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Φαιρετιςμόσ τησ Προέδρου 

Με ιδιαύτερη ςυγκύνηςη προλογύζω το παρϐν πϐνημα του Οδηγοϑ πουδών του 

Σμόματοσ Διατροφόσ και Διαιτολογύασ,  το οπούο αποτελεύ θεμϋλιο λύθο για την οριοθϋτηςη και 

προαγωγό του επιπϋδου τησ παρεχϐμενησ εκπαύδευςησ ςτο Σμόμα και πολϑτιμο εργαλεύο ςτα 

χϋρια κϊθε ενδιαφερϐμενου. 

Εύχα την ιδιαύτερη τιμό να εύμαι ϋνασ απϐ τουσ 4 μελετητϋσ που ςυνϋγραψαν την μελϋτη 

βιωςιμϐτητασ, ςκοπιμϐτητασ καθώσ και την οικονομοτεχνικό μελϋτη με τισ οπούεσ 

τεκμηριώθηκε η ανϊγκη Ίδρυςησ του Σμόματοσ και η Ακαδημαώκό Ανϊπτυξη αυτοϑ αποτελεύ για 

μϋνα Ϊργο Ζωόσ. 

Σο Σμόμα οργανώνεται πϊνω ςε δομϋσ που περιϋχουν ςτοιχεύα Διαςφϊλιςησ Ποιϐτητασ 

ςϑμφωνα με τα Διεθνό Ακαδημαώκϊ πρϐτυπα. 

Απϐ την πρώτη ςτιγμό τησ λειτουργύασ του Σμόματοσ το 2009, τϋθηκε ωσ βαςικϐσ ςτϐχοσ η 

δημιουργύα ενϐσ ςϑγχρονου προγρϊμματοσ εκπαύδευςησ και ϋρευνασ, ςυμβαδύζοντασ με αυτϐν 

τον τρϐπο με το χαρακτόρα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων ςτην Ελλϊδα. 

  

Σο Σμόμα φιλοδοξεύ να γύνει γνωςτϐ για την δυναμικό του ευρϑτερα ςτην Ελλϊδα αλλϊ και 

ςτο Εξωτερικϐ μϋςα απϐ τισ ςυνεργαςύεσ που αναπτϑςςει με ϊλλα Ιδρϑματα Ανώτατησ 

Εκπαύδευςησ, αλλϊ και ερευνητικϊ κϋντρα, ώςτε να αποτελεύ εγγϑηςη για την ποιϐτητα 

ςπουδών που παρϋχει, την ϊριςτη εκπαύδευςη των αποφούτων του, τισ υπηρεςύεσ που 

προςφϋρει και τα ερευνητικϊ προώϐντα που παρϊγει.  

 

Εντϊχθηκε προ διετύασ ςτη χολό  Σεχνολογύασ Γεωπονύασ, Σεχνολογύασ Σροφύμων και 

Διατροφόσ,  η οπούα αποτελεύ μια αυτϐνομη Ακαδημαώκό μονϊδα που ϋχει διακριθεύ για το 

επύπεδο εκπαύδευςησ και την  ερευνητικό δραςτηριϐτητα που επιτελεύ ςε Διεθνϋσ επύπεδο  και 

ϋχει προςελκϑςει ανταγωνιςτικϊ ερευνητικϊ προγρϊμματα ςε Εθνικϐ και Διεθνϋσ επύπεδο.  

Οι πουδϋσ ςτο Σμόμα αποτελοϑν εφαλτόριο για υψηλοϑσ εκπαιδευτικοϑσ και 

επαγγελματικοϑσ ςτϐχουσ και πιςτεϑω ϐτι θα ςυμβϊλλουν καθοριςτικϊ ςτη διαμϐρφωςη 

επιςτημϐνων ικανών να ανταπεξϋλθουν ςτο ραγδαύα μεταβαλλϐμενο και αναπτυςςϐμενο τομϋα 

τησ Διατροφόσ και τησ Διαιτολογύασ. 

 

Η Πρϐεδροσ του Σμόματοσ 

Δρ. Όλγα Γκορτζό 

Αν. Καθηγότρια, Σ.Ε.Ι. Θεςςαλύασ  
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Η παροϑςα ϋκδοςη του Οδηγοϑ πουδών περιλαμβϊνει πληροφορύεσ που 

αφοροϑν τη ςημερινό κατϊςταςη του Σμόματοσ. υγκεκριμϋνα αναφϋρεται 

ςτην οργϊνωςη και διούκηςη, το αναλυτικϐ πρϐγραμμα ςπουδών με τα 

περιγρϊμματα των μαθημϊτων ϐπωσ αυτϊ διδϊςκονται μϋχρι τώρα, καθώσ και 

θϋματα που αφοροϑν τον φοιτητό ςτη διϊρκεια των ςπουδών του. Επύςησ, 

δύνονται πληροφορύεσ για τα επαγγελματικϊ δικαιώματα των πτυχιοϑχων του 

Σμόματοσ. 

Σο Πρϐγραμμα πουδών ανταποκρύνεται απϐλυτα ςτισ ανϊγκεσ τησ 

Ελληνικόσ αγορϊσ και ςυντϊχθηκε με βϊςη τα προγρϊμματα αντύςτοιχων 

Σμημϊτων τησ Ελλϊδασ και τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, ςτο πλαύςιο τησ 

προςαρμογόσ του ςτισ απαιτόςεισ τησ ςϑγχρονησ τεχνολογύασ και τησ 

παγκϐςμιασ αγορϊσ. 

Οι Διαιτολϐγοι - Διατροφολϐγοι περιλαμβϊνονται ςτισ ειδικϐτητεσ με τη 

μεγαλϑτερη απορροφητικϐτητα ςτην αγορϊ εργαςύασ. Σο επϊγγελμα μϊλιςτα 

δεν αναμϋνεται να κορεςτεύ ςϑντομα αφοϑ ο υπϊρχων αριθμϐσ πτυχιοϑχων δεν 

επαρκεύ για να καλϑψει τη μεγϊλη ζότηςη. 

Ευελπιςτοϑμε ϐτι το Σμόμα Διατροφόσ και Διαιτολογύασ του Σ.Ε.Ι. 

Θεςςαλύασ θα ανταποκριθεύ πλόρωσ ςτισ προςδοκύεσ των ςπουδαςτών και οι 

πτυχιοϑχοι του Σμόματοσ θα ανταπεξϋλθουν με επιτυχύα ςτισ απαιτόςεισ και 

ςτισ ανϊγκεσ του ιδιωτικοϑ και του δημϐςιου τομϋα  τησ χώρασ μασ, με απώτερο 

ςτϐχο την επαγγελματικό τουσ αποκατϊςταςη, καθώσ και την επιςτημονικό και 

κοινωνικό τουσ καταξύωςη. 

 

Η Επιτροπό ϑνταξησ Οδηγοϑ πουδών 

 

Δρ. Ο. Γκορτζό, Πρϐεδροσ του Σμόματοσ Διατροφόσ και Διαιτολογύασ 

Δρ. Δ. Μπαρμπϊκασ, Επιςτημονικϐσ υνεργϊτησ του Σμόματοσ Διατροφόσ και Διαιτολογύασ 

Δρ. Κ. Κατςοϑλησ Επιςτημονικϐσ υνεργϊτησ του Σμόματοσ Διατροφόσ και Διαιτολογύασ 
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1. ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ 

 

1.1. Ιςτορικά τοιχεία – Ίδρυςη 

Σο Σμόμα Διατροφόσ & Διαιτολογύασ του ΣΕΙ Θεςςαλύασ, που λειτουργεύ ςτην 

πϐλη τησ Καρδύτςασ, ιδρϑθηκε το 2009 (Π.Δ. 23, ΥΕΚ 44/Α/2009) και εύναι ϋνα 

απϐ τα ϋξι τμόματα τησ χολόσ Σεχνολογύασ Γεωπονύασ και Σεχνολογύασ 

Σροφύμων και Διατροφόσ του ΣΕΙ Θεςςαλύασ. Η ϋναρξη τησ εκπαιδευτικόσ 

διαδικαςύασ ξεκύνηςε με την ειςαγωγό των πρώτων φοιτητών ςτο Σμόμα το 

επτϋμβριο του 2009.  

 

1.2. Πρόλογοσ  

Σο ανθρώπινο ςώμα αποτελεύται απο ϋνα ςϑνολο κυττϊρων που ςυνυπϊρχουν 

και λειτουργοϑν οργανωμϋνα με υποδειγματικό αρμονύα και τϊξη. Για να 

διατηρηθεύ η κυτταρικό αυτό οργϊνωςη και τϊξη, και για να πραγματοποιηθοϑν 

οι ζωτικϋσ λειτουργύεσ του ανθρώπινου οργανιςμοϑ, απαιτεύται η ςυνεχόσ 

παροχό ενϋργειασ την οπούα ο ϊνθρωποσ εξαςφαλύζει απϐ τα φυτικόσ και ζωώκόσ 

προϋλευςησ τρϐφιμα που καταναλώνει καθημερινϊ. 

Η επιςτόμη τησ Διατροφόσ μελετϊ και αναλϑει αφ’ ενϐσ τον τρϐπο με τον οπούο 

τα τρϐφιμα μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ςαν πηγό ενϋργειασ, αφ’ ετϋρου το 

ςϑνολο των βιολογικών διεργαςιών που πραγματοποιοϑνται για το ςκοπϐ αυτϐ, 

μϋςα ςτον ανθρώπινο οργανιςμϐ.  

Παρϊλληλα, αςχολεύται με την πρακτικό πλευρϊ του προβλόματοσ, δηλ. τον 

τρϐπο με τον οπούο τα ϊτομα επιλϋγουν, ςυλλϋγουν, παραςκευϊζουν και 

ςυνδυϊζουν τα διϊφορα τρϐφιμα, με ςτϐχο μια ςωςτό και ιςορροπημϋνη 

διατροφό. υγχρϐνωσ, ερευνϊ τουσ διϊφορουσ παρϊγοντεσ - ενδογενεύσ 

(γενετικοϑσ, ορμονικοϑσ, ψυχολογικοϑσ κλπ.) και εξωγενεύσ (κοινωνικοϑσ, 

οικονομικοϑσ, πολιτιςτικοϑσ, γεωγραφικοϑσ κλπ.) που επηρεϊζουν και 

διαμορφώνουν τη διατροφικό ςυμπεριφορϊ των ατϐμων.  

Σϋλοσ, αςχολεύται με τισ επιπτώςεισ του τρϐπου διατροφόσ ςτην υγεύα των 

ατϐμων καθώσ και με τον τρϐπο αντιμετώπιςησ των νοςολογικών 

προβλημϊτων που δημιουργοϑνται απο διατροφικϋσ παρεκτροπϋσ. 
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Απϐ τα παραπϊνω γύνεται φανερϐ ϐτι, η Διατροφό δεν εύναι μια απλό και 

μονοδιϊςτατη επιςτόμη, αλλϊ χαρακτηρύζεται απϐ μια πολυπλοκϐτητα που 

απαιτεύ μια ευρεύα και πολϑπλευρη γνώςη, αφοϑ αποτελεύ ταυτϐχρονα το 

αντικεύμενο μελϋτησ περιςςοτϋρων επιςτημών και ειδικοτότων, ϐπωσ τησ 

βιολογύασ, τησ φυςιολογύασ, τησ παθολογύασ, τησ χημεύασ, τησ φυςικόσ αλλϊ και 

τησ οικονομύασ, τησ γεωπονικόσ, τησ κοινωνιολογύασ  κ.α.  

 

1.3. τόχοσ του Σμήματοσ 

Αποςτολό του Σμόματοσ εύναι να εφοδιϊςει τουσ φοιτητϋσ με ϐλεσ εκεύνεσ τισ 

απαραύτητεσ επιςτημονικϋσ γνώςεισ ώςτε, ωσ μελλοντικού επιςτόμονεσ να εύναι 

ςε θϋςη να προςεγγύςουν με τρϐπο ουςιώδη και αποτελεςματικϐ ϐλα τα 

προβλόματα που απαςχολοϑν το ςϑγχρονο ϊνθρωπο και ςχετύζονται με τον 

τομϋα τησ διατροφόσ, ςτοχεϑοντασ ςτη διαςφϊλιςη τησ υγεύασ και ςτην 

προςταςύα τησ ζωόσ του. 

 

1.4. Αντικείμενο πουδών 

Η εκπαύδευςη που παρϋχεται ςτο Σμόμα γύνεται μϋςω τησ θεωρητικόσ 

διδαςκαλύασ, των εργαςτηριακών μαθημϊτων και τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ. Με 

την θεωρητικό διδαςκαλύα επιχειρεύται μια ςφαιρικό προςϋγγιςη ςε ϋνα 

ευρϑτερο φϊςμα γνωςτικών αντικειμϋνων που ςχετύζονται ϊμεςα με την 

επιςτόμη τησ Διατροφόσ, ϐπωσ η Παθοφυςιολογύα, η Βιολογύα, η Βιοχημεύα, η 

Γενετικό και η επιςτόμη των Σροφύμων, ενώ με τα εργαςτηριακϊ μαθόματα και 

την πρακτικό ϊςκηςη γύνεται η εφαρμογό των γνώςεων που αποκτόθηκαν 

ςϑμφωνα με τισ τρϋχουςεσ επιςτημονικϋσ εξελύξεισ ςτη διατροφό και την υγεύα.  

 

1.5. Επαγγελματικά Δικαιώματα  

ϑμφωνα με το ϊρθρο 2 του Διατϊγματοσ 78 του ΥΕΚ 36/7-2-1989, τεϑχουσ Α´: 

«Καθοριςμβσ Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των πτυχιογχων των τμημάτων α) 

Σεχνολογίασ Σροφίμων και β) Διατροφήσ τησ χολήσ Γεωπονίασ, Σεχνολογίασ 

Σροφίμων και Διατροφήσ των Σεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»:  
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1. Οι πτυχιοϑχοι του Σμόματοσ με βϊςη τισ εξειδικευμϋνεσ επιςτημονικϋσ και 

τεχνικϋσ γνώςεισ τουσ, αςχολοϑνται εύτε αυτοδϑναμα, εύτε ςε ςυνεργαςύα με 

ϊλλουσ επιςτόμονεσ πϊνω ςε ςϑγχρονουσ και ειδικοϑσ τομεύσ τησ Διατροφόσ 

και Διαιτολογύασ. 

2. Οι πτυχιοϑχοι εχουν δικαύωμα να απαςχοληθοϑν με τα παρακϊτω 

αντικεύμενα: 

α)  Εξϋταςη τησ θρεπτικόσ αξύασ των τροφύμων. 

β) Κατϊρτιςη ετικϋτασ με πληροφορύεσ για τα περιεχϐμενα, θρεπτικϊ 

ςυςτατικϊ και την κϊλυψη των ημερόςιων αναγκών απϐ αυτϊ. 

γ)  υμμετοχό ςτη κατϊρτιςη προδιαγραφών παραςκευόσ νϋων προώϐντων. 

δ) Κατϊρτιςη γενικών και ειδικών διαιτολογύων και επύβλεψη τησ 

εφαρμογόσ τουσ. 

ε) Ανϊληψη τησ υπευθυνϐτητασ και επύβλεψη τησ μαζικόσ παραγωγόσ 

γευμϊτων. 

3. Οι πτυχιοϑχοι του Σμόματοσ ϋχουν δικαύωμα αποςχϐληςησ ςτουσ παρακϊτω 

φορεύσ και ςτα αντύςτοιχα αντικεύμενα εργαςύασ: 

α) Νοςοκομεύα - Ιδιωτικϋσ κλινικϋσ: Κατϊρτιςη διαιτολογύου και επύβλεψη 

παραςκευόσ γευμϊτων για τουσ αςθενεύσ, ςϑμφωνα με τισ θεραπευτικϋσ 

τουσ ανϊγκεσ που καθορύζονται απϐ τον θερϊποντα Ιατρϐ. 

β) Κϋντρα Τγεύασ: χεδιαςμϐσ ειδικών διαιτολογύων, παροχό πληροφοριών 

για ειδικϊ διαιτολϐγια, που καθορύζονται απϐ τον θερϊποντα Ιατρϐ. 

γ) Εργαςτόρια ποιοτικοϑ ελϋγχου και ελϋγχου τροφύμων: ϋλεγχοσ τησ 

θρεπτικόσ τουσ αξύασ βϊςει των αναλυτικών ςτοιχεύων που παρϋχονται 

απϐ τουσ αρμϐδιουσ επιςτόμονεσ. 

δ) Ινςτιτοϑτα αδυνατύςματοσ: Καθοριςμϐσ διαιτολογύων και 

παρακολοϑθηςη τησ εφαρμογόσ τουσ. 

ε) Βιομηχανύεσ παραςκευόσ ειδικών τροφύμων: χεδιαςμϐσ για την 

παραγωγό ειδικών τροφύμων, παιδικϋσ τροφϋσ, για διαβητικοϑσ κ.λ.π. 

ςτ) Ξενοδοχειακϋσ μονϊδεσ ‐ Κρουαζιερϐπλοια ‐ Αλυςύδεσ εςτιατορύων: 

Τπεϑθυνοι προμηθειών και κατϊρτιςη ημερηςύου ό εβδομαδιαύου 

διαιτολογύου. 

ζ) Γηροκομεύα: Κατϊρτιςη προγρϊμματοσ προμηθειών, και κατϊρτιςη 

ημερόςιου ό εβδομαδιαύου διαιτολογύου. 
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η) Παιδικϋσ καταςκηνώςεισ και καταςκηνώςεισ υπερηλύκων: Κατϊρτιςη 

προγρϊμματοσ προμηθειών, κατϊρτιςη μενοϑ ό εβδομαδιαύου 

διαιτολογύου, παρακολοϑθηςη εφαρμογών και αξιολϐγηςη των 

αποτελεςμϊτων. 

θ) Ορφανοτροφεύα: Κατϊρτιςη προγρϊμματοσ προμηθειών, κατϊρτηςη 

ημερόςιου ό εβδομαδιαύου διαιτολογύου. 

ι) Υοιτητικϋσ Λϋςχεσ και Μαθητικϋσ Εςτύεσ: Κατϊρτιςη προγρϊμματοσ 

προμηθειών και κατϊρτιςη διαιτολογύου. 

ια) Παιδικού και Βρεφονηπιακού ςταθμού:Κατϊρτιςη προγρϊμματοσ 

προμηθειών και κατϊρτιςη διαιτολογύου. 

ιβ) Αθλητικϋσ ομϊδεσ και Αθλητικϊ κϋντρα. 

ιγ) Οικοτροφεύα. 

ιδ) Μονϊδεσ και υπηρεςύεσ ενϐπλων δυνϊμεων και ςωμϊτων αςφαλεύασ: 

Κατϊρτιςη προγρϊμματοσ προμηθειών, κατϊρτιςη μενοϑ ό 

εβδομαδιαύου διαιτολογύου. 

4. Ο βαθμϐσ ευθϑνησ των πτυχιοϑχων του τμόματοσ καλϑπτει ϐλο το φϊςμα 

τησ διοικητικοτεχνικόσ ιεραρχύασ τησ ςχετικόσ με τουσ τομεύσ τησ 

ειδικϐτητϊσ τουσ.  

5. Οι πτυχιοϑχοι ϋχουν δικαύωμα λειτουργύασ καταςτόματοσ εμπορύασ 

διαιτητικών τροφών. 

6. Οι πτυχιοϑχοι του Σμόματοσ απαςχολοϑνται ςε ϐλεσ τισ βαθμύδεσ τησ 

Εκπαύδευςησ ςϑμφωνα πϊντοτε με την κϊθε φορϊ ιςχϑουςα νομοθεςύα. 

Επύςησ, μποροϑν να απαςχοληθοϑν με τη ϋρευνα θεμϊτων τησ ειδικϐτητϊσ 

τουσ.  

7. Οι πτυχιοϑχοι του Σμόματοσ με την απϐκτηςη του πτυχύου τουσ μποροϑν 

ϊμεςα να εξαςκόςουν το επϊγγελμα ςτο πλαύςιο των επαγγελματικών 

δικαιωμϊτων τουσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΕ  ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

2.1. πουδαςτική Ιδιότητα 

Η ιδιϐτητα του ςπουδαςτό αποκτϊται με την εγγραφό του ςπουδαςτό ςτο 

Σμόμα και χϊνεται με τη λόψη του πτυχύου, ανεξϊρτητα απϐ τα χρϐνια που 

ϋχουν μεςολαβόςει και ανεξϊρτητα αν ςτο ενδιϊμεςο διϊςτημα ο ςπουδαςτόσ 

ςπουδϊζει κανονικϊ ό ϐχι. 

Κατϊ τη διϊρκεια των ςπουδών τουσ, οι ςπουδαςτϋσ δικαιοϑνται μια ςειρϊ 

παροχών μϋριμνασ. Σο δικαύωμα λόψησ αυτών των παροχών αρχύζει με την 

εγγραφό ςτο Σμόμα και διατηρεύται για χρϐνο ύςο με τον ελϊχιςτο δυνατϐ 

αριθμϐ εξαμόνων που απαιτοϑνται για τη λόψη του πτυχύου προςαυξημϋνο 

κατϊ 50%, δηλαδό για τουσ φοιτητϋσ του Σμόματοσ Διατροφόσ και Διαιτολογύασ 

για ϋξι ϋτη. Μετϊ την πϊροδο του χρϐνου αυτοϑ τα ςχετικϊ δικαιώματα 

χϊνονται αυτϐματα, ακϐμη και αν διατηρεύται η ςπουδαςτικό ιδιϐτητα. 

Κϊθε ςπουδαςτόσ ϋχει δικαύωμα να ζητόςει αναςτολό τησ φούτηςόσ του, εφϐςον 

για κϊποιο διϊςτημα αδυνατεύ να ςυνεχύςει τισ ςπουδϋσ του. ε αυτόν την 

περύπτωςη, ο ςπουδαςτόσ παραδύδει την ταυτϐτητϊ του, το ειδικϐ δελτύο 

ειςιτηρύου και το βιβλιϊριο περύθαλψησ. Κατϊ το διϊςτημα τησ αναςτολόσ ο 

φοιτητόσ χϊνει την ςπουδαςτικό ιδιϐτητα, την οπούα επανακτϊ με την αύτηςό 

του για διακοπό τησ αναςτολόσ φούτηςησ. Σο χρονικϐ διϊςτημα αναςτολόσ τησ 

φούτηςησ δεν προςμετρϊται ςτο ςυνολικϐ χρϐνο φούτηςησ, οϑτε ωσ προσ τον 

υπολογιςμϐ του ελαχύςτου χρϐνου που απαιτεύται για τη λόψη του πτυχύου, 

οϑτε ϐμωσ και ωσ προσ τον υπολογιςμϐ του μϋγιςτου χρϐνου για τη διατόρηςη 

του δικαιώματοσ λόψησ των παροχών ςπουδαςτικόσ μϋριμνασ. 

Οριςμϋνεσ παροχϋσ ςπουδαςτικόσ μϋριμνασ ιςχϑουν για το ςϑνολο των 

ςπουδαςτών και οριςμϋνεσ ϊλλεσ ιςχϑουν μϐνο για ϐςουσ εκπληρώνουν 

ςυγκεκριμϋνεσ προϒποθϋςεισ. ημειώνεται ϐτι οι παροχϋσ μϋριμνασ, ωσ προσ τισ 

διευκολϑνςεισ ςτισ μετακινόςεισ, τη ςύτιςη, τη ςτϋγαςη και τη χορόγηςη ϊτοκων 

δανεύων, ςε καμύα περύπτωςη δεν ιςχϑουν για ϐςουσ ςπουδαςτϋσ 

κατατϊςςονται ωσ πτυχιοϑχοι για απϐκτηςη δεϑτερου πτυχύου, ακϐμη και αν 

αυτού εκπληρώνουν τα επύ μϋρουσ κριτόρια για τα δικαιώματα αυτϊ. Επιπλϋον, 

ςχετικϋσ πληροφορύεσ παρϋχονται επύςησ και απϐ τη Γραμματεύα του Σμόματοσ. 
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2.2. Διάρκεια Ακαδημαΰκου έτουσ 

Σο ακαδημαώκϐ ϋτοσ αρχύζει την 1η επτεμβρύου κϊθε ϋτουσ και λόγει την 31η 

Αυγοϑςτου του επομϋνου ϋτουσ. Σο διδακτικϐ ϋτοσ αρχύζει την 1η επτεμβρύου 

κϊθε ϋτουσ, λόγει την 5η Ιουλύου του επομϋνου και περιλαμβϊνει δϑο αυτοτελεύσ 

διδακτικϋσ περιϐδουσ, τα διδακτικϊ εξϊμηνα: χειμερινϐ και εαρινϐ. 

Η ακριβόσ ημερομηνύα ϋναρξησ και λόξησ των μαθημϊτων καθορύζεται κϊθε 

χρϐνο με απϐφαςη τησ υγκλότου του Σ.Ε.Ι. 

Κϊθε εξϊμηνο περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον 13 πλόρεισ εβδομϊδεσ για διδαςκαλύα 

και δϑο εξεταςτικϋσ περιϐδουσ. Η δεϑτερη εξεταςτικό περύοδοσ για το Φειμερινϐ 

και το Εαρινϐ εξϊμηνο γύνεται το πρώτο δεκαπενθόμερο του επτεμβρύου του 

επϐμενου διδακτικοϑ ϋτουσ. 

