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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΙΣΙΜΟΤ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 

μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν 
οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Τπόβακρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΑΓΓΛΙΚΗ  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ommt.ihu.gr/wp-

content/uploads/courses21/210519_Per_Leitourgies-

k-dioikhsh-episitismou.pdf 

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελέςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Το μϊθημα αποςκοπεύ ςτην επύτευξη μαθηςιακών αποτελεςμϊτων από τουσ 
φοιτητϋσ με ςκοπό 
1. ΓΝΩΣΗ: να περιγρϊψουν και να προςδιορύςουν την  λειτουργύα  και διούκηςη 
των επιςιτιςτικών επιχ/ςεωνκαθώσ και τησ εςτύαςησ  
2. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ: να διακρύνει τισ βαςικϋσ αρχϋσ διούκηςησ προςωπικού ςτον 
επιςιτιςμό 
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: να εξετϊςει την εφαρμογό οργανωτικόσ δομόσ που 
χρηςιμοποιεύται ςτα επιςιτιςτικϊ τμόματα ξενοδοχεύων, χώρων εςτύαςησ, 



κρουαζιερόπλοια.  
4. ΑΝΑΛΥΣΗ: να ςχεδιϊςουν και να ςυνθϋςουν τον τιμοκατϊλογο με την 
δημιουργύα του μενού 
5. ΣΥΝΘΕΣΗ: να ςυνθϋςουν την ταξινόμηςη των εςτιατορύων και να 
εξηγόςουνε τισ διαφορϋσ μεταξύ ανεξϊρτητων και εςτιατορύων 
αλυςύδασ(franchise) 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: να αξιολογόςουν και να ςυγκρύνουν μεςοπρόθεςμουσ-
μακροπροθϋςμουσ ςτόχουσ για την υγιό και ομαλό κερδοφορύα μια 
επιςιτιςτικόσ επιχ/ςησ. Να αξιολογόςουν ανταγωνιςτικϋσ επιχειρόςεισ παροχόσ 
εςτύαςησ   
 
Γενικέσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

ο φοιτθτισ με επιτυχι παρακολοφκθςθ κα μπορεί να αναλάβει  
 
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 

χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
 Λιψθ αποφάςεων  
 Αυτόνομθ εργαςία  
 Ομαδικι εργαςία  
 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
 Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι οι φοιτθτζσ : 

1. -να γνωρίηουν τουσ χϊρουσ μαηικισ εςτίαςθσ, να είναι ικανοί να προςδιορίηουν τουσ 

τρόπουσ οργάνωςθσ επιχείρθςθσ μαηικισ εςτίαςθσ, να γνωρίςουν τθ ςφνκεςθ, τα προςόντα 

και τα κακικοντα του προςωπικοφ τθσ κουηίνασ, 

2. -να γνωρίηουν τουσ βαςικοφσ τρόπουσ μαγειρζματοσ των παραςκευϊν, 

3. -να γνωρίηουν τισ βαςικζσ ειδικζσ δίαιτεσ για ειδικζσ κατθγορίεσ ατόμων όπωσ διαβθτικοφσ, 

παιδιά,  

4. -να αντιλθφκοφν τα ςθμεία εξοικονόμθςθσ χρόνου, ενζργειασ, ανκρϊπινου δυναμικοφ και 

πρϊτων υλϊν ,ϊςτε να λαμβάνουν ανάλογεσ αποφάςεισ, να κακορίηουν προδιαγραφζσ 

ποιότθτασ για μία επιςιτιςτικι επιχείρθςθ, 

5. -να αποκτιςουν τθν ικανότθτα να προςδιορίηουν τισ τεχνικζσ μιασ παραςκευισ (πρότυπθσ) 

και να τθν κοςτολογοφν προςεγγιςτικά, 

6. -θ επιχείρθςθ μαηικισ εςτίαςθσ, ςχεδιαςμόσ-ιδρυςθ και λειτουργία μια επιςιτιςτικισ 

επιχ/ςθσ 



7. -οργάνωςθ-εξοπλιςμόσ –ςτελζχωςθ εςτιατορίου 

8. -ειδικά γεφματα 

- Πρωτόκολλο ςφνκεςθσ μενοφ (κατθγορίεσ ςυνθκειϊν διαφόρων χωρϊν). Σεχνικζσ 

παραγωγισ εδεςμάτων βάςθσ. Nouvellecuisine, Μοριακι κουηίνα, γαςτρονομία. 

Βαςικοί κανόνεσ ςφνκεςθσ μενοφ (à lacarte, tabled’hôte).  

