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ΡΕΛΓΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ Α’ ΕΞΑΜΘΝΟΥ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο.Κ.Ε. 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Α 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 5 

   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικισ Υποδομισ 
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ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν τον τουριςμό ωσ κοινωνικό και οικονομικό 

φαινόμενο, να γνωρίςουν τθν ιςτορικι εξζλιξι του και τουσ παράγοντεσ που ςυνζτειναν 

ςτθ δθμιουργία του φαινομζνου. Επίςθσ να αντιλθφκοφν οι φοιτθτζσ τθ ςθμαςία του 

τουριςμοφ και τθ ςχζςθσ του με τον πολιτιςμό, αλλά και τθν γνωριμία με τουσ φορείσ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο (ιδιωτικοφσ και δθμόςιουσ). Επίςθσ, ςτόχο του μακιματοσ 

αποτελεί θ κατανόθςθ από τουσ ςπουδαςτζσ τθσ ςθμαςίασ του τουριςμοφ ςτθν ανάπτυξθ 

μιασ χϊρασ. 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ / τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

α) να κατανοοφν τον τουριςμό ωσ κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο 

β) να  γνωρίηουν τθν ιςτορικι εξζλιξθ του φαινομζνου του τουριςμοφ 

γ) να αναλφουν το τουριςτικό φαινόμενο ωσ ιδιαίτερα πολυςφνκετο, του οποίου οι 

διςτάςεισ αναφζρονται ςε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιςμικό αλλά και περιβαλλοντικό 

επίπεδο. 
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δ) να αναλφουν και να επεξθγοφν τθν τυπολογία του τουριςμοφ  

ε) να γνωρίηουν τουσ φορείσ (εκνικοφσ και διεκνείσ, κρατικοφσ και ιδιωτικοφσ) που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο του τουριςμοφ 

ςτ) να κατανοοφν τισ πολυςχιδείσ όψεισ του τουριςμοφ και των επιδράςεϊν του ςε μια 

χϊρα ι ςε ζνα τόπο. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ ςε 

ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

1. Αυτόνομθ Εργαςία 
2. Ομαδικι Εργαςία 
3. Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
4. Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
5. Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Τουριςμόσ και ειςαγωγικζσ ζννοιεσ του τουριςμοφ (απόπειρεσ οριςμοφ, μζτρθςθσ) 

 Θ φφςθ και τα χαρακτθριςτικά τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ.  

 Διαχρονικι εξζλιξθ του τουριςμοφ.  

 Τυπολογία και διακρίςεισ του τουριςμοφ.  

 Φορείσ τουριςμοφ (Διεκνείσ και ελλθνικοί).  

 Τουριςμόσ και πολιτιςμόσ.  

 Ρολιτιςμικι κλθρονομιά και ανάδειξθ τθσ πολιτιςμικισ-Βιομθχανικισ Κλθρονομιάσ 
ωσ βαςικισ ςυνιςτϊςασ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ.   

 Τεχνικζσ και πολιτικζσ διαχείριςθσ του τουριςμοφ.   

 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Στθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 

τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

20 

Ομαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Εκπιαδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

10 

Αυτοτελισ Μελζτθ 60 

Σφνολο Μαθήματοσ  

(27  ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

 

Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
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αξιολόγθςθσ 

 

. 

- Ερωτιςεισ επιλογισ 

-     Ερωτιςεισ κρίςεωσ 

- Επίλυςθ προβλθμάτων ςχετικϊν με τον τουριςμό 

- Συγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ 

 

ΛΛ. Ραρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ (20%) 

 ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 Τςάρτασ Ρ., Λφτρασ Ρ. (επιμ), (2017),  υλλογικόσ τόμοσ «ΣΟΤΡΙΜΟ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΘ 
ΑΝΑΠΣΤΞΘ: υμβολζσ Ελλινων Επιςτθμόνων» τθσ ςειράσ «Βιβλιοκικθ Σουριςτικϊν 
Επιςτθμϊν»,εκδόςεισ Ραπαηιςθ. 

 Θγουμενάκθσ, Ν. – Κραβαρίτθσ Κ. – Λφτρασ, Ρ, (1999). Ειςαγωγι ςτον Σουριςμό, 
εκδ. Interbooks  

 Βαρβαρζςοσ, Σ. (2000). Σουριςμόσ, ζννοιεσ, μεγζκθ, δομζσ. (Βϋ Ζκδοςθ). 
Ρροπομπόσ, Ακινα.   

 Μοίρα, Ρολυξζνθ, & Ραρκζνθσ, Σπ. (2011). Πολιτιςμικόσ-Βιομθχανικόσ Σουριςμόσ, 
εκδ. Ανοικτι Βιβλιοκικθ, Ακινα.  

 Σιταράσ, Κ. & Τηζνοσ, Χ. (2007). Ειςαγωγι ςτθ κεωρία του τουριςμοφ. Interbooks, 
Ακινα. 
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ Σχολι Διοικθτικϊν, Οικονομικϊν & Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 

ΣΜΗΜΑ  Διοίκθςθσ Τουριςμοφ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Ρροπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Α 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Μικροοικονομικι  

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Ρράξθσ 3 5 

   

   

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 
Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ 
ΜΓΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
(URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Στόχοσ του μακιματοσ είναι οι φοιτθτζσ να κατανοιςουν τον οικονομικό τρόπο ςκζψεωσ και τισ βαςικζσ 
οικονομικζσ αρχζσ που κα τουσ επιτρζψουν να λειτουργιςουν καλφτερα ςτο επαγγελματικό τουσ περιβάλλον. 
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Θ κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν τθσ μικροοικονομικισ ανάλυςθσ αποτελεί τθν βάςθ για τθν κατανόθςθ τθσ 
λειτουργίασ τθσ οικονομίασ. Θ  χριςθ αςκιςεων  κοινωνικοοικονομικοφ ενδιαφζροντοσ που άπτονται τθσ 
κακθμερινότθτασ κα δϊςει τθν δυνατότθτα ςτουσ φοιτθτζσ να κατανοιςουν τισ μεταβολζσ των οικονομικϊν 
παραμζτρων και να εξθγιςουν τα οικονομικά φαινόμενα. Θ κατανόθςθ των εννοιϊν των μορφϊν αγοράσ, τθσ 
ςυμπεριφοράσ του καταναλωτοφ και των βαςικϊν εννοιϊν τθσ παραγωγισ αποτελοφν τΛσ βαςικζσ ζννοιεσ που 
οι φοιτθτζσ κα πρεπει να κατανοιςουν για τθν εμπζδωςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ οικονομικισ κεωρίασ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να : 
 
- Κατανοιςει τον τρόπο λειτουργίασ των επιχειριςεων 
- Εμπεδϊςει τισ τεχνικζσ λειτουργίασ των επιχειριςεων και τθν διαμόρφωςθ των τιμϊν των αγακϊν 
   και υπθρεςιϊν που προςφζρουν οι επιχειριςεισ 
- Αναλφςει τισ επιπτϊςεισ των μεταβολϊν των οικονομικϊν παραμζτρων ςτο τρόπο λειτουργίασ των  
  Επιχειριςεων 
- Να κατανοιςει τθν πολυπλοκότθτα των οικονομικϊν μεταβλθτων με τθ χριςθ αςκιςεων 
κοινωνικοοικονομικοφ ενδιαφζροντοσ και τθν βοικεια των διαγραμμάτων 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί 
το μάκθμα;. 

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

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

 
Αυτόνομθ εργαςία 
Ομαδικι Εργαςία 
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
1. Ειςαγωγι ςτθν Μικροοικονομία 
2.Κεωρία ςυμπεριφοράσ Καταναλωτοφ 
3.Κεωρία Ηθτιςεωσ του Καταναλωτοφ 
4.Κεωρία ηθτιςεωσ των αγακϊν 
5.Κεωρία τθσ Ραραγωγισ 
6.Μορφζσ και ιςορροπία τθσ αγοράσ 
 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Στθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ του powerpoint 
Χριςθ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ 
Χριςθ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 
Πρακτικι (Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 
διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, 
Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), υγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards 
του ECTS 

Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 135 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά εξάμθνο 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που εςτιάηουν 
ςτθν εφαρμογι μεκοδολογιϊν 
και ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ  

Χριςθ των εκπαιδευτικϊν 
δυνατοτιτων που προςφζρουν 
τα παρακάτω : 

 

https://www.coursera.org/ 

 

https://www.udacity.com/ 

 

https://webcast.grnet.gr/ 

 

https://www.coursera.org/
https://www.udacity.com/
https://webcast.grnet.gr/
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http://www.blod.gr/default.aspx 

 

 

Ατομικι και ομαδικι εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ 

 

 

  

  

  

  

  

Αυτοτελισ Μελζτθ  

Σφνολο Μακιματοσ 

(135 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 
εξάμθνο) 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
υμπεραςματικι, Δοκιμαςία Πολλαπλισ 
Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 
Δοκιμίων, Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι 
Εργαςία, Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι Εξζταςθ 
Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι Ερμθνεία, Άλλθ / 
Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 

 
1) Γραπτι τελικι εξζταςθ (75%) που περιλαμβάνει: 
   Ανάπτυξθ τριϊν κεωρθτικϊν ερωτιςεων και ανάπτυξθ δφο 

πρακτικϊν εφαρμογϊν 
ι ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 
ι ςυνδυαςμό ερωτιςεων πολλαπλισ με κεωρθτικό προσ ανάπτυξθ 