Εϊν ο αριθμϐσ των ωρών διδαςκαλύασ που πραγματοποιόθηκαν ςε ϋνα μϊθημα 

εύναι για οποιονδόποτε λϐγο μικρϐτεροσ απϐ τα 2/3 του προβλεπϐμενου ςτο 

πρϐγραμμα ςπουδών για ϐλο το διδακτικϐ εξϊμηνο, το μϊθημα αυτϐ θεωρεύται 

ϐτι δεν διδϊχθηκε. 

 

2.3. υνολική Διάρκεια πουδών 

Η διϊρκεια ςπουδών ςτο Σμόμα Διατροφόσ και Διαιτολογύασ εύναι 8 εξϊμηνα.  

Σα 7 θεωροϑνται εξϊμηνα κανονικόσ φούτηςησ, παρακολοϑθηςη μαθημϊτων, 

εργαςτηρύων κλπ, το  8ο εξϊμηνο αφιερώνεται ςτην εκπϐνηςη τησ πτυχιακόσ 

εργαςύασ και ςτην πρακτικό ϊςκηςη ςτο επϊγγελμα. 

 

2.4. Εορτέσ - Αργίεσ - Διακοπέσ 

Ημϋρεσ αργύασ εύναι οι εξόσ: 

 Η Εθνικό εορτό τησ 25ησ Μαρτύου. 

 Η 28η Οκτωβρύου. 

 Η πρώτη και η δεϑτερη ημϋρα των Φριςτουγϋννων. 

 Η πρώτη του ϋτουσ. 

 Σα Θεοφϊνεια (6 Ιανουαρύου). 

 Η Καθαρϊ Δευτϋρα. 
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 Η Μεγϊλη Παραςκευό. 

 Η Δευτϋρα του Πϊςχα. 

 Η 1η Μαώου. 

 Η εορτό του Αγύου Πνεϑματοσ. 

 Η εορτό Κούμηςησ τησ Θεοτϐκου (15 Αυγοϑςτου). 

 Σα ϊββατα και οι Κυριακϋσ. 

Επύςησ δεν διεξϊγονται μαθόματα ςτισ ακϐλουθεσ ημερομηνύεσ: 

 Σην 17η  Νοεμβρύου. 

 Κατϊ τισ διακοπϋσ των Φριςτουγϋννων, δηλαδό απϐ 24 Δεκεμβρύου ϋωσ 

και 2 Ιανουαρύου. 

 Κατϊ τισ διακοπϋσ του Πϊςχα, δηλαδό απϐ τη Μεγϊλη Σετϊρτη μϋχρι και 

την Σετϊρτη μετϊ το Πϊςχα. 

 τισ 30 Ιανουαρύου, εορτό των Σριών Ιεραρχών. 

 Σην 4η Δεκεμβρύου, ημϋρα εορταςμοϑ του πολιοϑχου τησ πϐλησ τησ 

Καρδύτςασ, Αγύου εραφεύμ. 

 Κατϊ τισ διακοπϋσ του καλοκαιριοϑ που αρχύζουν την 6η Ιουλύου και 

τελειώνουν την 31η Αυγοϑςτου. 

 

2.5. Βιβλιοθήκη του Σμήματοσ 

Η κεντρικό βιβλιοθόκη του Παραρτόματοσ Καρδύτςασ περιλαμβϊνει και τη 

βιβλιοθόκη του Σμόματοσ Διατροφόσ και Διαιτολογύασ, η οπούα ςτοχεϑει ςτην 

υποςτόριξη και προώθηςη του εκπαιδευτικοϑ και ερευνητικοϑ ϋργου του 

Σμόματοσ. Η ςυλλογό τησ βιβλιοθόκησ αποτελεύται απϐ ελληνικϊ και 

ξενϐγλωςςα βιβλύα και περιοδικϊ που ϊπτονται των διδακτικών αντικειμϋνων 

των θετικών επιςτημών και τησ επιςτόμησ τησ Διατροφόσ. 

κοπϐσ ϑπαρξησ τησ κεντρικόσ βιβλιοθόκησ εύναι η παροχό πληροφϐρηςησ ςε 

κϊθε ενδιαφερϐμενο, η υποςτόριξη των τρεχϐντων ό και προβλεπομϋνων 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραςτηριοτότων του ΣΕΙ, και των 

προγραμμϊτων ςυνεργαςύασ του Ιδρϑματοσ με διαφϐρουσ φορεύσ τησ ευρϑτερησ 

περιοχόσ, του διδακτικοϑ ϋργου του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ του Σ.Ε.Ι., και 

των ερευνητικών αναγκών των μελών τησ κοινϐτητασ. 
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Η βιβλιοθόκη του Σμόματοσ λειτουργεύ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ, απϐ 08.00 ϋωσ 

16.00 κατϊ τη διϊρκεια των εκπαιδευτικών εξαμόνων αλλϊ και κατϊ τη διϊρκεια 

των ακαδημαώκών διακοπών. ε ϋκτακτεσ περιπτώςεισ, μπορεύ να υπϊρξουν 

αλλαγϋσ ςτο ωρϊριο λειτουργύασ. το κτύριο τησ βιβλιοθόκησ λειτουργεύ επύςησ 

αναγνωςτόριο και εύναι διαθϋςιμοι για τουσ ςπουδαςτϋσ 8 υπολογιςτϋσ με 

πρϐςβαςη ςτο διαδύκτυο. ϑμφωνα με τον κανονιςμϐ τησ βιβλιοθόκησ, 

δικαύωμα χρόςησ τησ ϋχουν ϐλα τα μϋλη τησ κοινϐτητασ του Σ.Ε.Ι. (προςωπικϐ 

και ςπουδαςτϋσ). 

Για την οργϊνωςη και για παραγγελύεσ τησ βιβλιοθόκησ του τμόματοσ 

υπεϑθυνεσ εύναι: οι βιβλιοθηκονϐμοι κα. Νταρακλύτςα Ελϋνη και κα. Βαλιμότη 

Παναγιώτα με τηλ. επικοινωνύασ: 2441080031  

 

2.6. τοιχεία Επικοινωνίασ 

Πρόεδροσ του Σμήματοσ 

Δρ. Όλγα Γκορτζό 

Αναπληρώτρια Καθηγότρια 

Σηλϋφωνο/FAX : 2441074703 

email: ogortzi@teilar.gr 

 

Γραμματεία 

Φρυςοϑλα Υαςλό 

Σηλϋφωνο: 2441064770 

FAX: 2441064771 

email: secry-diet@teilar.gr  

 

 

mailto:%20ogortzi@teilar.g
mailto:secry-diet@teilar.gr
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3. ΥΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

3.1. Μετακινήςεισ 

τουσ προπτυχιακοϑσ ςπουδαςτϋσ παρϋχεται ϋκπτωςη 25% ςτη τιμό ειςιτηρύου 

των αςτικών και υπεραςτικών λεωφορειακών ςυγκοινωνιών και των 

ςιδηροδρϐμων, για μετακινόςεισ ςτο εςωτερικϐ τησ χώρασ. Για το ςκοπϐ αυτϐ, 

με την εγγραφό ςτο Σμόμα και με κϊθε ανανϋωςό τησ, ςτουσ ςπουδαςτϋσ 

χορηγεύται ειδικϐ δελτύο ειςιτηρύου ("πϊςο"), το οπούο ιςχϑει για ϋνα 

ακαδημαώκϐ ϋτοσ. Σο δικαύωμα διευκολϑνςεων ςτισ μετακινόςεισ για χρονικϐ 

διϊςτημα ύςο προσ τα ϋτη φούτηςησ που προβλϋπονται ωσ ελϊχιςτη διϊρκεια 

των ςπουδών προςαυξημϋνου κατϊ δϑο ϋτη. 

 

3.2. ίτιςη 

Καθημερινώσ και καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του ακαδημαώκοϑ ϋτουσ, ςτην εςτύα του 

παραρτόματοσ παρϋχεται πρωινϐ, μεςημεριανϐ γεϑμα και δεύπνο. 

Δωρεϊν ςύτιςη δικαιοϑνται οι προπτυχιακού και μεταπτυχιακού φοιτητϋσ που 

πληροϑν μύα απϐ τισ παρακϊτω οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ προϒποθϋςεισ. Σο 

δικαύωμα δωρεϊν ςύτιςησ ιςχϑει για ϋνα ακαδημαώκϐ ϋτοσ, μϋχρι την 30η Ιουνύου 

του ημερολογιακοϑ ϋτουσ. Σο δικαύωμα δωρεϊν ςύτιςησ μπορεύ να παραςχεθεύ 

μϋχρι και δϑο ϋτη μετϊ τα προβλεπϐμενα ϋτη φούτηςησ. 

 Υοιτητϋσ των οπούων το ατομικϐ ειςϐδημα και το ειςϐδημα των γονϋων 

(ςϑμφωνα με τη φορολογικό δόλωςη του οικονομικοϑ ϋτουσ 2017) αθροιζϐμενα 

δεν υπερβαύνουν κϊποια ϐρια που ανακαθορύζονται απϐ τη ϑγκλητο του ΣΕΙ 

Θεςςαλύασ, αναλϐγωσ με τισ διϊφορεσ περιπτώςεισ. 

 Υοιτητϋσ παιδιϊ ομογενών, οι οπούοι κατοικοϑν μονύμωσ εκτϐσ Ελλϊδοσ 

και εύναι ϊνεργοι ό εργϊζονται ωσ ειδικευμϋνοι ό ανειδύκευτοι εργϊτεσ, ϐπωσ 

βεβαιώνεται απϐ την πληςιϋςτερη ελληνικό προξενικό αρχό. 

 Οι πολϑτεκνοι εύναι ϊνευ περιοριςμοϑ ϐπωσ και τα παιδιϊ με ειδικϋσ 

ανϊγκεσ. 

 Κϑπριοι φοιτητϋσ, εφϐςον προςκομύςουν πιςτοποιητικϐ απορύασ απϐ το 

Σμόμα Κοινωνικόσ Ευημερύασ τησ Κυπριακόσ Δημοκρατύασ. 



Οδηγός Σποσδών  Τμήμαηος Διαηροθής & Διαιηολογίας, Τ.Ε.Ι. Θεζζαλίας        ( 10 )                                 Καρδίηζα  2017 -18 

 Αλλοδαπού φοιτητϋσ, υπϐτροφοι του Τπουργεύου Εξωτερικών ό του 

Τπουργεύου Εθνικόσ Οικονομύασ. 

 

3.3. τέγαςη 

τουσ  φοιτητϋσ  των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων 

καθώσ και των χολών  τησ Κϑπρου που περιλαμβϊνονται ςτο ςϑςτημα των 

Πανελλαδικών Εξετϊςεων, Ϊλληνεσ υπηκϐουσ ό υπηκϐουσ ϊλλων χωρών τησ 

Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ χορηγεύται ετόςιο ςτεγαςτικϐ επύδομα ύςο με 1000 ευρώ. 

Δεν δικαιοϑνται επιδϐματοσ ϐςοι φοιτοϑν για την απϐκτηςη δεϑτερου πτυχύου. 

Δωρεϊν ςτϋγαςη δικαιοϑνται οι προπτυχιακού φοιτητϋσ με βϊςη τα παρακϊτω 

κριτόρια: 

 Οικονομικό κατϊςταςη του φοιτητό και των γονϋων του, με βϊςη τισ 

ςχετικϋσ φορολογικϋσ δηλώςεισ. Σο δικαύωμα δωρεϊν ςτϋγαςησ ιςχϑει για ϋνα 

ακαδημαώκϐ ϋτοσ, μϋχρι την 30η Ιουνύου του ημερολογιακοϑ ϋτουσ. 

 Ενδεχϐμενη ϑπαρξη αδελφών, οι οπούοι ςπουδϊζουν μακριϊ απϐ την 

οικογϋνεια. 

 Ωλλοι κοινωνικού λϐγοι. 

Εϊν κατϊ την εφαρμογό αυτών των κριτηρύων, προκϑψουν πολλϋσ ϐμοιεσ 

περιπτώςεισ φοιτητών, οι οπούοι εκπληρώνουν τα κριτόρια, η τελικό επιλογό 

γύνεται με βϊςη την επύδοςη ςτο προηγοϑμενο ϋτοσ ςπουδών ό ςτισ ειςαγωγικϋσ 

εξετϊςεισ. 

3.4. Τποτροφίεσ και Δάνεια 

τουσ προπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ απονϋμονται υποτροφύεσ επύδοςησ απϐ το 

Ίδρυμα Κρατικών Τποτροφιών, με κριτόρια την επύδοςη του ςπουδαςτό ςτα 

μαθόματα και την οικονομικό κατϊςταςη αυτοϑ και των γονϋων του. Οι 

ςπουδαςτϋσ πρϋπει να ϋχουν επιτϑχει ςε ϐλα τα μαθόματα του ϋτουσ με μϋςο 

ϐρο βαθμολογύασ τουλϊχιςτον 6,51, εντϐσ των δϑο πρώτων εξεταςτικών 

περιϐδων κϊθε ακαδημαώκοϑ ϋτουσ. 
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3.5. Οικονομική  ενίςχυςη 

τουσ προπτυχιακοϑσ και μεταπτυχιακοϑσ ςπουδαςτϋσ παρϋχεται οικονομικό 

ενύςχυςη για την κϊλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τουσ, ϐταν 

ςυμμετϋχουν ςε εργαςύεσ, προγρϊμματα ό μελϋτεσ του Σμόματοσ ό του ΣΕΙ, ςτην 

παροχό υπηρεςιών απϐ τα εργαςτόρια, ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα του 

Σμόματοσ ό ςε ομϊδεσ μελετών ό εργαςύασ του Σμόματοσ. Η επιλογό των 

φοιτητών γύνεται με βϊςη την ατομικό ό οικογενειακό κατϊςταςη του φοιτητό 

και των γονϋων του και την επύδοςη ςτισ ςπουδϋσ.  

 

3.6. Μετεγγραφέσ πουδαςτών 

Οι μετεγγραφϋσ ςπουδαςτών μεταξϑ των τριών Σμημϊτων Διατροφόσ και 

Διαιτολογύασ τησ χώρασ (Θεςςαλονύκησ, ητεύασ, Καρδύτςασ) επιτρϋπονται ςε 

ςπουδαςτϋσ (α) μϋλη πολϑτεκνων και πολυμελών οικογενειών, (β) παιδιϊ 

θυμϊτων τησ τρομοκρατύασ, (γ) ορφανού απϐ ϋναν ό δϑο γονεύσ, (δ) διακριθϋντεσ 

ςτον αθλητιςμϐ, (ε) πϊςχοντεσ απϐ ςοβαρϋσ αςθϋνειεσ χωρύσ ποςοτικϐ 

περιοριςμϐ ςτο Α΄ εξϊμηνο ςπουδών. Επιπλϋον, επιτρϋπονται ςε ποςοςτϐ 10% 

του αριθμοϑ των ειςακτϋων ςτο Σμόμα υποδοχόσ ςτο Γ΄ εξϊμηνο ςπουδών οι 

μετεγγραφϋσ ςπουδαςτών για λϐγουσ οικονομικοϑσ και λϐγουσ υγεύασ των 

γονϋων. 
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 

Σο Σμόμα δύνει ιδιαύτερη ςημαςύα ςτην διαρκό βελτύωςη και ποιϐτητα του 

προγρϊμματοσ ςπουδών, ώςτε οι ςπουδαςτϋσ να αποκτοϑν αφενϐσ ϋνα πολϑ 

καλϐ επύπεδο θεωρητικών και πρακτικών γνώςεων και αφετϋρου να 

αναπτϑςςουν τισ κατϊλληλεσ δεξιϐτητεσ ώςτε να μποροϑν να παρϋχουν υψηλοϑ 

επιπϋδου υπηρεςύεσ. Για την αναθεώρηςη του προγρϊμματοσ ςπουδών, 

λαμβϊνονται υπϐψιν οι νϋεσ επιςτημονικϋσ και ερευνητικϋσ τϊςεισ που 

επικρατοϑν διεθνώσ καθώσ και οι ςυνεχώσ αναδυϐμενεσ ανϊγκεσ ςτο χώρο 

εφαρμογόσ τησ επιςτόμησ τησ Διατροφόσ. 

 

4.1. Ευρωπαΰκό ύςτημα Μεταφοράσ & Κατοχύρωςησ Ακαδημαΰκών 
Μονάδων ςτην Ευρωπαΰκή Ένωςη – ECTS  

Σο Ευρωπαώκϐ ϑςτημα Κατοχϑρωςησ Μαθημϊτων (ECTS) εύναι ϋνα ςϑςτημα 

χορόγηςησ και μεταφορϊσ ακαδημαώκών μονϊδων το οπούο αναπτϑχθηκε 

πειραματικϊ τα τελευταύα ϋτη και εφαρμϐςτηκε ςε ευρεύα κλύμακα ςτο πλαύςιο 

τησ θεςμικόσ ςϑμβαςησ. κοπϐσ του εύναι να ενιςχϑςει και να διευκολϑνει τισ 

διαδικαςύεσ ακαδημαώκόσ αναγνώριςησ μεταξϑ των ςυνεργαζϐμενων ιδρυμϊτων 

τησ Ευρώπησ μϋςω τησ χρόςησ πραγματικών και γενικϊ εφαρμϐςιμων 

μηχανιςμών. Σο ECTS παρϋχει ϋναν κώδικα καλόσ πρακτικόσ για την οργϊνωςη 

τησ ακαδημαώκόσ αναγνώριςησ με την ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ των 

προγραμμϊτων ςπουδών και των επιτευγμϊτων των ςπουδαςτών. 

Η αναγνώριςη των ςπουδών και των πτυχύων αποτελεύ προϒπϐθεςη για την 

ύδρυςη ενϐσ ανοικτοϑ ευρωπαώκοϑ χώρου για την εκπαύδευςη και την 

κατϊρτιςη, μϋςα ςτον οπούο οι ςπουδαςτϋσ και οι διδϊςκοντεσ θα 

μετακινοϑνται χωρύσ εμπϐδια. Αυτϐσ εύναι ο λϐγοσ για τον οπούο δημιουργόθηκε 

το ευρωπαώκϐ ςϑςτημα μεταφορϊσ ακαδημαώκών πιςτωτικών μονϊδων ςε ϐλη 

την κοινϐτητα. Η εξωτερικό αξιολϐγηςη του ECTS κατϋδειξε τη δυναμικό του 

ςυςτόματοσ και η Ευρωπαώκό Επιτροπό αποφϊςιςε να το ςυμπεριλϊβει ςτην 

πρϐταςό τησ για το Πρϐγραμμα ωκρϊτησ, ειδικϐτερα ςτο κεφϊλαιο Ι για την 

Σριτοβϊθμια Εκπαύδευςη (Erasmus). όμερα, το ECTS εξελύςςεται απϐ την 

περιοριςμϋνη δοκιμαςτικό φϊςη προσ μια πολϑ ευρϑτερη χρόςη ωσ ςτοιχεύο τησ 

ευρωπαώκόσ διϊςταςησ ςτην Σριτοβϊθμια Εκπαύδευςη. 
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Σο ECTS αποτελεύ εργαλεύο που δημιουργεύ διαφϊνεια και αποςκοπεύ ςτη 

ςϑνδεςη των Ιδρυμϊτων και ςτη διεϑρυνςη των επιλογών που ϋχουν ςτη 

διϊθεςό τουσ οι ςπουδαςτϋσ. Σο ςϑςτημα αυτϐ διευκολϑνει τα Ιδρϑματα να 

αναγνωρύζουν το επύπεδο ακαδημαώκών γνώςεων των φοιτητών μϋςα απϐ τη 

χρόςη μεθϐδων μϋτρηςησ που χρηςιμοποιοϑνται απϐ κοινοϑ - μονϊδων και 

βαθμών - ενώ ταυτϐχρονα παρϋχει τα μϋςα για την ερμηνεύα των εθνικών 

ςυςτημϊτων τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Σο Σμόμα Διατροφόσ και Διαιτολογύασ 

του ΣΕΙ Θεςςαλύασ λειτουργεύ με βϊςη το ςϑςτημα πιςτωτικών διδακτικών 

μονϊδων. 

Πρϐςθετα υιοθετεύται ςε Ευρωπαώκϐ επύπεδο ϋνα κοινϐ ςϑςτημα τύτλων 

ςπουδών εϑκολα αναγνωρύςιμων και ςυγκρύςιμων. Αυτϐ πραγματοποιεύται με 

το θεςμϐ του Παραρτόματοσ Διπλώματοσ (Diploma Supplement). Σο παρϊρτημα 

Διπλώματοσ θα χορηγεύται μαζύ με το Πτυχύο. κοπϐσ του εύναι να διευκρινύζει 

περαιτϋρω τα προςϐντα του πτυχιοϑχου ωσ προσ τον τύτλο πτυχύου και τη φϑςη 

των ςπουδών του. Σο Σμόμα μασ ϋχει καταρτύςει και θϋτει προσ ϋγκριςη το 

παρϊρτημα Πτυχύου (Διπλώματοσ). 

 

4.2. Μαθήματα  Προγράμματοσ  πουδών 

 

Α ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  

Κωδ. Σίτλοσ Μαθήματοσ  

Θ
εω

ρ
ία

 

Α
ς

κ
ή

ς
ει

σ 
Π

ρ
ά

ξη
σ 

Ε
ρ

γ
α

ς
τ

ή
-

ρ
ιο

 

Ώ
ρ

εσ
 


ύ

ν
ο

λ
ο

 

Δ
ιδ

. Μ
ο

ν
. 

101 Μαθηματικϊ Τ 2 2  4 4 

102 Γενικό Φημεύα Τ 2  2 4 6 

103 Υυςικό Τ 2   2 4 

104 Βιολογύα Τ 2  2 4 6 

105 
Ειςαγωγό ςτην Επιςτόμη τησ 
Διατροφόσ 

Τ 3   3 6 

106 Ξϋνη Γλώςςα (Αγγλικϊ) Τ 2  2 4 4 

 ύνολo  13 2 6 21 30 

Τ : Τποχρεωτικά  μαθήματa 
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Β ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  

Κωδ. Σίτλοσ Μαθήματοσ  

Θ
εω

ρ
ία

 

Α
ς

κ
ή

ς
ει

σ 
Π

ρ
ά

ξη
σ 

Ε
ρ

γ
α

ς
τ

ή
-

ρ
ιο

 

Ώ
ρ

εσ
   

  


ύ
ν

ο
λ

ο
 

Δ
ιδ

. Μ
ο

ν
. 

201 Οργανικό Φημεύα Y 2  2 4 5 

202 Ανατομύα του Ανθρώπου Y 2  1 3 5,5 

203 Υυςιολογύα του Ανθρώπου Y 2  1 3 5,5 

204 Βιοχημεύα Y 3  2 3 8 

205 
Ιςτορύα και Γεωγραφύα τησ 
Διατροφόσ 

Y 2   2 3 

206 
Χυχολογύα & Χυχοπαθολογύα τησ 
Διατροφόσ 

Y 2   2 3 

 ύνολo  13 0 6 17 30 

Τ : Τποχρεωτικά μαθήματα 
 
 
 

Γ ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  

Κωδ. Σίτλοσ Μαθήματοσ  

Θ
εω

ρ
ία

 

Α
ς

κ
ή

ς
ει

σ 
Π

ρ
ά

ξη
σ 

Ε
ρ

γ
α

ς
τ

ή
-

ρ
ιο

 

Ώ
ρ

εσ
   


ύ

ν
ο

λ
ο

 

Δ
ιδ

. Μ
ο

ν
. 

301 Ανϊλυςη Σροφύμων Τ 2  2 4 7 

302 Μικροβιολογύα Σροφύμων Τ 2  2 4 5 

303 Παθολογικό Υυςιολογύα Τ 2  2 4 5 

304 Φημεύα και Σεχνολογύα Σροφύμων Τ 2  2 4 5 

305 Βιοςτατιςτικό Τ 2  2 4 4 

306 Οικονομικϊ τησ Τγεύασ Τ 2  2 4 4 

 ύνολo  12 0 12 24 30 

Τ : Τποχρεωτικά μαθήματα. 
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Δ ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  

Κωδ. Σίτλοσ Μαθήματοσ  

Θ
εω

ρ
ία

 

Α
ς

κ
ή

ς
ει

σ 
Π

ρ
ά

ξη
σ 

Ε
ρ

γ
α

ς
τ

ή
-

ρ
ιο

 

Ώ
ρ

εσ
   


ύ

ν
ο

λ
ο

 

Δ
ιδ

. Μ
ο

ν
. 

401 
Διατροφό και Μεταβολιςμϐσ Ι 
(Μακροςυςτατικϊ) 

Τ 2  2 4 8 

402 Εργομετρύα Τ 2  2 4 6 

403 
Διατροφικϋσ υνόθειεσ και 
Διατροφικό Αγωγό 

Τ 2   2 5 

404 Διατροφικό Αξιολϐγηςη Τ 3   3 5 

405 Διατροφό ςτα τϊδια τησ Ζωόσ Ι Τ 2  2 4 6 

 ύνολo.  12 0 12 24 30 

Τ : Τποχρεωτικά μαθήματa 
 
 
 

Ε ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  

Κωδ. Σίτλοσ Μαθήματοσ  

Θ
εω

ρ
ία

 

Α
ς

κ
ή

ς
ει

σ 
Π

ρ
ά

ξη
σ 

Ε
ρ

γ
α

ς
τ

ή
-

ρ
ιο

 

Ώ
ρ

εσ
  


ύ

ν
ο

λ
ο

 

Δ
ιδ

. Μ
ο

ν
. 

