
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 210623 

 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ  

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 
 

ΘΕΩΡΙΑ 1 ΩΡΑ 5 

 ΑΚΗΕΙ ΠΡΑΞΕΩΝ  2 ΩΡΕ  
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  
Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 
Δεξιοτιτων 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=313  

 

2. 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 Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ςπουδαςτζσ κα αποκτιςουν γνϊςεισ ςχετικά με τισ 
λειτουργικζσ διαδικαςίεσ και τισ αρμοδιότθτεσ των επιςιτιςτικϊν τμθμάτων των ξενοδοχείων 
(εςτιατόρια, μπαρ, κ.λπ.) και κυρίωσ τθσ κοςτολόγθςθ των τροφίμων και ποτϊν 
Ειδικότερα,  οι ςτόχοι του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ να καταςτοφν ικανοί να: 
Γνϊςθ: Να αναλφουν τθν οργανωτικι δομι των επιςιτιςτικϊν τμθμάτων ενόσ ξενοδοχείου 
πολυτελείασ (κουηίνα, εςτιατόριο, μπαρ). 
Κατανόθςθ: Να αναλφουν τθν ςφνκεςθ μενοφ, τον ςχεδιαςμό με βάςθ τισ εκνικζσ και κρθςκευτικζσ 
ιδιαιτερότθτεσ ενόσ λαοφ, κακϊσ επίςθσ και τθν ςφνκεςθ με βάςθ τουσ κανόνεσ διαιτθτικισ-υγιεινισ 
διατροφισ  
Εφαρμογι: Να αποκτιςουν τθν ικανότθτα οι φοιτθτζσ να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ του 
Μάρκετινγκ ςτισ επιςιτιςτικζσ επιχ/ςεισ  
Ανάλυςθ: Να μποροφν να κοςτολογιςουν μια πρότυπθ ςυνταγι ι ενόσ πιάτου από ζνα 
προκακοριςμζνο μενοφ. 
φνκεςθ: Να μποροφν οι φοιτθτζσ να αναλάβουν τον ρόλο του manager ςε μία επιχείρθςθ 
τροφοδοςίασ. 

https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=313


Αξιολόγθςθ: Κακορίηουν τισ προδιαγραφζσ ποιότθτασ για μία επιςιτιςτικι επιχείρθςθ. 

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 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν. 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον. 

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ. 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 Λιψθ αποφάςεων. 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Ομαδικι εργαςία. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Χαρακτθριςτικά και διακρίςεισ των επιςιτιςτικϊν επιχειριςεων. 
2. Κατθγορίεσ επιςιτιςτικϊν επιχειριςεων ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία. 
3. Θζςεισ εργαςίασ προςωπικοφ επιςιτιςτικϊν τμθμάτων. Κακικοντα και αρμοδιότθτεσ. 
4. Οργάνωςθ & λειτουργία ταμείου (tableau) επιςιτιςτικϊν τμθμάτων. 
5. Αςφάλεια και υγιεινι ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. 
6. Παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςτα επιςιτιςτικά τμιματα των ξενοδοχείων περιοριςμζνθσ 

εξυπθρζτθςθσ. 
7. Προςφορά υπθρεςιϊν ςτα επιςιτιςτικά τμιματα των ξενοδοχείων πλιρουσ εξυπθρζτθςθσ. 
8. Ελλθνικι και διεκνισ ορολογία που χρθςιμοποιείται ςτα επιςιτιςτικά τμιματα. 
9. Προςταςία περιβάλλοντοσ. Φιλοπεριβαλλοντικι δράςθ των επιςιτιςτικϊν επιχειριςεων. 
10. φνκεςθ κουηίνασ, εςτιατορίου, μπαρ για ξενοδοχεία πολυτελείασ , είδθ ςερβιρίςματοσ , 

ςφνκεςθ μενοφ , είδθ εςτιατορίων, μπαρ, ιδιότθτεσ των αλκοολοφχων ι μθ ποτϊν, οινολογία 
ποικιλίεσ ςταφυλιϊν, είδθ του καφζ-ςχζδια ςε ςκεφθ ςερβιρίςματοσ  

11. Λιψθ παραγγελίασ, οργάνωςθ αποκικθσ, οργάνωςθ τμιματοσ προμθκειϊν οργάνωςθ 
εκδθλϊςεων, banquet, είδθ μπουφζ και ςχεδιαςμό,  