κζμα  
 
2) Ραρουςίαςθ ατομικισ εργαςίασ και ομαδικισ εργαςίασ (25%) 
 

http://www.blod.gr/default.aspx
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κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
 
την ελληνική γλώςςα : 

1.Ειςαγωγι ςτθ Ρολιτικι Οικονομία , Κ. Γεωργακόπουλου, Κ. Λιανοφ κ.ά 

   Ζκδοςθ Η, εκδόςεισ Γ.Μπζνοσ 2007 

2. Σφγχρονθ Μικροοικονομικι , Γ.Κϊττθ, Α.Κϊττθ, εκδόςεισ Γ.Μπζνοσ, 2000 

3.Οικονομικι,P.Samuelson , W.Nordhaus, Α Τόμοσ, εκδόςεισ Ραπαηιςθ, 2000 

4.Μικροοικονομικι, P.Krugman, R.Wells, εκδόςεισ Επίκεντρο,2011 

5.Βαςικζσ Αρχζσ Οικονομικισ Κεωρίασ,K.Ferguson, εκδόςεισ Κριτικι,2004 

6.Για τθν κατανόθςθ τθσ Μικροοικονομικισ, R.Heilbroner, L.Thurrow,  εκδόςεισ Ραπαηιςθ, 1984 

7.Ειςαγωγι ςτθν Οικονομικι,D.Begg, S.Fischer, R. Dornbusch, Α Τόμοσ, εκδόςεισ Κριτικι,1998 

8.Οικονομικι, W. Wessels, εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ, 1984 

9. Αρχζσ τθσ Οικονομικισ, G. Mankiw, Α Τόμοσ, εκδόςεισ Τυπωκιτω, 2001 

10. Οι φιλόςοφοι του οικονομικοφ κόςμου, R.Heilbroner, εκδόςεισ Κριτικι,2000 

11. Αρχζσ Οικονομικισ,MichaelParkin,MelaniePowell,KentMatthews,εκδόςεισ Κριτικι,2013 

12. Μικροοικονομικι,Daron Acemoglu,David Laibson,John List,εκδόςεισ Κριτικι,2015 

13. Ειςαγωγι ςτθν Οικονομικι Επιςτιμθ,C.McConnell, S.Flynn, S.Brue, εκδόςεισRosili 2016 

Ξζνη : 

1.Economic insights, from marriage to terrorism, G.Becker, R.Posner, The University of Chicago Press, 2009 

2.Microecomics, C.McConnell,S. Brue,S. Flynn, McGraw-Hill, 2012 
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΣΔΟΚΕ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Α 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΑ ΤΘΣ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΘΜΘΣ 

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και  Αςκιςεισ Ρράξθσ 5 6 

 3Κ-2ΑΡ  

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Τπνβάζξνπ, ΜΓΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΛ (ςτθν Αγγλικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 
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 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Σκοπόσ είναι θ μφθςθ των φοιτθτϊν ςτα αναλογιςτικά μακθματικά αλλά και θ εμπζδωςθ από 
αυτοφσ βαςικϊν αρχϊν διαφορικοφ και ολοκλθρωτικοφ λογιςμοφ μζςω οικονομικϊν εφαρμογϊν. 
Δίνεται ζμφαςθ και ςτθ χριςθ κατάλλθλου λογιςμικοφ 
 
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα ζχει αποκτιςει γνϊςεισ και 
δεξιότθτασ για: 
να αναπτφξει εφαρμογζσ των τεχνικϊν του απλοφ και ςφνκετου τόκου ςτισ χρθματο-οικονομικζσ 

ςυναλλαγζσ 

Να πραγματοποιεί υπολογιςμοφσ ςε προβλιματα ραντϊν κάνοντασ χριςθ πινάκων ι κατάλλθλου 

λογιςμικοφ 

Να εφαρμόηει βαςικζσ αρχζσ διαφορικοφ λογιςμοφ ςε οικονομικζσ ςυναρτιςεισ και να ερμθνεφει τα 

αποτελζςματα 

Να εφαρμόηει τισ αρχζσ του ολοκλθρωτικοφ λογιςμοφ για τθν επίλυςθ οικονομικϊν προβλθμάτων 

και να ερμθνεφει τα αποτελζςματα 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

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

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν  
Λιψθ αποφάςεων  
Ραραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
Αυτόνομθ Εργαςία 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Επιτόκιο, απλόσ τόκοσ.  
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Αντικατάςταςθ γραμματίων 
Σφνκετοσ τόκοσ (Ανατοκιςμόσ) 
άντεσ (παροφςα και τελικι αξία προκαταβλθτζων και λθξιπρόκεςμων) πρόοδοσ αρικμθτικισ 
και γεωμετρικισ προόδου 
Οριςμόσ παραγϊγου 
Μελζτθ οικονομικϊν ςυναρτιςεων μζςω παραγϊγων 
Κανόνεσ ολοκλιρωςθσ  
Χριςθ ολοκλθρωμάτων ςτθ μελζτθ οικονομικϊν προβλθμάτων 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Στθν τάξθ  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 
Χριςθ λογιςμικοφ matlab 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 
εςτιάηουν ςτθν εφαρμογι 
μεκοδολογιϊν και 
ανάλυςθ δεδομζνων ςε 
μικρότερεσ ομάδεσ 
φοιτθτϊν 

26 

Αυτοτελισ Μελζτθ 85 
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φνολο Μαθήματοσ  

(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

150 

 

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

Ι. Γραπτή τελική εξζταςη (80%) (Συμπεραςματικι) θ οποία 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ ι ςωςτοφ-λάκουσ 
- Ερωτιςεισ Σφντομθσ Απάντθςθσ  
Σκοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ κατανόθςθσ των βαςικϊν 
ςτοιχείων του μακιματοσ. 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Θ ορκότθτα, θ πλθρότθτα, θ 
ςαφινεια και θ κριτικι αξιολόγθςθ των απαντιςεων. 
 
ΙΙ.  Δοκιμαςία Πολλαπλήσ Επιλογήσ (20%) (Διαμορφωτικι) 
Αφορά τα κζματα που καλφπτονται από τισ κεωρθτικζσ 
διαλζξεισ.  
Σκοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ τθσ πορείασ των 
ςπουδαςτϊν ςε ςχζςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, 
ανατροφοδότθςθ και ενδεχόμενθ τροποποίθςθ τθσ 
διδαςκαλίασ (fine tuning). 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Θ ορκότθτα, θ πλθρότθτα και θ 
ςαφινεια των απαντιςεων. 
 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 
Χαλικιασ Μ., Βρυηίδθσ Λ., Κοςςιζρθ Ε., Μακθματικά Διοικθτικϊν και οικονομικϊν επιςτθμϊν, 
Σφγχρονθ εκδοτικι 2016  
Κατωπόδθσ Ε. & Κικίλιασ Ρ. (2002) Οικονομικά Μακθματικά Ακινα, εκδόςεισ    Δυρόσ 
Λουκάκθσ Μανϊλθσ (2013) Ρρόςκλθςθ ςτα μακθματικά οικονομικϊν και διοικθτικϊν επιςτθμϊν 
Εκδόςεισ Σοφία 
Σπ Σάςςαλοσ, Αντ Αλεξανδρόπουλοσ Ακ Ραλιατςόσ (2002) Μακθματικά για οικονομολόγουσ  
Σφγχρονθ εκδοτικι 
Φοφντασ Ε Μακθματικά οικονομικϊν και διοικθτικϊν επιςτθμϊν (2013) εκδόςεισ Βαρβαρφγου 
 
ΞΕΝΟΓΛΩΗ 
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A.ChiangKWainwright (2009) Μακθματικζσ μζκοδοι οικονομικισ ανάλυςθσ Εκδόςεισ Κριτικι 
Cuthbertson K. (1996) Quantitative Financial Economics stocks, bonds and foreign exchange Wiley 
Hands D Wade (2004) Introductory Mathematical Economics Oxford University Press  
Martin A Norman B (2008) Mathematics for Economics and Finance Cambridge university press  
Sydsaeter knut and Peter Hammond  (2002) Essential Mathematics for economic analysis Prentice 
Hall  
 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
 
Journal of financial mathematics 
Journal of financial economics and mathematics 
Siam journal of financial mathematics 
Mathematical finance 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ             Α 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Αρχζσ Χρηματοοικονομικήσ Λογιςτικήσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Εργαςτιριο 3Κ+2Ε 7 

   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

Γενικήσ Τποδομήσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι οι  φοιτθτζσ  να κατανοιςουν το ρόλο , τθ ςθμαςία 

και τθ ςυμβολι τθσ Χρθματοοικονομικισ Λογιςτικισ ςτθν  οργάνωςθ και διοίκθςθ 

των επιχειριςεων. Θ κατανόθςθ των λογαριαςμϊν και τθσ ταξινόμθςθσ τουσ 

κακϊσ θ ςθμαςία τθσ παρεχόμενθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ -  προσ 

κάκε ενδιαφερόμενο -  για τθ λιψθ αποδοτικϊν επιχειρθςιακϊν και επενδυτικϊν 

αποφάςεων αποτελοφν μακθςιακά αποτελζςματα του εν λόγω μακιματοσ. Επίςθσ 

θ κατανόθςθ και εφαρμογι του διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ, θ ενθμζρωςθ του 
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κακολικοφ, του θμερολογίου,  θ κατάρτιςθ του ιςοηυγίου, ο υπολογιςμόσ του 

αποτελζςματοσ και ςφνταξθ του ιςολογιςμοφ και τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων 

χριςθσ ςυνιςτοφν τα αναμενόμενα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ.  