501 
Διατροφό και Μεταβολιςμϐσ ΙΙ 
(Μικροςυςτατικϊ) 

Τ 2  2 2 8 

502 
Αςφϊλεια Σροφύμων και 
Διαςφϊλιςη Ποιϐτητασ 

Τ 2  2 4 5 

503 
Υυςικό Δραςτηριϐτητα και 
Τγεύα 

Τ 2  2 4 5 

504 
χεδιαςμϐσ Διαιτολογύου για 
Υυςιολογικϋσ Καταςτϊςεισ 

Τ 2  2 4 5 

851 Εργοφυςιολογύα (Ε.Τ.) E/Y 2   2 3,5 

852 Βιοπληροφορικό (Ε.Τ.) E/Y 2   2 3,5 

853 Υαρμακολογύα (Ε.Τ.) E/Y 2   2 3,5 

855 
υμβουλευτικό τησ 
Διατροφόσ(Ε.Τ.) 

E/Y 2   2 3,5 

 ύνολo  16 0 8 22 37 

Τ : Τποχρεωτικά μαθήματα, Ε/Τ : Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 
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Σ τ ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  

Κωδ. Σίτλοσ Μαθήματοσ  

Θ
εω

ρ
ία

 

Α
ς

κ
ή

ς
ει

σ 
Π

ρ
ά

ξη
σ 

Ε
ρ

γ
α

ς
τ

ή
-

ρ
ιο

 

Ώ
ρ

εσ
 


ύ

ν
ο

λ
ο

 

Δ
ιδ

. Μ
ο

ν
. 

601 
Διατροφό ςτα τϊδια τησ Ζωόσ 
ΙΙ 

Τ 2  2 4 8 

602 Κλινικό Διατροφό Ι Τ 2  2 4 7 

603 Επιδημιολογύα τησ Διατροφόσ Τ 2  2 4 6,5 

604 
Νομοθεςύα Σροφύμων και 
Δεοντολογύα Επαγγϋλματοσ 

Ε/Τ 2   2 5 

854 
Διατροφικϊ Καταναλωτικϊ 
Πρϐτυπα (Ε.Τ.) 

Ε/Τ 2   2 3,5 

856 
Διούκηςη Ανθρωπύνων Πϐρων 
και Διαπροςωπικϋσ  χϋςεισ 
(Ε.Τ.) 

Ε/Τ 2   2 3,5 

 ύνολo  12 0 6 18 29 

Τ : Τποχρεωτικά μαθήματα, Ε/Τ : Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 
 
 
 
 

Ζ ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  

Κωδ. Σίτλοσ Μαθήματοσ  

Θ
εω

ρ
ία

 

Α
ς

κ
ή

ς
ει

σ 
Π

ρ
ά

ξη
σ 

Ε
ρ

γ
α

ς
τ

ή
-

ρ
ιο

 

Ώ
ρ

εσ
 


ύ

ν
ο

λ
ο

 

Δ
ιδ

. Μ
ο

ν
. 

701 Κλινικό  Διατροφό ΙΙ Τ 2  2 4 7 

702 
χεδιαςμϐσ Διαιτολογύου για 
Παθολογικϋσ Καταςτϊςεισ 

Τ 2  2 4 6 

703 
Θρεπτικό Αξιολϐγηςη 
Σροφύμων 

Τ 2  2 4 6 

704 Αθλητιςμϐσ και Διατροφό Τ 2  2 4 5 

705 Διατροφό και Δημϐςια Τγεύα Τ 2  2 4 6 

 ύνολo  10 0 10 20 30 

Τ : Τποχρεωτικά μαθήματα. 
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Η ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  

Κωδ. Σίτλοσ Μαθήματοσ  

Θ
εω

ρ
ία

 

Α
ς

κ
ή

ς
ει

σ 
Π

ρ
ά

ξη
σ 

Ε
ρ

γ
α

ς
τ

ή
-

ρ
ιο

 

Ώ
ρ

εσ
 


ύ

ν
ο

λ
ο

 

Δ
ιδ

. Μ
ο

ν
. 

 Πτυχιακό Εργαςύα  Τ     20 

 Πρακτικό Ωςκηςη  Τ     10 

 ύνολο      30 

Τ : Τποχρεωτικά μαθήματα. 
 
 

Σα μαθήματα που δηλώνονται το Φειμερινβ Εξάμηνο είναι των 1ου, 3ου, 5ου και 

7ου εξαμήνων. 

Σα μαθήματα που δηλώνονται το Εαρινβ Εξάμηνο είναι των  2ου,4ου και 

8ου εξαμήνων. 

  

 Διδακτικέσ μονάδεσ ανά εξάμηνο 

· 1ο – 4ο Εξάμηνο μέχρι 42 Δ.Μ. 

·  5ο – 7ο Εξάμηνο μέχρι 48 Δ.Μ. 

· 8ο και πάνω χωρίσ βριο Δ.Μ. 

  

Απϐ τα μαθόματα Επιλογόσ Τποχρεωτικϊ (ΕΤ) του 

5ου Εξαμήνου: Επιλέγονται δύο (2) από τα τέςςερα (4) προςφερϐμενα 

μαθόματα  (Εργοφυςιολογύα, Βιοπληροφορικό, Υαρμακολογύα, υμβουλευτικό 

Διατροφόσ). 

Απϐ τα μαθόματα Επιλογόσ Τποχρεωτικϊ (EY)  του 6ου Εξαμήνου: 

Επιλέγονται ένα (1) από τα δύο (2) προςφερϐμενα μαθόματα (Διατροφικϊ – 

Καταναλωτικϊ Πρϐτυπα, Διούκηςη Ανθρωπύνων Πϐρων –Διαπροςωπικϋσ 

χϋςεισ) 

 Οι φοιτητϋσ μποροϑν να δηλώςουν μαθόματα μεγαλϑτερων εξαμόνων, π.χ. 

μαθόματα του 5ου εξαμόνου ςπουδών  μποροϑν να δηλωθοϑν απϐ φοιτητϋσ που 

το εξϊμηνϐ τουσ εύναι >=3ουεξαμόνου. Μαθόματα του 7ου εξαμόνου μποροϑν να 

δηλωθοϑν απϐ φοιτητϋσ που το εξϊμηνϐ τουσ εύναι  >=5ου εξαμόνου. 
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τη δόλωςη μαθημϊτων υπϊρχει ο ΚΨΔΙΚΟ 100 για να δηλωθεύ απϐ τουσ 

φοιτητϋσ που ϋχουν τελειώςει ϐλεσ τισ υποχρεώςεισ τουσ αλλϊ δεν ϋχουν 

ορκιςτεύ. 
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4.3. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ  ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 

Α ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο   Π Ο Τ Δ Ω Ν  

 

 

Μα θημα τικά  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 2ΑΠ 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 4 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

Σα Εφαρμοςμϋνα Μαθηματικϊ ςτοχεϑουν να δώςουν τισ απαραύτητεσ βϊςεισ 

ςτον ςπουδαςτό ώςτε να μπορϋςει να επιλϑςει προβλόματα, μαθηματικοϑ 

περιεχομϋνου, τα οπούα θα ςυναντόςει κατϊ την διϊρκεια των ςπουδών του. Σο 

μϊθημα αποςκοπεύ να καταςτόςει τουσ ςπουδαςτϋσ ικανοϑσ να αναπτϑξουν 

κριτικό ςκϋψη για την ανϊλυςη των προβλημϊτων και τη δημιουργύα 

αλγορύθμου επύλυςόσ του. Παρϊλληλα θα τουσ βοηθόςει να ςυνθϋςουν τα 

ςτοιχεύα που τουσ παρϋχονται απϐ τισ παραμϋτρουσ του προβλόματοσ, 

εφαρμϐζοντασ τισ μαθηματικϋσ γνώςεισ τουσ, ώςτε να δώςουν ςε κϊθε 

περύπτωςη την καταλληλϐτερη μαθηματικό λϑςη. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Πύνακεσ: Εύδη και πρϊξεισ πινϊκων, ορύζουςεσ, ιδιϐτητεσ οριζουςών, βαθμϐσ 

πύνακα. Γραμμικϊ ςυςτόματα: Γραμμικϊ ςυςτόματα Ν εξιςώςεων με Ν 

αγνώςτουσ μϋθοδοι επύλυςησ (GRAMMER, GAUSS-JORDAN, αντιςτρϐφου 

πύνακα). Γραμμικϊ ςυςτόματα με Μ εξιςώςεισ και Ν αγνώςτουσ, μϋθοδοι 

επύλυςησ θεώρημα του ROUCHE-CAPELLI. υναρτόςεισ: Γενικό ϋννοια μιασ 

ςυνϊρτηςησ, γραφικό απεικϐνιςη αξιοςημεύωτα χαρακτηριςτικϊ, ακρϐτατα, 

ςυναρτόςεων. Η ευθεύα ωσ γραφικό παρϊςταςη ςυναρτόςεων, εκθετικό, 

λογαριθμικό ςυνϊρτηςη, εξιςώςεισ ειδικών καμπϑλων του επιπϋδου. 

Διανυςματικό ϊλγεβρα: Διανϑςματα γενικϊ, καθετϐτητα διανυςμϊτων. 
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Αριθμητικϋσ ακολουθύεσ, ςειρϋσ. Παρϊγωγοι: Κανϐνεσ παραγώγιςησ, τϑποι 

παραγώγων, παρϊγωγοι εκθετικών και πεπλεγμϋνων ςυναρτόςεων, παρϊγωγοι 

ανωτϋρασ τϊξησ, κανϐνασ του HOPITAL μϋγιςτα και ελϊχιςτα ςυνϊρτηςησ, 

πεδύα οριςμοϑ ςυναρτόςεων, περύ αςϑμπτωτων, ςημεύα καμπόσ, οριζϐντια και 

πλϊγια αςϑμπτωτη. Ολοκληρώματα: Σϑποι, και κανϐνεσ ολοκλόρωςησ μϋθοδοι 

ολοκλόρωςησ, οριςμϋνα ολοκληρώματα, εμβαδϊ χωρύων 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία: 

 Παπαΰωάννου Σάκησ, Υερεντίνοσ Κοςμάσ. Ιατρική ςτατιςτική και ςτοιχεία 

βιομαθηματικών, Σβμοσ Α', 2η έκδοςη, Εκδ. ταμογλη ΑΕ 2004.    

 Δημητροπογλου - Χωμοπογλου Δήμητρα. τοιχεία γενικών μαθηματικών, 

Έκδοςη: 2η έκδοςη, Εκδ. Ζήτη Πελαγία & ια Ι.Κ.Ε., 1992. 

 

 

Γεν ική Χημ εία  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 6 

 

τόχοι του μαθήματοσ  

Ο ςκοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να διδαχθεύ ο φοιτητόσ τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ και τισ 

αρχϋσ τησ Φημεύασ, καθώσ επύςησ και τισ ιδιϐτητεσ και εφαρμογϋσ των ευρϑτερα 

διαδεδομϋνων χημικών ςτοιχεύων και των ενώςεών τουσ. Με την ολοκλόρωςη 

του μαθόματοσ αναμϋνεται ϐτι ο φοιτητόσ θα εύναι ικανϐσ να αναγνωρύζει τισ 

κατηγορύεσ των χημικών αντιδρϊςεων και να εκτελεύ με βϊςη αυτϋσ 

ςτοιχειομετρικοϑσ υπολογιςμοϑσ, να εκτελεύ τουσ απαραύτητουσ υπολογιςμοϑσ 

για την παραςκευό, την ανϊμιξη και την αραύωςη διαλυμϊτων, να κατανοεύ την 

πορεύα απλών χημικών αντιδρϊςεων ςυναρτόςει του χρϐνου και να εκτελεύ 

ορθϊ πειρϊματα εφαρμογόσ των παραπϊνω θεωρητικών γνώςεων. 
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Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

υςτόματα Μονϊδων. Δομό του Ατϐμου. Περιοδικϐ ϑςτημα των τοιχεύων. 

Ονοματολογύα ανϐργανων ενώςεων. Φημικϋσ αντιδρϊςεισ, χημικϋσ εξιςώςεισ και 

ςτοιχειομετρύα. Φημικού δεςμού. Μοριακό γεωμετρύα. Ειςαγωγό ςτην χημικό 

θερμοδυναμικό. Ειςαγωγό ςτισ καταςτϊςεισ τησ ϑλησ. Ειςαγωγό ςτα ιδανικϊ και 

μη ιδανικϊ διαλϑματα καθώσ και ςτα κολλοειδό ςυςτόματα διαςπορϊσ. 

Ειςαγωγό ςτην χημικό κινητικό. Η χημικό ιςορροπύα ςε οξϋα, βϊςεισ, ϊλατα και 

ςϑμπλοκεσ ενώςεισ. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Tro Nivaldo, Φημεία - Μοριακή Προςέγγιςη, 1η έκδοςη, Broken Hill Publishers LTD, 

2011. 

 Darrell Ebbing, Steven Gammon, γγχρονη Γενική Φημεία (10η Διεθνήσ Έκδοςη), 

Έκδοςη: 1η, Εκδ. Σραυλβσ & ΙΑ ΟΕ, 2014. 

 

 

Φυς ική  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ  

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 4 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η κατανϐηςη ςημαντικών θεματικών ενοτότων τησ 

Υυςικόσ ώςτε οι ςπουδαςτϋσ να εύναι ικανού να παρακολουθόςουν με ευκολύα 

ϊλλα μαθόματα. 
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Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Σο αντικεύμενο τησ Υυςικόσ επιςτόμησ. Υυςικϊ μεγϋθη. Διανϑςματα. Διεθνϋσ 

ςϑςτημα μονϊδων. Κινόςεισ. Γενικό κατϊταξη των δυνϊμεων. Νϐμοι του 

Νεϑτωνα. Δρϊςη και αποτελϋςματα δυνϊμεων. Νϐμοι δυνϊμεων. Βαρυτικϐ 

πεδύο. Ηλεκτρικϐ πεδύο. Μαγνητικϐ πεδύο. Μορφϋσ Ενϋργειασ. Ϊργο δϑναμησ. 

Κινητικό Ενϋργεια. Δυναμικό Ενϋργεια. Διατόρηςη τησ Ενϋργειασ. Η ϋννοια τησ 

θερμοκραςύασ. Θερμικό ιςορροπύα και η ϋννοια τησ θερμϐτητασ. Νϐμοι τησ 

Θερμοδυναμικόσ. Μηχανικϋσ Ιδιϐτητεσ τησ ϑλησ. Κϑματα φωτϐσ. Ακτινοβολύα. 

Πρϐτυπα του ατϐμου. Laser. Ραδιενεργϐσ διϊςπαςη. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Ζαχαρογλησ Αχιλλέασ, Υυςική. Θεωρία και Πρακτική, 1η έκδοςη, Εκδ. Μαρία 

Παρίκου & ΙΑ ΕΠΕ., 2013. 

 Hewitt Paul, οι έννοιεσ τησ Υυςικήσ, Έκδοςη: 1η, Ίδρυμα τεχνολογίασ και έρευνασ 

και πανεπιςτημιακέσ εκδβςεισ Κρήτησ, 2009. 

 

 

Βιολογ ία  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 6 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

Σο μϊθημα αποςκοπεύ ςτον εφοδιαςμϐ του ςπουδαςτό με τισ απαραύτητεσ 

θεμελιώδεισ γνώςεισ τησ μικρο- και μακροςκοπικόσ δομόσ καθώσ και βαςικών 

λειτουργιών των κυττϊρων ώςτε να εύναι ςε θϋςη να κατανοόςει τη χημικό 



Οδηγός Σποσδών  Τμήμαηος Διαηροθής & Διαιηολογίας, Τ.Ε.Ι. Θεζζαλίας        ( 23 )                                 Καρδίηζα  2017 -18 

βϊςη τησ ζωόσ, τισ μεταβολικϋσ πορεύεσ αυτόσ, τουσ μηχανιςμοϑσ διπλαςιαςμοϑ 

του DNA, καθώσ και την ϋκφραςη τησ κληρονομικϐτητασ. Η ολοκλόρωςη του 

μαθόματοσ ϋχει ςαν ςτϐχο να ειςαγϊγει τον ςπουδαςτό ςτισ βαςικϋσ ϋννοιεσ και 

αρχϋσ τησ βιολογύασ  ϋτςι ώςτε να εύναι ςε θϋςη να γνωρύζει τη δομό και τη 

λειτουργύα των οργανιδύων και των μεμβρανών των κυττϊρων απϐ χημικό και 

απϐ βιολογικό οπτικό γωνύα. Παρϊλληλα να καταςτόςει το ςπουδαςτό ενόμερο 

των μεταβολικών αντιδρϊςεων και τησ διαφοροποιόςεωσ των κυττϊρων, καθώσ 

και για την εςωτερικό οργϊνωςη, ανϊπτυξη και λειτουργύα των οργϊνων. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Ειςαγωγό: τοιχεύα προϋλευςησ και εξϋλιξησ των φυτικών οργανιςμών. Κλϊδοι 

τησ Βοτανικόσ. Οριοθϋτηςη τησ Βιολογύασ. Εξϋλιξη κυττϊρου (απλϊ οργανικϊ 

μϐρια, πολυμερό, καταλυτικό ιδιϐτητα RNA, φυςικό επιλογό 

αυτοδιπλαςιαζομϋνων μορύων, μεμβρϊνεσ, το πρώτο κϑτταρο, εξϋλιξη 

ευκαρυωτικοϑ κυττϊρου. Ευκαρυωτικϐ φυτικϐ κϑτταρο: Κυτταρικό θεωρύα. 

Δομό και λειτουργύα οργανιδύων και μεμβρανών. Κυτταρικό αϑξηςη και 

διαύρεςη. Φημικό βϊςη τησ ζωόσ: Βιολογικό καταλληλϐτητα C, H, O, N. Ιεραρχύα 

μοριακόσ οργϊνωςησ. Φημικό ςϑςταςη βιολογικών ςυςτημϊτων. Νερϐ και 

ιδιϐτητεσ, δομό υδατανθρϊκων, λιπιδύων, πρωτεώνών, νουκλεώκών οξϋων. 

Ειςαγωγό ςτο μεταβολιςμϐ: Νϐμοι θερμοδυναμικόσ. Φημικό ενϋργεια, 

αυθϐρμητεσ αντιδρϊςεισ, ελεϑθερη ενϋργεια, εξεργονικϋσ και ενδεργονικϋσ 

αντιδρϊςεισ. ΑΣΡ και κυτταρικϐ ϋργο. Ϊνζυμα, ενϋργεια ενεργοπούηςησ. Ρϑθμιςη 

μεταβολιςμοϑ, ανϊδρομη παρεμπϐδιςη, δομικό οργϊνωςη και μεταβολιςμϐσ. 

Βιοςϑνθεςη DNA, RNA, πρωτεώνών: Μηχανιςμϐσ διπλαςιαςμοϑ DNA. Γενετικϐσ 

κώδικασ. Μεταγραφό, αντύςτροφη μεταγραφό. ϑνθεςη πρωτεώνών 

(μηχανιςμϐσ, ρϐλοσ και δομό tRNA, mRNA, ριβοςωμϊτων). Ειςαγωγό ςτη 

Γενετικό: Νϐμοι Mendel. Μύτωςη και μεύωςη. Σα χρωματοςώματα ωσ φορεύσ 

γϐνων. Ενδιϊμεςη κληρονομικϐτητα. Διαςταυρώςεισ, πολϑ-υβριδιςμϐσ, γενετικό 

αλληλεπύδραςη γονιδύων, πολλαπλϊ αλληλϐμορφα γονύδια, διπλαςιαςμϐσ DNA. 

Μεταλλαγϋσ: Μηχανιςμού δημιουργύασ. Εύδη μεταλλαγών (ςημειακϋσ, 

χρωμοςωμικϋσ, γονιδιώματοσ). Μεταλλαξογϐνοι παρϊγοντεσ και προκαλοϑμενεσ 

βλϊβεσ ςτο DNA. Επιδιϐρθωςη DNA. Υαινοτυπικϊ αποτελϋςματα. Γενετικϐσ 
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κώδικασ. Δομό, λειτουργύα και ρϑθμιςη γονιδύων. Γενετικό και κυτταρικό 

διαφοροπούηςη. Εμβρυολογικό γενετικό. τοιχεύα μοριακόσ γενετικόσ. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιολογία:  

 Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter 

P. Επιμέλεια: Νικβλαοσ Ανάγνου & Κωνςταντίνοσ ταματβπουλοσ. 

 Βαςικέσ Αρχέσ Κυτταρικήσ Βιολογίασ, 2η έκδοςη. Eκδ.: Παςχαλίδησ, 2000. 

 Καςτρίτςησ Κ. Ειςαγωγή ςτη Βιολογία. Εκδοτικβσ Οίκοσ: Αφοί Κυριακίδη, 

2001. 

 Θωμβπουλοσ Γ. Ο Τποκυτταρικβσ Κβςμοσ. Εκδ.: University Studio Press, 

1995. 

 

 

Ε ιςαγωγή ς την Επ ιςτήμη τησ Δια τροφήσ  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 3Θ 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 6 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

τϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η κατανϐηςη τησ διατροφικόσ αξύασ των 

Σροφύμων και η διερεϑνηςη τησ δρϊςησ των τροφύμων ςτην υγεύα του 

ανθρώπου. Οι ςπουδαςτϋσ θα γνωρύςουν τισ διατροφικϋσ ςυνόθειεσ, τισ 

μεθοδολογύεσ καθώσ και τα εργαλεύα επικοινωνύασ των αρχών τησ Διατροφόσ 

των δημϐςιων και των ιδιωτικών φορϋων. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

υςχϋτιςη τησ Διατροφικόσ αξύασ των Σροφύμων με το μεταβολιςμϐ των 

θρεπτικών ςυςτατικών. Διαδικαςύεσ πϋψησ και απορρϐφηςησ. 
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Βιοδιαθεςιμϐτητα και Μεταβολιςμϐσ λιπιδύων, υδατανθρϊκων και πρωτεώνών. 

Βιοχημικϐσ ρϐλοσ βιταμινών και ιχνοςτοιχεύων. Απαιτόςεισ του οργανιςμοϑ ςε 

θρεπτικϊ ςυςτατικϊ. Αλληλεπιδρϊςεισ μεταξϑ θρεπτικών ςυςτατικών και 

ενδιϊμεςων προώϐντων μεταβολιςμοϑ. Επιπτώςεισ ςτην υγεύα κατϊ την 

ανεπαρκό ό υπερβολικό πρϐςληψη θρεπτικών ςυςτατικών. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ.  

Βιβλιογραφία:  

 Biesalski Hans-Konrad,Grimm Peter. Επιμέλεια: Παπαβαςιλείου Αθανάςιοσ. 

Εγχειρίδιο διατροφήσ. Eκδ. Παςχαλίδησ, 2008. 

 Roberta Larson Duyff. Επιμέλεια: Κοαδου Ειρήνη. Εγχειρίδιο τροφίμων και 

διατροφήσ τησ Αμερικάνικησ διαιτητικήσ εταιρείασ. Εκδ. "οφία", 2014.  

 

 

Ξ ένη  γλώςςα (Αγγ λικά )  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ+2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 4  

 

τόχοι του μαθήματοσ 

Σο μϊθημα αποςκοπεύ ςτο να αναπτϑξουν οι ςπουδαςτϋσ ικανϐτητα 

κατανϐηςησ και ευχϋρεια χειριςμοϑ επιςτημονικοϑ Αγγλικοϑ λϐγου, να 

αποκτόςουν γνώςη τησ Αγγλικόσ ορολογύασ που ϊπτεται των αντικειμϋνων τησ 

Διατροφόσ των Σροφύμων, να κατανοόςουν την Αγγλϐφωνη βιβλιογραφύα και 

παρϊλληλα να εύναι ςε θϋςη να ςυντϊςςουν γραπτϊ κεύμενα με την απαιτοϑμενη 

ορολογύα.   
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Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Παρουςύαςη των δομικών χαρακτηριςτικών του αγγλικοϑ λϐγου. Ορολογύα 

εξειδικευμϋνων ϐρων και διδαςκαλύα ερευνητικών κειμϋνων, που αναφϋρονται 

ςε θϋματα Διατροφόσ των Σροφύμων. Πρακτικό εξϊςκηςη ςτην χρόςη και τον 

ςυςχετιςμϐ εννοιών τησ Αγγλικόσ ορολογύασ. υγγραφό και αξιολϐγηςη, 

επιςτημονικών κειμϋνων. υγκριτικό μελϋτη προφορικοϑ και γραπτοϑ λϐγου 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ.  

Βιβλιογραφία: Ιωαννίδησ . Λεξικβ Ιατρικών και Οδοντιατρικών Όρων. Eκδβςεισ 

Παςχαλίδησ, 1998. 
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Β ΄  Ε ξ ά μ η ν ο   π ο υ δ ώ ν  

 

 

Οργαν ική Χημ εία  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 5 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

Σο μϊθημα αποςκοπεύ να παρουςιϊςει και να εξηγόςει τισ θεμελιώδεισ αρχϋσ και 

ϋννοιεσ τησ Οργανικόσ Φημεύασ, την ονοματολογύα των οργανικών χημικών 

ενώςεων, την ταξινϐμηςη αντιδρϊςεων, τη διερεϑνηςη του μηχανιςμοϑ με τον 

οπούο εξελύςςονται και τισ εφαρμογϋσ αυτών ςτισ διϊφορεσ χαρακτηριςτικϋσ 

ομϊδεσ των οργανικών ενώςεων. 

Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι να καταςτόςει τουσ ςπουδαςτϋσ ικανοϑσ να 

γρϊφουν και να ονομϊζουν τισ κυριϐτερεσ οργανικϋσ χημικϋσ ενώςεισ, να 

μελετοϑν και να εφαρμϐζουν τισ μεθϐδουσ που χρηςιμοποιοϑνται κατϊ την 

παραςκευό, ςυντόρηςη και ανϊλυςη των τροφύμων. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

ϑςταςη, ςϑνταξη και ςτερεοχημεύα Οργανικών Ενώςεων. Φημικού δεςμού, 

Ατομικϊ και Μοριακϊ Σροχιακϊ- Τβριδιςμϐσ, υντονιςμϐσ. τερεοχημεύα και 

ςτερεοώςομϋρεια. Αρωματικϐτητα, υζυγιακϐ-Επαγωγικϐ φαινϐμενο. 

Αλειφατικού και αρωματικού υδρογονϊνθρακεσ, αλκοϐλεσ, φαινϐλεσ, αιθϋρεσ, 

θειοϑχεσ ενώςεισ,  καρβοξυλικϊ οξϋα, εςτϋρεσ, αμύνεσ, ςυνθετικϊ πολυμερό, 

ετεροκυκλικϋσ ενώςεισ (ονοματολογύα, ιδιϐτητεσ, παραςκευϋσ, χρόςεισ). Δομικό 

Bιοχημεύα: Λιπύδια, υδατϊνθρακεσ, αμινοξϋα, πεπτύδια, πρωτεϏνεσ (ταξινϐμηςη, 

προϋλευςη, δομϋσ, ιςομϋρειεσ, κυριϐτερα μϋλη, φυςικϋσ και χημικϋσ ιδιϐτητεσ). 

Nουκλεοςύδια, νουκλεοτύδια, νουκλεώκϊ οξϋα (διϊκριςη, δομϋσ, μϋλη και 
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ιδιϐτητεσ). υνοπτικό Δυναμικό Βιοχημεύα: Ϊνζυμα, ςυνϋνζυμα (δομϋσ, τρϐποσ 

δρϊςησ). Ειςαγωγό ςτο μεταβολιςμϐ-Βιοενεργητικό 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ.  

Βιβλιογραφία:  

 Caret/Denniston/Topping. Επιμέλεια: Αναςτάςιοσ Καλοφογτησ. Αρχέσ και 

εφαρμογέσ τησ Ανοργάνου, Οργανικήσ και Βιολογικήσ χημείασ. Εκδ.: Broken 

Hill Publishers, 2000. 

 πηλιβπουλοσ Ιωακείμ. Βαςική Οργανική χημεία. Εκδ.: ταμογλη ΑΕ, 2008 

 

Βιοχη μεία Τροφ ίμων  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: -  

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 3Θ+2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 8 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

Σο μϊθημα αποςκοπεύ να καταςτόςει τουσ ςπουδαςτϋσ ικανοϑσ να κατανοοϑν 

τουσ μηχανιςμοϑσ που διϋπουν τισ βιοχημικϋσ αντιδρϊςεισ ςτα ζώντα κϑτταρα, 

να εξετϊζουν με βιοχημικϋσ μεθϐδουσ την επύδραςη διαφϐρων παραγϐντων ςτην 

πορεύα των ζυμώςεων και τϋλοσ να χρηςιμοποιοϑν βιοχημικϋσ και ενζυμικϋσ 

μεθϐδουσ προςδιοριςμοϑ διαφϐρων προώϐντων τησ ζϑμωςησ. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Σα βιολογικϊ μακρομϐρια: Τδατϊνθρακεσ, ΠρωτεϏνεσ, Λιποειδό, Νουκλεώκϊ οξϋα. 

Αρχϋσ Βιοενεργητικόσ. Ϊνζυμα (Μηχανιςμϐσ κατϊλυςησ, εξειδύκευςη, 

ταξινϐμηςη. Ενζυμικό κινητικό). Αλλοςτερικϊ ϋνζυμα. υνϋνζυμα και 

προςθετικϋσ ομϊδεσ. Βαςικϐσ μεταβολιςμϐσ. Γενικϊ ςτϊδια και χαρακτηριςτικϊ 

του μεταβολιςμοϑ. Μεταβολιςμϐσ υδατανθρϊκων. Μηχανιςμού αναπνοόσ και 

ζϑμωςησ. Εύδη ζυμώςεων: αλκοολικό ζϑμωςη, γαλακτικό ζϑμωςη, ατελεύσ 
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οξειδώςεισ. Μεταβολιςμϐσ πρωτεώνών. Αντιδρϊςεισ αμινοξϋων, βιοςϑνθεςη 

πρωτεώνών. Μεταβολιςμϐσ λιποειδών, β-οξεύδωςη λιπαρών οξϋων. Δομό και 

ιδιϐτητεσ τησ κυτταρικόσ μεμβρϊνησ. ϑνθεςη των μεταβολικών οδών. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Harper H., Robert K. Murray, David A Bender, Kathleen M. Botham, Harper's 

Εικονογραφημένη βιολογική χημεία, 1η έκδοςη, Έκδ. Broken Hill Publishers 

LTD., 2011. 

 Πλαγεράσ Π., Παπαΰωάννου Α., Βαςικά Θέματα Βιοχημείασ, 1η έκδοςη, Έκδ. 

Broken Hill Publishers LTD., 2011. 

 

 

Ανα τομ ία  του αν θρώπ ου  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 1Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 5,5 

 

τόχοι του μαθήματοσ  

Η κατανϐηςη απϐ τουσ φοιτητϋσ τησ ανϊλυςησ ολϐκληρου του οργανιςμοϑ ςτα 

μϋρη απϐ τα οπούα αποτελεύται, τα ςυςτόματα, τα ϐργανα μϋχρι και τα κϑτταρα. 

κοπϐσ του μαθόματοσ η γνώςη τησ μορφόσ, τησ καταςκευόσ, τησ ςϑνθεςησ 

αλλϊ και των οργϊνων που αποτελοϑν τον ανθρώπινο οργανιςμϐ.   

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Κϑτταρα και ιςτού. Οςτεολογύα. Μυολογύα. υνδεςμολογύα. Κυκλοφορικϐ 

ςϑςτημα. Αναπνευςτικϐ ςϑςτημα. Πεπτικϐ ςϑςτημα. Ουροποιητικϐ ςϑςτημα. 

Γεννητικϐ ςϑςτημα. Νευρικϐ ςϑςτημα 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 
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Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Keith L. Moore, Arthur F. Dalley, Anne M. R. Agur. Κλινική Ανατομία, 2η 

έκδοςη. Εκδ.: Broken Hill Publishers, 2012. 

 Platzer W., Fritsch H., Kuhnel W., Kahle W., Frotscher M. Εγχειρίδιο 

Περιγραφικήσ Ανατομικήσ, 3η έκδοςη. Εκδ.: Παςχαλίδησ, 2011 

 

 

Φυς ιολ ογ ία του αν θρώπου  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 1Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 5,5 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

Η κατανϐηςη και η διευκρύνιςη των λειτουργιών του οργανιςμοϑ. Οι φοιτητϋσ 

οφεύλουν να αναγνωρύζουν τη ςωςτό λειτουργύα του ανθρώπινου οργανιςμοϑ 

ώςτε να αντιλαμβϊνονται και να εκτιμοϑν ςωςτϊ τισ ϐποιεσ εκτροπϋσ αυτόσ.   

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Ειςαγωγό ςτη Υυςιολογύα του Ανθρώπου. Υυςιολογύα του κυττϊρου. Σο αύμα. 

Σο κυκλοφορικϐ ςϑςτημα. Σο αναπνευςτικϐ ςϑςτημα. Οι νεφρού. Η πϋψη. 

Ενδοκρινολογύα. Σο νευρικϐ ςϑςτημα. Ο ϑπνοσ. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Kim E. Barett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Hedween L. Brooks. Ιατρική 

Υυςιολογία. Εκδ.: Broken Hill Publishers, 2011. 

 Linda S. Costanzo. Υυςιολογία, 4η έκδοςη. Εκδ. Λαγβσ Δημήτριοσ, 2012. 

 Guyton. Textbook of Medical Physiology. Εd.Saunders Co., Philadelphia, 

2010. 
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Ις τορία  κα ι  Γεωγ ραφία  τησ  Δια τροφήσ   

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ  

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 3 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

Εύναι η αποςαφόνιςη του τρϐπου με τον οπούο ςτον 21ο αιώνα λειτουργεύ ο 

υποςιτιςμϐσ αλλϊ και ο υπερςιτιςμϐσ καθώσ και την δυναμικό που διαθϋτει η 

διαφόμιςη ςτην προώθηςη τησ τροφόσ. Ακϐμη η παρουςύαςη μεύζονοσ ςημαςύασ 

ζητημϊτων παραγωγόσ τροφόσ και διατροφόσ που αντιμετωπύζει ο ςϑγχρονοσ 

κϐςμοσ και τα οπούα επηρεϊζουν την καθημερινϐτητα των ανθρώπων ςε κϊθε 

γωνιϊ του πλανότη. Σϋλοσ η διερεϑνηςη ςτενϊ ςυνυφαςμϋνων πλευρών τησ 

παραγωγόσ και κατανϊλωςησ τροφύμων ςε παγκϐςμια αλλϊ και περιφερειακό 

κλύμακα. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Κατανϊλωςη και τροφό. ϑνδρομο τησ αφθονύασ. Η αντιςτροφό: απϐ την 

ποιϐτητα ςτην ποςϐτητα. Ο πειναςμϋνοσ πλανότησ. Σα αύτια του πειναςμϋνου 

πλανότη. Οι λϑςεισ για την πεύνα. Γυναύκεσ και τροφό. Η πρϐκληςη των γενετικϊ 

τροποποιημϋνων τροφών. Η αντύθεςη ανϊμεςα ςε Ευρώπη και ΗΠΑ ςτην 

αξιολϐγηςη τησ αςφϊλειασ των τροφύμων. Η ςτϊςη και ο ρϐλοσ του λιγϐτερου 

αναπτυγμϋνου κϐςμου. Αςφϊλεια τροφύμων (παθογϐνοι μικροοργανιςμού, 

τοξύνεσ και υγεύα των καταναλωτών). Ο ρϐλοσ των μη κυβερνητικών 

οργανώςεων κατϊ των Γενετικϊ Σροποποιημϋνων Οργανιςμών. Μϋθοδοι 

επεξεργαςύασ και ςυντόρηςησ τροφύμων   

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  
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 Ματάλα Αντωνία-Λήδα. Ανθρωπολογία τησ Διατροφήσ, 2η έκδοςη. Εκδ. 

Παπαζήςησ, 2008. 

 Ματάλα Α., Φουλιάρασ Α., Γιαννακογλια Μ., Πλέτςα Β., Κυριακογ Μ., 

Λαζαρίδη Κ., Παπαδβπουλοσ Γ.Α. Η διατροφή ςτον 21ο αιώνα. Εκδ. 

Παπαζήςησ, 2005. 

 

 

Ψυ χολ ογ ία & Ψυ χοπα θολ ογ ία τησ Δια τροφήσ  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 3 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η αναγνώριςη τησ ςχϋςησ του ανθρώπου με το 

φαγητϐ απϐ την πρώτη επαφό ωσ την ώριμη ηλικύα. Πωσ δηλαδό η τροφό εύναι 

ςυνυφαςμϋνη με την ύδια μασ την ϑπαρξη, καθώσ και οι ςυναιςθηματικού λϐγοι 

που ςυντελοϑν ςτην διατϊραξη τησ ςχϋςησ αυτόσ οδηγώντασ μασ ςτο να 

γινϐμαςτε δϋςμιοι τησ. Παρϊλληλα γύνεται αναφορϊ ςε διϊφορεσ ψυχολογικϋσ 

θεωρύεσ  που ςχετύζονται με την διατροφό, αλλϊ και ϐλων εκεύνων των 

κοινωνικών παραγϐντων (εξωτερικών ερεθιςμϊτων ϐπωσ η διαφόμιςη) που 

ςυντελοϑν ςτην διαμϐρφωςη  του τρϐπου και τησ ποςϐτητασ κατανϊλωςησ τησ 

τροφόσ. Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η προςϋγγιςη τησ ανθρώπινησ διατροφόσ 

ωσ μια πολϑπλοκη δραςτηριϐτητα, η οπούα αποτελεύται απϐ μια μακριϊ πορεύα 

επανεκπαύδευςησ του ατϐμου  ωσ προσ την αυτογνωςύα του, την 

ςυναιςθηματικό του ϋκφραςη, την ςωματικό του επύγνωςη και την 

ενδοπροςωπικό αλλϊ και διαπροςωπικό του ανϊπτυξη και λειτουργύα. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Η θεωρητικό προςϋγγιςη τησ ψυχολογύασ ςε ςχϋςη με την διατροφό. Η 

ςυναιςθηματικό ανϊπτυξη του ανθρώπου ςε ςχϋςη με την διατροφό. Μϊθηςη 
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και διατροφό. Η πεύνα και ο κορεςμϐσ. Οι διαταραχϋσ πρϐληψησ τροφόσ. Η 

νευρικό ανορεξύα. Διαταραχϋσ υπερφαγύασ. Η υπερφαγύα. Οι επιπτώςεισ τησ 

υπερφαγύασ. Χυχικϋσ διαταραχϋσ και νοςόματα που ςχετύζονται με την πρϐληψη 

τροφόσ. Καταςτϊςεισ που επηρεϊζουν το ςωματικϐ βϊροσ (απεξϊρτηςη απϐ τον 

καπνϐ, ϋμμηνοσ ρϑςη, εμμηνϐπαυςη. Αντιμετώπιςη διαταραχών πρϐληψη 

τροφόσ (Αυτοβοόθεια, διαιτολογικό-διατροφολογικό προςϋγγιςη, 

Νοςοκομειακό περύθαλψη). Διαγνωςτικϊ και υποςτηρικτικϊ μϋςα 

(ερωτηματολϐγιο, ςυνϋντευξη, διατροφικϐ ημερολϐγιο). Βιολογικό και 

ςυναιςθηματικό πεύνα.  

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Bob Palmer. Διατροφικέσ διαταραχέσ και η αντιμετώπιςη τουσ. Επιμέλεια: 

Αικατερίνη Μαριδάκη - Καςςωτάκη. Εκδ. Παριςιάνου, 2006 

 Εμμανουηλίδου Καλλιβπη. Χυχολογία τησ διατροφήσ. Εκδ. Μεταίχμιο, 2011. 
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Γ ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο   Π Ο Τ Δ Ω Ν  

 

 

Χημ εία κα ι Τεχν ολογ ία Τροφ ίμων  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ+2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 5 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

Σο μϊθημα αποςκοπεύ να καταςτόςει τουσ ςπουδαςτϋσ ικανοϑσ να κατανοοϑν 

τισ χημικϋσ  αντιδρϊςεισ που λαμβϊνουν χώρα κατϊ την επεξεργαςύα, 

αποθόκευςη και το μαγεύρεμα των τροφύμων, να επιλϋγουν  τρϐπουσ και  

ςυνθόκεσ για την αποφυγό ανεπιθϑμητων ό την ανϊπτυξη επιθυμητών 

μεταβολών που ςυμβαύνουν ςτα τρϐφιμα και να εφαρμϐζουν κατϊλληλεσ 

μεθϐδουσ ανϊλυςησ τροφύμων για την εξακρύβωςη τησ ταυτϐτητασ ό τησ 

ποιϐτητϊσ τουσ. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Δομό χημικϋσ και φυςικοχημικϋσ ιδιϐτητεσ υδατανθρϊκων, ανύχνευςη και 

διϊκριςη τουσ, καραμελλοπούηςη, αντιδρϊςεισ αμαϑρωςησ τροφύμων, ςημαντικϊ 

υδατανθρακοϑχα τρϐφιμα. Δομό  και χημικϋσ  ιδιϐτητεσ λιπιδύων, ςταθερϋσ 

λιπαρών υλών, παραλαβό και ανϊλυςη λιπιδύων απϐ φυτικοϑσ και ζωικοϑσ 

ιςτοϑσ, ο ρϐλοσ τουσ ςτη διατροφό. Δομό αμινοξϋων, πεπτιδύων, πρωτεώνών, 

λειτουργικϋσ και χημικϋσ ιδιϐτητεσ πρωτεώνών, αντύδραςη Maillard (επιμϋρουσ 

αντιδρϊςεισ, ϋλεγχοσ και αναςτολό), ρϐλοσ των πρωτεώνών ςτη διατροφό του 

ανθρώπου. Βιταμύνεσ: Φημικό δομό, ονοματολογύα και πηγϋσ, επύδραςη τησ 

επεξεργαςύασ. Πρϐςθετα τροφύμων: Μικροςυςτατικϊ τροφύμων. Νϋα τρϐφιμα 

και υποκατϊςτατα τροφύμων. Φημικϋσ μεταβολϋσ που ςυμβαύνουν κατϊ την 

επεξεργαςύα, την αποθόκευςη και το μαγεύρεμα των τροφύμων. Ανεπιθϑμητεσ 

ουςύεσ τροφύμων, διοξύνεσ, ενζυμικό αμαϑρωςη, ϋλεγχοσ ενζυμικόσ αμαϑρωςησ. 
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Οςμό - γεϑςη, εύδη γεϑςησ, επύγευςη, τροποπούηςη γεϑςησ, οςμό και χημικό δομό, 

προςδιοριςμϐσ γεϑςησ οςμόσ. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Κιοςέογλου Β., Μπλέκασ Γ. Αρχέσ Σεχνολογίασ Σροφίμων. Εκδ. Άγισ-άββασ 

Γαρταγάνησ, 2010. 

 Κυρανάσ Ευςτράτιοσ. Σρβφιμα, 2η έκδοςη. Εκδ. Σζιβλα, 2016 

 

 

Μ ικροβιολ ογ ία Τροφίμων  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ+2E 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 5 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

Σο μϊθημα αυτϐ αποςκοπεύ ςτην κατϊρτιςη των ςπουδαςτών ςε θϋματα που 

αφοροϑν ςτην μικροβιακό χλωρύδα των τροφύμων και τουσ παρϊγοντεσ ανϊπτυξησ 

ό θανϊτωςησ αυτόσ, καθώσ και ςτην κατανϐηςη εκ μϋρουσ των ςπουδαςτών του 

ρϐλου των μικροβύων ςε ζητόματα ποιοτικόσ αλλούωςησ των τροφύμων και 

εκδόλωςησ τροφογενών νοςημϊτων. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Ο ρϐλοσ των μικροοργανιςμών ςτα τρϐφιμα. Σαξινϐμηςη, οικολογύα, φυςιολογύα 

των μικροοργανιςμών. Πηγϋσ μολϑνςεωσ των τροφύμων. Μικροοργανιςμού που 

απαντώνται ςε διϊφορεσ κατηγορύεσ τροφύμων. Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν 

την ανϊπτυξη, επιβύωςη και θανϊτωςη των μικροοργανιςμών (ςτα τρϐφιμα). 

Μικροβιακϋσ αλληλεπιδρϊςεισ και αλληλεπιδρϊςεισ μεταξϑ μικροοργανιςμών 

και ανώτερων οργανιςμών. Μικροβιακό οικολογύα. Σροφογενό νοςόματα: 

(υπεϑθυνοι μικροοργανιςμού, χαρακτηριςτικϊ, αύτια, κλινικϊ ςυμπτώματα, 
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αντιμετώπιςη) και επιδημιολογικϋσ προεκτϊςεισ. Δεύκτεσ ποιϐτητασ και 

αςφϊλειασ των Σροφύμων. Σρϐφιμα και διαςφϊλιςη τησ υγεύασ του 

καταναλωτό. υντόρηςη τροφύμων και μικροβιολογύα αυτών. Βελτύωςη ςυνθηκών 

επεξεργαςύασ και ςυντόρηςησ. Ζυμοϑμενα Σρϐφιμα, ϋρευνα για τη βελτιςτοπούηςη 

τησ ποιϐτητασ (μικροβιολογικό και βιοχημικό κατϊ τη ζϑμωςη, ωρύμανςη, 

ςυντόρηςη). Αξιοπούηςη των μικροοργανιςμών ςε θϋματα ποιϐτητασ και 

ςυντόρηςησ τροφύμων. τοιχεύα  υγιεινόσ τροφύμων και βιομηχανιών τροφύμων 

(ςτο πλαύςιο των πρωτοκϐλλων GMP, GLP, HACCP). Μικροβιολογικϋσ προδιαγραφϋσ 

τροφύμων, μικροβιολογικού δεύκτεσ, ςτοιχεύα ποςοτικόσ μικροβιολογύασ. Μϋθοδοι 

μικροβιολογικόσ ανϊλυςησ (ςυμβατικϋσ και εναλλακτικϋσ). Οργϊνωςη και 

λειτουργύα μικροβιολογικοϑ εργαςτηρύου. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Κοτζεκίδου-Ρουκά Π. Μικροβιολογία - Μικροβιολογική Ανάλυςη Σροφίμων. 

Εκδ. Γιαχογδη, 2016 

 Μπεζιρτζβγλου Ευγενία. Μικροβιολογία τροφίμων και πεπτικογ 

ςυςτήματοσ. Εκδ. Παριςιάνου, 2004 

 

 

Ανά λυςη Τροφίμων  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ+2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 7 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

Να αποκτόςουν οι ςπουδαςτϋσ τισ απαραύτητεσ γνώςεισ για την εφαρμογό 

ςϑγχρονων μεθϐδων Ενϐργανησ Ανϊλυςησ που χρηςιμοποιοϑνται ςτην ανϊλυςη 

των τροφύμων. Παρϊλληλα να γύνει μελϋτη και κατανϐηςη των θεωρητικών αρχών 
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πϊνω ςτισ οπούεσ ςτηρύζονται οι τεχνικϋσ, η καταςκευό (οργανολογύα) και η αρχό 

λειτουργύασ των οργϊνων. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Δειγματοληψύα και προετοιμαςύα εργαςτηριακών δειγμϊτων για ανϊλυςη. 

Μακροςκοπικϐσ ϋλεγχοσ. Υυςικϋσ ςταθερϋσ τροφύμων. τατιςτικό 

επεξεργαςύα- παρουςύαςη αποτελεςμϊτων των αναλυτικών μεθϐδων. Αρχϋσ 

αναλυτικών μεθϐδων  προςδιοριςμοϑ: υγραςύασ, πρωτεώνών, υδατανθρϊκων, 

λιπών, λιπαρών οξϋων, βιταμινών, ενζϑμων, διοξειδύου του θεύου, ανϐργανων 

ςυςτατικών των τροφύμων, φυςικών αντιοξειδωτικών και προςθϋτων ςε 

διαφορετικϊ τρϐφιμα. Εφαρμογό των μεθϐδων ανϊλυςησ ςε βαςικϋσ κατηγορύεσ 

τροφύμων. Απομϐνωςη και ανϊλυςη των αρωματικών ςυςτατικών των 

τροφύμων. ϑγχρονεσ μϋθοδοι προςδιοριςμοϑ τησ νοθεύασ ςτα τρϐφιμα. 

Παρακολοϑθηςη των αναλυτικών μεθϐδων ϐπωσ προτεύνονται απϐ την κεύμενη  

Κοινοτικό νομοθεςύα. Υαςματοφωτομετρικϋσ Σεχνικϋσ: Υαςματοφωτομετρύα 

Τπεριώδουσ - Ορατοϑ. Αρχό προςδιοριςμοϑ τησ δομόσ και ταυτοπούηςη χημικών 

ενώςεων. Υθοριςμομετρύα. Πολωςιμετρύα. Ατομικό Υαςματοςκοπύα και 

φλωγοφωτομετρύα. Φρωματογραφύα-Αϋρια Φρωματογραφύα (GC) με διϊφορουσ 

ανιχνευτϋσ (ιονιςμοϑ φλϐγασ, φαςματογρϊφο μϊζασ). Τγρό Φρωματογραφύα 

Τψηλόσ Αποδϐςεωσ (HPLC) με διϊφορουσ ανιχνευτϋσ (ορατοϑ-υπεριώδουσ, 

φθοριςμομετρικϐ, φωτοδιϐδων). Διαφορικό θερμιδομετρύα ςϊρωςησ (DSC). 

Θολερομετρύα- Νεφελομετρύα. Τπϋρυθρη φαςματοςκοπύα. Ωλλεσ μϋθοδοι ανϊλυςησ 

τροφύμων 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Skoog. Hooler, Crouch. Αρχέσ ενβργανησ ανάλυςησ. Εκδ. Κωςταράκη 

Ευρυδίκη, 2010. 

