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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΣΤΗΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:  «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προωθημένες γνώσεις σε επιστημονικά 

πεδία της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων που έχουν σχέση με την Ασφάλεια των 

Τροφίμων, τη Διασφάλιση Ποιότητάς τους και την Ορθολογική Οργάνωση της 

Παραγωγής τους σε Βιομηχανική Κλίμακα.  

Αναλυτικότερα, το ΠΜΣ έχει ως στόχους: α) την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση 

επιστημόνων που θα είναι σε θέση να επανδρώσουν με επιτυχία νευραλγικούς τομείς της 

Βιομηχανίας Τροφίμων (έλεγχος ποιότητας, προγραμματισμός παραγωγής κλπ),  ώστε να 

συμβάλλουν ουσιαστικά στην παραγωγή προϊόντων ασφαλών, ποιοτικά αποδεκτών από 

τους καταναλωτές και υψηλής διατροφικής αξίας και β) την ανάπτυξη και προώθηση της 

έρευνας σε όλους του τομείς που άπτονται της Επιστήμης των Τροφίμων.  

 

ΣΚΟΠΟΣ : Ο σκοπός του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι η δημιουργία επιστημόνων υψηλού 

επιπέδου κατάρτισης μέσω παροχής εξειδικευμένων γνώσεων στους κλάδους της 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων που αναφέρονται στη Διαχείριση της Ποιότητας, 

την Οργάνωση της Παραγωγής και την Ασφάλεια των Τροφίμων. Οι απόφοιτοι του 

ΠΜΣ αναμένεται να απασχοληθούν ως υψηλόβαθμα στελέχη τόσο στον ιδιωτικό τομέα 

(βιομηχανικές μονάδες παραγωγής τροφίμων, επιχειρήσεις ελέγχου και πιστοποίησης 

τροφίμων κλπ) όσο και στο δημόσιο τομέα (δημόσιοι οργανισμοί ελέγχου τροφίμων, 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα κλπ).  
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠMΣ: Την τελευταία εικοσιπενταετία η ασφάλεια των 

τροφίμων καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος αναδείχθηκαν ως δύο από τα 

σημαντικότερα αντικείμενα συζήτησης και προβληματισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Αποτέλεσμα ήταν η θέσπιση και η νομοθετική ρύθμιση αυστηρών κανονισμών που 

διέπουν την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικά αποδεκτών τροφίμων με τη μικρότερη 

δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση, που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή, όχι μόνο στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά  και σ’ όλες τις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες 

του Κόσμου. Απόρροια του γεγονότος αυτού ήταν να σχεδιασθούν και να αναπτυχθούν 

τεχνολογίες και πρακτικές που να διασφαλίζουν την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικά 

αποδεκτών τροφίμων σε βιομηχανικό επίπεδο με μειωμένη εκπομπή ρύπων και επιπλέον 

μεθοδολογίες και τεχνικές που να είναι σε θέση να ελέγχουν αποτελεσματικά την τήρηση 

των θεσπισμένων κανονισμών για την παραγωγή των τροφίμων. Συγχρόνως, 

καταβλήθηκε και καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη συστημάτων που 

αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία βιομηχανικών μονάδων παραγωγής, με στόχο την 

ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση όλων των σταδίων της παραγωγικής 

διαδικασίας, ώστε να μειωθεί το κόστος των παραγόμενων αγαθών και να είναι αυτά 

ελκυστικά από οικονομική άποψη, σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο 

οικονομικό περιβάλλον. 

Με βάση τα ανωτέρω, το ΠΜΣ πραγματεύεται εξαντλητικά και σε βάθος θέματα που 

σχετίζονται με συστήματα και πρακτικές που αφορούν στην παραγωγή και τον έλεγχο 

ασφαλών και ποιοτικά αποδεκτών τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη θέματα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης και μείωσης του κόστους παραγωγής τους. Έτσι, το ΠΜΣ 

ανταποκρίνεται απόλυτα στις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει το ΥΠΕΠΘ για τα ΠΜΣ, 

γιατί αφορά σε επιστημονικούς τομείς εθνικής προτεραιότητας και στρατηγικής 

σημασίας, όπως είναι η ασφάλεια των τροφίμων και η προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος.  

Επιπλέον, η εφαρμογή από όλες τις βιομηχανικές μονάδες παραγωγής τροφίμων 

σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και προγραμματισμού παραγωγής 

οδήγησε στην αναγκαιότητα της στελέχωσής τους με υψηλής κατάρτισης, στα 

αντικείμενα αυτά, πτυχιούχων και μάλιστα αποτελεί άμεση προτεραιότητά τους. Το 
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γεγονός αυτό διασφαλίζει την επιτυχή επαγγελματική απασχόληση των πτυχιούχων του 

ΠΜΣ στα αντικείμενα στα οποία εξειδικεύονται. 

 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Το ΠΜΣ απονέμει στους 

αποφοίτους του, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Επιστήμη και 

Τεχνολογία Τροφίμων». 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ  

ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Τεχνολόγοι Τροφίμων, Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Γεωπόνοι 

(κατεύθυνσης Τεχνολογίας Τροφίμων), Κτηνίατροι, καθώς και άλλων σχετικών 

εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων Πανεπιστημίων/ΤΕΙ της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Το ΠΜΣ είναι διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων εκ των οποίων 

τα δύο πρώτα αφορούν σε παρακολούθηση και εξέταση θεωρητικών και εργαστηριακών 

μαθημάτων και τα δύο επόμενα στην εκπόνηση και εξέταση μεταπτυχιακής ερευνητικής 

διατριβής (research project). 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

 

Α´ Εξάμηνο Β´ Εξάμηνο 

Μάθημα Διδ. 

Μον. 
Μάθημα Διδ. 

Μον. 

Προχωρημένη Στατιστική 

Επιστήμης Τροφίμων 

6 Συστήματα Διαχείρισης 

Ποιότητας  

10 

Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική 

(GLP) 

4 Συστήματα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης 

4 

Σχεδιασμός & Οργάνωση  

Συστημάτων Παραγωγής 

6 Σχεδιασμός Επιχειρηματικών 

Πόρων (ERP) 

6 

Προχωρημένες Μέθοδοι 

Εξέτασης των Τροφίμων 

6 Νομοθεσία Τροφίμων 4 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 

Ενόργανης Ανάλυσης Τροφίμων 

8 Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας 

(SPC)/Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 

Προϊόντος 

6 

Σύνολο 30 Σύνολο 30 



 4 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Προχωρημένη Στατιστική Επιστήμης Τροφίμων  

 

Σκοπός του μαθήματος 

Προσαρμογή των όρων και παραδειγμάτων της στατιστικής ανάλυσης στην τεχνολογία 

τροφίμων, γιατί η επιστήμη αυτή  αποτελεί ένα μωσαϊκό επιστημονικών πεδίων, όπου η 

βιολογία εμφανίζεται άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φυσική και τη χημεία. Εμπέδωση των 

θεμελιωδών γνώσεων της βασικής στατιστικής και παράλληλα των γνώσεων εκείνων που 

απαιτούνται για την αντιμετώπιση πρακτικών και ερευνητικών αναγκών από τους 

τεχνολόγους τροφίμων. Εμφύσηση μίας συγκεκριμένης  φιλοσοφίας η οποία θα βοηθήσει 

τον τεχνολόγο να αποβάλλει τυχόν δισταγμούς ως προς την ορθότητα εφαρμογής μίας 

μελλοντικής στατιστικής ανάλυσης. 