9. -πωλιςεισ εςτιατορίου 

10. -αρχζσ υγιεινισ  

11. -λειτουργία καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ςτθν εςτίαςθ ςτοιχεία ελζγχου και 

κοςτολόγθςθσ  

- Γνωριμία των ελλθνικϊν προϊόντων και ςυνταγϊν (κατθγορίεσ προϊόντων).  

- τρόποι ςερβιρίςματοσ  

12. -αμοιβι των εργαηομζνων  

- Δθμιουργία και εφαρμογι πρότυπων ςυνταγϊν. υςτιματα ποιότθτασ ISO.  

13. -προβολι και προϊκθςθ των πωλιςεων  

 

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο προσ πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Διαλζξεισ, χριςθ νζων τεχνολογιϊν, μελζτεσ 

περιπτϊςεων, επιςκζψεισ ςε χϊρουσ επιςιτιςτικϊν 

επιχειριςεων, παρουςιάςεισ  θμερίδασ από 

επαγγελματίεσ του χϊρου με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ 

ςτθν αγορά εργαςίασ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δρασηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  39 

Αςκιςεισ Πεδίου 

(Εργαςτιριο) 

48 

υγγραφι εργαςιϊν 28 

Μθ κακοδθγοφμενθ 

μελζτθ 

35 

φνολοΜακιματοσ                       150 

  

  

  

  

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 
προςβάςιμααπό τουσ φοιτθτζσ. 

 
 
Με γραπτι εξζταςθ και παράδοςθ εργαςιϊν 
Η εξεταςτζα φλθ αναρτάται ςτο moodle και 
αφιερϊνεται χρόνοσ πριν από τθν εξζταςθ ςτθν 
επίλυςθ αποριϊν ςχετικά με τθν εξεταςτζα φλθ. 
Διατθρείται αρχείο τεκμθρίων εξζταςθσ φοιτθτϊν 
μζχρι τθν λιψθ του πτυχίου τουσ. 
Μετά τθν εξζταςθ διατίκεται χρόνοσ ςε κάκε 
φοιτθτι για διευκρίνιςθ των λακϊν του και 
εξιγθςθ τθσ βακμολογίασ του. 
 
 

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
-Επάγγελμα Μάγειρας - Επαγγελμαηική Μαγερική, MetzGruner, Μαρία Παρίκοσ Αθήνα 2013 
 
 
- Εζηιαηόριο: Διοίκηζη και οργάνωζη επιζιηιζηικών επιτειρήζεων, Κώζηας Αρβανίηης εκδόζεις Προπομπός Αθήνα 2016 

 
-Μάρκετινγκ εςτιατορίου, Πρωτοπαπαδάκθσ  Ι., εκδόςεισ ταμοφλθσ , Ακινα 2005. 

-Διοίκθςθ Επιςιτιςτικϊν Επιχειριςεων, Σηωρακολευκεράκθσ Ζ., εκδόςεισ Ιnterbooks, Aκινα 1999 

-φνκεςθ Εδεςματολογίου, αλεςιϊτθσ Μ., εκδόςεισ Interbooks, Aκινα 2007 

-Επαγγελματικι Κουηίνα, Αρβανίτθσ –Κοτςιμάνθσ, εκδόςεισ Προπομπόσ, Ακινα 2007 

-Οίνοσ & Άμπελοσ, UnwinT., εκδόςεισ ΙΩΝ, Ακινα 2003 

-Ξενοδοχειακζσ & Επιςιτιςτικζσ Επιχειριςεισ, LundbergD., εκδόςεισ ΕΛΛΗΝ, Ακινα 1997 

-Η τζχνθ του Επαγγελματία Μπάρμαν, Κessler, εκδόςεισ ΕΣΕ, Ακινα 1998 

-Ποτά, Varnam-Sutherland, εκδόςεισ ΙΩΝ, 2006 

-Διοίκθςθ Εςτιατορίου & Μπαρ, ReichA., εκδόςεισ ΕΛΛΗΝ, Ακινα 2001 

- Food&BeverageManagement,ΜάρασΑ. , εκδόςεισInterbooks, Ακινα 2006 

-Παράπονα πελατϊν, Πρωτοπαπαδάκθσ Ι., εκδόςεισ ταμοφλθσ, Ακινα 2008 

Ξενόγλωσση 

-The theory of hospitality and catering by David FoskettεκδότθσΗodder Education, USA 2021 

-Modern gastronomy A to Z a scientific and gastronomic lexicon, Ferran Adria, Harold McGee CRC 

Press England 2009 

 

 