Στο εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ αναμζνεται να αςκθκοφν ςε 

κζματα απλογραφικισ λογιςτικισ, ςτθν λογιςτικι αποτφπωςθ γεγονότων και των 

δραςτθριοτιτων των επιχειριςεων κακϊσ και ςτθν ςφνταξθ των λογιςτικϊν 

καταςτάςεων. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ. 

1. Αυτόνομθ Εργαςία 
2. Ομαδικι Εργαςία 
3. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν  
4. Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
5. Λιψθ αποφάςεων  
6. Κατανόθςθ λογιςτικισ πλθροφόρθςθσ  λογιςτικϊν βιβλίων και καταςτάςεων 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1θ Εβδομάδα  
- Λογιςτικι και επιχειριςεισ – Λςτορικι εξζλιξθ τθσ Λογιςτικισ – Λογιςτικι 
πλθροφόρθςθ και λιψθ αποφάςεων.. 
 
2θ Εβδομάδα 
Ανάλυςθ Επιχειρθματικϊν Συναλλαγϊν - Λογαριαςμοί – Συςτιματα τυποποίθςθσ  
ςτθ Λογιςτικι, Απεικόνιςθ ςυναλλαγϊν – Είδθ λογαριαςμϊν – Λογιςτικόσ κφκλοσ  
 
3θ Εβδομάδα 
Διπλογραφικό ςφςτθμα και λογιςτικζσ εγγραφζσ,   ΦΡΑ, Λογιςτικι Λςότθτα 
Λςολογιςμόσ  
 
4θ Εβδομάδα 
Διπλογραφικό ςφςτθμα και λογιςτικζσ εγγραφζσ,   ΦΡΑ 
 
5θ Εβδομάδα 
Λογιςτικζσ εγγραφζσ ςτο θμερολόγιο και ςτο κακολικό – Διόρκωςθ ςφαλμάτων ςτισ 
λογιςτικζσ Εγγραφζσ  
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5θ Εβδομάδα 
Λςοηφγια. Κατάρτιςθ Ρροςωρινοφ Λςοηυγίου - Εφαρμογζσ  λογιςτικϊν εγγραφϊν 
 
6θ Εβδομάδα 
Οριςτικό ιςοηφγιο, Λογιςτικόσ και εξωλογιςτικόσ Υπολογιςμόσ του αποτελζςματοσ 
τθσ επιχείρθςθσ 
 
7θ Εβδομάδα 
Σφνταξθ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων Χριςθσ και Λςολογιςμοφ 
 
8θ Εβδομάδα  
Ανάλυςθ Λδίων Κεφαλαίων 
 
9θ Εβδομάδα 
Ανάλυςθ παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων, απαιτιςεων και υποχρεϊςεων 
 
10θ Εβδομάδα 
Ανάλυςθ Εςόδων και εξόδων των επιχειριςεων 
 
11θ Εβδομάδα 
Αποκζματα και Ταμειακά Διακζςιμα 
 
12θ Εβδομάδα 
Λογιςτικά Ρρότυπα, Αρχζσ τθσ Λογιςτικισ 
 
13θ εβδομάδα  
Τελικι εξζταςθ του μακιματοσ 

 
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
 

Στθν αίκουςα διδαςκαλίασ και ςτο εργαςτιριο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Η/Τ με λογιςμικό εμπορικών και λογιςτικών 
εφαρμογών. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  
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Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 
του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 
μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 
ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ 
εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να 
αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Εργαςτιριο  

Ομαδικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

 

Διαλζξεισ από ςτελζχθ 
αγοράσ  - Επαφι με 
επιχειριςεισ 

 

Αυτοτελισ Μελζτθ  

Σφνολο Μαθήματοσ  
(.. ώρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
 

Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ  που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν 
-     Αςκιςεισ  

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
 

1. PowersM., NeedlesB., (2017), “ Ειςαγωγιςτθ Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι» 
2. Λεκαράκου Κ. (2012) « Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Λ», Ακινα 
3. Ραπαδζασ, Ρ (2011)  «Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ρλθροφόρθςθ», Ακινα 
4. Meigs, W. Meigs, R. (1988) «Λογιςτικι θ βάςθ των επιχειρθματικϊν αποφάςεων» 

Εκδ  Ραπαηιςθ, Ακινα 
5. Μπάλλασ Α., Χζβασ, Δ. (2008) «Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι» Εκδ. Μπζνου, 

Ακθνα 
6. Needles, Andrson, Caldwell (1996), “Principles of Accounting”, Houghton Mifflin Co, 

Boston. 
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΣΔΟΚΕ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Α 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Στατιςτικι Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν 

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και Αςκιςεισ Ρράξθσ 5 7 

 3Κ-2
Ε
  

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Υποβάκρου ΜΓΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
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Σκοπόσ  να μυιςει τουσ φοιτθτζσ ςτισ  βαςικζσ αρχζσ πικανοκεωρίασ και περιγραφικισ ςτατιςτικισ 
με ζμφαςθ ςτθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν (κυρίωσ με χριςθ κατάλλθλου λογιςμικοφ)  ςτα κζματα 
που ςχετίηονται με τθ Διοίκθςθ. 
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια πρζπει να είναι ικανόσ: 

 Να εφαρμόηει βαςικζσ αρχζσ πικανοκεωρίασ  

 Να ςυνδζει νόμουσ πικανοτιτων με τθ ςτατιςτικι ςυμπεραςματολογία  

 Να αναγνωρίηει τα βαςικά  είδθ των τυχαίων μεταβλθτϊν και να μπορεί να  καταγράφει 
δεδομζνα  προκειμζνου να είναι δυνατι θ επεξεργαςία τουσ  

 Να υπολογίηει και να ερμθνεφει περιγραφικά μζτρα.  

 Να διερευνά  τθ ςχζςθ μεταξφ οικονομικϊν μεταβλθτϊν με τθ χριςθ των τεχνικϊν τθσ 
ςυςχζτιςθσ και τθσ παλινδρόμθςθσ 

 Να πραγματοποιεί εφαρμογζσ μεκόδων περιγραφικισ ςτατιςτικισ και παλινδρόμθςθσ με χριςθ 
ςτατιςτικϊν πακζτων ςε δεδομζνα τουριςμοφ 

 
 
 
 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

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

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ Εργαςία 
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Οριςμόσ πικανότθτασ κατά Laplace και με εφαρμογζσ 
Τυχαίεσ μεταβλθτζσ 
Συναρτιςεισ πικανότθτασ και κατανομισ 
Βαςικζσ  διακριτζσ μεταβλθτζσ (διωνυμικι, γεωμετρικι Poisson 
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Συνεχείσ τυχαίεσ μεταβλθτζσ και κατανομζσ πικανοτιτων (κανονικι και ομοιόμορφθ) 
Κεντρικό Οριακό Κεϊρθμα  
Συςχζτιςθ δφο μεταβλθτϊν 
Απλι γραμμικι παλινδρόμθςθ 
Μελζτθ καλισ προςαρμογισ ςτατιςτικοφ μοντζλου μζςω residual 
Στοιχεία δειγματολθψίασ. μζκοδοι δειγματολθπτικισ ζρευνασ  
Ρεριγραφικι ςτατιςτικι πρωτογενϊν δεδομζνων.  
Ρεριγραφικι ςτατιςτικι ομαδοποιθμζνων δεδομζνων 
Ρρακτικι άςκθςθ με χριςθ ςτατιςτικοφ πακζτου ςτο εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Στθν τάξθ  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Εξειδικευμζνο Λογιςμικό (SPSS,Envi) 
Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 26 

 

Αυτοτελισ Μελζτθ 75 

Εργαςίεσ 35 

  

  

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  175 
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(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

 

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

Ι. Γραπτή τελική εξζταςη (50%) (Συμπεραςματικι) θ οποία 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ ι ςωςτοφ-λάκουσ 
- Ερωτιςεισ Σφντομθσ Απάντθςθσ  
Σκοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ κατανόθςθσ των βαςικϊν 
ςτοιχείων του μακιματοσ. 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Θ ορκότθτα, θ πλθρότθτα, θ 
ςαφινεια και θ κριτικι αξιολόγθςθ των απαντιςεων. 
 
II. Δοκιμαςία Πολλαπλήσ Επιλογήσ (10%) (Διαμορφωτικι) 
Αφορά ςτα κζματα που καλφπτονται από τισ κεωρθτικζσ 
διαλζξεισ.  
Σκοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ τθσ πορείασ των 
ςπουδαςτϊν ςε ςχζςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, 
ανατροφοδότθςθ και ενδεχόμενθ τροποποίθςθ τθσ 
διδαςκαλίασ (fine tuning). 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Θ ορκότθτα, θ πλθρότθτα και θ 
ςαφινεια των απαντιςεων. 
 