Περίγραμμα του μαθήματος 
1. Κλίμακες στον Ποιοτικό Έλεγχο των Τροφίμων 

2. Περιγραφική Στατιστική 

3. Έλεγχοι της κατανομής t 

4. Ανάλυση της διακύμανσης ενός παράγοντα 

5. Τεχνικές πολλαπλών συγκρίσεων των μέσων όρων  

6. Ανάλυση της διακύμανσης δύο ή περισσοτέρων παραγόντων 

7. Έννοια και εφαρμογή της αλληλεπίδρασης των παραγόντων 

8.  Ιεραρχική ανάλυση της διακύμανσης  

9.  Ανάλυση της διακύμανσης δύο παραγόντων σε τυχαιοποιημένες ομάδες 

10. Ατελώς ομαδοποιημένα πειράματα 

11. Λατινικά τετράγωνα 

12. Απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση 

 

 

Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας (SPC) / Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντος  

 

Σκοπός του μαθήματος 

Η ποιοτική αξιολόγηση αλλά και βελτίωση των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος 

(χημικών, φυσικών και οργανοληπτικών) προϋποθέτει την ανάπτυξη ειδικών 

στατιστικών μεθόδων που στοχεύουν στην εμπεριστατωμένη περιγραφή και 

πληροφόρηση της ποιοτικής του στάθμης. Η εφαρμογή αυτών των ειδικών αναλύσεων 

στη βιομηχανία τυγχάνει ολοένα και μεγαλύτερης αποδοχής καθιστώντας έτσι αναγκαία 

την ενημέρωση και εκπαίδευση των φοιτητών 

Περίγραμμα του μαθήματος 
1. Διαγράμματα ελέγχου του Shewhart 

2. Διαγράμματα ελέγχου συνεχών μεταβλητών 

3. Προωθημένα διαγράμματα ελέγχου 

4. Διαγράμματα ελέγχου ασυνεχών μεταβλητών 

5. Επικουρικά διαγράμματα σχεδιασμού και βελτίωσης της ποιότητας 

6. Ανάλυση της αποτελεσματικότητας της διεργασίας 
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7. Τεχνικές δειγματοληψίας πρώτων υλών και προϊόντων 

8. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση 

9. Πειράματα μείξης 

10. Ανάλυση ταξινόμησης των στοιχείων (cluster analysis) 

11. Παραγοντική ανάλυση 

12. Μελέτες περιπτώσεων ανάπτυξης προϊόντων 

 

 

Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική 

 

Σκοπός του μαθήματος 

Η εισαγωγή ατόμων με πρότερη γνώση Χημικής/Μικροβιολογικής Ανάλυσης στην Ορθή 

Εργαστηριακή Πρακτική (Good Laboratory Practice, GLP). Οδηγίες για την οργάνωση. 

Περίγραμμα του μαθήματος 
1. Γενικές αρχές ελέγχου ποιότητας τροφίμων. Αναλυτικός έλεγχος ποιότητας, 

ακρίβεια, ορθότητα/ανάκτηση, σφάλμα, πιστότητα 

2. Επιλογή αναλυτικής μεθόδου: Fitness for Purpose, εξειδίκευση, εκλεκτικότητα, 

ανθεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης, όριο ποσοτικού προσδιορισμού 

3. Ορθή εργαστηριακή πρακτική (GLP) – Αναλυτικές μέθοδοι σε περιβάλλον GLP 

4. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας εργαστηριακών μετρήσεων (λ.χ. ISO 17025), 

πρότυπα οργανισμών τυποποίησης (DIN, BS, ASTM κ.ά.) 

5. Ενδοεργαστηριακή / διεργαστηριακή αναπαραγωγιμότητα – Διεργαστηριακές 

εξετάσεις– Επικύρωση μεθόδων 

6. Ενσωμάτωση συστημάτων GLP σε συστήματα cGMP (current Good Manufacturing 

Practice) 

7. Συσχετισμός GLP και κείμενης νομοθεσίας 

8. Έλεγχος βιολογικών και γενετικά τροποποιημένων τροφίμων 

9. Συστήματα ταχείας κοινοποίησης τροφικών κινδύνων (RASFF) 

10. Μελέτες περιπτώσεων σε θέματα επικύρωσης μεθόδου 

 

Νομοθεσία Τροφίμων 

 

Σκοπός του μαθήματος 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση με την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία όσον αφορά στις παραμέτρους ποιότητας στην παρασκευή, μεταποίηση, 

ανάλυση και πώληση των τροφίμων και ποτών, καθώς και στη σωστή επισήμανση 

αυτών. 

Περίγραμμα του μαθήματος 
1. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία: Codex Alimentarius, Οδηγίες και Κανονισμοί 

2. Ελληνική Νομοθεσία: Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, ΚΥΑ 2600/03, Αγορανομική 

Δ 14/89 

3. Εναρμόνιση εθνικών Νομοθεσιών 

4. Σήμανση τροφίμων 

5. Διαθρεπτική επισήμανση 

6. Νομοθεσία πόσιμων, αρδευτικών και χρηστικών νερών 

7. Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης 
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8. Βιολογικά προϊόντα 

9. Περιβαλλοντική νομοθεσία 

10. Νομοθεσία γενετικά τροποποιημένων προϊόντων 

 

Προχωρημένες Μέθοδοι Εξέτασης των Τροφίμων 

 

Σκοπός του μαθήματος 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση με:  

(α) Την αναλυτική περιγραφή των σημαντικότερων κατηγοριών τεχνικών ενόργανης 

ανάλυσης από άποψη οργανολογίας 

(β) Τις ειδικές εφαρμογές αυτών, όπως αυτές εφαρμόζονται στον έλεγχο ποιότητας, στην 

ανάλυση και στην έρευνα στο χώρο των τροφίμων 

(γ) Την εισαγωγή σε θέματα ενσωμάτωσης των ενόργανων μεθόδων σε συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και καλής εργαστηριακής πρακτικής 

Περίγραμμα του μαθήματος 
1. Φασματοσκοπία υπερύθρου (IT, FTIR, ΝΙR) και Raman: Οργανολογία και 

εφαρμογές. 

2. Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης (AAS): Οργανολογία, εφαρμογές. 

3. Φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής: φλογοφωτομετρία και φωτομετρία επαγωγικά 

συζευγμένου πλάσματος (ICP) και φωτομετρία επαγωγικού πλάσματος με 

φασματοφωτομετρία μαζών(ICP-MS). Οργανολογία, εφαρμογές, καλή εργαστηριακή 

πρακτική. 

4. Αεριος χρωματογραφία: Εισαγωγή δείγματος, στήλες, θερμοκρασιακός 

προγραμματισμός, ανιχνευτές, εφαρμογές. 

5. Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC): Εισαγωγή δείγματος, στήλες, 

επιλογή εκλουστικών, ανιχνευτές, εφαρμογές. 

6. Φασματοσκοπία μαζών: Τετράπολα, τριπλά τετράπολα, παγίδες ιόντων (Ion trap), 

ανιχνευτές χρόνου πτήσεως (TOF), ανιχνευτές μετασχηματισμού Fourier. Σύνδεση 

φασματογράφων μαζών σε σειρά με συσκευές χρωματογραφίας, ICP, 

ηλεκτροφόρησης και άλλων. 