 τράτησ Ιωάννησ Α., Ζαχαριάδησ Γεώργιοσ Α., Βουλγαρβπουλοσ Α. Ν, 

Εργαςτηριακέσ μέθοδοι ποςοτικήσ χημικήσ ανάλυςησ, Έκδοςη: 1η έκδoςη, 

Εκδ. Ζήτη Πελαγία & ια Ι.Κ.Ε., 2000.  
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Πα θολ ογ ική  φυς ιολ ογ ία  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 5 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η ανϊλυςη των μηχανιςμών που οδηγοϑν ςτην 

εμφϊνιςη τησ νϐςου, η ςϑνδεςη των αιτιών με τα ςυμπτώματα ώςτε να γύνεται 

δυνατό η διαγνωςτικό προςϋγγιςη και η καλϑτερη δυνατό γνώςη των 

φυςιολογικών λειτουργιών των ςυςτημϊτων του ανθρωπύνου ςώματοσ ϋτςι 

ώςτε να γύνει αντιληπτό η παθολογικό κατϊςταςη. Οι γνώςεισ αυτϋσ εύναι 

απαραύτητεσ για την ϊςκηςη του επαγγϋλματοσ του διαιτολϐγου το οπούο εύναι 

ιατρικοϑ – υγειονομικοϑ ενδιαφϋροντοσ. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Ειςαγωγό ςτην παθολογικό φυςιολογύα. Θερμοκραςύα. Ιςτικό βλϊβη. 

Μεταβολιςμϐσ. Κυκλοφορικϐ ςϑςτημα  1ο μϋροσ. Κυκλοφορικϐ ςϑςτημα  2ο 

μϋροσ. Αναπνευςτικϐ ςϑςτημα. Αιμοποιητικϐ ςϑςτημα. Παθόςεισ νεφρών. 

Πεπτικϐ ςϑςτημα. Ενδοκρινικϐ ςϑςτημα 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Michael N. Hart, Agnes G. Loeffler.Επιμϋλεια: Σζιοϑφασ Αθανϊςιοσ, 

Βλαχογιαννϐπουλοσ Παναγιώτησ, Βουλγαρϋλησ Μιχαόλ. Παθοφυςιολογύα 

Νϐςων. Εκδ. Broken Hill Publishers, 2013 

 Muralitharan Nair, Ian Peate. Παθοφυςιολογύα. Εκδ. Παςχαλύδησ, 2010. 
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Βιοςτα τις τική  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 4 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

Εύναι η παρουςύαςη των θεμελιωδών γνώςεων και μεθϐδων τησ Βιοςτατιςτικόσ 

και ειδικϐτερα εκεύνων των γνώςεων, που απαιτοϑνται για την αντιμετώπιςη 

πρακτικών εφαρμογών και ερευνητικών αναγκών απϐ τουσ Διαιτολϐγουσ και 

Διατροφολϐγουσ. Ο ςκοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η εξοικεύωςη των ςπουδαςτών 

με τισ βαςικϋσ αρχϋσ και τισ τεχνικϋσ τησ ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ δεδομϋνων και η 

απϐκτηςη δεξιοτότων με ςτϐχο τη χρόςη θεμελιωδών ςτατιςτικών τεχνικών ςε 

θϋματα τησ ειδικϐτητϊσ τουσ.  

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Μεθοδολογύα επιςτημονικόσ ϋρευνασ ςτο χώρο τησ υγεύασ: Μεταβλητϋσ, 

ςυςχετύςεισ μεταβλητών, ομϊδεσ ελϋγχου, βαςικϋσ μϋθοδοι ϋρευνασ, υπϐδειγμα 

ϋρευνασ, αναλογύεσ-ρυθμού μεταβολόσ-δεύκτεσ-λϐγοι.. τοιχεύα δεδομϋνων, 

τρϐποι ελϋγχου και αξιολϐγηςησ: Βαςικϋσ ςτατιςτικϋσ ϋννοιεσ, ςτϊδια 

δημιουργύασ ςτατιςτικόσ ϋρευνασ, ακρύβεια και αξιοπιςτύα του δεύγματοσ, 

κλύμακεσ ςτοιχεύων, ςτοιχεύα και Η/Τ. τοιχεύα Περιγραφικόσ τατιςτικόσ: 

Κατανομϋσ ςυχνοτότων, παρουςύαςη των ςτατιςτικών ςτοιχεύων ςε πινϊκεσ και 

διαγρϊμματα. Εκτύμηςη τησ κεντρικόσ τϊςησ των ςτατιςτικών ςτοιχεύων: μϋςοσ 

ϐροσ, διϊμεςοσ, επικρατοϑςα τιμό, τεταρτημϐρια, δεκατημϐρια, εκατοςτημϐρια. 

Εκτύμηςη διαςπορϊσ των ςτοιχεύων: διακϑμανςη, τυπικό απϐκλιςη, 

ςυντελεςτόσ μεταβλητϐτητασ, τυπικϐ ςφϊλμα. τοιχεύα δειγματοληπτικών 

μεθϐδων: Βαςικϋσ αρχϋσ ςτισ δειγματοληπτικϋσ τεχνικϋσ, ςχεδιαςμϐσ 

υλοπούηςησ ερευνητικοϑ ϋργου, πειραματικϐ ςχϋδιο, μϋθοδοι δειγματοληψύασ: 

τυχαύα, ςυςτηματικό, ςυςςωματικό, διαχρονικό, ςτρωματοποιημϋνη. Ποςοτικϋσ 

δειγματοληψύεσ. Εκτιμητικό (Εκτύμηςη ςε ςημεύο, Εκτύμηςη ςε διαςτόματα 
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εμπιςτοςϑνησ (για τη ςϑγκριςη μϋςων ϐρων δϑο ανεξϊρτητων δειγμϊτων-

εξαρτημϋνων ό κατϊ ζεϑγη δειγμϊτων-δϑο εξαρτημϋνων δειγμϊτων δοθϋντων 

προσ δοκιμό με ςυγκεκριμϋνη ςειρϊ διαδοχόσ, για την ομοιογϋνεια των 

διακυμϊνςεων). Παραμετρικού τατιςτικού Ϊλεγχοι: τατιςτικού ϋλεγχοι 

κατανομόσ και ομοιογϋνειασ διακυμϊνςεων των δειγμϊτων (F-test), ςτατιςτικού 

ϋλεγχοι ςϑγκριςησ μϋςων ϐρων δϑο ανεξϊρτητων δειγμϊτων- εξαρτημϋνων ό 

κατϊ ζεϑγη δειγμϊτων-δϑο εξαρτημϋνων δειγμϊτων δοθϋντων προσ δοκιμό με 

ςυγκεκριμϋνη ςειρϊ διαδοχόσ (t-test). Ανϊλυςη Διακϑμανςησ: Ανϊλυςη 

διακϑμανςησ ενϐσ ό δϑο παραγϐντων με ό χωρύσ επαναλόψεισ καθώσ και 

περιςςϐτερων των δϑο παραγϐντων. Πολλαπλϋσ ςυγκρύςεισ. Γραμμικό 

Παλινδρϐμηςη και υςχϋτιςη: Απλό γραμμικό παλινδρϐμηςη και ςυςχϋτιςη, 

ςϑγκριςη γραμμικών παλινδρομόςεων και ςυςχετύςεων-ςυντελεςτϋσ 

ςυςχϋτιςησ, αναφορϊ ςτην πολλαπλό παλινδρϐμηςη και ςυςχϋτιςη και ςτη 

λογαριθμικό παλινδρϐμηςη. Μη παραμετρικού ςτατιςτικού ϋλεγχοι: Ϊλεγχοσ 

κατηγορικών μεταβλητών Φ2, Kolmogorov-Smirnov, Wilcoxon, Mann-Whitney. 

Ανϊλυςη Επιβύωςησ (ϑντομη αναφορϊ ςτα βαςικϊ ςτοιχεύα).  

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 David Bowers. Επιμέλεια: Νίκοσ Μιτλεττβν. Θεμελειώδεισ έννοιεσ ςτη 

βιοςτατιςτική. Εκδ. Παςχαλίδησ, 2011. 

 ταυρινβσ Γ. Βαςίλησ, Παναγιωτάκοσ Β. Δημοςθένησ. Βιοςτατιςτική. Εκδ. 

Gutenberg, 2007. 

 Μπερςίμησ ωτήριοσ - αχλάσ Αθανάςιοσ. Εφαρμοςμένη τατιςτική με 

έμφαςη ςτισ επιςτήμεσ υγείασ. Εκδ. Σζιβλα & Τιοί, 2016 

 

 

Οικον ομ ικά τησ υγ είασ  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 
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Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 4 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

Να ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτισ βαςικϋσ ϋννοιεσ των οικονομικών και ςτισ 

βαςικϋσ μεθϐδουσ οικονομικόσ ανϊλυςησ. Να καταδεύξει, πωσ αυτϋσ ςχετύζονται 

με τη μελϋτη και τη φροντύδα τησ υγεύασ. Επιπλϋον ςκοπϐσ του μαθόματοσ εύναι 

οι φοιτητϋσ να εύναι ςε θϋςη να αναγνωρύζουν τη ςυμβολό των Οικονομικών τησ 

Τγεύασ ςτην οργϊνωςη και τη λειτουργύα των Τγειονομικών Αγορών και την 

επύδραςό τουσ ςτη διαμϐρφωςη τησ πολιτικόσ υγεύασ. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Βαςικϊ οικονομικϊ εργαλεύα και θεςμού τησ φροντύδασ υγεύασ, τι εύναι τα 

οικονομικϊ τησ υγεύασ, υγεύα και υγειονομικό περύθαλψη. Ανϊλυςη κϐςτουσ και 

οφϋλουσ, ςυςτόματα και θεςμού τησ φροντύδασ υγεύασ, η ζότηςη τησ ιατρικόσ 

περύθαλψησ. Η ζότηςη για ιατρικό αςφϊλιςη, παραγωγό και κϐςτη ιατρικόσ 

φροντύδασ. Δομό, ςυμπεριφορϊ, επύδοςη και ανϊλυςη τησ αγορϊσ, μοντϋλο 

προςφορϊσ και ζότηςησ, μελϋτεσ περύπτωςησ. Κρϊτοσ υγεύα και ιατρικό 

φροντύδα, μελϋτεσ περύπτωςησ. Σο κρϊτοσ ωσ φορϋασ αςφϊλιςησ και υγεύασ, 

μελϋτεσ περύπτωςησ. Η βιομηχανύα τησ ιδιωτικόσ αςφϊλιςησ υγεύασ, ςυγκριτικό 

μελϋτη, μελϋτεσ περύπτωςησ. Η βιομηχανύα των ιατρικών υπηρεςιών, ςυγκριτικό 

μελϋτη, μελϋτεσ περύπτωςησ. Η βιομηχανύα των νοςοκομειακών υπηρεςιών, 

ςυγκριτικό μελϋτη, μελϋτεσ περύπτωςησ. Η φαρμακευτικό βιομηχανύα, 

ςυγκριτικό μελϋτη, μελϋτεσ περύπτωςησ. Η βιομηχανύα τησ μακροχρϐνιασ 

φροντύδασ, ςυγκριτικό μελϋτη, μελϋτεσ περύπτωςησ. Μεταρρϑθμιςη τησ 

αςφϊλιςησ υγεύασ, μελϋτεσ περύπτωςησ. Σο ςϑςτημα υγεύασ ςτην Ελλϊδα, 

μελϋτεσ περύπτωςησ 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Rexford E. Santerre, Stephen P. Neun. Οικονομικά τησ Τγείασ: Θεωρία, 

Προοπτική και υςτηματική Μελέτη. Εκδ. Broken Hill Publishers, 2012. 



Οδηγός Σποσδών  Τμήμαηος Διαηροθής & Διαιηολογίας, Τ.Ε.Ι. Θεζζαλίας        ( 42 )                                 Καρδίηζα  2017 -18 

 ουλιώτησ Ν. Κυριάκοσ. Πολιτική και οικονομία τησ υγείασ. Εκδ. 

Παπαζήςησ, 2006. 
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Δ ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο   Π Ο Τ Δ Ω Ν  

 

Δια τροφή κα ι Μ ετα βολιςμ όσ Ι  (Μακροςυςτατικά )  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 8 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

Εύναι  ϋνα  μϊθημα  που  ϋχει  ςαν  ςκοπϐ  τη  μελϋτη  τησ  φυςιολογικόσ  

διατροφόσ  και  τησ  φυςιολογικόσ  λειτουργύασ  του  ανθρώπινου  μεταβολιςμοϑ  

και  τη  διϊκριςη  των  παρεκκλύςεων  των  παραπϊνω  λειτουργιών  προσ  το  

παθολογικϐ. Γύνεται δηλαδό η μελϋτη  τησ  δομόσ  του  κυττϊρου, τησ  ανατομύασ  

και  τησ  λειτουργύασ  τησ  γαςτρεντερικόσ  οδοϑ  ϐςον  αφορϊ  την  πϋψη  τησ  

τροφόσ,  την  απορρϐφηςη και  την κατανομό  των  θρεπτικών  ςυςτατικών  ςτα  

κϑτταρα  και  τον  κυτταρικϐ  μεταβολιςμϐ. Oι φοιτητϋσ θα κατανοόςουν τη  

μεταβολικό  οδϐ  των  υδατανθρϊκων,  των  λιπών  και των  πρωτεώνών  και  την  

ϋκβαςη  αυτών  τϐςο  ϐταν  αυτϋσ  εύναι  φυςιολογικϋσ  ϐςο  και  ϐταν  αυτϋσ  

παρεκκλύνουν  του  φυςιολογικοϑ. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Ενϋργεια. Αθηρογϋνεςη. Πϋψη. Διαταραχϋσ του πεπτικοϑ ςυςτόματοσ. 

Μεταβολιςμϐσ υδατανθρϊκων. Διαιτητικϋσ ύνεσ. Υυτοχημικϊ. Οςτεοπϐρωςη. 

Λιποειδό 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ.  

Βιβλιογραφία:  

 Gropper S., Smith J., Groff J. Διατροφή και Μεταβολιςμβσ. Επιμέλεια: 

Λάμπροσ υντώςησ. Εκδ. Παςχαλίδησ, 2008. 

 Michael J Gibney, Macdonald A. Ian, Roche M. Helen. Διατροφή και 

Μεταβολιςμβσ, Επιμ.: Α. Ζαμπέλασ, Επιςτημονικέσ εκδ. Παριςιάνου, 2008. 
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Ε ργομ ετρία  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 6 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

Να εξοικειωθοϑν οι φοιτητϋσ με τισ θεωρητικϋσ και πρακτικϋσ αρχϋσ τησ 

μϋτρηςησ και αξιολϐγηςησ των φυςικών ικανοτότων ςε αθλητϋσ, μαζικϊ 

αθλοϑμενουσ καθώσ και ςε κλινικϋσ ομϊδεσ του πληθυςμοϑ. υγκεκριμϋνα, το 

μϊθημα περιλαμβϊνει: α) ειςαγωγό ςτισ θεμελιώδεισ αρχϋσ τησ μϋτρηςησ και 

αξιολϐγηςησ των φυςικών ικανοτότων, β) κριτόρια επιλογόσ των δοκιμαςιών 

και γ) εξοικεύωςη µε ςυγκεκριμϋνεσ δοκιμαςύεσ για τη μϋτρηςη και την 

αξιολϐγηςη των φυςικών ικανοτότων. Οι φοιτητϋσ μετϊ την ολοκλόρωςη των 

διαλϋξεων και την εργαςτηριακό επύδειξη θα εύναι ςε θϋςη να αξιολογοϑν τα 

ανθρωπομετρικϊ χαρακτηριςτικϊ, τη ςϑςταςη του ςώματοσ καθώσ και την 

καρδιοαναπνευςτικό και μυοςκελετικό ικανϐτητα των αθλητών, ελεϑθερα 

αςκοϑμενων και ατϐμων με διϊφορεσ παθολογικϋσ καταςτϊςεισ.   

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Ειςαγωγό ςτην Εργομετρύα: Θεμελιώδεισ αρχϋσ ςτη µϋτρηςη-αξιολϐγηςη. 

Μϋτρηςη Αξιολϐγηςη τησ δϑναμησ και ιςχϑοσ. Μϋτρηςη-Αξιολϐγηςη τησ 

αερϐβιασ ικανϐτητασ. Μϋτρηςη-Αξιολϐγηςη τησ αναερϐβιασ ικανϐτητασ. 

Μϋτρηςη-Αξιολϐγηςη τησ ςωματικόσ ςϑςταςησ - βαςικοϑ μεταβολιςμοϑ. 

Μϋτρηςη-Αξιολϐγηςη ανθρωπομετρικών χαρακτηριςτικών. Ηλεκτρομυογραφύα. 

Τπαύθριεσ δοκιμαςύεσ. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία: 
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 Baechle R. Tomas, Earle W. Roger. Επιμέλεια: Γεωργιάδησ Γιώργοσ, Σερζήσ 

Γεράςιμοσ. Βαςικέσ αρχέσ τησ προπβνηςησ με αντίςταςη. Εκδ. Παςχαλίδησ, 

2009. 

 Fleck J. Steven, Kraemer J. William. Επιμέλεια: Γεωργιάδησ Γιώργοσ, Σερζήσ 

Γεράςιμοσ. χεδιαςμβσ προγραμμάτων άςκηςησ με αντίςταςη. Εκδ. 

Παςχαλίδησ, 2006. 

 Raven B. Peter, Wasserman H. David, Squires G. William Jr., Murray D. 

Tinker. Υυςιολογία τησ Άςκηςησ. Εκδ. Λαγβσ Δημήτριοσ, 2015. 

 

 

Δια τροφικέσ Συνή θειεσ  κα ι Διατροφική Αγωγ ή  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ  

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 5 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να εφοδιϊςει τουσ φοιτητϋσ με τισ απαραύτητεσ 

γνώςεισ για την αγωγό, την πρϐληψη και την προαγωγό τησ υγεύασ μϋςα ςτην 

κοινϐτητα, ϐπωσ επύςησ και για τον ρϐλο που παύζει η Διατροφικό αγωγό τϐςο 

ςτην υγεύα ϐςο και ςτον τρϐπο αλλϊ και ςτην ποιϐτητα ζωόσ του ατϐμου μϋςα 

ςτην κοινϐτητα. Σο μϊθημα ςτοχεϑει ςτην ανϊπτυξη τησ κριτικόσ ςκϋψησ  και 

ςτη διερεϑνηςη των γνώςεων του ςπουδαςτό πϊνω ςτουσ παρϊγοντεσ που 

δυνητικϊ επηρεϊζουν τισ ςυμπεριφορϋσ  τησ υγεύασ των ατϐμων. Επύςησ να 

δώςει ςτουσ ςπουδαςτϋσ τισ δεξιϐτητεσ εκεύνεσ ώςτε να εύναι ικανού να 

περιγρϊφουν μοντϋλα και προςεγγύςεισ τησ Διατροφικόσ αγωγόσ. Να μποροϑν 

δηλαδό να ςχεδιϊζουν και να εφαρμϐζουν προγρϊμματα Διατροφικόσ αγωγόσ 

ςτισ διϊφορεσ ομϊδεσ του πληθυςμοϑ. 
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Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Βαςικϋσ ϋννοιεσ και οριςμού τησ υγεύασ, τησ προαγωγόσ υγεύασ, του τρϐπου ζωόσ 

και τησ ποιϐτητασ ζωόσ. Βαςικϋσ αρχϋσ και ςτϐχοι τησ αγωγόσ υγεύασ. 

Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν τη ςυμπεριφορϊ υγεύασ των ατϐμων. Μοντϋλο 

πεποιθόςεων για την υγεύα. Θεωρύα τησ κοινωνικόσ μϊθηςησ. Διατροφικό 

αγωγό και τα ωφϋλει ςτον ϊνθρωπο και ςτην κοινϐτητα. χεδιαςμϐσ & 

εφαρμογό προγραμμϊτων διατροφικόσ αγωγόσ και προαγωγόσ υγεύασ ςτα 

ςχολεύα. Ηθικϊ διλόμματα και δυςκολύεσ ςτην εφαρμογό προγραμμϊτων 

διατροφικόσ αγωγόσ. Ανϊπτυξη μιασ παρϋμβαςησ διατροφικόσ αγωγόσ και 

χαρτογρϊφηςη τησ παρϋμβαςησ. Διατροφικϋσ οδηγύεσ και προςεγγύςεισ 

θεμϊτων ςε πληθυςμιακϋσ ομϊδεσ. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Μανιβσ Γιάννησ. Διατροφική αγωγή - Απβ τη θεωρία ςτην πράξη. Εκδ. 

Παςχαλίδησ, 2007. 

 Σριχβπουλοσ Δ, Καλαποθάκη Β, Πετρίδου Ε. Προληπτική Ιατρική και 

Δημβςια Τγεία . Eκδ. Ζήτα, 2000. 

 Αθαβαςίου Κυριάκοσ. Αγωγή υγείασ. Εκδ. Γρηγβρη, 2007. 

 

 

Δια τροφική Α ξιολόγης η  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 3Θ  

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 5 
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τόχοι του μαθήματοσ 

Σα μϊθημα αποςκοπεύ ςτην εξοικεύωςη των φοιτητών με τισ μεθϐδουσ που 

χρηςιμοποιοϑνται ςτο χώρο τησ υγεύασ για την αξιολϐγηςη τησ διατροφικόσ 

κατϊςταςησ του εξεταζομϋνου (βρϋφουσ, παιδιοϑ, ενόλικα και υπερόλικα) ςε 

επύπεδο ατϐμου ό πληθυςμοϑ ϐπωσ: ανϊκληςη 24ώρου, ημερολϐγιο 

καταγραφόσ και χρόςη ερωτηματολογύων ςυχνϐτητασ κατανϊλωςησ 

τροφύμων. Ανϊλυςη και αξιολϐγηςη τησ διαιτητικόσ πρϐςληψησ, εγκυρϐτητα 

μεθϐδων διαιτητικόσ πρϐςληψησ. ϑςταςη ςώματοσ με μεθϐδουσ ϐπωσ: η 

βιοηλεκτρικό εμπϋδηςη (ΒΙΑ), η απορροφηςιομετρύα ακτύνων Φ διπλόσ 

ενϋργειασ (DXA) και των υπερόχων ςτη διατροφικό αξιολϐγηςη. Μϋτρηςη και 

αξιολϐγηςη εργαςτηριακών δεικτών που ςχετύζονται με τον κύνδυνο για 

καρδιαγγειακϊ νοςόματα, ςακχαρώδη διαβότη, ςιδηροπενικό αναιμύα και 

οςτεοπϐρωςη. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Καταγραφό και αξιολϐγηςη τησ διαιτητικόσ πρϐςληψησ. Διατροφικό 

αξιολϐγηςη (ιςτορικϐ). Ikaria study. υνολικό ενεργειακό δαπϊνη. ϑςταςη 

ςώματοσ και μϋθοδοι ανϊλυςησ του ςώματοσ. Βιοχημικού δεύκτεσ.  

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Μανιβσ Γιάννησ. Διατροφική αξιολβγηςη - Διαιτολογικβ και ιατρικβ 

ιςτορικβ, ςωματομετρικοί, κλινική και βιοχημικοί δείκτεσ. Εκδ. Παςχαλίδησ, 

2006. 

 Rosalind S. Gibson. Principles of Nutritional Assessment, 2nd edition. Oxford 

University press, 1993 

 Lee D. Robert, Nieman C. David. Nutritional Assessment, 6th edition. 

McGraw-Hill, 2013. 

 

 

 



Οδηγός Σποσδών  Τμήμαηος Διαηροθής & Διαιηολογίας, Τ.Ε.Ι. Θεζζαλίας        ( 48 )                                 Καρδίηζα  2017 -18 

Δια τροφή ςτα  Σ τάδ ια τησ Ζωήσ Ι  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 6 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η βαθϑτερη κατανϐηςη των διατροφικών αναγκών 

του ανθρώπου ςτα διϊφορα ςτϊδια ζωόσ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα δοθεύ ςτισ 

διατροφικϋσ ςυςτϊςεισ ςτα αρχικϊ ςτϊδια τησ ζωόσ (εγκυμοςϑνη, θηλαςμϐσ, 

βρεφικό και παιδικό ηλικύα) του ανθρώπου. τϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η 

εξοικεύωςη των φοιτητών με τισ ιδιαύτερεσ διαιτητικϋσ απαιτόςεισ και τα 

προβλόματα που παρουςιϊζονται ςτα πρώτα ςτϊδια τησ ζωόσ του ανθρώπου 

και πωσ οι απαιτόςεισ και οι ιδιαιτερϐτητεσ αυτϋσ μποροϑν να μεταφραςτοϑν ςε 

διαιτητικό αγωγό ςε ατομικϐ επύπεδο.  

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ:  

Ειςαγωγό: Γενικϊ για τα ςτϊδια ζωόσ του ανθρώπου. Εγκυμοςϑνη: Λειτουργικϋσ 

και ανατομικϋσ αλλαγϋσ τησ εγκυμοςϑνησ. Ανϊπτυξη εμβρϑου. Διατροφό τησ 

εγκϑου. Διαταραχϋσ κατα την εγκυμοςϑνη. Θηλαςμϐσ: Παραγωγό και ςϑςταςη 

του μητρικοϑ γϊλατοσ. Διατροφό, Προαγωγό και προβλόματα του μητρικοϑ 

θηλαςμοϑ. Βρεφικό ηλικύα: Ανατομικϋσ αλλαγϋσ ςτο ςώμα του βρϋφουσ. 

Διατροφό του βρϋφουσ. Απαιτόςεισ ςε ενϋργεια και θρεπτικϊ ςυςτατικϊ. 

Επιλογϋσ τροφύμων. Θϋματα υγεύασ που ςχετύζονται με τη διατροφό του 

βρϋφουσ. Διατροφό των πρϐωρων βρεφών και αυτών με χαμηλϐ βϊροσ κατα τη 

γϋννηςη. Παιδικό ηλικύα: Βαςικϋσ αρχϋσ και ςυςτϊςεισ ςτη παιδικό ηλικύα. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ.  