12. κοςτολόγθςθ ενόσ πιάτου ςτο μενοφ, ςτον μπουφζ μιασ εκδιλωςθσ , διαχείριςθ-οργάνωςθ 
ενόσ κοινωνικοφ γεγονότοσ 

13. καινοτομία ςτον ζλεγχο και ςτθν κοςτολόγθςθ ςε τουριςτικζσ και επιςιτιςτικζσ επιχ/ςεισ   

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο (διαλζξεισ, παρουςιάςεισ power point, 
ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ, μελζτεσ περιπτϊςεων). Επιπλζον, 
επιςκζψεισ ςε χϊρουσ επιςιτιςτικϊν επιχειριςεων & 
παρουςιάςεισ  από επαγγελματίεσ του χϊρου. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Η/Τ, multimedia projector, Internet, διαδίκτυο, e-mail. 
 

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, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  13 

Αςκιςεισ Πεδίου 
(Εργαςτιριο) 

26 

υγγραφι εργαςιϊν 50 

Μθ κακοδθγοφμενθ 
μελζτθ 

30 



Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ 
και οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 
ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

31 

φνολο Μακιματοσ  150 

  

  

  

φνολο Μακιματοσ   
 

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 

Οι φοιτθτζσ κα αξιολογθκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα με μια 
τελικι γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ. 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
 
o Διοίκθςθ Εςτιατορίων, Λαλοφμθσ Δ. & Στεφανακίδθσ Κ., Ακινα 2014 
o Μάρκετινγκ εςτιατορίου, Πρωτοπαπαδάκθσ  Ι., εκδόςεισ Σταμοφλθσ , Ακινα 2005 
o Διοίκθςθ Επιςιτιςτικϊν Επιχειριςεων, Τηωρακολευκεράκθσ Η., εκδόςεισ Ιnterbooks, Aκινα 1999  
o Σφνκεςθ Εδεςματολογίου, Σαλεςιϊτθσ Μ., εκδόςεισ Interbooks, Aκινα 2007 
o Επαγγελματικι Κουηίνα, Αρβανίτθσ –Κοτςιμάνθσ, εκδόςεισ Προπομπόσ, Ακινα 2007 
o Οίνοσ & Άμπελοσ, Unwin T., εκδόςεισ ΙΩΝ, Ακινα 2003 
o Ξενοδοχειακζσ & Επιςιτιςτικζσ Επιχειριςεισ, Lundberg D., εκδόςεισ ΕΛΛΘΝ, Ακινα 1997  
o Θ τζχνθ του Επαγγελματία Μπάρμαν, Κessler, εκδόςεισ ΕΤΕ, Ακινα 1998 
o Ποτά, Varnam-Sutherland, εκδόςεισ ΙΩΝ, 2006 
o Διοίκθςθ Εςτιατορίου & Μπαρ, Reich A., εκδόςεισ ΕΛΛΘΝ, Ακινα 2001 
o Παράπονα πελατϊν, Πρωτοπαπαδάκθσ Ι., εκδόςεισ Σταμοφλθσ, Ακινα 2008 
o Introduction to Hospitality Management, John R. Walker (3rd edition, 2009) 
o Hotel management and operations, Denney G. Rutherford, Michael J. O'Fallon, John Wiley and Sons, 

2010 
o Foundations of lodging management, David K. Hayes, Jack D. Ninemeier, Allisha A. Miller, 

Pearson/Prentice Hall, 2012 
o Glossary of Hospitality Terms, Educational Institute of the American Hotel and Lodging Association. 
 
 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
 
1. Journal of Food and Hospitality Research 

(http://www.institutpaulbocuse.com/en/research/publications/)  
2. Journal of Food Products Marketing (http://www.tandfonline.com/toc/wfpm20/current)  
3. Journal of Food Service Management and Education (http://fsmec.org/journal/)   
4. Journal of Foodservice Business Research (http://www.tandfonline.com/toc/wfbr20/current)  
5. Journal of Foodservice Management (http://www.fmsok.or.kr)  
6. Journal of Restaurant & Foodservice Marketing (http://www.tandfonline.com/toc/wzrf20/current) 
7. Journal of Foodservice Business Research (http://www.tandfonline.com/toc/wfbr20/current).   
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