ΙΙΙ. Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ (40%) (Συμπεραςματικι):  
Αφορά ςτα κζματα που καλφπτονται από τα εργαςτθριακά 
μακιματα  
Σκοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ τθσ πορείασ των φοιτθτϊν 
ςε ςχζςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, 
ανατροφοδότθςθ και ενδεχόμενθ τροποποίθςθ τθσ 
διδαςκαλίασ (fine tuning). 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Θ ορκότθτα, θ πλθρότθτα, θ 
ςαφινεια και θ κριτικι αξιολόγθςθ των απαντιςεων. 
 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αναφζρονται ρθτά ςτο site του 
μακιματοσ και για κάκε ενζργεια αξιολόγθςθσ. 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
Δαμιανοφ Χ., Ραπαδάτοσ Ν., Χαραλαμπίδθσ Χ. Ειςαγωγι ςτισ πικανότθτεσ και τθ ςτατιςτικι, 
Εκδόςεισ Συμμετρία, Ακινα 2010 

http://www.skroutz.gr/books/282035.%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE.html
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Δθμθτριάδθσ, Ε.  Ρεριγραφικι Στατιςτικι, Εκδόςεισ Κριτικι Α.Ε.,Ακινα 2002 
Ηαχαροποφλου, Χ.  Στατιςτικι Μζκοδοι και Εφαρμογζσ, Εκδόςεισ Ηυγόσ, δεφτερθ ζκδοςθ, 
Κεςςαλονίκθ 2001 
Ηιοφτασ Γ. Ρικανότθτεσ και Στοιχεία Στατιςτικισ για Μθχανικοφσ,  Εκδόςεισ Ηιτθ, Κεςςαλονίκθ 2003  
Καμαρινόπουλοσ Λ., Στοιχεία Ρικανοκεωρίασ Εκδόςεισ Ηιτθ, Κεςςαλονίκθ 1996 
Κίτςοσ Χ. Τεχνολογικά μακθματικά και ςτατιςτικι  Εκδόςεισ Νζων Τεχνολογιϊν, Ακινα 2009 
Κιόχοσ Ρ. Στατιςτικι, INTERBOOKS, Ακινα 1993  
Κοιλίασ, Χ. και Ραπαδιμασ, Ο. Εφαρμοςμζνθ Στατιςτικι-Ρεριγραφικι Στατιςτικι-Κεωρία 
Ρικανοτιτων Εκτιμθτικι, Εκδόςεισ νζων τεχνολογιϊν ΕΡΕ, Ακινα 1998 
Κολυβά-Μαχαίρα Φ., Μπορα-Σζντα Ε.  Στατιςτικι  Κεωρία, Εφαρμογζσ. Εκδόςεισ Ηιτθ, Κεςςαλονίκθ 
1998  
Kατωπόδθ Αλεξανδρόπουλου Ρρεηεράκου Ραλιατςοφ Στατιςτικι Σφγχρονθ Εκδοτικι 1994 
Κουνιάσ Σ, Κολφβα-Μαχαίρα Φ, Μπαγιάτθσ Κ, Μπόρα-Σζντα Ε Ειςαγωγικι ςτατιςτικι Εκδόςεισ 
Χριςτοδουλίδθ, Κεςςαλονίκθ 2000 
Κουνιάσ Σ, Μωυςιάδθσ Χ Ρικανότθτεσ Λ Εκδόςεισ Ηιτθ, Κεςςαλονίκθ 1995  
Κοφτρασ Μ., Ευαγγελάρασ Χ Ανάλυςθ Ραλινδρόμθςθσ Εκδόςεισ Συμμετρία Ακινα, 2011 
Χαλικιασ Μ Επαγωγικι Στατιςτικι Εκδόςεισ Σφγχρονθ εκδοτικι 2012 
 
ΞΕΝΟΓΛΩΗ 
DeGroot M H, Schervish M J.  Probability and Statistics, 3rd ed., Addison Wesley, 2001  
Johnson R.A:, Bhattacharyya G.K. Statistics: Principles and Methods. John Wiley and Sons, 2001 

Montgomery D C., Peck E A., Vining G. G, Introduction to Linear Regression Analysis, 3rd ed., Wiley-
Interscience, 2001  

 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
 
Annals of Probability 
Statistics and Probability Letters 
Journal of statistics and probabilities 
Discrete Mathematics 
 

 

 
 

  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11339/0
http://www.perizitito.gr/product.php?productid=174046
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ΡΕΛΓΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ Β’ ΕΞΑΜΘΝΟΥ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΩΝ, ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ 
ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΤΟΥ. ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΚΑΛ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ 
ΦΛΛΟΞΕΝΛΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Β 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Eιςαγωγή ςτο Δίκαιο  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3Κ 5 

   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΜΓΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ρρωταρχικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτισ βαςικζσ αρχζσ, 
ζννοιεσ και πρακτικζσ του Λδιωτικοφ και του ΔθμοςίουΔικαίου. 
Αποςκοπεί ςτθν εμπζδωςθ των διατάξεων που αναφζρονται ςτισ ζννομεσ ςχζςεισ που 
διζπουν τθν δραςτθριότθτα των πολιτϊν.  
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Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ ςε 
ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα; 

1. Αυτόνομθ Εργαςία 
2. Ομαδικι Εργαςία 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Γενικζσ Ζννοιεσ Δικαίου: Ζννοια του δικαίου, κανόνασ δικαίου, θκικι, εκιμοτυπία. Ρθγζσ 
του δικαίου. Διαίρεςθ του δικαίου. 
Γενικζσ Αρχζσ Λδιωτικοφ Δικαίου: Ρρόςωπα (Φυςικά, Νομικά) Δικαιϊματα, Δικαιοπραξία, 
Αντιπροςϊπευςθ – πλθρεξουςιότθτα,παραγραφι και αποςβεςτικι προκεςμία 
Γενικζσ αρχζσ Δθμοςίου Δικαίου. Θ ζννοια του κράτουσ και του Συντάγματοσ. Το εκλογικό 

ςϊμα. Θ Βουλι. Ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ. Θ δθμόςια διοίκθςθ και οι διοικθτικζσ 

πράξεισ. Οι ανεξάρτθτεσ αρχζσ. Θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ.  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Στθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 
ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
 
 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 
εςτιάηουν ςτθν 
εφαρμογι 
μεκοδολογιϊν και 
ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ ςε 
μικρότερεσ ομάδεσ 

26 



 

27 

φοιτθτϊν 

Ατομικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

30 

Εκπαιδευτικι εκδρομι / 

μικρζσ ατομικζσ 

εργαςίεσ εξάςκθςθσ 

10 

Αυτοτελισ μελζτθ 43 

Σφνολο Μαθήματοσ  
(… ώρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
 

Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ κρίςεωσ 
 
ΛΛα. Ραρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ (20%) 
ι 
ΛΛβ. Ρρόοδοι (20%) 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
1. Μυλωνόπουλοσ, Δ. (2012). Στοιχεία Δικαίου. εκδ. Σταμοφλθ ΑΕ, Ακινα.  
2. Μυλωνόπουλοσ, Δ. (2012). Δίκαιο του Εμπορίου, εκδ. Νομικι Βιβλιοκικθ, Ακινα. 
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ Σχολι Διοικθτικϊν, Οικονομικϊν & Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 

ΣΜΗΜΑ Διοίκθςθσ Τουριςμοφ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Ρροπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Β 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Μακροοικονομικι Ανάλυςθ 

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Ρράξθσ 3 6 

   

   

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 
Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ 
ΜΓΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
(URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
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                Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ περιγραφι και θ ανάλυςθ των ςφγχρονων αντικειμζνων τθσ 
μακροοικονομικισ κεωρίασ όπωσ αυτά ζχουν εξελιχκεί τα τελευταία χρόνια ςτθν παγκόςμια 
οικονομία. Στόχοσ είναι θ ενθμζρωςθ του φοιτθτι ςτισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ και τάςεισ ςτον κλάδο τθσ 
μακροοικονομικισ επιςτιμθσ  κακϊσ και ςτα μακροοικονομικά προβλιματα που αντιμετωπίηει θ 
οικονομία τθσ χϊρασ. θ χριςθ απλϊν παραδειγμάτων και διαγραμμάτων κα βοθκιςει ςτθν 
κατανόθςθ των οικονομικϊν μθχανιςμϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν κατανόθςθ των 
μακροοικονομικϊν φαινομζνων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να: 
 
- Αποκτιςει τθ δυνατότθτα καλφτερθσ κατανόθςθσ του τρόπου λειτουργίασ του   μακροοικονομικοφ 

ςυςτιματοσ τθσ οικονομίασ  

- Βοθκιςει ςτθν κατανόθςθ των μθχανιςμϊν τθσ οικονομικισ ςκζψθσ αναφορικά με τθν επιλογι εναλλακτικϊν 

λφςεων του οικονομικοφ προβλιματοσ 

- Διαμορφϊςει ολοκλθρωμζνθ άποψθ τθσ οικονομικισ πολιτικισ 

- Κατανοιςει τθν Κεχνςιανι προςζγγιςθ τθσ προςφοράσ χριματοσ 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί 
το μάκθμα;. 