7. Θερμική ανάλυση: Εισαγωγή, διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC) , δυναμική 

διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DDSC), εφαρμογές.  

8. Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης σε συνδυασμό με στοιχειακή μικροανάλυση 

ακτίνων Χ 

9. Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ: Κρυσταλλική και άμορφη δομή, νόμος του Βragg, 

εφαρμογές. 

10. Προσδιορισμός μεγέθους κολλοειδών σωματιδίων με σκέδαση φωτός. Δυναμική και 

στατική σκέδαση, φασματοσκοπία διαχεόμενων κυμάτων (DWS). 

11. Ρεολογικές τεχνικές (Δυναμικές – ερπυσμού)  

12. Ρεολογικές τεχνικές (εκτατή ροή) 

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις Ενόργανης Ανάλυσης Τροφίμων 

Σκοπός του μαθήματος 



 7 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις αποσκοπούν στην εξοικείωση με τη χρήση αναλυτικών 

τεχνικών για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που προκύπτουν στην 

παρασκευή και στον έλεγχο των τροφίμων. 

Περίγραμμα του μαθήματος 
1. Αεριος χρωματογραφία συζευγμένη με φασματοσκοπία μαζών (Gas 

Chromatography – Mass Spectroscopy, GC–MS/ΜS): Προσδιορισμός 

υπολειμμάτων οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων σε λαχανικά. 

2. Υγρή χρωματογραφία υψηλής Απόδοσης (High Performance Liquid 

Chromatography, HPLC): Προσδιορισμός βιογενών αμινών σε σκομβροειδή είδη 

αλιευμάτων – Ενσωμάτωση σε σύστημα διασφάλισης ποιότητας. 

3. Προσδιορισμός μεγέθους κολλοειδών σωματιδίων με σκέδαση φωτός: 

Παρακολούθηση ομογενοποίησης παιδικής κρέμας και προσδιορισμός 

κοκκομετρίας αλεύρων. 

4. Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης (Atomic Absorption Spectroscopy, 

AAS): Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων σε πόσιμα νερά. 

5. Περίθλαση ακτινών Χ (X–Ray Diffraction, XRD): Προσδιορισμός 

κρυσταλλικότητας – άμορφου χαρακτήρα σε πολυσακχαρίτες. 

6. Ταυτοποίηση υλικών συσκευασίας τροφίμων με FT-IR φασματοσκοπία 

7. Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης – Φασματοσκοπία διάχυσης ηλεκτρονίων 

(Scanning Electron Microscopy–Energy Dispersive Spectroscopy SEM – EDS): 

Παρακολούθηση διάβρωσης σε μεταλλικούς περιέκτες. 

8. Εφαρμογές θερμικής ανάλυσης (ζελατινοποίηση αμύλου, προσδιορισμός 

θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης σε πολυμερή, εκτίμηση νωπότητας ζωϊκών 

ιστών κλπ) 

9. Ρεολογική μελέτη πηκτών, ψευδοπηκτών και κολλοειδών αιωρημάτων 

10. Μέτρηση επιφανειακής τάσης σε γαλακτώματα 

11. Μικροβιολογική εξέταση τροφίμων με ταχείες μεθόδους ανάλυσης 

12. Μικροβιολογική εξέταση παθογόνων μικροβίων στα τρόφιμα 

 

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας  

 

Σκοπός του μαθήματος 

Θεωρητική ανάπτυξη των αρχών στις οποίες στηρίζονται τα συστήματα διαχείρισης 

ποιότητας (ISO 9000, ISO 22000 (GMP/GHP/ HACCP)) και της μεθοδολογίας που 

χρησιμοποιείται για την εφαρμογή τους σε μονάδες παραγωγής τροφίμων. Επιπλέον, οι  

φοιτητές  χωρισμένοι σε ομάδες θα αναλάβουν να συντάξουν πλήρη εγχειρίδια που θα 

περιλαμβάνουν τα ανωτέρω συστήματα και θα αναφέρονται στην εφαρμογή τους σε 

υποθετική μονάδα παραγωγής τροφίμων, διαφορετική για κάθε ομάδα, π.χ. μαζικής 

εστίασης (catering), επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων, κρεατοσκευασμάτων, 

αρτοσκευασμάτων κλπ (case studies). Στο τέλος του εξαμήνου και στα πλαίσια των 

εξετάσεων, οι φοιτητές θα αναπτύξουν προφορικά και θα εξεταστούν, παρουσία όλων 

των συναδέλφων τους, στις εργασίες που έχουν αναλάβει να συντάξουν. 

Περίγραμμα του μαθήματος  
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 Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP), Ορθή Υγιεινή Πρακτική (GHP), Συνιστώμενος 

Διεθνής Κώδικας Πρακτικής – Γενικές Αρχές Υγιεινής των Τροφίμων του Codex 

Alimentarius, Υγιεινή Τροφίμων σύμφωνα με την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ 

 Ανάλυση Κινδύνων – Έλεγχος Κρίσιμων Σημείων (HACCP), Πρότυπο ISO 22000 

 Διαχείριση Ποιότητας σύμφωνα με τη σειρά ISO 9000, Πρότυπο ISO 9001, Πρότυπο 

ISO 9004, Πρότυπο 19011 (Επιθεώρηση Συστημάτων) 

 Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (TQM), Θεωρίες των Deming, Juran, Crosby και 

Taguchi 

 Μελέτες περιπτώσεων (Case studies) στη Βιομηχανία Τροφίμων 

 

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

 

Σκοπός του μαθήματος 

Το αντικείμενο της ενότητας είναι η ενημέρωση στις αρχές και τις πρακτικές εφαρμογές 

των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, με έμφαση σε συστήματα που 

σχετίζονται με βιομηχανίες τροφίμων, όπως ISO 14000 και EMAS.  

Ο παράγοντας περιβάλλον αποτελεί ολοένα και περισσότερο σημαντικό κομμάτι της 

καθημερινής ζωής και αυτό αποδεικνύεται από τις πιέσεις που ασκούν στις επιχειρήσεις 

είτε φορείς διεθνούς εμβέλειας είτε η νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος. 

Έτσι, τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προσφέρουν στις επιχειρήσεις ένα 

καινούριο και ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, την Περιβαλλοντική Συνείδηση. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, όλες οι ρυπογόνες επιχειρήσεις οφείλουν να αποδεικνύουν ότι 

διαθέτουν περιβαλλοντική συνείδηση, η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις παραγωγικές 

διαδικασίες τους, με την απόκτηση αλλά και την πιστοποίηση ενός Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος διαχείρισης οδηγεί 

στην ορθολογική χρήση και άρα στην εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, ενώ 

παράλληλα αποτελεί εργαλείο για το σωστό σχεδιασμό των απαραίτητων επεμβάσεων 

και επενδύσεων για τη συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η 

πρωτοβουλία και η ευθύνη για την εφαρμογή του συστήματος ανήκουν αποκλειστικά και 

μόνο στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση, η οποία καλείται να θέτει μόνη της τους 

ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και να κινείται συνεχώς στην κατεύθυνση της 

βελτίωσης των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.  