Βιβλιογραφία:  

 Ζαμπέλασ Αντώνιοσ. Η Διατροφή ςτα τάδια τησ Ζωήσ 2η έκδοςη. Εκδ. 

Broken Hill Publishers, 2017. 
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 Brown E. Judith. Η Διατροφή ςτον κγκλο τησ ζωήσ, 5η έκδοςη. Εκδ. Λαγβσ 

Δημήτριοσ, 2016. 
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Ε ΄  Ε ξ ά μ η ν ο   π ο υ δ ώ ν  

 

 

Αςφάλ εια Τροφίμων και  Διαςφάλ ιςη Π οιότητασ  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ+2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 5 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

Σο μϊθημα αποςκοπεύ να καταςτόςει τουσ ςπουδαςτϋσ ικανοϑσ να εφαρμϐζουν 

τη διούκηςη ολικόσ ποιϐτητασ (TQM) ςτη βιομηχανύα τροφύμων, να εφαρμϐςουν 

ςτην πρϊξη τα ςυςτόματα διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ (HACCP-ISO 22000, ISO 

9000:2000, GMP, GLP, ιχνηλαςιμϐτητα, ISO 14000), γνωρύζοντασ και 

κατανοώντασ την κεύμενη νομοθεςύα. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Περιγραφό των γενικών αρχών για τη διαχεύριςη ποιϐτητασ. Οριςμού για την 

ποιϐτητα, περιγραφό ςυςτόματοσ ποιϐτητασ και των βαςικών αρχών 

διαχεύριςησ τησ ποιϐτητασ. Περιγραφό του ςυςτόματοσ  “Ανϊλυςη Κινδϑνων και 

Κρύςιμα ημεύα Ελϋγχου”[Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)]. 

Οφϋλη και κϐςτη απϐ την εφαρμογό ενϐσ υςτόματοσ Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ 

Σροφύμων (ΔΑΣ). Περιγραφό τησ προετοιμαςύασ για την ειςαγωγό του 

ςυςτόματοσ HACCP και τησ απαραύτητησ οργανωτικόσ δομόσ. Περιγραφό 

κινδϑνων (χημικού, φυςικού και βιολογικού) ςτισ πρώτεσ ϑλεσ, την παραγωγικό 

διαδικαςύα, την αποθόκευςη και διακύνηςη τροφύμων. Περιγραφό τησ 

ανϊπτυξησ ενϐσ αποτελεςματικοϑ ςϑςτημα HACCP και των επιμϋρουσ ςταδύων 

υλοπούηςησ. Προαπαιτοϑμενα προγρϊμματα υγιεινόσ - προϒποθϋςεισ για την 

εφαρμογό του HACCP (Prerequisite programs- PRPS). Περιγραφό των 

μϋτρων/προαπαιτοϑμενων για την παραγωγό αςφαλών προώϐντων τροφύμων 

και την εφαρμογό του HACCP. Περιγραφό τρϐπων διατόρηςησ του ςυςτόματοσ 
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HACCP (επιθεώρηςη του ςυςτόματοσ, ανϊλυςη των δεδομϋνων, αναγνώριςη 

καινοϑργιων κινδϑνων, ςυνεχόσ εκπαύδευςη και ενημϋρωςη του ςχεδύου 

HACCP). Πλεονεκτόματα εφαρμογόσ και πιςτοπούηςησ των ςυςτημϊτων 

διαχεύριςησ αςφϊλειασ των τροφύμων και η μετϊβαςη απϐ το ςϑςτημα HACCP 

ςτο ISO 22000. Εφαρμογό του ςυςτόματοσ HACCP ςτην μαζικό εςτύαςη ( 

Εςτιατϐριο – Ξενοδοχεύο). Ιχνηλαςιμϐτητα. Διαδικαςύα ειςαγωγόσ ςυςτόματοσ 

ιχνηλαςιμϐτητασ . 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Αρβανιτογιάννησ Ιωάννησ, άνδρου Δήμητρα, Κογρτησ Λάζαροσ, Αςφάλεια 

τροφίμων, 1η έκδoςη, Εκδ., University Studio Press Α.Ε.,2011. 

 Σςάκνησ Γιάννησ, Διαςφάλιςη Ποιβτητασ Σροφίμων, 1η έκδοςη, Εκδ. Α. 

Παπαςωτηρίου & ΙΑ Ι.Κ.Ε., 2008. 

 

Δια τροφή κα ι Μ ετα βολιςμ όσ ΙΙ  (Μ ικροςυςτατικά )  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 8 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

Σο μϊθημα ϋχει ςαν ςκοπϐ τη μελϋτη τησ φυςιολογικόσ διατροφόσ και τησ 

φυςιολογικόσ λειτουργύασ του ανθρώπινου μεταβολιςμοϑ και τη διϊκριςη των 

παρεκκλύςεων των παραπϊνω λειτουργιών προσ το παθολογικϐ. Αςχολεύται με 

τη μεταβολικό οδϐ των υδατανθρϊκων, των λιπών και των πρωτεώνών και την 

ϋκβαςη αυτών τϐςο ϐταν αυτϋσ εύναι φυςιολογικϋσ ϐςο και ϐταν αυτϋσ 

παρεκκλύνουν του φυςιολογικοϑ. Οι γνώςεισ που ϋχουν αποκτηθεύ απϐ τα 
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μαθόματα τησ βιοχημεύασ και φυςιολογύασ, θεωροϑνται απαραύτητεσ για την 

κατανϐηςη του προκεύμενου θϋματοσ. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ:  

Βιταμύνη C. Βιταμύνη  B1. Βιταμύνη  B2. Βιταμύνη  B3  (νιαςινη). Παντοθενικϐ οξϑ. 

Βιοτύνη. Υυλλικϐ οξϑ. Βιταμύνη B12. Βιταμύνη  B6. Βιταμύνη  A. Βιταμύνη  D. 

Βιταμύνη  E. Βιταμύνη  K. Mακροςτοιχεύα  ( Ca,  P,  Mg,  Na,  K,  Cl). Mικροςτοιχεύα  

( Fe,  Zn,  Cu,  Se,  Cr,  I,  Mn,  Pb,  F). Yπεριχνοςτοιχεύα  ( As,  Bo,  Ni,  Si,  Ba,  Co). 

ϑςταςη του ςώματοσ και ενεργειακό κατανϊλωςη 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Gropper S., Smith J., Groff J. Διατροφό και Μεταβολιςμϐσ. Εκδ. 

Παςχαλύδησ, 2008. 

 Brody T: Nutritional Biochemistry. Ed. Academic Press Inc., 1994. 

 Michael J Gibney, Macdonald A. Ian, Roche M. Helen. Διατροφό και 

 Μεταβολιςμϐσ, Επιμϋλεια Α.Ζαμπϋλασ, Επιςτημονικϋσ εκδ. Παριςιϊνου, 

2008. 

 

 

Φυς ική Δραςτηριότητα κα ι Υγεία  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 5 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η απϐκτηςη γνώςεων και η κατανϐηςη τησ 

αλληλεπύδραςησ μεταξϑ τησ ϊςκηςησ και ϊλλων τϑπων υγιεινόσ ςυμπεριφορϊσ. 

Η ανϊπτυξη ικανϐτητασ, αντύληψησ και διαχωριςμοϑ τησ δραςτηριϐτητασ  για 
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ψυχαγωγύα και ευρωςτύα απϐ την ϊςκηςη με απώτερο ςκοπϐ τον 

πρωταθλητιςμϐ ό την επύτευξη κϊποιων ςτϐχων που απαιτοϑν μεγϊλη 

επιβϊρυνςη. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Υυςικό δραςτηριϐτητα: Οφϋλη και κύνδυνοι. Ϊλεγχοσ τησ κατϊςταςησ υγεύασ 

πριν απϐ τη ςυμμετοχό ςε πρϐγραμμα φυςικόσ δραςτηριϐτητασ. 

Αυτοκαθοδηγουμϋνεσ μϋθοδοι και εκτύμηςη παραγϐντων κινδϑνου. Αερϐβια 

ϊςκηςη και αποτελϋςματα αυτόσ. Οφϋλη καλόσ φυςικόσ κατϊςταςησ μυών. 

Δραςτηριϐτητα, δύαιτα και ϋλεγχοσ βϊρουσ. Απϐδοςη ςτον αθλητιςμϐ και ςτην 

εργαςύα. Ηλικύα, δραςτηριϐτητα και ζωτικϐτητα Δραςτηριϐτητα και ποιϐτητα 

ζωόσ. Γόρανςη, Ωςκηςη και Αθλητιςμϐσ. Διαφορϋσ φϑλου, ϊςκηςησ και 

Αθλητιςμϐσ. Παχυςαρκύα Διαβότησ και Ωςκηςη. υνταγογρϊφηςη Ωςκηςησ και 

ευρωςτύα. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ.  

Βιβλιογραφία:  

 Φαςαπίδου Μαρία, Σςιλιγκίρογλου - Υαχαντίδου Άννα. Διατροφή για υγεία, 

άςκηςη και αθλητιςμβ. Εκδ.: University Studio Press, 2002. 

 Melvin H. Williams Διατροφή: Τγεία, Ευρωςτία & Αθλητική Απβδοςη. 

Επιμέλεια Ελληνικήσ Έκδοςησ Λ. . υντώςησ, Έκδ: Παςχαλίδησ, 2003. 

 Ronald J. Maughan, Loyise M. Burke. Αθλητική Διατροφή. Επιμ. Ελληνικήσ 

Έκδοςησ: Λ. . υντώςησ. Εκδ. Παςχαλίδησ, 2006. 

 

 

Σ χεδιαςμ όσ Διαιτολογίου γ ι α Φυς ιολ ογ ικέσ 
Καταςτάς εισ   

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 5 

 



Οδηγός Σποσδών  Τμήμαηος Διαηροθής & Διαιηολογίας, Τ.Ε.Ι. Θεζζαλίας        ( 54 )                                 Καρδίηζα  2017 -18 

τόχοι του μαθήματοσ 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η γνώςη βαςικών αρχών τησ διατροφόσ και του 

ςχεδιαςμοϑ ενϐσ διαιτολογύου, καθώσ επύςησ και η κατανϐηςη των μεθϐδων 

ςυλλογόσ και ανϊλυςησ διατροφικών πληροφοριών για την αξιολϐγηςη των 

διατροφικών αναγκών ενϐσ ατϐμου. Σελικϐσ ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η 

γνώςη ςυγγραφόσ διαιτολογύου ςε ϐλα τα ςτϊδια τησ ζωόσ. 

Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ φούτηςησ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, οι ςπουδαςτϋσ 

θα εύναι ςε θϋςη να κατανοοϑν βαςικϋσ αρχϋσ τησ διατροφόσ, να 

αντιλαμβϊνονται το ρϐλο τησ δύαιτασ, των θρεπτικών ςυςτατικών και τισ 

διατροφικϋσ απαιτόςεισ του ατϐμου, να γνωρύζουν τισ βαςικϋσ αρχϋσ μιασ 

ςωςτόσ και ιςορροπημϋνησ δύαιτα και τϋλοσ να γνωρύζουν τα εργαλεύα 

αξιολϐγηςησ τησ διατροφικόσ κατϊςταςησ ενϐσ ατϐμου και πωσ αυτϊ 

χρηςιμοποιοϑνται ςε μια ερευνητικό διαδικαςύα. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ:  

Ιςτορικϐ ατϐμου - ϊςκηςη πρϊξησ μεταξϑ των ςπουδαςτών. Ωςκηςη ςτο 

εργαςτόριο για τον  υπολογιςμϐ του  Βαςικοϑ τουσ Μεταβολιςμοϑ. Ωςκηςη 

πρϊξησ για τον υπολογιςμϐ των ιςοδυνϊμων των τροφύμων. Ωςκηςη  για τον 

υπολογιςμϐ διατροφικών απαιτόςεων. Ωςκηςη για ςϑνταξη διαιτολογύου ςε 

παχϑςαρκο ϊτομο. Ωςκηςη  για ςϑνταξη διαιτολογύου ςε λιπϐςαρκο ϊτομο. 

Ωςκηςη  για ςϑνταξη ιςοθερμιδικοϑ διαιτολογύου. Τπολογιςμϐσ ϋτοιμου 

γεϑματοσ, ςε Κcal, ΠρωτεϏνεσ, Λύπη, Τδατϊνθρακεσ. Ωςκηςη  για την αξιολϐγηςη 

παιδιοϑ. Ωςκηςη  για παχϑςαρκη ϋγκυο. Ωςκηςη  για ϋφηβη ϋγκυο. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Michael J. Gibney, Susan A. Lanham-New, Aedin Cassidy, Hester H. Vorster. 

Ειςαγωγή ςτη Διατροφή του Ανθρώπου, 2η έκδοςη. Επιμέλεια: Αντωνία 

Ματάλα, Μαίρη Γιαννακογλια. Εκδ. Παριςιάνου, 2015. 

 ταγροσ Σ. Πλέςςασ. Διαιτητική του Άνθρώπου, 4η έκδοςη. Εκδ.: 

Υάρμακον-Σγποσ, 2010. 
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 Γεώργιοσ Παπανικολάου. γγχρονη Διατροφή - Διαιτολογία. Δίαιτεσ για 

βλεσ τισ παθήςεισ, 7η έκδοςη. Εκδ.: Θυμάρι, 2009. 

 Kiess W., Marcus C., Wabitsch M. Η Παχυςαρκία ςτην Παιδική και Εφηβική 

ηλικία. Εκδ.: Παςχαλίδη, 2011. 

 

 

Ε ργοφυς ιολ ογ ία (Ε .Υ.)  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ/Επιλογό 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ  

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 3,5 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

Ο ςκοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η κατανϐηςη των βιολογικών προςαρμογών που 

προκαλεύ το μυώκϐ ϋργο του ανθρώπου. Σο μϊθημα ϋχει ςαν γνωςτικϐ 

αντικεύμενο τη μελϋτη των βιολογικών προςαρμογών που προκαλεύ το μυώκϐ 

ϋργο και κατ’ επϋκταςη τη μεγιςτοπούηςη τησ απϐδοςησ του ανθρώπινου 

οργανιςμοϑ. Αντικεύμενο τησ εργοφυςιολογύασ αποτελοϑν: η εργομετρύα, η 

διατροφό και η αϑξηςη αθλητικόσ απϐδοςησ, η μεταφορϊ ενϋργειασ, η μϋτρηςη 

τησ ενεργειακόσ δαπϊνησ, ο προςδιοριςμϐσ τησ αναερϐβιασ ικανϐτητασ, ο 

προςδιοριςμϐσ τησ αερϐβιασ ικανϐτητασ, ο προςδιοριςμϐσ τησ μυώκόσ δϑναμησ, 

ο προςδιοριςμϐσ τησ ευκινηςύασ και ευελιξύασ, ο προςδιοριςμϐσ τησ ςϑςταςησ 

ςώματοσ και τϋλοσ ο προςδιοριςμϐσ του stress τησ ϊςκηςησ ςε αςθενεύσ 

καρδιαγγειακϊ νοςόματα. 

 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Μυώκό ςυςτολό. Μυώκό απϐδοςη. Πηγϋσ μυώκόσ ενϋργειασ. Αναερϐβια ικανϐτητα. 

Αερϐβια ικανϐτητα. Διατροφό και ωματικό απϐδοςη. Θερμορϑθμιςη κατϊ την 

ϊςκηςη. ωματικό ςϑςταςη. Προςδιοριςμϐσ μυώκόσ δϑναμησ και ευκινηςύασ. 
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Προςδιοριςμϐσ αερϐβιασ ικανϐτητασ. Κλινικό Εργοφυςιολογύα. Ωςκηςη & Σρύτη 

ηλικύα. Ωςκηςη ςε αςθενεύσ με καρδιαγγειακϋσ παθόςεισ. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Κλειςογρασ Β. Εργοφυςιολογία, 2η έκδοςη. Εκδ.: Παςχαλίδη, 2011. 

 Φανιώτησ Υραγκίςκοσ. Εργοφυςιολογία. Εκδ.: Ιατρικέσ εκδβςεισ Λίτςασ, 

2008. 

 

 

 

Βιοπλη ροφορική (Ε .Υ.)  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ/Επιλογό 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ  

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 3,5 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

κοπϐσ τησ Βιοπληροφορικόσ εύναι η παρουςύαςη των θεμελιωδών γνώςεων και 

των μεθϐδων που απαιτοϑνται για την αντιμετώπιςη πρακτικών εφαρμογών 

και ερευνητικών αναγκών απϐ τουσ Διαιτολϐγουσ και Διατροφολϐγουσ. τϐχοσ 

του μαθόματοσ εύναι να διδϊξει ςτουσ ςπουδαςτϋσ την αξύα και τη 

λειτουργικϐτητα τησ Βιοπληροφορικόσ ςτην επιςτόμη που υπηρετοϑν. 

υγκεκριμϋνα ςτη χρόςη και εφαρμογό ϐρων και μεθϐδων τησ Βιοπληροφορικόσ 

ςτη Διατροφό και ςτη Διαιτολογύα, ςτην εξοικεύωςη των ςπουδαςτών με τισ 

βαςικϋσ αρχϋσ και τεχνικϋσ τησ επιςτόμησ τησ Βιοπληροφορικόσ, ςτην 

περιγραφό προβλημϊτων διαχεύριςησ βιολογικών δεδομϋνων, ςτην ανϊπτυξη 

αλγορύθμων επύλυςησ προβλημϊτων βιολογικών δεδομϋνων, που ςχετύζονται με 

τη Διατροφό και τη Διαιτολογύα και τϋλοσ ςτη διαχεύριςη βιολογικών δεδομϋνων 

Διατροφόσ-Διαιτολογύασ ςε βϊςεισ δεδομϋνων. 
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Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Ειςαγωγό: Οι ανϊγκεσ που οδόγηςαν ςτην επιςτόμη τησ Βιοπληροφορικόσ, 

ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ βιολογύασ (DNA, RNA, πρωτεϏνεσ), ςκοπϐσ και ιςτορύα τησ 

Βιοπληροφορικόσ. Εφαρμογϋσ. Σομεύσ ϋρευνασ: Βαςικού τομεύσ ϋρευνασ ςτη 

Βιοπληροφορικό, Παρουςύαςη, Εφαρμογϋσ. Βιοπληροφορικό-Διαδύκτυο: Η 

Βιοπληροφορικό μϋςω διαδικτϑου. Πηγϋσ πληροφϐρηςησ ςτο διαδύκτυο. 

Εφαρμογϋσ Βιοπληροφορικόσ ςτο Διαδύκτυο. Αλγϐριθμοι. Ειςαγωγό ςτουσ 

αλγορύθμουσ διαχεύριςησ και αποθόκευςησ δεδομϋνων (βιοδραςτικϊ και 

θρεπτικϊ ςυςτατικϊ των τροφύμων). Ειςαγωγό ςτουσ αλγορύθμουσ δυναμικοϑ 

προγραμματιςμοϑ. Τλοπούηςη αλγορύθμων με ψευδοκώδικα και γλώςςα 

προγραμματιςμοϑ. Εφαρμογϋσ ςτουσ αλγορύθμουσ ςτη Βιοπληροφορικό. Βϊςεισ 

Δεδομϋνων: διαχεύριςησ βιολογικών δεδομϋνων, ανϊκτηςη πληροφοριών απϐ 

βιολογικϋσ βϊςεισ δεδομϋνων. Βϊςεισ Δεδομϋνων: (τούχιςη αλληλουχιών κατϊ 

ζεϑγη, ανϊλυςη ομοιϐτητασ αλληλουχιών). Τλοπούηςη βιoλογικών βϊςεων 

δεδομϋνων. Βιοπληροφορικό: Δυνατϐτητεσ και προοπτικϋσ. υνολικό εκτύμηςη 

και ανακεφαλαύωςη τησ ϑλησ του μαθόματοσ.  

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 οφία Κοςςιδά. Βιοπληροφορική. Εκδ.: Εκδβςεισ Νέων Σεχνολογιών, 2009. 

 Edwart H. Shortliffe, James J. Cimino,  Βιοπληροφορική - Εφαρμογέσ 

Τπολογιςτών ςτη Υροντίδα Τγείασ και τη Βιοΰατρική. Επιμέλεια: Ιωάννησ 

Μαντάσ, Εκδ.: Παςχαλίδη, 2013. 

 

 

Φα ρμακολογία  (Ε .Υ.)  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ/Επιλογό 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ  

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 3,5 
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τόχοι του μαθήματοσ 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η παρουςύαςη και ανϊλυςη των βαςικών και  

θεμελιωδών αρχών τησ γενικόσ Υαρμακολογύασ. Ο φοιτητόσ μετϊ το πϋρασ τησ 

διδαςκαλύασ του μαθόματοσ πρϋπει να γνωρύζει βαςικϊ ςτοιχεύα τησ δρϊςησ των 

διαφϐρων φαρμϊκων, ςτοιχεύα φαρμακοκινητικόσ, ςτοιχεύα αλληλεπύδραςησ, 

ανεπιθϑμητεσ ενϋργειεσ, την αξύα τησ ςυμμϐρφωςησ του αςθενοϑσ ςτη λόψη τησ 

αγωγόσ και ςτην αποφυγό τησ ϊκριτησ πολυφαρμακύασ. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Ειςαγωγό ςτισ βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ φαρμακολογύασ. κοπϐσ τησ φαρμακολογύασ 

- ονοματολογύα φαρμϊκων. Μηχανιςμού δρϊςησ των φαρμϊκων ςτον 

οργανιςμϐ. Βαςικϋσ αρχϋσ φαρμακοκινητικόσ. Μεταβολιςμϐσ φαρμϊκων - 

καμπϑλεσ απομϊκρυνςησ. Οδού χορόγηςησ φαρμϊκων - πλεονεκτόματα και 

μειονεκτόματα. Ανεπιθϑμητεσ ενϋργειεσ των φαρμϊκων. 

Υαρμακογονιδιωματικό - εξατομικευμϋνη φαρμακευτικό αγωγό. Αςφϊλεια και 

αποτελεςματικϐτητα των φαρμϊκων. Αλληλεπιδρϊςεισ  φαρμϊκων  

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Randa Hilal-Dandan, Laurence L. Brunton. Η Υαρμακολογική Βάςη τησ 

Θεραπευτικήσ, 2η έκδοςη. Εκδ.: Broken Hill Publishers, 2015. 

 W. Renee Acosta. Υαρμακολογία, 2η έκδοςη. Εκδ.: Λαγβσ Δημήτριοσ, 2016.  

 Καρακιουλάκησ Δ. Γιώργοσ. Γενική φαρμακολογία, 2η έκδοςη. Εκδ.: 

University Studio Press, 1999.  

 

 

Συμ βουλ ευ τική τησ Δια τροφήσ (Ε .Υ.)  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ/Επιλογό 

Προαπαιτούμενα: - 
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Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ  

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 3,5 

 

τόχοι του μαθήματοσ  

Σο μϊθημα πραγματεϑεται αρχϋσ ςτη υμβουλευτικό τησ Τγεύασ. Ειςϊγει ϋννοιεσ 

που ςχετύζονται με την παρϋμβαςη ςτη διατροφό και τη ςημαςύα τησ 

προςκϐλληςησ ςε παρεμβϊςεισ τησ διατροφόσ, τη διατροφικό αξιολϐγηςη ςε 

επύπεδο ατϐμου αλλϊ  και πληθυςμοϑ, τα μοντϋλα τροποπούηςησ τησ 

ςυμπεριφορϊσ. κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η απϐκτηςη γνώςεων απϐ τουσ 

ςπουδαςτϋσ/ριεσ ςτον τομϋα τησ υμβουλευτικόσ Διατροφόσ. τϐχοσ του 

μαθόματοσ εύναι να εφοδιϊςει τουσ ςπουδαςτϋσ/ριεσ με γνώςεισ για την 

πρϐληψη, αγωγό και προαγωγό τησ υγεύασ και τα χαρακτηριςτικϊ του καλοϑ 

ςυμβοϑλου.  

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Ειςαγωγό ςτισ βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ Δημϐςιασ Τγεύασ- Ωςκηςη τησ Δημϐςιασ 

Τγεύασ. Διατροφικϋσ παρεμβϊςεισ – Η ςημαςύα τησ προςκϐλληςησ ςτην 

παρϋμβαςη. Μϋθοδοι αξιολϐγηςησ τησ προςκϐλληςησ ςτισ διατροφικϋσ 

ςυςτϊςεισ. Διατροφικϋσ Παρεμβϊςεισ. Μοντϋλα τροποπούηςησ ςυμπεριφορϊσ. 

Τπϐδειγμα ταδύων Αλλαγόσ ό Διαθεωρητικϐ μοντϋλο. Γνωςιακό Κοινωνικό 

Θεωρύα. Τπϐδειγμα Πεπούθηςησ Τγεύασ. Ο ρϐλοσ του διαιτολϐγου ςτην 

τροποπούηςη των διαιτητικών ςυνηθειών και ςυμπεριφορών. Σροφικϋσ 

επιλογϋσ και διαιτητικϋσ προτιμόςεισ. Θεωρύεσ Ερμηνεύασ τησ Διαιτητικόσ 

υμπεριφορϊσ. Φαρακτηριςτικϊ καλοϑ ςυμβοϑλου. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Zafra Cooper, Christopher G. Fairburn, Deborah M. Hawker. Επιμέλεια: 

Γρηγβρησ ίμοσ. Γνωςτική-ςυμπεριφορική θεραπεία τησ παχυςαρκίασ Εκδ.: 

Πατάκη, 2007. 