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

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

 
Αυτόνομθ Εργαςία 
Ομαδικι Εργαςία 
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Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
1. Μακροοικονομικι Ανάλυςθ 
2. Εκνικό Ρροϊόν και Εκνικό Ειςόδθμα 
3. Κατανάλωςθ και Αποταμίευςθ 
4. Ρροςδιοριςμόσ του Ειςοδιματοσ και τθσ Απαςχολιςεωσ 
5. Μεταβολζσ Ειςοδιματοσ και Ρολλαπλαςιαςτισ τθσ Οικονομίασ 
6. Επζνδυςθ 
7. Δθμοςιονομικι Ρολιτικι και Ειςόδθμα 
8. Ροςοτικι Κεωρία του Χριματοσ, Νομιςματικι Ρολιτικι  και Κακοριςμόσ Επιτοκίου 
9.Ρλθκωριςμόσ 
 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Στθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ του powerpoint 
Χριςθ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ 
Χριςθ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 
Πρακτικι (Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 
διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, 
Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), υγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 

Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 135 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά εξάμθνο 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που εςτιάηουν 
ςτθν εφαρμογι μεκοδολογιϊν 
και ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ ςε ατομικό επίπεδο 

Χριςθ των εκπαιδευτικϊν που 
προςφζρουν τα παρακάτω : 

 

https://www.coursera.org/ 

 

 

https://www.coursera.org/
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standardsτου ECTS https://www.udacity.com/ 

 

https://webcast.grnet.gr/ 

 

 

http://www.blod.gr/default.aspx 

 

Ατομικι και Ομαδικι Εργαςία 
ςε μελζτθ περίπτωςθσ 

 

 

  

  

  

  

  

Αυτοτελισ Μελζτθ  

Σφνολο Μαθήματοσ 

 

(135 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 
εξάμθνο) 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
υμπεραςματικι, Δοκιμαςία Πολλαπλισ 
Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 
Δοκιμίων, Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι 
Εργαςία, Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

 
1) Γραπτι τελικι εξζταςθ (75%) που περιλαμβάνει: 
   Ανάπτυξθ τριϊν κεωρθτικϊν ερωτιςεων και ανάπτυξθ δφο 

πρακτικϊν εφαρμογϊν 
ι ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 
ι ςυνδυαςμό ερωτιςεων πολλαπλισ με κεωρθτικό προσ ανάπτυξθ 

κζμα  
 
2) Ραρουςίαςθ ατομικισ και ομαδικισ εργαςίασ (25%) 
 

https://www.udacity.com/
https://webcast.grnet.gr/
http://www.blod.gr/default.aspx
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Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι Εξζταςθ 
Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι Ερμθνεία, Άλλθ / 
Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
 
την ελληνική γλώςςα : 

1.Ειςαγωγι ςτθ Ρολιτικι Οικονομία , Κ. Γεωργακόπουλου, Κ. Λιανοφ κ.ά 

   Ζκδοςθ Η, εκδόςεισ Γ.Μπζνοσ 2007 

2. Σφγχρονθ Μακροοικονομικι , Γ.Κϊττθ, Α.Κϊττθ, εκδόςεισ Γ.Μπζνοσ, 2000 

3.Οικονομικι,P.Samuelson , W.Nordhaus, Β Τόμοσ, εκδόςεισ Ραπαηιςθ, 2000 

4.Μακροοικονομικι, P.Krugman, R.Wells, εκδόςεισ Επίκεντρο,2011 

5.Βαςικζσ Αρχζσ Οικονομικισ Κεωρίασ,K.Ferguson, εκδόςεισ Κριτικι,2004 

6.Για τθν κατανόθςθ τθσ Μακροοικονομικισ, R.Heilbroner, L.Thurrow,  εκδόςεισ Ραπαηιςθ, 1984 

7.Ειςαγωγι ςτθν Οικονομικι,D.Begg, S.Fischer, R. Dornbusch, Β Τόμοσ, εκδόςεισ Κριτικι,1998 

8.Οικονομικι, W. Wessels, εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ, 1984 

9. Αρχζσ τθσ Οικονομικισ, G. Mankiw, Β Τόμοσ, εκδόςεισ Τυπωκιτω, 2001 

10. Ταξίδι ςτον κόςμο τθσ οικονομίασ, Galbraith, εκδόςεισ Κάκτοσ,2000 

11. 50 Οικονομικζσ κεωρίεσ που επθρζαςαν τθν ανκρωπότθτα, Επιμζλεια D.Marron, εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ, 

2011 

12.Αρχζσ Οικονομικισ, Michael Parkin, Melanie Powell, Kent Matthews, εκδόςεισ Κριτικι,2013 

12. Μακροοικονομικι, Daron Acemoglu, David Laibson, John List, εκδόςεισ Κριτικι,2015 

13. Ειςαγωγι ςτθν Οικονομικι Επιςτιμθ, C.McConnell, S.Flynn, S.Brue, εκδόςεισ Rosili 2016 
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Ξζνη : 

1.Macroecomics, C.McConnell,S. Brue,S. Flynn, McGraw-Hill, 2008 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ  ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Β 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ανάλυςη Λογιςτικών Καταςτάςεων και Επιχειρήςεων 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Εφαρμογζσ  Άςκθςθσ Ρράξθσ 3Κ+2ΑΡ 6 

   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

Γενικήσ Τποδομήσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Αρχζσ  Χρθματοοικονομικισ Λογιςτικισ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα  κατανοεί πλιρωσ το περιεχόμενο του 

ιςολογιςμοφ των αποτελεςμάτων χριςεωσ,  των ταμειακϊν ροϊν και τθσ ετιςιασ 

οικονομικισ ζκκεςθσ των επιχειριςεων.  Επίςθσ  κα είναι ςε κζςθ να αξιολογεί τθν 

χρθματοοικονομικζσ επιδόςεισ  τθσ επιχείρθςθσ,   αναλφοντασ τθν πλθροφόρθςθ που 

περιζχουν οι λογιςτικζσ καταςτάςεισ με τθ χριςθ δεικτϊν και τθν εφαρμογι 

μονομεταβλθτισ και πολυμεταβλθτισ  ανάλυςθσ.  

Συγκεκριμζνα θ αξιολόγθςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ των επιχειριςεων, τθσ 
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αποδοτικότθτάσ τουσ, τθσ ρευςτότθτασ, τθσ μόχλευςθσ, του κινδφνου πτϊχευςθσ, και τθσ 

αναγνϊριςθσ τουσ ωσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ, ςυνιςτοφν μακθςιακά αποτελζςματα του εν 

λόγω μακιματοσ.  Θ αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων των χρθματοοικονομικϊν αναλφςεων 

ςτθν εφαρμογι εργαλείων ςτρατθγικισ ανάλυςθσ όπωσ θ SWOT, θ PESTκαιθPESTLE, επίςθσ 

ςυνιςτά μακθςιακό αποτζλεςμα του εν λόγω μακιματοσ.  Τζλοσ θ αξιολόγθςθ τθσ 

ποιότθτασ λογιςτικισ πλθροφόρθςθσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ γνϊςεισ που κα ζχουν οι 

φοιτθτζσ με τθν ολοκλιρωςθ του παρόντοσ μακιματοσ. Στισ ϊρεσ των αςκιςεων κα 

πραγματοποιοφνται αναλφςεισ μελετϊν περιπτϊςεων και με τθ χριςθ του κατάλλθλου 

λογιςμικοφ όπου απαιτείται για τθν αξιολόγθςθ και ανάλυςθ των επιχειριςεων. 

 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ. 

1. Αυτόνομθ Εργαςία 
2. Ομαδικι Εργαςία 
3. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν  
4. Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
5. Λιψθ αποφάςεων  
6. Ανάλυςθ λογιςτικισ  πλθροφόρθςθσ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Εβδομάδα 1θ 
Χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ των επιχειριςεων. Ανάλυςθ πλθροφόρθςθσ ιςολογιςμοφ 
και αποτελεςμάτων χριςθσ. 
 
Εβδομάδα 2θ 
Χριςθ των αρικμοδεικτϊν για τθν Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ τθσ επιχείρθςθσ  
 
Εβδομάδα 3θ 
Ανάλυςθ ευςτότθτασ και κφκλου μετατροπισ μετρθτϊν.   
 
Εβδομάδα 4θ 
Ανάλυςθ κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ και  βιωςιμότθτασ επιχειριςεων. Ανάλυςθ Νεκροφ 
Σθμείου Λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ – Μόχλευςθ 
 
Εβδομάδα 5θ 
Ανάλυςθ Αποδοτικότθτασ και Αποτελεςματικότθτασ 
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Εβδομάδα 6θ 
Ανάλυςθ χρθματιςτθριακϊν δεικτϊν – αποτίμθςθ τθσ Αγοράσ 
 
Εβδομάδα 7θ 
Ανάλυςθ Κατάςταςθσ Ταμειακϊν οϊν. 
 
Εβδομάδα 8θ 
Αξιολόγθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων με τθ χριςθ τθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ.  
 
Εβδομάδα 9θ 
Εφαρμογι πολυμεταβλθτισ ανάλυςθσ για τθν πρόγνωςθ τθσ χρθματοοικονομικισ 
αποτυχίασ.   
 
Εβδομάδα 10θ 
 Λογιςτικζσ καταςτάςεισ και εταιρικι Διακυβζρνθςθ  
 
Εβδομάδα 11θ 
Λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ 
 
Εβδομάδα 12θ 
Θ Ζκκεςθ των Ορκωτϊν ελεγκτϊν – Ραραποίθςθ Λογιςτικϊν καταςτάςεων 
 
Εβδομάδα 13θ 
Τελικι εξζταςθ του μακιματοσ 

 
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
 

Στθν αίκουςα διδαςκαλίασ  και ςτο εργαςτιριο του 
μακιματοσ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Εφαρμογή Λογιςμικοφ αξιολόγηςησ τησ οικονομικήσ 
κατάςταςησ τησ επιχείρηςησ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 
του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 
εςτιάηουν ςτθν 
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δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 
μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 
ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ 
εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να 
αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

εφαρμογι 
μεκοδολογιϊν και 
ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ ςε 
μικρότερεσ ομάδεσ 
φοιτθτϊν 

Διαλζξεισ από ςτελζχθ 
αγοράσ  - Επαφι με 
επιχειριςεισ 

 

Ομαδικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

 

Αυτοτελισ Μελζτθ  

Σφνολο Μαθήματοσ  
(.. ώρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
 

 
Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ επιλογισ 
-     Ερωτιςεισ κρίςεωσ 
-     Αςκιςεισ 
-Μελζτεσ Ρεριπτϊςεων 
ΛΛ. Ραρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ (20%) 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
1. Κάντηοσ Κ., (2002),  «Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων », Εκδ. 