Περίγραμμα του μαθήματος  

 Εισαγωγή-Αρχές ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε παραγωγικές 

μονάδες-Σχετική νομοθεσία 

 Αρχική περιβαλλοντική ανάλυση της εγκατάστασης  
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 Σύνταξη περιβαλλοντικού προγράμματος και καθορισμός στόχων  

 Σχεδιασμός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης  

 Συγγραφή και δημοσιοποίηση περιβαλλοντική δήλωσης  

 Επαλήθευση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής δήλωσης από εξωτερικό 

αξιολογητή 

 Παράλληλα, οι φοιτητές σε ομάδες θα μελετήσουν την εφαρμογή ενός συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης σε μια παραγωγική μονάδα επεξεργασίας τροφίμων. Στο 

τέλος του εξαμήνου, οι εργασίες θα παρουσιάζονται από τους φοιτητές και η αξιολόγηση 

θα γίνεται από τους υπόλοιπους συναδέλφους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τον εξωτερικό 

αξιολογητή. 

 

Σχεδιασμός και Οργάνωση Συστημάτων Παραγωγής 

 

Σκοπός του μαθήματος 

Καταγραφή και ανάλυση των θεμάτων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, οργάνωση και 

λειτουργία μιας παραγωγικής μονάδας (βιομηχανία τροφίμων). Οι φοιτητές καλούνται να 

αναλύσουν και να επιλύσουν, με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού, ζητήματα 

παραγωγής για επιλεγμένες βιομηχανίες τροφίμων, με έμφαση στα θέματα του 

σχεδιασμού και χρονικού προγραμματισμού της παραγωγικής διαδικασίας. 

Περίγραμμα του μαθήματος  
Συστήματα Παραγωγής:  

Tι είναι και ποια είδη υπάρχουν, πώς απεικονίζονται, πώς εντάσσονται στην 

εφοδιαστική αλυσίδα και το περιβάλλον της επιχείρησης, πώς σχετίζονται με το 

εξωτερικό περιβάλλον (τεχνολογικό, οικονομικό, θεσμικό, κοινωνικό)  

Σχεδιασμός Συστημάτων Παραγωγής:  

Προδιαγραφές προϊόντων. Επιλογή δυναμικότητας. Κριτήρια και επιλογή 

διαδικασίας παραγωγής. Προσομοίωση σαν εργαλείο σχεδιασμού. 

Βελτιστοποίηση παραγωγικής διαδικασίας. Αβεβαιότητα παραμέτρων 

σχεδιασμού και ανάλυση ευαισθησίας. Οικονομική ανάλυση και κριτήρια 

βιωσιμότητας. Επιλογή και σχεδιασμός (διαστασιολόγηση) εξοπλισμού. Επιλογή 

τόπου εγκατάστασης, χωροταξικός σχεδιασμός εξοπλισμού. 

Οργάνωση/Προγραμματισμός/Έλεγχος Συστημάτων Παραγωγής:  

Συστήματα πρόβλεψης ζήτησης και αποθεμάτων. Συστήματα συνεχούς 

παραγωγής και παραγωγή κατά παρτίδες. Συγκεντρωτικός (μεσοπρόθεσμος) και 

βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός παραγωγής. Διαγράμματα Gantt. Μέτρηση 

και αξιολόγηση αποδοτικότητας εξοπλισμού. Βελτιστοποίηση παραγωγικότητας. 

Συστήματα παραγωγής σε σχέση με συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

συντήρησης εξοπλισμού. Σύγχρονες τεχνικές στην οργάνωση παραγωγής, 

παραγωγή Just-In-Time, Λιτή παραγωγή (Lean Production). 

 

Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) 

 



 10 

Σκοπός του μαθήματος 

Τόσο το θεωρητικό όσο και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αποσκοπούν στο να 

καταστήσουν τους φοιτητές γνώστες της διαδικασίας εγκατάστασης των συστημάτων 

ERP σε οικονομικές μονάδες και των δυνατοτήτων, της χρησιμότητας και της 

λειτουργίας των συστημάτων ERP όσον αφορά στη διαχείριση ολοκληρωμένων 

επιχειρησιακών διαδικασιών. 

Περίγραμμα του μαθήματος 

Θεωρία 

 Έννοια, χαρακτηριστικά και αρχιτεκτονική των Συστημάτων Επιχειρησιακών Πόρων 

(ERPS) 

 Λειτουργίες – Διαδικασίες – Οργανωσιακή αλλαγή και συστήματα ERP 

 Κύκλος Ζωής συστημάτων ERP (Αξιολόγηση/Επιλογή/Εγκατάσταση Συστημάτων) 

 Μεθοδολογίες και εργαλεία εγκατάστασης-υλοποίησης έργων ERP συστημάτων 

(implementation) 

 MPS (Master Production Scheduling), MRP και ERP 

 Διαχείριση ολοκληρωμένων διαδικασιών με συστήματα ERP 

 Μελέτες περίπτωσης 

Εργαστήριο 

Σύστημα SAP R/3  – Αρχιτεκτονική - Λειτουργία - Χρήση 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΜΣ: Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η ελληνική. Οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές απαιτείται να έχουν τουλάχιστον επάρκεια στην αγγλική γλώσσα 

(επιπέδου Lower), γιατί στα μαθήματα που διδάσκονται με τη χρήση λογισμικών, η 

γλώσσα των λογισμικών είναι η αγγλική. Επιπλέον, η γνώση της αγγλικής είναι 

απαραίτητη για βιβλιογραφική αναζήτηση, τόσο για την εκπόνηση της ερευνητικής 

μεταπτυχιακής διατριβής όσο και για τη συγγραφή εργασιών που σχετίζονται με τη 

διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων.  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Η εκπαιδευτική διαδικασία 

περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα με από έδρας διδασκαλία και χρήση σύγχρονων 

εποπτικών μέσων διδασκαλίας, μελέτες περιπτώσεων, χρήση λογισμικών, πρακτικές 

ασκήσεις στο εργαστήριο, παρουσίαση εργασιών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 

μονάδες παραγωγής τροφίμων. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τελική προφορική και 
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γραπτή αξιολόγηση καθώς και εξέταση εργασιών που σχετίζονται με τα διδασκόμενα 

γνωστικά αντικείμενα. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: O αριθμός των 

μεταπτυχιακών φοιτητών που εισάγονται κατ’ έτος ορίζεται σε οκτώ (8). Επιπλέον, 

γίνονται δεκτοί: ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό 

μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ και ένας (1) 

αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, σύμφωνα με το νόμο 3685/148/16-7-

2008, άρθρο 4, παρ. 3. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Το ΠΜΣ θα στελεχωθεί κυρίως από ήδη υπηρετούντα μέλη 

ΕΠ του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, καθώς και από άλλα Τμήματα του ΑΤΕΙΘ, 

υψηλών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, όπως και από εξωτερικούς 

συνεργάτες, επίσης υψηλών προδιαγραφών, εξειδικευμένους σε γνωστικά αντικείμενα 

που έχουν άμεση σχέση με το περιεχόμενο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών 

του ΠΜΣ. Συγκεκριμένα, τα άτομα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας του 

ΠΜΣ είναι τα ακόλουθα:   

Ε3. Κατάλογος Διδασκόντων 

Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΑΤΕΙΘ 

 Απόστολος Θωμάρεϊς, καθηγητής Διασφάλισης Ποιότητας Τμήματος Τεχνολογίας 

Τροφίμων 

 Δημήτριος Πετρίδης, καθηγητής Στατιστικής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων 

