτων. 

Εφαρμογή του HACCP στις επιχειρήσεις τροφίμων. Εφαρμογή σχεδίου 

HACCP σε τμήμα διατροφής νοσοκομειακής μονάδας, διαφορές από τη 

βιομηχανία τροφίμων.   

Πρότυπα ποιότητας: ISO-διάφορα είδη ISO. Οφέλη από την εφαρμογή 

προτύπων ποιότητας – διασφάλιση ποιότητας σε μονάδες διατροφής. 

Οργάνωση και λειτουργία τμήματος διατροφής νοσοκομειακής 

μονάδας: δραστηριότητες, στελέχωση τμήματος διατροφής, έγγραφα 

τμήματος διατροφής. Σύνταξη και διαμόρφωση διαιτολογικών 

προγραμμάτων νοσηλευόμενων ασθενών και προσωπικού. Διάφορα είδη 

διαίτων στο νοσοκομείο. Βασικές δραστηριότητες τμήματος διατροφής. 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. 

Εικόνες και βίντεο θα παρέχονται στους φοιτητές όταν και όπου χρειάζεται 

για περαιτέρω κατανόηση των βασικών εννοιών του κάθε μαθήματος. Η 

συμμετοχή για συζήτηση στην τάξη είναι επιθυμητή και θα επιδιώκεται από 

τον καθηγητή του μαθήματος. 

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γίνεται στο Εργαστήριο Τροφίμων. 

Κάθε ομάδα εργάζεται στον πάγκο της, υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου 

καθηγητή. Πραγματοποιούνται επισκέψεις σε μονάδες διατροφής και μελέτη 

της διοικήσεως και διαχειρίσεως αυτών, επισκέψεις σε ξενοδοχειακά 

συγκροτήματα, εστιατόρια και εμπορικές βιομηχανίες. 

Βιβλιογραφία Kύριο διδακτικό βιβλίο 



1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ HACCP ΣΤΙΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΡΟΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, Ιωάννης Αρβανιτογιάννης και 

συν., Εκδόσεις University Studio Press, 2001 

2. Οργάνωση Υπηρεσιών και Συστημάτων Υγείας, τομ. Α, Λυκούργος Λ. 

Λιαρόπουλος, Βήτα,2007 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία 

3. Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής για τις επιχειρήσεις τροφίμων, 

εκδόσεις University Studio Press  

4.  Υγιεινή χώρων μαζικής Εστίασης  Και Ζαχαροπλαστικής, Γ. Κλειδαράς, 

εκδόσεις ΙΩΝ 

5.  Χημεία Τροφίμων, Δ. Μπόσκου, Νέα Έκδοση, Θεσαλλονίκη 1997 

6. Οργάνωση υπηρεσιών και συστημάτων Υγείας, Λυκούργος Λ. 

Λιαρόπουλος 

7. Υγιεινή, Άννα Τσιλιγκιρόγλου-Φαχαντίδου, University Studio Press 

8. Aσφάλεια τροφίμων, Ι.Σ. Αρβανιρογιάννης 

9. HACCP-Apractical Approach, Sava Montinove 

10. Στοιχεία Τεχνολογίας και έλεγχοι ποιότητας γάλακτος και 

γαλακτοκομικών προϊόντων, Χ. Κεχάγιας, Σ. Κουλούρης, ΙΩΝ 

11. ISO 9000 και ISO 14000, Ι.Σ. Αρβανιτογιάννης και συν., University 

Studio Press  

 

Αξιολόγηση 
Τελική εξέταση (θεωρία & εργαστήριο): 50% 

Ενδιάμεση αξιολόγηση (θεωρία): 20% 

Ενδιάμεση αξιολόγηση (εργαστήριο) : 20% 

Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 10% 

Γλώσσα Ελληνική 

 