Interbooks, Ακινα 
2. K.RSubramanyam., (2017) Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, Εκδόςεισ 

BrokenHill. 
3. Νιάρχοσ Ν., «Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ Λογιςτικϊν Καταςτάςεων» (1997), «  

Λογιςτικι», Εκδ Σταμοφλθσ,  Ακινα 
4. Palepu K., Healy P., Bernard V.,  (2004) " Business Analysis and Valuation using 

Financial Statements” Thomson – South Western, Ohio.  
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΣΔΟΚΕ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Β 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία Πιεξνθνξηψλ 

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ Εργαςτιριο και Αςκιςεισ Ρράξθσ 5 7 

 3Κ-2
Ε
  

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Υποβάκρου ΜΓΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
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Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ μφθςθ των φοιτθτϊν ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ ςτατιςτικισ  
ςυμπεραςματολογίασ (επαγωγικισ ςτατιςτικισ). Κυρίαρχο μζροσ τθσ φλθσ αποτελοφν οι ςτατιςτικοί 
ζλεγχοι και θ εκτιμθτικι.  
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα πρζπει να: 

 Ζχει κατανόθςει τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ εκτιμθτικισ με ζμφαςθ τον υπολογιςμό διαςτθμάτων 
εμπιςτοςφνθσ.  

 Ρραγματοποιεί  ςτατιςτικοφσ ελζγχουσ μζςων τιμϊν και ποςοςτοφ για ζνα και δφο δείγματα και 
να ερμθνεφει τα αποτελζςματα 

 Ρραγματοποιεί  ςτατιςτικό ζλεγχο  
2 και να ερμθνεφει τα αποτελζςματα 

 Να διερευνά τθν ποιότθτα παραγόμενων προϊόντων μζςω βαςικϊν διαγραμμάτων ελζγχου 
ποιότθτασ  

 Να διακρίνει τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ επεξεργαςίασ ςε δεδομζνα χρονοςειρϊν και να τισ 
εφαρμόηει ςε κατάλλθλο λογιςμικό 

 Για τα παραπάνω πρζπει να υπάρχει θ αντίςτοιχθ εξοικείωςθ με κατάλλθλο λογιςμικό μζςω του 
εργαςτθριακοφ μζρουσ του μακιματοσ 

 Να εφαρμόηουν τισ μεκόδουσ ςε δεδομζνα τουριςμοφ 

 
 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

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

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Σθμειακζσ εκτιμιτριεσ  
Διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ  
Ζλεγχοι υποκζςεων μζςων τιμϊν και ποςοςτϊν 
Ζλεγχοσ Χ

2
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Χρονοςειρζσ 
Στατιςτικόσ ζλεγχοσ ποιότθτασ  
 Χριςθ ςτατιςτικϊν πακζτων 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Στθν τάξθ  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Εξειδικευμζνο Λογιςμικό (PASW, Envi) 
Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 
εςτιάηουν ςτθν εφαρμογι 
μεκοδολογιϊν και 
ανάλυςθ δεδομζνων 

29 

Εργαςτιριο 39 

 

Αυτοτελισ Μελζτθ 68 

  

  

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  

(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

175 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Ι. Γραπτή τελική εξζταςη (50%) (Συμπεραςματικι) θ οποία 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ ι ςωςτοφ-λάκουσ 
- Ερωτιςεισ Σφντομθσ Απάντθςθσ  
Σκοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ κατανόθςθσ των βαςικϊν 
ςτοιχείων του μακιματοσ. 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Θ ορκότθτα, θ πλθρότθτα, θ 
ςαφινεια και θ κριτικι αξιολόγθςθ των απαντιςεων. 
 
 
ΙI. Δοκιμαςία Πολλαπλήσ Επιλογήσ (10%) (Διαμορφωτικι) 
Αφορά ςτα κζματα που καλφπτονται από τισ κεωρθτικζσ 
διαλζξεισ.  
Σκοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ τθσ πορείασ των 
ςπουδαςτϊν ςε ςχζςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, 
ανατροφοδότθςθ και ενδεχόμενθ τροποποίθςθ τθσ 
διδαςκαλίασ (fine tuning). 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Θ ορκότθτα, θ πλθρότθτα και θ 
ςαφινεια των απαντιςεων. 
 
ΙΙΙ. Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ (40%) (Συμπεραςματικι):  
Αφορά ςτα κζματα που καλφπτονται από τα εργαςτθριακά 
μακιματα (και ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςτθ 
χριςθ και αξιολόγθςθ εργαλείων, εφαρμογϊν και 
υπθρεςιϊν του διαδικτφου). 
Σκοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ τθσ πορείασ των φοιτθτϊν 
ςε ςχζςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, 
ανατροφοδότθςθ και ενδεχόμενθ τροποποίθςθ τθσ 
διδαςκαλίασ (fine tuning). 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Θ ορκότθτα, θ πλθρότθτα, θ 
ςαφινεια και θ κριτικι αξιολόγθςθ των απαντιςεων. 
 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αναφζρονται ρθτά ςτο site του 
μακιματοσ και για κάκε ενζργεια αξιολόγθςθσ. 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
Αποςτολάκθσ, Λ. και Σταμοφλθ, Μ.Α. Αςκιςεισ υπολογιςτικισ ςτατιςτικισ ςτθν υγεία, Εκδόςεισ 

Ραπαηιςθ, Ακινα 2007 
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Αποςτολόπουλοσ Θ.Κ. και Αποςτολόπουλοσ Κ. Στατιςτικι Επιχειριςεων Σφγχρονθ εκδοτικι, Ακινα 

2002 

Βαςιλικοποφλου, Α. και Σιϊμκοσ, Γ. Εφαρμογι μεκόδων ανάλυςθσ ςτθν ζρευνα αγοράσ, Εκδόςεισ 

Σταμοφλθ, Ακινα 2005 

Χουβαρδάσ, Β Στατιςτικι Επιχειριςεων, Μακεδονικζσ εκδόςεισ Ακινα 2004 

Κωςτάκθ, Κ., Κωςτάκθ, Χ. και Κωςτάκθ, Γ. Στατιςτικι, Εκδόςεισ Κωςτάκθ, Ακινα 2002 

εντινιϊτθσ, Σ., Ροςοτικζσ Μζκοδοι, Επιχειρθςιακι Στατιςτικι, Τεφχοσ 2, Ρεριλθπτικι κεωρία και 

λυμζνεσ αςκιςεισ, Εκδόςεισ νζων τεχνολογιϊν ΕΡΕ, Ακινα 2005 

Φράγκοσ, Χ. Στατιςτικι Επιχειριςεων για τισ οικονομικζσ και κοινωνικζσ επιςτιμεσ, Εκδόςεισ 

Σταμοφλθ, Ακινα  1998 

Χαλικιάσ Λ Στατιςτικι: Μζκοδοι ανάλυςθσ για επιχειρθματικζσ αποφάςεισ (3θ ΕΚΔΟΣΘ)  Εκδόςεισ 

Rosili Ακινα 2009  

Χαλικιάσ Μ. Επαγωγικι Στατιςτικι Εκδόςεισ Σφγχρονθ Εκδοτικι 2012 

 

Bickel P.J., Doksum K. A., Mathematical Statistics, Volume 1, Basic Ideas and Selected Topics, 2rd ed. 

Prentice Hall, 2001  

Casella G., Berger R. L., Statistical Inference, 2nd ed., Duxbury Press, 2001.  

Hogg R. V., Craig A T., McKean J W., An Introduction to Mathematical Statistics, 6th ed., Prentice Hall, 

2004  

Landow, S. and Everitt, B.  A Handbook of Statistical Analyses Using SPSS, Chapman and Hall/CRC 

Press Company, New York, Washington 2004 

NorusisMarija Οδθγόσ ανάλυςθσ δεδομζνων με το IBMSPSS 19 για Windows, Εκδόςεισ 

Κλειδάρικμοσ, Ακινα  2012 

Montgomery D C., Peck E A., Vining G. G, Introduction to Linear Regression Analysis, 3rd ed., Wiley-
Interscience, 2001  
Mood A. M.,  Graybill F. A.,  Boes D. C.  Introduction to the Theory of Statistics. McGraw-Hill Series in 
Probability and Statistics. McGraw-Hill 2002 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
 
AnnalsofStatistics 
Statistics and Probability Letters 
Journal of statistical planning and inference 
Journal of statistics and probabilities 
Journal of business statistics and economics 

http://www.businessbooks.gr/component/mydesc/?task=mf_description&product_id=12&manufacturer_id=11
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fexec%2Fobidos%2Fsearch-handle-url%2Findex%3Dbooks%26field-author-exact%3DAlexander%2520McFarlane%2520Mood%26rank%3D-relevance%252C%252Bavailability%252C-daterank%2F102-8076457-8366515&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdlEQoOf0_4KBmmzbxL_T7XIEeooA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fexec%2Fobidos%2Fsearch-handle-url%2Findex%3Dbooks%26field-author-exact%3DFranklin%2520A.%2520Graybill%26rank%3D-relevance%252C%252Bavailability%252C-daterank%2F102-8076457-8366515&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzc5uqjeHrNswcUXXDSQzA7YJxVdqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fexec%2Fobidos%2Fsearch-handle-url%2Findex%3Dbooks%26field-author-exact%3DDuane%2520C.%2520Boes%26rank%3D-relevance%252C%252Bavailability%252C-daterank%2F102-8076457-8366515&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfYm_WLcT2MuYrI5ty8oYVBLc6W7w
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Journal of business and economic statistics 
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΔΠΙΣΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Β 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιχειρηματικότητα και καινοτομία  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

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

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

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Ρράξθσ  5  6 

   

   

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 
Δεξιοτιτων 

ΜΕΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 
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υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

ην πιαίζην πνπ δηακνξθψλεηαη απφ έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ, 

ηερλνινγηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (παγθνζκηνπνίεζε, αληαγσληζκφο, 

ρξεκαηαγνξέο, θαηλνηνκία, θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο θαη πξνηηκήζεηο, θ.ιπ.) 