 Στυλιανός Ραφαηλίδης, καθηγητής Επεξεργασίας Τροφίμων Τμήματος Τεχνολογίας 

Τροφίμων 

 Παντελής Ρήγας, καθηγητής Ενόργανης Αναλυτικής Χημείας Τμήματος Τεχνολογίας 

Τροφίμων 

 Πέτρος Σαμαράς, Καθηγητής Προστασίας Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας Νερού 

Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων 

 Αλέξανδρος Κουλούρης, αν. καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Τμήματος 

Τεχνολογίας Τροφίμων 
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 Χρήστος Ριτζούλης, αν. καθηγητής Χημείας Τροφίμων Τμήματος Τεχνολογίας 

Τροφίμων 

 Γεωργία Δημητρέλη, επ. καθηγήτρια Τεχνολογίας και Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος 

και Γαλακτοκομικών Προϊόντων Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙΘ 

 Ελένη Καλογιάννη, επ. καθηγήτρια Τεχνολογίας και Ελέγχου Ποιότητας Ελαιολάδου 

και Λιπαρών Υλών Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙΘ 

 Ελένη Λυκοτραφίτη, επ. καθηγήτρια Μικροβιολογίας Τροφίμων Τμήματος 

Τεχνολογίας Τροφίμων 

 Ευθύμιος Παπαστεργιάδης, επ. καθηγητής  Χημικής τροποποίησης, διαχείρισης και 

αξιοποίησης υλικών και παραπροϊόντων βιομηχανιών τροφίμων, Τμήματος 

Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙΘ 

Εξωτερικοί Συνεργάτες 

 Ιωάννης Αρβανιτίδης, επ. καθηγητής Φυσικής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ  

 Γεώργιος Παπαγεωργίου, , επ. καθηγητής Τμήματος Χημείας, Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων  

 Δρ Κων/νος Ζαχαρής, εργαστηριακός συνεργάτης  Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων 

ΑΤΕΙΘ 

 Δρ Πέτρη Ταραντίλη, Χημικός Γεν. Χημείου του Κράτους 

 Δρ Δήμητρα Τριανταφυλλίδου, Χημικός Γεν. Χημείου του Κράτους 

 

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ : Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων είναι άριστα 

εξοπλισμένο τόσο σε κτιριακή υποδομή όσο και σε εκπαιδευτικό/ερευνητικό  εξοπλισμό 

πολύ υψηλών προδιαγραφών, που το κατατάσσουν στα καλύτερα του είδους του σε 

παγκόσμιο επίπεδο, απολύτως κατάλληλο τόσο για προπτυχιακή/μεταπτυχιακή 

εκπαίδευση όσο και για έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη). Συγκεκριμένα, η υπάρχουσα 

υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

Κτιριακή υποδομή 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων καταλαμβάνουν 

έκταση 3.500 τετρ. μέτρων και αποτελούνται από: 

 Ένα αμφιθέατρο χωρητικότητας 104 ατόμων 

 Έξι αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας 50 ατόμων η καθεμία 

 Ένα σπουδαστήριο εφοδιασμένο με Η/Υ και παροχή υπηρεσιών Internet 

χωρητικότητας 28 ατόμων 
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 Δύο εργαστήρια Η/Υ και πολυμέσων, χωρητικότητας 14 και 50 ατόμων, αντίστοιχα 

 Εργαστήρια άσκησης των φοιτητών στα αντικείμενα:  

 Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων 

 Μικροβιολογία Τροφίμων 

 Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων  

 Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προϊόντων 

 Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Κρέατος & Κρεατοσκευασμάτων  

 Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Ελαιόλαδου και λιπαρών υλών 

 Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αλιευμάτων 

 Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Προϊόντων Σιτηρών 

 Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Φρούτων & Λαχανικών 

 Βιοτεχνολογία Τροφίμων 

 Βιομηχανικό Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων  

 Ερευνητικό Εργαστήριο Μελέτης Φυσικών και Χημικών Παραμέτρων Τροφίμων 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Το εργαστήριο αυτό καταλαμβάνει έκταση 250 τετραγωνικών μέτρων και είναι  

εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα και εξελιγμένα επιστημονικά όργανα που υπάρχουν 

διεθνώς για ερευνητικούς σκοπούς, σε όλα τα πεδία της Επιστήμης Τροφίμων. 

Στον εξοπλισμό του περιλαμβάνονται: 

 Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης, μοντέλο EVO 50XVP, με δυνατότητα 

λειτουργίας τόσο σε υψηλό κενό όσο και σε μεταβλητή πίεση, με διακριτική 

ικανότητα μέχρι 2,0 nm (Carl Zeiss, Μ. Βρετανία), εξοπλισμένο με συσκευή 

στοιχειακής μικροανάλυσης ακτίνων Χ (EDS), μοντέλο Quantax 200 (Bruker ΑΧS, 

Γερμανία) και επίσης με ψυχόμενη/θερμαινόμενη τράπεζα δειγματοφορέα για την 

παρατήρηση βιολογικών δειγμάτων με υψηλό ποσοστό υγρασίας (>80%) στη φυσική 

τους κατάσταση 

 Περιθλασίμετρο ακτίνων Χ, μοντέλο XPert Pro MPD, εξοπλισμένο με θερμαινόμενη 

τράπεζα δειγματοφορέα για τη μελέτη των μεταπτώσεων κατά την ανάλυση φάσεων 

σε συνάρτηση με τη θέρμανση του δείγματος (Panalytical, Ολλανδία) 

 Φασματογράφος ατομικής απορρόφησης, μοντέλο 2100, εξοπλισμένος με φούρνο 

γραφίτη (Perkin-Elmer, ΗΠΑ) 

 Δύο αέριοι χρωματογράφοι, εξοπλισμένοι με ανιχνευτές FID, PID και ECD (Thermo, 

ΗΠΑ) 

 Ένας αέριος χρωματογράφος συνδεδεμένος με φασματογράφο μάζας/μάζας (GC-

MS/MS), μοντέλο Ultra trace - Q Polaris (Thermo, ΗΠΑ) 

 Δύο υγροί χρωματογράφοι υψηλής απόδοσης (HPLC), εξοπλισμένοι με ανιχνευτές 

υπεριώδους/ορατού, δείκτη διάθλασης και  φθορισμομετρίας (Thermo, ΗΠΑ) 

 Φασματογράφος FT/IR, μοντέλο Nicolet 380, κατάλληλος για τη μελέτη δειγμάτων 

σε ξηρή και υγρή μορφή (Thermo, ΗΠΑ) 

 Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους/ορατού, μοντέλο Helios (Thermo, ΗΠΑ) 

 Φθορισμόμετρο (Shimadzu, Ιαπωνία) 

 Όργανο μέτρησης της οπτικής γωνίας επαφής (optical contact angle camera) (KSV, 

Φινλανδία) 
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 Συσκευή κοκκομετρικής ανάλυσης με σκέδαση φωτός (Laser particle size analyser), 

κατάλληλη για μέτρηση του μεγέθους σωματιδίων σε υγρή κατάσταση και σε ξηρή 

μορφή (Malvern, Μ. Βρετανία) 

 Ομογενοποιητές υπερήχων λουτρού και ράβδου 

 Συσκευές χρωματογραφίας πηκτής 

 Ψυχόμενη υπερφυγόκεντρος που λειτουργεί και υπό κενό (Sorvall, ΗΠΑ) 