 Corey Gerald. Επιμέλεια: Ευαγγελία Κοτρώτςιου. Θεωρία και Πρακτική τησ 

υμβουλευτικήσ και τησ Χυχοθεραπείασ. Εκδ.: Έλλην, 2005. 
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 Σ ΄  Ε ξ ά μ η ν ο   π ο υ δ ώ ν  

 

 

Νομ οθες ία Τροφ ίμων κα ι Δεοντολ ογ ία 
Επαγγ έλμα τοσ  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ/Επιλογόσ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 5 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι να καταςτόςει τουσ ςπουδαςτϋσ ικανοϑσ να 

κατανοοϑν τισ ηθικϋσ θεωρύεσ και τη δεοντολογικό θεώρηςη. Παρϊλληλα να 

εξοικειωθοϑν με τουσ εθνικοϑσ και διεθνεύσ κώδικεσ ηθικών καθηκϐντων και με το 

τρϋχον νομικϐ καθεςτώσ ςε επιςτημονικϊ θϋματα του τομϋα τουσ. Με αυτϐν τον 

τρϐπο θα ειςαγϊγει το ςπουδαςτό ςτισ βαςικϋσ ϋννοιεσ και αρχϋσ τησ 

επαγγελματικόσ ηθικόσ ςε θϋματα ευημερύασ των πολιτών, διατόρηςησ των 

φυςικών πϐρων, ϐπωσ επύςησ ςτην περιγραφό και κριτικό ςυζότηςη θεμϊτων 

πολιτιςτικόσ αντύληψησ, βελτύωςησ τησ ποιϐτητασ και ηθικόσ πρακτικόσ ςτο 

μϊρκετινγκ. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Ηθικό-Δεοντολογύα: βαςικϋσ ϋννοιεσ, οριςμού. Σρϐποι δεοντολογικόσ θεώρηςησ-

εύδη ηθικών θεωριών και προβληματικϋσ τουσ (Δεοντοκρατύα, ωφελιμιςμϐσ, 

ςυμβολαιοκρατύα).  Διεθνεύσ και Εθνικού κώδικεσ ηθικών καθηκϐντων. Υιλοςοφικϋσ 

και Νομικϋσ Προςεγγύςεισ. Ανατομύα των Ηθικών διλημμϊτων. Η Μεθοδολογύα τησ 

απϐφαςησ. Η προςωπικϐτητα του  πτυχιοϑχου καθοριςτικϐσ παρϊγοντασ τησ 

απϐφαςησ. Η ευθϑνη τησ απϐφαςησ. Σα δικαιώματα και οι ανϊγκεσ των πολιτών 

και των καταναλωτών. Εργαςιακό ηθικό. Επιςτημονικό ηθικό. Επιςτημονικϋσ 

δημοςιεϑςεισ. Οι ηθικϋσ διαςτϊςεισ ςτην παραγωγό, διακύνηςη, μϊρκετινγκ και 

κατανϊλωςη τροφύμων και ποτών απϐ την ϊποψη τησ αςφϊλειασ, τησ υγιεινόσ, 
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καταλληλϐτητασ, νοθεύασ, και εμπορύασ ςε εθνικϐ και διεθνϋσ επύπεδο. Βιοηθικό και 

βιοτεχνολογύα-γενετικό μηχανικό. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Κυρανάσ Ευςτράτιοσ. Πρβςθετα Σροφίμων και Νομοθεςία, 2η έκδοςη.Εκδ.: 

Σζιβλα, 2016. 

 Keir Lucille, Wise Barbara, Krebs Connie. Δεοντολογία Επαγγελμάτων 

Τγείασ και Πρβνοιασ. Εκδ.: Έλλην, 2002. 

 Ζαμπετάκησ Ι., Καραντώνησ Φ., Κιρκιλλήσ Φρ., Παντελβγλου Αθ., ταςινβσ ., 

Θεοχάρησ τ. Εκδ. ταμογλη Α.Ε., 2011. 

 

 

Δια τροφή ςτα  Σ τάδ ια τησ Ζωήσ ΙΙ  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 8 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η βαθιϊ κατανϐηςη των διατροφικών αναγκών, 

διατροφικών διαταραχών και των διατροφικών παρεμβϊςεων που γύνονται ςτα 

ςτϊδια ζωόσ του ανθρώπου. Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα δοθεύ ςτα ςτϊδια τησ 

Νηπιακόσ, Παιδικόσ, Προεφηβικόσ κι Εφηβικόσ ηλικύασ, ϐπωσ και ςτη διατροφό 

Ενηλύκων και ατϐμων Σρύτησ ηλικύασ. 

Μετϊ την επιτυχό περϊτωςη τησ περιϐδου μϊθηςησ του ςυγκεκριμϋνου 

μαθόματοσ, οι ςπουδαςτϋσ πρϋπει να ϋχουν εξοικειωθεύ με τισ διατροφικϋσ 

ανϊγκεσ ςε ϐλα τα ςτϊδια τησ ζωόσ του ανθρώπου, να γνωρύζουν τισ αλλαγϋσ 

ςτην φυςιολογύα του ςώματοσ και του γενικϐτερου μεταβολιςμοϑ που 
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λαμβϊνουν χώρα κατϊ την διϊρκεια του κϑκλου ζωόσ του ανθρώπου και πωσ 

αυτϊ επηρεϊζουν τισ ανϊγκεσ πρϐςληψησ τροφόσ. Παρϊλληλα να αναπτϑξουν 

τισ απαραύτητεσ γνωςτικϋσ δεξιϐτητεσ ςχετικϊ με τισ διαιτητικϋσ ανϊγκεσ των 

παιδιών, των εφόβων, των ενόλικων και των ατϐμων τρύτησ ηλικύασ, για τη 

διατόρηςη τησ υγεύασ τουσ και την επύτευξη μακροζωϏασ και να ςχεδιϊζουν 

διαιτολϐγια που προωθοϑν την υγεύα ςε ςυγκεκριμϋνα ςτϊδια ζωόσ του 

ανθρώπου. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ: 

Ειςαγωγό: ϑντομη επανϊληψη των ςταδύων ζωόσ του ανθρώπου. Διατροφό 

νηπύων και παιδιών προςχολικόσ ηλικύασ. Ανϊγκεσ ςε ενϋργεια και θρεπτικϊ 

ςυςτατικϊ παιδιών ςχολικόσ ηλικύασ. ωματικό και νοητικό ανϊπτυξη. 

Διαταραχϋσ και παρεμβϊςεισ που γύνονται ςε παιδιϊ ςχολικόσ ηλικύασ. 

Διατροφικϋσ ανϊγκεσ ςε παιδιϊ με ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ φροντύδασ. Διατροφό 

κατϊ την εφηβικό ηλικύα. Διατροφικϋσ ανϊγκεσ, πρϐςληψη και επϊρκεια ςτουσ 

εφόβουσ. Διατροφό ενηλύκων. Διαταραχϋσ και παρεμβϊςεισ ςτην διατροφό 

ενηλύκων. Διατροφό κατϊ την τρύτη ηλικύα. Διαταραχϋσ και παρεμβϊςεισ που 

γύνονται ςτουσ ηλικιωμϋνουσ.  

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Judith E. Brown. Η διατροφή ςτον κγκλο τησ ζωήσ, 5η έκδοςη. Εκδ.: Λαγβσ 

Δημήτριοσ, 2015. 

 Παπαηλιογ Η. Αςπαςία. Δίαιτα: Θεωρία και Πράξη. Εκδ.: Παςχαλίδησ, 1993 

 

 

Κλ ιν ική  Διατροφή Ι   

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 2Ε 
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Διδακτικέσ Μονάδεσ: 7 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να αποκτόςουν οι ςπουδαςτϋσ ϋνα ιςχυρϐ 

θεωρητικϐ υπϐβαθρο για την κλινικό πρϊξη. Σα προβλόματα που ςχετύζονται με 

την κλινικό διατροφό εύναι ιδιαύτερα ενδιαφϋροντα, αφοϑ το εύδοσ τησ 

διατροφόσ επηρεϊζει ϐλεσ τισ λειτουργύεσ του οργανιςμοϑ και ενϋχεται ςτην 

πρϐκληςη και θεραπεύα των παθόςεων. 

Οι ςπουδαςτϋσ πρϋπει εύναι ςε θϋςη να κατανοοϑν τη διαδικαςύα τησ 

διατροφικόσ φροντύδασ και να εξοικειωθοϑν με τα ϋγγραφα/εργαλεύα που 

χρηςιμοποιοϑνται ςτην ερευνητικό διαδικαςύα. ϐπωσ επύςησ να κατανοοϑν τον 

ςημαντικϐ ρϐλο τησ διατροφόσ τϐςο ςτην πρϐληψη ϐςο και ςτη θεραπεύα των 

παθολογικών καταςτϊςεων. Παρϊλληλα να αξιολογοϑν τουσ δεύκτεσ 

διατροφικόσ κατϊςταςησ, με ςκοπϐ την εκτύμηςη των αναγκών ςτην κλινικό 

πρακτικό και να ςχεδιϊζουν διαιτητικϊ ςχόματα ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ του 

αςθενό.  

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ: 

Ειςαγωγό ςτη διαδικαςύα διατροφικόσ φροντύδασ. χϋδιο διατροφικόσ 

φροντύδασ: Αρχεύα, ϋγγραφα και εργαλεύα. Αξιολϐγηςη του αςθενοϑσ ςχετικϊ με 

τον διατροφικϐ κύνδυνο, τα κλινικϊ ςημεύα και τουσ βιοχημικοϑσ δεύκτεσ. 

Αξιολϐγηςη Διατροφικόσ Κατϊςταςησ Αςθενοϑσ –Εργαλεύα Διατροφικόσ 

Αξιολϐγηςησ. Τποθρεψύα και οι μηχανιςμού αυτόσ. Διατροφικό Τποςτόριξη 

Νοςηλευϐμενου Αςθενό – Δύαιτεσ Νοςοκομεύου. Βαςικϋσ Αρχϋσ Εντερικόσ 

Διατροφόσ. Βαςικϋσ Αρχϋσ Παρεντερικόσ Διατροφόσ. Κακό Θρϋψη ςτην Παιδικό 

Ηλικύα. Ηθικϊ Διλόμματα ςε Θϋματα Διατροφόσ 

 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ, με 

ςυμμετοχό ςτο βαθμϐ 50%-50%. 

Βιβλιογραφία:  
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 Ζαμπέλασ Α. Κλινική Διαιτολογία και Διατροφή με τοιχεία Παθολογίασ. 

Εκδ.: Παςχαλίδησ, 2007. 

 Nutrition Society (ed.): Clinical Nutrition. Blackwell Science, Inc., 2001 

 M. J. Gibney, M. Elia, O. Ljungqvist, J. Dowsett. Επιμέλεια: Κοντογιάννη Μ. & 

Μανιβσ Ι. Κλινική Διατροφή. Εκδ.: Παριςιάνου, 2010. 

 

Επ ιδημ ιολογ ία τησ Δια τροφήσ  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 6,5 

 

τόχοι του μαθήματοσ  

H μϋτρηςη και περιγραφό τησ νοςηρϐτητασ και θνηςιμϐτητασ ενϐσ πληθυςμοϑ. 

Ο ϋλεγχοσ τησ χρονικόσ εξϋλιξησ μιασ νϐςου. Η ανακϊλυψη αιτιολογικών 

παραγϐντων που προκαλοϑν µια νϐςο (επαγωγικό Επιδημιολογύα). � Η μελϋτη 

των ςυνθηκών και των αιτιών που προκαλοϑν επιδημύεσ (monitoring) - για 

παρϊδειγμα κϊπνιςμα και καρκύνοσ των πνευμϐνων. � Η κατανϐηςη τησ 

ιςτορύασ των νοςημϊτων (για πρϐληψη και ϋλεγχο - screening). � H ταξινϐμηςη 

των νοςημϊτων. � Ο προγραμματιςμϐσ, οργϊνωςη και αξιολϐγηςη των 

υπηρεςιών υγεύασ. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Οριςμϐσ τησ επιδημιολογύασ (κατανομό – πληθυςμϐσ φαινϐμενα υγεύασ, 

νοςηρϐτητα – θνηςιμϐτητα). Ιςτορικό βϊςη τησ Επιδημιολογύασ. Εφαρμογϋσ για 

την εκτύμηςη τησ κατϊςταςησ υγεύασ των πληθυςμών και τησ παροχόσ 

υπηρεςιών υγεύασ. Εφαρμογϋσ ςχετιζϐμενεσ με την αιτιολογύα τησ νϐςου. 

Οριςμού αρύθμηςησ, αναλογύα πηλύκου και δεύκτη. Αδρού και ειδικού δεύκτεσ. 

Περιγραφικό Επιδημιολογύα (χαρακτηριςτικϊ των ατϐμων). Πειραματικϋσ και 

παρατηρητικϋσ προςεγγύςεισ. Μελϋτεσ αςθενών μαρτϑρων. Επιδημύεσ, οριςμού, 

αρχϋσ διερεϑνηςησ επιδημιών και μεταδιδομϋνων νοςημϊτων. Μελϋτεσ 
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πρϐγνωςησ, προγνωςτικού παρϊγοντεσ, προγνωςτικού δεύκτεσ, ανϊλυςη 

επιβύωςησ. Θεραπευτικϋσ μϋθοδοι, κλινικϋσ δοκιμϋσ. Πρϐληψη- 

προςυμπτωματικϐσ ϋλεγχοσ. υςτηματικϊ ςφϊλματα, ςυγχυτικού παρϊγοντεσ. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Friis Robert H.,Sellers Thomas A. Επιμέλεια: Κυριβπουλοσ Ι., Αθαναςάκησ Κ. 

Επιδημιολογία και δημβςια υγεία. Εκδ. Παςχαλίδη, 2008. 

 Δημοςθένησ Β. Παναγιωτάκοσ. Μεθοδολογία τησ έρευνασ & τησ ανάλυςησ 

δεδομένων για τισ επιςτήμεσ τησ υγείασ, 2η έκδοςη. Εκδ.: Διβνικοσ. 

 Richard Farmer, Ross Lawrenson, David Miller. Επιμέλεια: Μπαμπάτςικου 

Π.Υωτογλα & Κουτήσ Κ. Φαρίλαοσ. Επιδημιολογία και Ιατρική Δημβςιασ 

Τγείασ, 5η έκδοςη. Εκδ.: Παριςιάνου, 2011.  

 

 

Δια τροφικά Καταναλωτικά Πρότυπα (Ε .Υ.)  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ/Επιλογόσ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ  

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 3,5 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι ο φοιτητόσ να εύναι ςε θϋςη να κατανοεύ τον τρϐπο 

διαμϐρφωςησ διαφορετικών διατροφικών και καταναλωτικών προτϑπων, με 

ςτϐχο την αντύληψη των ιδιαιτεροτότων που μπορεύ να υπϊρχουν ςε επύπεδο 

κοινωνιών αλλϊ και ατομικϐ. Η κατανϐηςη του τρϐπου διαμϐρφωςησ 

διαφορετικών διατροφικών και καταναλωτικών προτϑπων ανϊ τον κϐςμο. Πιο 

ςυγκεκριμϋνα, με την ολοκλόρωςη του μαθόματοσ ο ςπουδαςτόσ θα πρϋπει να 

κατανοεύ τισ τροφικϋσ επιλογϋσ και διατροφικϋσ προτιμόςεισ που επηρεϊζουν 
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την διαμϐρφωςη διαφϐρων διατροφικών και καταναλωτικών προτϑπων, να 

αντιλαμβϊνεται τον ρϐλο των βιολογικών, πολιτιςμικών και ψυχοκοινωνικών 

παραμϋτρων που διαμορφώνουν τα διϊφορα διατροφικϊ πρϐτυπα, καθώσ και 

να αντιλαμβϊνεται τον ρϐλο ιδιαύτερων παραγϐντων που υπϊρχουν ςτισ 

διϊφορεσ κοινωνύεσ, ϐπωσ η θρηςκεύα και το κοινωνικϐ περιβϊλλον, οι οπούοι 

επύςησ ςυμβϊλλουν ςτη διαμϐρφωςη των διαφϐρων διατροφικών προτϑπων. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Ειςαγωγό ςτισ ϋννοιεσ των διατροφικών και καταναλωτικών προτϑπων. 

Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν τισ τροφικϋσ επιλογϋσ. Θρηςκεύεσ, λαού και 

διατροφικϋσ ςυνόθειεσ. Σϊςεισ και πρϐτυπα κατανϊλωςησ τροφόσ ανϊ τον 

κϐςμο. Αμερικϊνικα διατροφικϊ και καταναλωτικϊ πρϐτυπα. Η μεςογειακό 

δύαιτα. Κατηγορύεσ φυτοφαγύασ, θετικϋσ και αρνητικϋσ επιδρϊςεισ. Πρϐτυπα 

κατανϊλωςησ αλκοϐλ. Διϊςημεσ δύαιτεσ για απώλεια βϊρουσ και η 

αποτελεςματικϐτητα αυτών. Λειτουργικϊ τρϐφιμα, ιςχυριςμού υγεύασ και 

καταναλωτόσ. Οφϋλη και προβληματιςμού για τα γενετικϊ τροποποιημϋνα 

τρϐφιμα. Η επύδραςη των διαφϐρων ςυνθηκών του περιβϊλλοντοσ ςτην 

κατανϊλωςη τροφόσ. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία: Κωνςταντύνοσ Δ. Αποςτολϐπουλοσ. Σρϐφιμα και Καταναλωτόσ. 

Εκδ.: Ελληνοεκδοτικό, 2009. 

 

Διοίκηςη Α νθρωπ ίνων Π όρων  κα ι Διαπροςωπικέσ 
Σ χές εισ  (Ε .Υ.)  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ/Επιλογόσ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ  

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 3,5 
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τόχοι του μαθήματοσ 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η κατανϐηςη των βαςικών αρχών διούκηςησ και 

οργϊνωςησ μιασ ςϑγχρονησ επιχεύρηςησ, δύνοντασ ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτη 

διούκηςη και διαχεύριςη του ανθρώπινου δυναμικοϑ ώςτε οι φοιτητϋσ και 

αυριανϊ ςτελϋχη ενϐσ οργανιςμοϑ ό μιασ επιχεύρηςησ να εύναι ςε θϋςη να 

διοικόςουν και να οργανώςουν ϋνα τμόμα του/τησ ό και να διοικόςουν 

αποτελεςματικϊ τη δικό τουσ επιχεύρηςη, μϋςα απϐ ςϑγχρονεσ αρχϋσ, μεθϐδουσ 

και κανϐνεσ τησ διοικητικόσ επιςτόμησ και επικοινωνύασ. Με την ολοκλόρωςη 

του μαθόματοσ ο/η φοιτητόσ/τρια θα πρϋπει να γνωρύζει πώσ λειτουργεύ μια 

ςϑγχρονη επιχεύρηςη, πώσ τύθενται οι ςτϐχοι, πωσ καταςτρώνονται τα 

προγρϊμματα και πωσ λαμβϊνονται οι αποφϊςεισ μϋςα ςτην επιχεύρηςη και να 

ςυντϊςςει ϋνα ςϑγχρονο, ευϋλικτο και αποτελεςματικϐ οργανϐγραμμα για την 

επιχεύρηςη που θα απαςχοληθεύ. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Βαςικϋσ ϋννοιεσ διούκηςησ επιχειρόςεων (ϋννοιεσ, περιβϊλλον, μορφϋσ 

επιχειρόςεων, λειτουργύεσ και κοινωνικό ευθϑνη, ςϑγχρονεσ τϊςεισ του 

μϊνατζμεντ). Προγραμματιςμϐσ και λόψη αποφϊςεων (ςτϐχοι, προγρϊμματα, 

μϋθοδοι λόψησ αποφϊςεων, SWOT ανϊλυςη). Οργϊνωςη επιχειρόςεων (ϋννοιεσ, 

τυπικό οργϊνωςη, οργανϐγραμμα, ανϊθεςη δραςτηριοτότων). τελϋχωςη 

επιχειρόςεων (προγραμματιςμϐσ ανθρώπινου δυναμικοϑ, προςϋλκυςη, επιλογό 

- ςυνϋντευξη, αξιολϐγηςη και αμοιβό προςωπικοϑ, ςϑνταξη CV). Διούκηςη 

ανθρώπινου δυναμικοϑ (Αξιολϐγηςη απϐδοςησ εργαζομϋνων, ςυςτόματα 

κινότρων, εκπαύδευςη προςωπικοϑ, πολιτικό αμοιβών, ϋλεγχοσ προςωπικοϑ, 

διαχεύριςη παραπϐνων). Ηγεςύα, τα προςϐντα του ηγϋτη ςτισ ςϑγχρονεσ 

επιχειρόςεισ. Επικοινωνύα (τρϐποι επικοινωνύασ, προςωπικό επικοινωνύα 

(κϑκλοσ αποτελεςματικόσ επικοινωνύασ, δεκϊλογοσ αποτελεςματικόσ 

ςυνεργαςύασ), βαςικϋσ αρχϋσ ανθρώπινησ εμπιςτοςϑνησ, η εμπιςτοςϑνη ςτισ 

διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ, η εξωτερικό επικοινωνύα με τουσ πελϊτεσ, η προφορικό 

παρουςύαςη). Διαχεύριςη του χρϐνου. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 
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Βιβλιογραφία:  

 Gomez-Mejia L., Balkin D, Cardy R. Διοίκηςη Ανθρώπινων Πβρων. Εκδ.: 

Broken Hill Publishers, 2014. 

 Μογζα-Λαζαρίδη Άννα-Μαρία. Διοίκηςη Ανθρώπινων Πβρων, 2η έκδοςη. 

Εκδ.: Ζυγβσ, 2013. 
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Ζ ΄  Ε ξ ά μ η ν ο   π ο υ δ ώ ν  

 

 

Κλ ιν ική   Διατροφή  ΙΙ   

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 7 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η απϐκτηςη βαςικών γνώςεων για διϊφορα 

νοςόματα που ςχετύζονται με τη διατροφό και απαιτοϑν προληπτικό 

παρϋμβαςη ό θεραπευτικό αγωγό. ϑνταξη διαιτολογύου, διεθνεύσ ςυςτϊςεισ και 

αναλυτικό προςϋγγιςη τησ διατροφικόσ υποςτόριξησ αςθενών για αντύςτοιχεσ 

παθολογικϋσ καταςτϊςεισ. 

Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ φούτηςησ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, οι ςπουδαςτϋσ 

θα εύναι ςε θϋςη να κατανοοϑν το ρϐλο τησ διατροφόσ ςτην πρϐληψη ό και 

θεραπεύα παθολογικών καταςτϊςεων, το ρϐλο τησ δύαιτασ, των θρεπτικών 

ςυςτατικών και  τισ διατροφικϋσ απαιτόςεισ του ατϐμου ςε παθολογικϋσ 

καταςτϊςεισ και να γνωρύζουν τα εργαλεύα αξιολϐγηςησ τησ διατροφικόσ 

κατϊςταςησ του αςθενοϑσ και πωσ αυτϊ χρηςιμοποιοϑνται ςε μια ερευνητικό 

διαδικαςύα. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

ακχαρώδησ Διαβότησ τϑπου Ι. ακχαρώδησ Διαβότησ τϑπου ΙΙ. Διατροφικό 

Αντιμετώπιςη Διαταραχών Ανώτερου Γαςτρεντερικοϑ υςτόματοσ.  Διατροφικό 

Αντιμετώπιςη Διαταραχών  Κατώτερου Γαςτρεντερικοϑ υςτόματοσ.  

Διατροφικό Αντιμετώπιςη Διαταραχών Αναπνευςτικοϑ υςτόματοσ. Διατροφό 

και Καρκύνοσ. Διατροφό ςτη Φρϐνια Νεφρικό Νϐςο.  Διατροφό κατϊ την 

Αιμοκϊθαρςη και την Περιτοναώκό Κϊθαρςη. Αλκοολιςμϐσ 
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Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Marks Vincent, Cantor Thomas, Mesko Dusan, Pullmann Rudolf, Nosalova 

Gabriela. Επιμέλεια: Αθανάςιοσ Σςακρήσ. Εργαςτηριακέσ εξετάςεισ και 

διαφορική διάγνωςη - οδηγβσ ςτην κλινική διερεγνηςη. Εκδ.: Παςχαλίδη, 

2009. 

 G. Douglas, F. Nicol, C. Robertson. MACLEOD΄S Κλινική Εξέταςη, 12η έκδοςη. 

Εκδ.: Παριςιάνου., 2006. 

 

 

Σ χεδιαςμ όσ Διαιτολογίου γ ια Πα θολ ογ ικέσ 
Καταςτάς εισ   

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 6 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

Ο ςκοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να δώςει ςτουσ ςπουδαςτϋσ ϐλεσ τισ 

απαραύτητεσ επιςτημονικϋσ γνώςεισ που θα τουσ επιτρϋψουν να αξιολογοϑν την 

βαρϑτητα του προβλόματοσ και ςε ςυνεργαςύα με τον θερϊποντα ιατρϐ – ϐπου 

αυτϐ επιβϊλλεται – να ςχεδιϊζουν το κατϊλληλο για κϊθε παθολογικό 

κατϊςταςη διαιτολϐγιο.  