παξνπζηάδνληαη λέεο επθαηξίεο αλάπηπμεο, αιιά, ηαπηφρξνλα, δεκηνπξγνχληαη θαη 

λένη θίλδπλνη. Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλελλνηψλ ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο Καηλνηνκίαο (ππφ ηελ έλλνηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ εληνπηζκφ επθαηξηψλ), θαζψο θαη ε 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη, εηδηθφηεξα, ησλ Σνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ.  

Σν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα απνζθνπεί ζηε κεηάδνζε βαζηθψλ γλψζεσλ νηθνλνκίαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ επηηπρή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ σο 

ζηειερψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή/θαη σο απηναπαζρνινπκέλσλ. ηφρνο είλαη λα 

θαηαζηνχλ θαηαλνεηέονη έλλνηεο θαη νη ζεσξίεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο, φπσο, επίζεο, θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη. 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

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

• Απφθηεζε γλψζεσλ ζε ζέκαηα ηερληθν-νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

• θαηξηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.  
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• Πιεξνθφξεζε γηα ηελ ηερληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, 

εληφο ηνπ νπνίνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο.  

• Καιιηέξγεηα πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο κε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο.  

• Γεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ επαθψλ γηα πηζαλή κειινληηθή απαζρφιεζε.  

• Δλίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κε ηελ πινπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. 

• Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο / δξάζεο.  

• Αλάπηπμε εξεπλεηηθήο ηθαλφηεηαο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.  

• Καιιηέξγεηα ηεο θξίζεο θαη ηεο απνθαζηζηηθφηεηαοκε επίιπζε πξαθηηθψλ 

πξνβιεκάησλ.  

• Απφθηεζε πξψηεο επαθήο κε ηε ρξήζε επελδπηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ.  

• Κηλεηνπνίεζε ζρεηηθάκε ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ κε ηελ έλαξμε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο.  

• Πξνψζεζε επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ κε ηελ παξνπζίαζε νινθιεξσκέλσλ 

εξγαζηψλ ζε επξχ επαγγεικαηηθφ θάζκα. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ανάλυςθ των εννοιϊν τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ. Κεωρθτικι 

προςζγγιςι τουσ. Επιχειρθματικότθτα και ςφγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Θ 

επιχειρθματικι νοοτροπία ςτον εικοςτό πρϊτο αιϊνα. Θ επίδραςθ τθσ καινοτομίασ ςτισ 

τουριςτικζσ επιχειριςεισ και, ειδικότερα, ςτισ ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ. Δθμιουργία 

νζασ επιχείρθςθσ. Επιχειρθματικό ςχζδιο δράςθσ:  Ρεριγραφι τθσ επιχείρθςθσ,Αγορά 

και Ανταγωνιςμόσ,Λειτουργικι Οργάνωςθ, Χρθματοδοτικζσ Ανάγκεσ, Ζλεγχοι, 

Αξιολόγθςθ τθσ επιχείρθςθσ και του επιχειρθματία, Φορείσ και κεςμοί που ενιςχφουν 

τθν επιχειρθματικότθτα. 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διδαςκαλία ςτθν τάξθ και υποςτιριξθ (forum, chat) μζςα 
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Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

από το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Θλεκτρονικισ Τάξθσ του 
Τμιματοσ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Λογιςμικό Δθμιουργίασ Θλεκτρονικοφ Καταςτιματοσ 
(ανοικτοφ κϊδικα), Λογιςμικό Συνεργατικισ Δθμιουργίασ 
Ρεριεχομζνου (τφπου Wiki), Λογιςμικό Διαχείριςθσ 
Θλεκτρονικισ Τάξθσ για τθν υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ 
διαδικαςίασ (Moodle) 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 
Πρακτικι (Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 
διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, 
Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), υγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards 
του ECTS 

Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ Ρράξθσ 26 

Ομαδικι Εργαςία  30 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 0 

Αυτοτελισ Μελζτθ 38 

Διαλζξεισ από ςτελζχθ 
αγοράσ –εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ  

10 

 

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  

(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

143 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ι. Γραπτή τελική εξζταςη (70%) (Συμπεραςματικι) θ οποία 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ  
- Ερωτιςεισ κρίςεωσ  
Σκοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ κατανόθςθσ των βαςικϊν 
ςτοιχείων του μακιματοσ. 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Θ ορκότθτα, θ ςαφινεια και θ 
κριτικι αξιολόγθςθ των απαντιςεων. 
 



 

48 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

ΙΙ. Ατομική Εργαςία (20%) 
ΙΙΙ.ΟμαδικήΕργαςία (10%) 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
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ΡΕΛΓΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΘΝΟΥ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΩΝ, ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ 
ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3Κ 6 

   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΜΕΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Το μάκθμα αποτελεί το βαςικό ειςαγωγικό μάκθμα ςτθν κοινωνιολογία και ςτθν 
κοινωνιολογία του τουριςμοφ.  
Ι φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει ςτθν ςφνδεςθ τθσ κοινωνιολογίασ και του τουριςμοφ, ςτθ 
μελζτθ του τουριςμοφ ωσ κοινωνικοφ φαινομζνου και ςτισ επιδράςεισ του ςε διάφορουσ 
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τομείσ (κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιςμικό, περιβαλλοντικό κ.λπ.). 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ  

 Να προβαίνουν ςε πλιρθ ανάλυςθ του τουριςμοφ, ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ του, ωσ 
κοινωνικοφ φαινομζνου. 

 Να κατανοοφν και να αναγνωρίηουν τα κίνθτρα τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ 

 Να κατανοοφν τισ επιδράςεισ του τουριςμοφ ςε κοινωνικό-ψυχολογικό, 
οικονομικό, πολιτιςτικό και περιβαλλοντικό επίπεδο 

 Να αναγνωρίηουν και διαχειρίηονται τισ ανάγκεσ τθν ικανοποίθςθ των οποίων 
επιδιϊκουν οι τουρίςτεσ  

 Να προβαίνουν ςε προτάςεισ διαχείριςθσ του τουριςτικοφ φαινομζνου 

 Να ευαιςκθτοποιοφνται ςε κζματα θκικισ ςτον τουριςμό 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ  ςε 
ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα; 

1. Αυτόνομθ Εργαςία 
2. Ομαδικι Εργαςία 
3. Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
4. Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
5. Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
6. Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
7. Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
8. Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνιολογία.  
2. Τουριςμόσ και κοινωνικζσ επιςτιμεσ.  
3. Κοινωνιολογικζσ προςεγγίςεισ ςτον τουριςμό 
4. Ο τουρίςτασ.  Χαρακτθριςτικά και κίνθτρα των τουριςτϊν και των τουριςτικϊν 

ταξιδιϊν.  
5. Τουριςμόσ και ανάγκεσ. όλοι και ςτερεότυπα.  
6. Συνάντθςθ τουριςτϊν και ντόπιων.  
7. Οι πολιτικζσ, πολιτιςμικζσ, οικονομικζσ, περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ διαςτάςεισ 

του τουριςμοφ. 
8. Επιδράςεισ του τουριςμοφ. Κοινωνικζσ, ψυχολογικζσ, πολιτιςμικζσ, οικονομικζσ,  

περιβαλλοντικζσ επιδράςεισ τουριςμοφ.  
9. Το πρόβλθμα του υπερτουριςμοφ 
10. Θκικι ςτον τουριςμό 
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11. Από το μαηικό ςτον εναλλακτικό τουριςμό 
12. Νζα πρότυπα τουριςτικισ ανάπτυξθσ 

 
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Στθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 
του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 
μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 
ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ 
εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να 
αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 36 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 
εςτιάηουν ςτθν 
εφαρμογι 
μεκοδολογιϊν και 
ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ ςε 
μικρότερεσ ομάδεσ 
φοιτθτϊν 

 

Ατομικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

30 

Εκπαιδευτικι εκδρομι / 
μικρζσ ατομικζσ 
εργαςίεσ εξάςκθςθσ 

16 

Αυτοτελισ Μελζτθ 43 

Σφνολο Μαθήματοσ  
25. ώρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 

 
Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ κρίςεωσ 
ΛΛ. Ραρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ (20%)  

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
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 Τςάρτασ Ρ. (1996) Σουρίςτεσ, Σαξίδια, Σόποι: Κοινωνιολογικζσ Προςεγγίςεισ 
ςτον Σουριςμό, Εξάντασ, Ακινα.  