 Θερμιδόμετρο διαφορικής σάρωσης (DSC), μοντέλο DSC 6 (Perkin-Elmer, 

Ολλανδία) 

 Οπτικό μικροσκόπιο, μοντέλο Axion Star, με προσαρμοσμένη φωτογραφική μηχανή 

(Zeiss, Γερμανία) 

 Έγχρωμη ταχυκάμερα, με ταχύτητα 32000 frames/s (Redlake, ΗΠΑ) 

 Ζυγοί από ένα μέχρι πέντε δεκαδικά ψηφία 

 

Ερευνητική μονάδα ρεολογίας 

 Δυναμικός μηχανικός θερμικός αναλυτής (DMA), μοντέλο CVOR 150 (Bohlin, 

Μ. Βρετανία) 

 Πολυδύναμο σωληνωτό ρεόμετρο TR-1, με προγραμματιζόμενη θέρμανση, 

κατάλληλο για τη μέτρηση υδατικών συστημάτων σε κατάσταση είτε διαλύματος 

είτε αιωρήματος, σε θερμοκρασίες ≥ 100
ο
C και για εύρος τιμών ιξώδους 1 - 

100000 mPas (ιδιοκατασκευή Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων) 

 Δυναμικό ρεόμετρο υοειδούς σωλήνα, κατάλληλο για τη μελέτη εξαιρετικά 

ευαίσθητων πηκτών, ψευδοπηκτών, με ή χωρίς εγκλωβισμένα σωματίδια και 

κολλοειδών αιωρημάτων (ιδιοκατασκευή Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, 

κατοχυρωμένη με ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας)   

 Όργανο μέτρησης της υφής των τροφίμων (Texture Analyzer), μοντέλο TA.XΤ 

Plus (Stable Micro Systems, M. Βρετανία) 

 

 

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Το Βιομηχανικό Εργαστήριο του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης είναι από τα πληρέστερα εργαστήρια του είδους του που υπάρχουν 

παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1987, αρχικά με σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών του 

Τμήματος σε θέματα Μηχανικής, Επεξεργασίας και Τεχνολογίας Τροφίμων. Σύντομα 

όμως, το Εργαστήριο άρχισε να χρησιμοποιείται και για τη διεξαγωγή βασικής, 

εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας και, επιπλέον, να διατίθεται για την παροχή 

υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων.  

 

Κτιριακές εγκαταστάσεις 
 

Το κυρίως Βιομηχανικό Εργαστήριο αποτελείται από έναν ενιαίο ισόγειο χώρο 

συνολικού εμβαδού 1000 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής 

τμήματα: 

 Πολυδύναμων συσκευών επεξεργασίας τροφίμων 

 Επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων  

 Επεξεργασίας κρεατοσκευασμάτων 
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 Επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών 

 Επεξεργασίας προϊόντων σιτηρών 

 Επεξεργασίας κατεψυγμένων προϊόντων 

 Επεξεργασίας κονσερβοποιημένων προϊόντων 

 Επεξεργασίας αφυδατωμένων προϊόντων 

 Παραγωγής οίνων 

 Παραγωγής και επεξεργασίας ελαιολάδου και σπορελαίων 

 Επεξεργασίας αλιευμάτων 

 Ψυκτικό θάλαμο κατάψυξης (-18
ο
C), εμβαδού 7,5 τετρ. μέτρων 

 Ψυκτικό θάλαμο ψύξης (4
ο
C), εμβαδού 4,5 τετρ. μέτρων 

 Εργαστήριο μελέτης της υφής των τροφίμων 

 Εργαστήριο γενικών αναλύσεων  

 Αποθηκευτικούς χώρους πρώτων υλών, αντιδραστηρίων, ανταλλακτικών και 

γυάλινων υλικών 

 Λεβητοστάσιο 

 Μηχανοστάσιο ψυκτικών μηχανημάτων 

 Μηχανουργείο πλήρως εξοπλισμένο με τόρνο, δράπανα κλπ 

 Ηλεκτροτεχνουργείο / Ηλεκτρονικό εργαστήριο 

 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 
Τα κυριότερα μηχανήματα που περιλαμβάνει το Βιομηχανικό Εργαστήριο είναι τα 

ακόλουθα: 

 

Πολυδύναμα μηχανήματα 

 Συσκευή μελέτης εναλλαγής θερμότητας, αποτελούμενη από ένα γυάλινο /ανοξείδωτο 

σωληνωτό εναλλάκτη και έναν ομοειδή γυάλινο/γυάλινο με πλήρες σύστημα 

μέτρησης και καταγραφής θερμοκρασιών και ροής (E.I.V.S., Γαλλία) 

 Συσκευή μελέτης μηχανικής ρευστών από γυαλί, εφοδιασμένη με ροόμετρα 

(ροτάμετρο, βεντούρι, διάφραγμα), αγωγούς, βάνες και κάμψεις διαφόρων διατομών 

και υλικών κατασκευής και με ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης της πτώσης πίεσης  

λόγω τριβών (E.I.V.S., Γαλλία) 

 

Συσκευές μηχανικών & φυσικών διαχωρισμών 

 Εργαστηριακή φιλτροπρέσσα (Haku, Γερμανία) 

 Φυγοκεντρικός διαχωριστής / διαυγαστής (Alfa-Laval, Σουηδία)  

 Συσκευή υπερδιήθησης, τύπου καθέτων πλακών (Rhone-Poulenc, Γαλλία) 

 Συσκευή ηλεκτροδιαπίδυσης (electrodialysis), με πλήρες σύστημα ελέγχου 

λειτουργίας και καταγραφής διαφόρων παραμέτρων (S.R.T.I., Γαλλία) 

 Συσκευή κλασματικής απόσταξης, με δυνατότητα χρησιμοποίησης και στήλης με ή 

χωρίς ανοξείδωτο packing και πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου καταγραφής 

θερμοκρασιών και λόγου αντιρροής (E.I.V.S., Γαλλία) 

 Διβάθμιος συμπυκνωτής κατερχόμενης στιβάδας, εξατμιστικής ικανότητας 100 L/h, 

με δυνατότητα λειτουργίας υπό ελεγχόμενη ελαττωμένη πίεση μέχρι 100 mbar, 

πλήρως αυτοματοποιημένος με έλεγχο λειτουργίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 

(Alfa-Laval, Σουηδία)  
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Μηχανήματα αφυδάτωσης 

 Ξηραντήριο υγρών τροφίμων με εκνέφωση (spray-drier), εξατμιστικής  ικανότητας 50 

L/h (Niro, Δανία) 

 Ξηραντήριο υγρών τροφίμων με τύμπανα (drum-drier), εξοπλισμένο με όργανα 

καταγραφής θερμοκρασιών (G.M.F. Gouda, Ολλανδία) 

 Ξηραντήριο στερεών τροφίμων με δίσκους (tray-drier), με σύστημα ελέγχου του 

ρυθμού ξήρανσης (Apex, Μ. Βρετανία) 

 Ξηραντήριο ρευστοποιημένης στιβάδας στερεών τροφίμων, με αυτόματη τροφοδοσία, 

σύστημα αφύγρανσης του αέρα και πλήρες σύστημα ελέγχου των θερμοκρασιών 

(Neu, Γαλλία) 

 Πιλοτικός λυοφιλιοποιητής (Freeze drier) (Christ, Γερμανία)  

 