Η διδαςκαλύα του μαθόματοσ ςτοχεϑει ςτο να δώςει την δυνατϐτητα ςτουσ 

ςπουδαςτϋσ να αξιοποιόςουν τισ μϋχρι ςόμερα αποκτηθεύςεσ γνώςεισ ώςτε, 

μϋςα απϐ μια ςφαιρικό προςϋγγιςη, να επιτυγχϊνουν την πλϋον ενδεδειγμϋνη 
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και αποτελεςματικϐτερη διαιτολογικό παρϋμβαςη για το πρϐβλημα του 

πϊςχοντοσ που καλοϑνται να αντιμετωπύςουν.  

 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ:  

Αναιμύεσ-ιδηροπενικό Αναιμύα-Μακροκυτταρικϋσ Αναιμύεσ. Αρτηριακό Πύεςη. 

Λιπιδαιμύεσ. Καδιαγγειακϐ ϑςτημα. Μεταβολικϐ ϑνδρομο. Παχυςαρκύα και οι 

επιπλοκϋσ τησ. Ουρικϐ Οξϑ. Οςτεοπϐρωςη. Διατροφικό Αξιολϐγηςη 

 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και εργαςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Ζαμπέλασ Α., Κοντογιάννη Μ., Γιαννακογλια Μ., Υαρατζιάν Π., Ρίςβασ Γ. 

Διαιτητική Διαχείριςη τησ Παχυςαρκίασ. Εκδ.: Broken Hill Publishers, 2013. 

 M. J. Gibney, M. Elia, O. Ljungqvist, J. Dowsett. Επιμέλεια: Κοντογιάννη 

Μερβπη. & Μανιβσ Ιωάννησ. Κλινική Διατροφή. Εκδ.: Παριςιάνου, 2010. 

 

 

 

Θρεπτική Α ξιολόγηςη Τροφ ίμων  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 6 

 

τόχοι του μαθήματοσ: 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να γνωρύζουν οι φοιτητϋσ: Σα δομικϊ 

χαρακτηριςτικϊ των απαραύτητων θρεπτικών ςυςτατικών. Να αντιλαμβϊνονται 

την βιολογικό δραςτικϐτητα των απαραύτητων θρεπτικών ςυςτατικών, και τον 

τρϐπο που επιδροϑν ςτισ φυςιολογικϋσ λειτουργύεσ του ανθρώπινου 
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οργανιςμοϑ. Επύςησ, να κατανοοϑν τα διατροφικϊ και λειτουργικϊ 

πλεονεκτόματα ό μειονεκτόματα που δϑνανται να προκϑψουν απϐ την 

επεξεργαςύα των τροφύμων και να αντιλαμβϊνονται την πολυπλοκϐτητα τησ 

επιςτόμησ τησ διατροφόσ και το βαθμϐ ςυμμετοχόσ τησ ςτη διατόρηςη και 

προαγωγό τησ Τγεύασ. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

υςτατικϊ των τροφύμων: ενεργοφϐρα, μη ενεργοφϐρα, βιοενεργϊ ςυςτατικϊ. 

ϑγχρονεσ Μϋθοδοι ποςοτικοϑ προςδιοριςμοϑ των ςυςτατικών. Διατροφικό 

αξύα των τροφύμων ςε ςυνϊρτηςη με τη ςϑςταςό τουσ. Επύδραςη τησ 

επεξεργαςύασ ςτη θρεπτικό αξύα των τροφύμων. Λειτουργικϊ τρϐφιμα, 

Νομοθεςύα, Ιςχυριςμού Διατροφόσ και Τγεύασ. Βιολογικϊ Νομοθεςύα. Δυνητικού 

μηχανιςμού δρϊςησ των ςυςτατικών των τροφύμων ςε κλαςικοϑσ και νεϐτερουσ 

παρϊγοντεσ κινδϑνου για την εμφϊνιςη χρϐνιων παθόςεων. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Κυρανάσ Ευςτράτιοσ. Λειτουργικέσ Ιδιβτητεσ Νερογ, Πρωτεινών, 

ακχάρων, Λιπιδίων και Υυςικών Φρωςτικών. Εκδ.: Σζιβλα, 2011. 

 Roberta Larson Duyff. Επιμέλεια: Ειρήνη Κοαδου. Εγχειρίδιο τροφίμων και 

διατροφήσ τησ Αμερικανικήσ Διαιτητικήσ Εταιρείασ. Εκδ.: "οφία", 2014. 

 Βαφοπογλου - Μαςτρογιαννάκη Α. Βιοχημεία τροφίμων. Εκδ.: Ζήτη, 2003. 

 

Α θλη τιςμ όσ και Δ ια τροφή  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ:2Θ + 2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 5 
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τόχοι του μαθήματοσ 

Ο φοιτητόσ θα πρϋπει να κατανοεύ τισ διατροφικϋσ ανϊγκεσ των αθλοϑμενων και 

να ςχεδιϊζει διαιτολϐγιο ςϑμφωνα με τισ ειδικϋσ απαιτόςεισ για το εύδοσ του 

αθλόματοσ και την προπονητικό περύοδο, με ςτϐχο την βελτύωςη τησ απϐδοςησ 

και τη διατόρηςη τησ υγεύασ. Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ αυτοϑ εύναι η κατανϐηςη 

των ειδικών διατροφικών απαιτόςεων κατϊ την ϊθληςη, καθώσ και ο 

ςχεδιαςμϐσ εξειδικευμϋνων διαιτολογύων για την υποςτόριξη και βελτύωςη τησ 

αθλητικόσ απϐδοςησ ςτα διϊφορα αθλόματα. Με την ολοκλόρωςη του 

μαθόματοσ ο ςπουδαςτόσ θα πρϋπει να αντιληφθεύ τη ςημαςύα τησ διατροφόσ 

για την αθλητικό απϐδοςη, να κατανοεύ τισ ιδιαύτερεσ ενεργειακϋσ και 

διατροφικϋσ απαιτόςεισ αθλητών ανϊλογα με το εύδοσ τησ ϊςκηςησ και να 

ςχεδιϊζει διαιτολϐγια εξειδικευμϋνα για τα διϊφορα εύδη αθλημϊτων με ςκοπϐ 

την υποςτόριξη και βελτύωςη τησ αθλητικόσ απϐδοςησ. Ο ςπουδαςτόσ πρϋπει να 

γνωρύζει τισ πιθανϋσ διατροφικϋσ ελλεύψεισ και διαταραχϋσ που μπορεύ να 

προκϑψουν ςε αθλητϋσ και αςκοϑμενουσ, τη χρηςιμϐτητα των διατροφικών 

ςυμπληρωμϊτων ςτον αθλητιςμϐ και να διαχειρύζεται, με κατϊλληλη 

διατροφικό παρϋμβαςη, το ςωματικϐ βϊροσ αθλητών και αςκοϑμενων. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ 

Διατροφό ατϐμων που αςχολοϑνται με τον αθλητιςμϐ και την ϊςκηςη. 

Ιδιαύτερεσ διατροφικϋσ απατόςεισ αθλητών που μπορεύ να διαφϋρουν ανϊλογα 

με το εύδοσ του αθλόματοσ, αλλϊ και την προπονητικό περύοδο (προ-αγωνιςτικό, 

αγωνιςτικό, αποκατϊςταςη). χεδιαςμϐσ διαιτολογύων για την υποςτόριξη και 

βελτύωςη τησ αθλητικόσ απϐδοςησ. Ενεργειακϐ ιςοζϑγιο και ενεργειακϋσ 

απαιτόςεισ αθλουμϋνων. ϑςταςη ςώματοσ και μεταβολό ςωματικοϑ βϊρουσ 

αθλητών. Ενεργειακϊ ςυςτόματα. Ανϊγκεσ αθλουμϋνων ςε μακροθρεπτικϊ 

ςυςτατικϊ. Υϐρτιςη υδατανθρϊκων. Ανϊγκεσ αθλουμϋνων ςε μικροθρεπτικϊ 

ςυςτατικϊ. Διατροφικϊ ςυμπληρώματα και εργογϐνα βοηθόματα ςτον 

αθλητιςμϐ. Εκτύμηςη θρεπτικόσ κατϊςταςησ και διατροφικϋσ διαταραχϋσ ςτον 

αθλητιςμϐ. Ο ρϐλοσ τησ ϊςκηςησ ςτην υγεύα και τη ρϑθμιςη του ςωματικοϑ 

βϊρουσ. Διατροφό και ϊςκηςη για ειδικοϑσ πληθυςμοϑσ. Ενεργειακό 

κατανϊλωςη ςτην ηρεμύα και κατϊ την ϊςκηςη. Μϋθοδοι εκτύμηςησ ςωματικόσ 

ςϑςταςησ. χεδιαςμϐσ διαιτολογύων αθλητών. Προαγωνιςτικϐ γεϑμα. Πρακτικϋσ 
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κατϊ τη διϊρκεια του αγώνα. Γεϑμα μετϊ τον αγώνα. Αθλόματα αντοχόσ και 

διατροφό. Ομαδικϊ αθλόματα και αθλόματα ταχυδϑναμησ και διατροφό. 

Αθλόματα ςε αντύξοεσ ςυνθόκεσ και διατροφό. Διατροφό και ϊςκηςη για μεύωςη 

και αϑξηςη ςωματικοϑ βϊρουσ. 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία: 

 Melvin H. Williams. Επιμέλεια: Λ. υντώςησ. Διατροφή, υγεία, ευρωςτία και 

αθλητική απβδοςη. Εκδ. Παςχαλίδη, 2003. 

 Ronald J. Maughan, Louise M. Burke. Επιμέλεια: Λ. υντώςησ. Αθλητική 

Διατροφή. Εκδ.: Παςχαλίδη, 2006. 

 Φαςαπίδου Μαρία, Σςιλιγκίρογλου-Υαχαντίδου Άννα. Διατροφή για υγεία, 

άςκηςη και αθλητιςμβ. Εκδ. University Studio Press, 2002. 

 

 

Δια τροφή κα ι Δημ όςια Υγ εία  

 

Επίπεδο μαθήματοσ: Τποχρεωτικϐ 

Προαπαιτούμενα: - 

Ώρεσ Διδαςκαλίασ Εβδομαδιαίωσ: 2Θ + 2Ε 

Διδακτικέσ Μονάδεσ: 6 

 

τόχοι του μαθήματοσ 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η απϐκτηςη γνώςεων απϐ τουσ ςπουδαςτϋσ ςτον 

τομϋα τησ Δημϐςιασ Τγεύασ ϐςον αφορϊ ςτη λειτουργύα και δομό των 

υπηρεςιών δημϐςιασ υγεύασ τϐςο ςε εθνικϐ, ευρωπαώκϐ ϐςο και διεθνϋσ επύπεδο. 

Επύςησ, ςκοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να εφοδιϊςει τουσ ςπουδαςτϋσ με γνώςεισ 

ςχετικϊ με την υγεύα του ανθρώπου και το ρϐλο που παύζει το περιβϊλλον 

(ςυγκεκριμϋνα η διατροφό) ςε αυτό. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ φούτηςησ ςτο 

ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, οι ςπουδαςτϋσ θα εύναι ςε θϋςη να κατανοοϑν τισ 

βαςικϋσ αρχϋσ που διϋπουν τη Δημϐςια Τγεύα, τουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ για 
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χϊραξη πολιτικόσ ςτη  Δημϐςια Τγεύα, καθώσ επύςησ και τα μοντϋλα αλλαγόσ - 

τροποπούηςησ τησ ςυμπεριφορϊσ ςε ατομικϐ επύπεδο, κοινοτικϐ, οικολογικϐ, 

αλλϊ και επύπεδο πληθυςμοϑ, την επιλογό τροφόσ απϐ τουσ ανθρώπουσ. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματοσ:  

Ειςαγωγό ςτισ βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ Δημϐςιασ Τγεύασ- Ωςκηςη τησ Δημϐςιασ 

Τγεύασ. Αξιολϐγηςη τησ κατϊςταςησ θρϋψησ ςε ϊτομα και πληθυςμοϑσ. 

ϑγκριςη εργαλεύων αξιολϐγηςησ. τρατηγικϋσ διατροφόσ ςτη Δημϐςια Τγεύα με 

ςτϐχο την παρϋμβαςη ςε οικολογικϐ επύπεδο. Μοντϋλα τροποπούηςησ 

ςυμπεριφορϊσ. Διατροφικϋσ Οδηγύεσ. Επιλογό τροφόσ. Δημιουργύα project – 

Λόψη απϐφαςησ για το θϋμα του project. Διαχωριςμϐσ ομϊδων και 

καταμεριςμϐσ επιμϋρουσ θεμϊτων για το θϋμα που προαποφαςύςτηκε. Πηγϋσ 

ϊντληςησ επιδημιολογικών ςτοιχεύων. Αναζότηςη δεδομϋνων και πληροφοριών, 

με τη χρόςη απαραύτητων τεχνολογιών. Σελικό μορφοπούηςη του project. 

Παρουςύαςη του τελικοϑ project 

Μορφή διδαςκαλίασ: Διαλϋξεισ, εργαςύεσ και αςκόςεισ πρϊξεισ. 

Αξιολόγηςη: Γραπτϋσ εξετϊςεισ για θεωρητικϐ και φροντιςτηριακϐ μϋροσ. 

Βιβλιογραφία:  

 Κοτροκβησ Κώςτασ. Διατροφή και Φημεία Σροφίμων ςτη Δημβςια Τγεία, 2η 

έκδοςη. Εκδ. Broken Hill Publishers Ltd, 2016. 

 Gibney Μ., Margetts Β., Kearney J., Arab L. Διατροφή και δημβςια υγεία. Εκδ. 

Παριςιάνου, 2009. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

Σο Πρϐγραμμα ERASMUS+, αφορϊ ςτην ανταλλαγό ςπουδαςτών και 

εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ (ΕΠ) μεταξϑ των πανεπιςτημύων ευρωπαώκών 

χωρών και αποςκοπεύ ςτην ενύςχυςη τησ Ευρωπαώκόσ διϊςταςησ τησ 

τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Ενθαρρϑνεται ϋτςι η διακρατικό ςυνεργαςύα μεταξϑ 

πανεπιςτημύων, η ευρωπαώκό κινητικϐτητα η διαφϊνεια και η προαγωγό τησ 

πλόρουσ ακαδημαώκόσ αναγνώριςησ ςπουδών και ακαδημαώκών τύτλων. Η 

Ευρωπαώκό Κοινϐτητα προωθεύ την ςυνεργαςύα μεταξϑ πανεπιςτημύων ωσ μϋςο 

για τη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ τησ εκπαύδευςησ προσ ϐφελοσ των ςπουδαςτών 

και των Ιδρυμϊτων Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, και η κινητικϐτητα των 

ςπουδαςτών αποτελεύ κϑριο ςτοιχεύο τησ ςυνεργαςύασ αυτόσ μεταξϑ 

πανεπιςτημύων. Σο Πρϐγραμμα ERASMUS+ δεύχνει καθαρϊ ϐτι οι ςπουδϋσ ςτο 

εξωτερικϐ μποροϑν να αποτελϋςουν ιδιαύτερα πολϑτιμη εμπειρύα επειδό δεν 

αποτελοϑν μϐνο τον καλϑτερο τρϐπο να ϋλθει κανεύσ ςε επαφό με ϊλλεσ χώρεσ, 

ιδϋεσ, γλώςςεσ και πολιτιςμοϑσ, αλλϊ ϐλο και περιςςϐτερο, αναγορεϑονται ςε 

ςημαντικϐ ςτοιχεύο για την εξϋλιξη τησ ακαδημαώκόσ και επαγγελματικόσ 

ςταδιοδρομύασ ςε ολϐκληρη την Ευρωπαώκό Ϊνωςη. 

Για να πραγματοποιηθεύ μύα ανταλλαγό ςπουδαςτών ό μελών ΔΕΠ (Διδακτικϐ 

Ερευνητικϐ Προςωπικϐ) ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ ERASMUS+ θα πρϋπει: 

α) και ςτα δϑο Ιδρϑματα – Ίδρυμα Προϋλευςησ και Ίδρυμα Τποδοχόσ - να ϋχει 

απονεμηθεύ ο Πανεπιςτημιακϐσ Φϊρτησ ERASMUS (Erasmus University Charter),  

β) να υπϊρχει Διμερόσ υμφωνύα ανϊμεςα ςε αντύςτοιχα Σμόματα των δϑο 

Ιδρυμϊτων. 

Οι ανταλλαγϋσ αυτϋσ πραγματοποιοϑνται για μύα περύοδο 3 μηνών ςε 

επιχειρόςεισ χωρών διαφορετικών απϐ αυτϋσ, που ςπουδϊζουν και ζουν οι 

αςκοϑμενοι και αναμϋνεται να εμπλουτύςουν τισ πρακτικϋσ γνώςεισ τουσ και να 

εξοικειωθοϑν με τισ τεχνολογύεσ, που εφαρμϐζονται ςε ϊλλεσ χώρεσ τησ 

Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι με τη ςυμπληρωματικό περύοδο 

πρακτικόσ ϊςκηςησ (1 επιπλϋον τρύμηνο για να ςυμπληρωθεύ η θεςμικϊ 

κατοχυρωμϋνη 6μηνη πρακτικό ϊςκηςη), η οπούα θα διεξαχθεύ, ςϑμφωνα με το 

πρϐγραμμα, ςε ϊλλη επιχεύρηςη και ςε ϊλλη χώρα, οι αςκοϑμενοι θα δρϊςουν ωσ 
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φορεύσ και αγγελιοφϐροι γνώςεων και πρακτικών, που χρηςιμοποιοϑνται ςε 

ομοειδεύσ (λϐγω τησ απαραύτητησ ταϑτιςησ ειδικϐτητασ - τομϋα - 

δραςτηριοτότων επιχειρόςεων) επιχειρόςεισ, ςε διακρατικϐ επύπεδο. 

Σο Σ.Ε.Ι. Θεςςαλύασ ϋχει δεςμευτεύ να προϊγει την Ευρωπαώκό διϊςταςη τησ 

Σριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςϑμφωνα και με την αποςτολό του ιδρϑματοσ να 

αναδεύξει τουσ φοιτητϋσ μασ ωσ υπεϑθυνουσ πολύτεσ ςε μια δημοκρατικό χώρα 

και ενωμϋνη Ευρώπη και ωσ αξιϐλογουσ επαγγελματύεσ ςτην Ευρωπαώκό αγορϊ 

εργαςύασ. Απϐ το 1990 το ύδρυμα ςυμμετϋχει ςε πολλϊ ευρωπαώκϊ 

προγρϊμματα, ϐπωσ SOCRATES-Erasmus, TEMPUS, ALPHA, NOW, LEONARDO, 

με εταύρουσ απϐ την Δανύα, Ουγγαρύα, Γερμανύα, Υιλανδύα, Σςεχύα, Κϊτω Φώρεσ, 

Ρουμανύα, Βουλγαρύα, Κϑπρο, Ιςπανύα, Μεγϊλη Βρετανύα, Πολωνύα και Γαλλύα. 

Μϋςα ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ τησ Λιςαβϐνασ για την κοινωνύα και 

οικονομύα τησ γνώςησ, η ςτρατηγικό του ιδρϑματοσ βαςύζεται ςτην διευκϐλυνςη 

τησ πρϐςβαςησ και τησ ανταλλαγόσ γνώςησ και εμπειριών για τουσ φοιτητϋσ και 

ϐλο το προςωπικϐ μϋςα απϐ δραςτηριϐτητεσ κινητικϐτητασ, προγρϊμματα και 

δύκτυα.  

Η ςτρατηγικό μασ περιλαμβϊνει τουσ ακϐλουθουσ ςτϐχουσ και προτεραιϐτητεσ: 

α) την βελτύωςη τησ ςυνεργαςύασ με Ευρωπαώκϊ Ανώτερα ιδρϑματα και 

οργανιςμοϑσ αυξϊνοντασ το αριθμϐ των εταύρων, ιδιαύτερα ςτισ 12 νϋεσ χώρεσ, 

με ςτϐχο την ανϊπτυξη τησ διαπολιτιςμικόσ και πολυπολιτιςμικόσ ςυνεύδηςησ 

των φοιτητών και του προςωπικοϑ.  

β) την προώθηςη του προγρϊμματοσ ERASMUS+, και ϐλου του LLP, ςτουσ 

φοιτητϋσ και εκπαιδευτικοϑσ με την διϊχυςη πληροφοριών μϋςα απϐ εκδϐςεισ, 

ενημερωτικϋσ δραςτηριϐτητεσ, προςωπικϋσ ςυναντόςεισ και ανακοινώςεισ ςτην 

ιςτοςελύδα του Γραφεύου Ευρωπαώκών Προγραμμϊτων, τονύζοντασ ιδιαύτερα τισ 

ευκαιρύεσ που προςφϋρονται και τα αποτελϋςματα που αποκομύζονται απϐ την 

κινητικϐτητα. Οι ςπουδϋσ και η πρακτικό ϊςκηςη των φοιτητών μϋςω του 

προγρϊμματοσ ERASMUS αναγνωρύζονται πλόρωσ με το ςϑςτημα ECTS και το 

Παρϊρτημα Διπλώματοσ και οι δραςτηριϐτητεσ κινητικϐτητασ των 

εκπαιδευτικών εκτιμώνται αντύςτοιχα.  
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γ) την ενύςχυςη των διοικητικών δομών που υποςτηρύζουν τισ δραςτηριοτότων 

του LLP, και την ενδυνϊμωςη του ρϐλου του Γραφεύου Ευρωπαώκών 

Προγραμμϊτων με την αϑξηςη του αριθμοϑ των διοικητικών και την παροχό 

ευκαιριών για επιμϐρφωςη με ςκοπϐ την μεγαλϑτερη δραςτηριοπούηςη.  

δ) την κινητοπούηςη των εκπαιδευτικών να ςυμμετϊςχουν ενεργϊ ςε ϐλεσ τισ 

δρϊςεισ του LLP, ϐπωσ Εντατικϊ Προγρϊμματα, δύκτυα, κλπ., παρϋχοντασ 

υποςτόριξη ςε ϐλα τα ςτϊδια του κϑκλου ζωόσ ενϐσ προγρϊμματοσ μϋςα απϐ 

Γραφεύο Ευρωπαώκών Προγραμμϊτων και την Επιτροπό Εκπαύδευςησ & 

Ϊρευνασ του Σ.Ε.Ι.  

ε) την βελτύωςη των παροχών προσ τουσ ειςερχϐμενουσ φοιτητϋσ 

προςφϋροντασ ςυμβουλευτικό αγωγό και φοιτητικό δικτϑωςη, μαζύ με τη 

ςτϋγαςη, πλόρη διατροφό, υγειονομικό περύθαλψη και πρϐςβαςη ςε ΣΠΕ που 

όδη προςφϋρονται, με ςκοπϐ την πρϐληψη φαινϐμενων ξενοφοβύασ και 

ρατςιςμοϑ.  

ςτ) την περαιτϋρω ανϊπτυξη των εκπαιδευτικών υπηρεςιών για τουσ 

ειςερχϐμενουσ φοιτητϋσ με την οργϊνωςη ςειρϊσ μαθημϊτων ςτην Αγγλικό, 

ςυναντόςεων με εκπαιδευτικοϑσ και ομϊδων εργαςύασ με ςυμμετοχό φοιτητών 

του Σ.Ε.Ι., και την αϑξηςη των μαθημϊτων Ελληνικόσ, με ςτϐχο την διευκϐλυνςη 

τησ ενςωμϊτωςησ τουσ ςτην κοινϐτητα του Σ.Ε.Ι.  

ζ) την επιχορόγηςη των δραςτηριοτότων με κονδϑλια απϐ τον προϒπολογιςμϐ 

του ιδρϑματοσ.  

η) την βελτύωςη τησ ποιϐτητασ ςτην πραγματοπούηςη των δραςτηριοτότων του 

LLP, ωσ κομμϊτι τησ ϐλησ εκπαιδευτικό διαδικαςύασ.  

Σο ύδρυμα μασ θα αυξόςει την δημοςιϐτητα με την ευρεύα παρουςύαςη των 

δραςτηριοτότων του LLP ςτην κοινϐτητα του Σ.Ε.Ι. και την τοπικό κοινωνύα, 

ςτοχεϑοντασ ςτην ενδυνϊμωςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ και ςτην εμπλοκό τησ 

τοπικόσ αυτοδιούκηςησ ςτην πραγματοπούηςη αυτών την δραςτηριοτότων. Ο 

Φϊρτησ ERASMUS του Ιδρϑματοσ και η Ευρωπαώκό πολιτικό, καθώσ και 

αποτελϋςματα, καλϋσ πρακτικϋσ και καινοτϐμα προγρϊμματα θα 

δημοςιοποιηθοϑν ςτον ιςτϐτοπο του ΣΕΙ, η δε εμπειρύα που αποκομύζεται θα 

χρηςιμοποιεύται ςε μελλοντικϋσ δραςτηριϐτητεσ.  
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Σο Σ.Ε.Ι. ϋχει δεςμευτεύ ςε μια πολιτικό ύςων ευκαιριών για ϐλα τα ϊτομα 

ανεξαρτότωσ φϑλου, ηλικύασ, αναπηρύασ, χρώματοσ, φυλόσ, εθνικόσ καταγωγόσ, 

κοινωνικοοικονομικοϑ υπϐβαθρου, θρηςκεύασ ό πολιτικών πεποιθόςεων. Η 

ενςωμϊτωςη των ΑΜΕΑ διευκολϑνεται με την παροχό ειδικών υπηρεςιών ϐςον 

αφορϊ την ςτϋγαςη και την διδαςκαλύα.  