Μηχανήματα κονσερβοποίησης 

 Στατικός κατακόρυφος αποστειρωτήρας, με καταγραφικό θερμοκρασίας (Webeco, 

Γερμανία) 

 Περιστροφικός αποστειρωτήρας τύπου Hydrolock, για μεγέθη κονσερβών από 100 g 

μέχρι 5 kg, με καταγραφικό θερμοζευγών, πλήρως αυτοματοποιημένος (A.C.B., 

Γαλλία) 

 Στατικός οριζόντιος αποστειρωτήρας-βραστήρας (Korimat, Γερμανία) 

 Δύο χειροκίνητα κλειστικά κονσερβών 1/2 και 1 kg (Lanico, Γερμανία) 

 Ηλεκτροκίνητο κλειστικό κονσερβών μεγεθών από 1/2 μέχρι 5 kg (Henri Biaugeaud, 

Γαλλία) 

 Κλειστικό βάζων κάθε μεγέθους (Henri Biaugeaud, Γαλλία) 

 

Συσκευές κατάψυξης 

 Τούνελ υγρού αζώτου, δυναμικότητας 300 kg/h (Air Liquide, Γαλλία) 

 Συσκευή κατάψυξης με υγρό άζωτο, προγραμματιζόμενη, με καταγραφή της 

θερμοκρασίας  και  δοχείο  Dewar χωρητικότητας 100 L υγρού αζώτου (Nicool, 

Γαλλία) 

 Συσκευή κατάψυξης με αέρα, ρευστοποιημένης στιβάδας, θερμοκρασίας μέχρι -45 
ο
C 

(ιδιοκατασκευή Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων) 

 Συσκευή κατάψυξης με εμβάπτιση, μέχρι -20 
ο
C (ιδιοκατασκευή Τμήματος 

Τεχνολογίας Τροφίμων) 

   

 

Μηχανήματα επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων 

 Δύο πλήρεις γραμμές ομογενοποίησης – παστερίωσης – ψύξης του γάλακτος, 

δυναμικότητας 160 L/h, αποτελούμενες από έναν ομογενοποιητή μιας κεφαλής και 

τριών εμβόλων (ALM, Γαλλία), έναν ομογενοποιητή δύο κεφαλών και δύο εμβόλων 

(Matterson, Αγγλία) και δύο πλακοειδείς εναλλάκτες (Vicarb, Γαλλία) 

 Κορυφολόγος κρέμας γάλακτος, δυναμικότητας 160 L/h (Westfalia, Γερμανία) 

 Πλήρης γραμμή παραγωγής τυριών, με διπλότοιχο θερμαινόμενο και ανατρεπόμενο 

δοχείο και τυροδεξαμενή (Sordi, Γαλλία) 
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 Συσκευή υπερδιήθησης/αντίστροφης ώσμωσης, τύπου οριζοντίων πλακών (Burton 

Corblin, Γαλλία) 

 Δύο διπλότοιχες θερμαινόμενες, φορητές  και αναδευόμενες δεξαμενές για ανάπτυξη 

καλλιεργειών, χωρητικότητας 194 L (Pierre Guerin, Γαλλία) 

 Συσκευή παραγωγής παγωτού 

 Βουτυροκάδος (Burr, Ιταλία) 

 

Μηχανήματα επεξεργασίας κρέατος 

 Ξύλινη τράπεζα κοπής κρέατος 

 Συσκευή άλεσης κρέατος (Cutter) (Kramer Grebe, Γερμανία) 

 Γεμιστικό αλλαντικών, κενού (Wemag, Γερμανία) 

 Μύλος κολλοειδών (PUC, Γερμανία) 

 Αναμείκτης για παραγωγή ζαμπόν, κενού 

 Κλιπαδόρος  

 Προωριμαντήριο αλλαντικών 

 Ωριμαντήριο αλλαντικών πλήρως αυτοματοποιημένο (Ρουμελιώτης, Ελλάδα) 

 Καπνιστήριο αλλαντικών πλήρως αυτοματοποιημένο (Ρουμελιώτης, Ελλάδα) 

 

Μηχανήματα επεξεργασίας αλιευμάτων 

 Ανοξείδωτες λεκάνες καθαρισμού και φιλετοποίησης ψαριών 

 Ξηραντήριο ψαριών 

 

Μηχανήματα επεξεργασίας φρούτων-λαχανικών 

 Περιστρεφόμενο πλυντήριο φρούτων (Henri Biaugeaud, Γαλλία) 

 Αποχυμωτής εσπεριδοειδών (Henri Biaugeaud, Γαλλία) 

 Εκπυρηνωτής ελιών/κερασιών (Henri Biaugeaud, Γαλλία) 

 Κοπτικό λαχανικών (Henri Biaugeaud, Γαλλία) 

 Μηχανικός αποφλοιωτής πατάτας (Henri Biaugeaud, Γαλλία) 

 Συσκευή απομάκρυνσης φλοιών φρούτων (ραφινέζα) (Henri Biaugeaud, Γαλλία) 

 Απαερωτής χυμών με αντλία κενού (Busch, Γαλλία) 

 Κοχλιωτός λευκαντήρας ατμού (Clerely, Γαλλία) 

 Πολυδύναμη συσκευή κοπής φρούτων σε κύβους, φέτες κλπ (Solia, Γαλλία) 

 Συσκευή ωσμωτικής αφυδάτωσης καρπών (ιδιοκατασκευή Τμήματος Τεχνολογίας 

Τροφίμων) 

 Δύο θάλαμοι ωρίμανσης φρούτων 

 Θάλαμοι ελεγχόμενης ατμόσφαιρας CO2 

 

Μηχανήματα παραγωγής κρασιών 

 Συσκευή  αποβοστρύχωσης σταφυλιών 

 Μηχανικό πατητήρι σταφυλιών (Ariete, Γαλλία) 

 Φορητή φιλτροπρέσσα με δεξαμενή προεπίστρωσης για διαύγαση οίνων (Lafert, 

Γαλλία) 

 Πέντε ανοξείδωτες δεξαμενές αποθήκευσης οίνων 

 Συσκευή ανθράκωσης ποτών 



 18 

 Πωματιστικό φελλών φιαλών 

 

Μηχανήματα επεξεργασίας σιτηρών 

 Εργαστηριακός κυλινδρόμυλος (Chopin, Γαλλία) 

 Πλανητικός σφαιρόμυλος (Frisch, Ελβετία) 

 Φορητός σφυρόμυλος, κατάλληλος και για υγρή άλεση (Apex, Αγγλία) 

 Σφυρόμυλος με κυκλώνα διαχωρισμού (Promil, Γαλλία) 

 Ηλεκτρικός φούρνος (Neff, Γερμανία)  

 Συσκευή παραγωγής ζυμαρικών και συναφών προϊόντων (Nuova Lampa, Ιταλία) 

 Συσκευή εργαστηριακών κόσκινων (Prolabo, Γαλλία) 

 Αλβεογράφος (Chopin, Γαλλία) 

 Ζυμοταχυγράφος (Chopin, Γαλλία) 

 Ξηραντήριο προσδιορισμού υγρασίας (Chopin, Γαλλία) 

 Κόσκινα καθαρισμού σιτηρών (τριέρια) (Chopin, Γαλλία) 

 Εξτενσιογράφος-Φαρινογράφος  (Max Egger, Αυστρία) 

 Αμυλογράφος (Max Egger, Αυστρία) 

 Θερμός εξωθητής (cooker-extruder) δύο κοχλιών, μοντέλο BC 45 (Clextral Γαλλία), 

με προσαρμοσμένο στην έξοδο ρεόμετρο σχισμής και με ηλεκτρονική διάταξη 

καταγραφής παραμέτρων λειτουργίας της συσκευής σε Η/Υ (ιδιοκατασκευή 

Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων)  

 

Μηχανήματα παραγωγής ελαιολάδου και σπορελαίων 

 Πλήρες συγκρότημα ελαιουργείου δυναμικότητας επεξεργασίας 250 kg ελιών / ώρα, 

αποτελούμενο από σπαστήρα των ελιών, ελαιομαλάκτη, αντλία μεταφοράς της 

ελαιομάζας, οριζόντιο φυγοκεντρικό διαχωριστή τύπου Decanter (Robatel, Γαλλία) 

και φυγοκεντρικό διαυγαστή του λαδιού (Westfalia, Γερμανία) 

 Πλήρες συγκρότημα ραφιναρίσματος των λαδιών αποτελούμενο από συσκευές 

εξουδετέρωσης - αποχρωματισμού - απόσμησης 

 Συσκευή υδρογόνωσης λαδιών για παραγωγή μαργαρίνης 

 

Όλα τα μηχανήματα επεξεργασίας του Βιομηχανικού Εργαστηρίου συνοδεύονται και 

από τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους βοηθητικά μηχανήματα, όπως αντλίες 

διαφόρων τύπων, δεξαμενές κλπ. 

Επίσης, το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με δίκτυα παροχής πεπιεσμένου αέρα (6 bar), 

ατμού, φυσικού νερού, αποσκληρυμένου νερού, θερμού νερού και ψυχρού νερού (8 
ο
C). 

Επιπλέον, στον εξοπλισμό του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα 

μηχανήματα: 

 Συσκευή μελέτης ανάδευσης/ανάμιξης υγρών τροφίμων (ιδιοκατασκευή Τμήματος 

Τεχνολογίας Τροφίμων) 

 Δύο ζυμωτήρες βιομηχανικών ζυμώσεων, χωρητικότητας 5L, πλήρως 

αυτοματοποιημένοι και εξοπλισμένοι με όργανα ελέγχου διαφόρων παραμέτρων 

(Biolafitte, Γαλλία) 

 Αυτοαποστειρούμενος κάδος ζυμώσεων, τροχήλατος, χωρητικότητας 500L, με πλήρη 

όργανα ελέγχου παραμέτρων (Biolafitte, Γαλλία) 

 Συσκευή Stefan για την παραγωγή ανακατεργασμένων τυριών και αλοιφών 
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 Συγκρότημα ψύξης νερού (E.V.S., Γαλλία) 

 Στήλη αποσκλήρυνσης νερού με πιεστικό δοχείο (Prosoft, Γαλλία) 

 Συγκρότημα λεβητοστασίου με ατμογεννήτρια δυναμικότητας 2 τόνων ατμού / ώρα 

(Ήφαιστος, Ελλάδα) 

 

Τέλος, στο τμήμα του Εργαστηρίου, όπου μελετώνται οι φυσικές ιδιότητες των 

τροφίμων, υπάρχουν τα ακόλουθα μηχανήματα: 

 Συσκευή μέτρησης της υφής στερεών τροφίμων, επιτραπέζιο μοντέλο 1410 (Instron, 

ΗΠΑ), με διάταξη ηλεκτρονικής καταγραφής και ανάκτησης δεδομένων σε Η/Υ 

(ιδιοκατασκευή) 

 Χρωματόμετρο τριών συντεταγμένων (Dr Lange, Γερμανία) 

 Φούρνοι μικροκυμάτων με θερμοζεύγος (Miele, Γερμανία) 

 Ιξωδόμετρα διαφόρων τύπων, όπως κατερχόμενης σφαίρας, τριχοειδή Ubbelohde, 

κώνου-πλάκας και με ατράκτους  (Brookfield, ΗΠΑ) καθώς επίσης ένα σωληνωτό 

ρεόμετρο νέας και πρωτότυπης ιδιοκατασκευής 

 Συσκευές για βασικές αναλύσεις, όπως πυριατήρια για προσδιορισμό υγρασίας, 

πυριατήριο κενού, φούρνος προσδιορισμού τέφρας, πεχάμετρα, υδατόλουτρα, ζυγοί  

με ακρίβεια από 0,1 μέχρι 0,0001 g, κλπ.   

 

 

Επιπλέον, το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων είναι εξοπλισμένο με εξειδικευμένα 

λογισμικά κατάλληλα για  να καλύψουν εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του 

ΠΜΣ, όπως Minitab, Statistica, SuperPro Design, Matlab, Fluent κλπ.  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΜΣ: Η διάρκεια του ΠΜΣ ορίζεται να είναι πενταετής με 

δυνατότητα επέκτασής του στα οκτώ (8) έτη, κατόπιν εκτίμησης της απήχησης που θα 

έχει το ΠΜΣ, τόσο ως προς την επιλογή του από υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, 

όσο και από την απορρόφηση των αποφοίτων του από την αγορά εργασίας.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ: Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι δωρεάν. 

Τα έξοδα λειτουργίας του ΠΜΣ βαρύνουν εξ ολοκλήρου το προϋπολογισμό του ΑΤΕΙΘ. 

Το κόστος λειτουργίας του κατ’ έτος προϋπολογίζεται σε  35.000 €, κατανεμημένα ως 

εξής:  

 Αμοιβές διδασκόντων: 25000 € (υπολογισμένα σε 70 €/ώρα για θεωρητική 

διδασκαλία και  60 €/ώρα  για εργαστηριακή διδασκαλία) 

 Κόστος αναλωσίμων (χημικών αντιδραστηρίων, βιοχημικών σκευασμάτων κλπ): 

10.000 € 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ: Η αξιολόγηση της 

εκπλήρωσης των επιδιωκόμενων στόχων του ΠΜΣ θα καταγράφεται σε ετήσια βάση από 

το Δ/ντή του ΠΜΣ και θα περιλαμβάνει: 

 Συμπληρωμένα ανώνυμα ερωτηματολόγια από το κάθε φοιτητή για το κάθε μάθημα 

αναφορικά με την ικανοποίησή τους από το επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος 

τόσο για το περιεχόμενο όσο και  για τον διδάσκοντα 

 Γραπτή ανώνυμη άποψη των φοιτητών σχετικά με το ΠΜΣ στο σύνολο του 

 Τήρηση αρχείων επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του ΠΜΣ, αναφορικά 

με το που απασχολούνται, το διάστημα που μεσολάβησε από την αποφοίτηση τους 

μέχρι την έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και το είδος της 

απασχόλησης τους (ιδιωτικός τομέας, δημόσιες υπηρεσίες, αυτοαπασχόληση, 

συνέχιση ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας κλπ)  

 Γραπτή άποψη των εργοδοτών που απασχολούν αποφοίτους του ΠΜΣ σχετικά με το 

επίπεδο γνώσεων που αποκόμισαν από τη φοίτηση τους σ’ αυτό 

Το σύστημα αξιολόγησης θα βασίζεται στη μεθοδολογία που θεσπίσθηκε από την ΑΔΙΠ 

και θα περιλαμβάνει την υποβολή έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης και έκθεσης 

εξωτερικής αξιολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό της  ΑΔΙΠ.  

 

 

 