 HoldenA. (2008) Κοινωνιολογικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Σουριςμό, Εκδόςεισ 
Ραπαηιςθσ, Ακινα.  
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ, ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ 

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΤΟΥΛΣΤΛΚΟ ΜΑΚΕΤΛΝΓΚ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ 

απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 

ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 6 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ 

και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 

περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

ΕΛΔΛΚΟΥ ΥΡΟΒΑΚΟΥ 
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γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν 

επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο 
ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ 
Εκπαίδευςθσ 
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 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 
Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ πρόςλθψθ γνϊςεων από τουσ φοιτθτζσ/τριεσ με βαςικό 

ςτόχο τθν κατανόθςθ των λειτουργιϊν του Τουριςτικοφ Μάρκετινγκ και των δυνατοτιτων 

του ωσ ενόσ αποτελεςματικοφ επιςτθμονικοφ εργαλείου ςτθν υπθρεςία των τουριςτικϊν 

προοριςμϊν, επιχειριςεων και φορζων ( ιδιωτικϊν και δθμόςιων ) για τθν πρόβλεψθ και 

τθν ικανοποίθςθ αναγκϊν και επικυμιϊν των πελατειακϊν αγορϊν τουσ, για τθ κζςπιςθ 

ςτόχων, κατάςτρωςθ ςτρατθγικϊν κακϊσ και για τθν απρόςκοπτθ και επικερδι διάκεςθ 

των προϊόντων και των υπθρεςιϊν τουσ. Το μάκθμα ςτοχεφει ςτο να καταςτιςει τουσ 

φοιτθτζσ ικανοφσ να διαχειρίηονται το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο ςε όλο του το εφροσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ  και τθσ  ψθφιακισ του διάςταςθσ,και να επιτυγχάνουν  μετριςιμα 

αποτελζςματα. 

ΜΑΚΘΣΛΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ: 

-Να αναγνωρίηουν όλεσ τισ λειτουργίεσ του Τουριςτικοφ Μάρκετινγκ, να διακρίνουν τα 

διαφορετικά χαρακτθριςτικά του τουριςτικοφ προϊόντοσ και κατά ςυνζπεια τισ 

ιδιαιτερότθτεσ του Τουριςτικοφ Μάρκετινγκ. 

-Να κατανοοφν τθ ςθμαντικότθτα  του μείγματοσ Τουριςτικοφ Μάρκετινγκ ( προϊόν, τιμι, 

κανάλια διανομισ και προϊκθςθ ) και του αποτελεςματικοφ ςυνδυαςμοφ των μεταβλθτϊν 

του για τθν εφαρμογι ςφγχρονων προγραμμάτων  και τθν παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν. 

-Να κατανοοφν το περιεχόμενο του μάρκετινγκ – μάνατημεντ ςτον τουριςμό. 

-Να κατανοοφν το ρόλο των DMOs ςτθ διαχείριςθ, ςτο μάρκετινγκ, ςτθν ανάπτυξθ και ςτο 

μάρκετινγκ-μάνατημεντ των διαφόρων τουριςτικϊν προοριςμϊν. 

-Να εφαρμόηουν  ςτρατθγικζσ  ςτα πλαίςια λειτουργίασ ιδιωτικϊν και δθμόςιων φορζων, 
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επιχειριςεων και οργανιςμϊν, που κα αφοροφν ςτθν επιλογι ερευνθτικϊν προςεγγίςεων, 

ςτθν τμθματοποίθςθ των αγορϊν, ςτθν προβολι, προϊκθςθ κακϊσ και ςτθν υλοποίθςθ  

προγραμμάτων αποτελεςματικοφ Τουριςτικοφ Μάρκετινγκ.  

-Να εξθγοφν, να αξιολογοφν,  να δθμιουργοφν και να εφαρμόηουν ςτρατθγικζσ   branding. 

- Να γνωρίηουν τα μοντζλα ςυμπεριφοράσ του τουρίςτα-καταναλωτι και να εξθγοφν τθ 

λιψθ τθσ αγοραςτικισ απόφαςθσ. 

-Να αναλφουν τον ρόλο των touroperators και των ταξιδιωτικϊν επιχειριςεων, ςτθν  

τουριςτικι αγορά και ςτθν προςφορά των τουριςτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν κακϊσ 

και  τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των διαφόρων κατθγοριϊν ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων 

και επιχειριςεων φιλοξενίασ ϊςτε να  ςχεδιάςουν αποτελεςματικζσ ςτρατθγικζσ που κα 

αφοροφν όλο το πλαίςιο που κζτει το αντικείμενο του Τουριςτικοφ Μάρκετινγκ. 

-Να  ςυνκζτουν, με  βάςθ τα δεδομζνα, ολοκλθρωμζνα ςχζδια Τουριςτικοφ Μάρκετινγκ  ( 

Marketingplanning ) που κα ςτοχεφουν ςτθν οργάνωςθ ι και αναδιοργάνωςθ 

δραςτθριοτιτων και να υλοποιοφν ςτρατθγικζσ. 

- Να αναλφουν το ρόλο τθσ εμπειρίασ ςτο ςφγχρονο Τουριςτικό Μάρκετινγκ. 

-Να οργανϊνουν δραςτθριότθτεσ διαφόρων τεχνικϊν προϊκθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων 

και αυτϊν του διαδικτφου και του digitalmarketing. 

-Να ςυγκρίνουν και να αξιολογοφν μζςω τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ και τθσ κζςπιςθσ 

μετριςιμων ςτόχων τα αποτελζςματα των εφαρμογϊν του Τουριςτικοφ Μάρκετινγκ. 

-Να προτείνουν τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του digitalmarketing ςτον τουριςμό. 

-Να εφαρμόηουν διάφορα είδθ ελζγχων τθσ απόδοςθσ του Τουριςτικοφ Μάρκετινγκ. 

 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
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Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ 

(όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε 

ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ 

δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 

χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
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Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Αναλυτικι παρουςίαςθ των εννοιϊν,  τθσ ορολογίασ και όλων των λειτουργιϊν και 
δραςτθριοτιτων του Τουριςτικοφ Μάρκετινγκ. Θ αναγκαιότθτα τθσ εξειδικευμζνθσ 
εφαρμογισ του Μάρκετινγκ ςτον τουριςμό (δθμόςιοι και ιδιωτικοί φορείσ, ταξιδιωτικοί 
οργανιςμοί, επιχειριςεισ φιλοξενίασκλπ). 

Τμθματοποίθςθ τουριςτικισ αγοράσ, κατανόθςθ αναγκϊν και επικυμιϊν, μοντζλα 
ςυμπεριφοράσ τουρίςτα-καταναλωτι, ςτοιχεία του μείγματοσ Μάρκετινγκ. 

Μάρκετινγκ πελατειακϊν ςχζςεων, αφοςίωςθ πελατείασ (customerloyalty). 

 Σχζδια και προγραμματιςμόσ Τουριςτικοφ Μάρκετινγκ, ςτρατθγικζσ ταξιδιωτικϊν, 
ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων και οργανιςμϊν, ζρευνα Τουριςτικοφ Μάρκετινγκ, ανάπτυξθ 
και ςχεδιαςμόσ  τουριςτικοφ προϊόντοσ, επιλογι προοριςμϊν και θ επίδραςθ τθσ 
ταξιδιωτικισ επιχείρθςθσ. Κφκλοσ ηωισ τουριςτικϊν προοριςμϊν και τουριςτικϊν 
προιόντων. 

Στόχοι και Μζκοδοι κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ ςτα πλαίςια του Τουριςτικοφ 
Μάρκετινγκ. Εκτίμθςθ τθσ ηιτθςθσ, προςαρμογι των τιμϊν.  Ανταγωνιςμόσ. 

Εμπορικι επωνυμία ( branding ). Είδθ brandingκαι ςτρατθγικζσ. 

Χωροκζτθςθ - τοποκζτθςθ και ανάπτυξθ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ. 
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Σφςτθμα και κανάλια διανομισ, ο ρόλοσ των touroperators  ωσ διανομζων ςτον  ευρωπαϊκό 
και διεκνι τουριςμό.  

Διαδικαςία και περιεχόμενο τουριςτικισ  προβολισ . Μείγμα προϊκθςθσ. 

Οργάνωςθ και διαχείριςθ των πωλιςεων ςτον τουριςτικό τομζα (προςωπικζσ πωλιςεισ, 
onlineπωλιςεισ, προϊκθςθ πωλιςεων κλπ). 

 Ε-marketing και τουριςμόσ. Επιδράςεισ και ςυςχετιςμοί. 

Θ επίδραςθ των λειτουργιϊν του  Μάρκετινγκ ςτθν ξενοδοχειακι επιχείρθςθ και ςτισ 
αγορζσ δράςθσ τθσ. 

Εςωτερικό Μάρκετινγκ ςτον τουριςτικό τομζα. 

DigitalMarketing. Ρεριεχόμενο και εφαρμογζσ  DigitalMarketing  ςτον τουριςμό.  
Επιδράςεισ ςτισ λειτουργίεσ του  μάρκετινγκ. 

Διαδικτυακά μζςα προϊκθςθσ ςτον τουριςμό.  

Υλποίθςθ, Αξιολόγθςθ και ζλεγχοσ τθσ απόδοςθσ του Τουριςτικοφ Μάρκετινγκ. 

 Ανάλυςθ περιπτωςιολογικϊν μελετϊν (casestudies), τουριςτικϊν, ταξιδιωτικϊν, 
ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων, φορζων και οργανϊςεων του τουριςμοφ ιδιωτικϊν ι/και 
δθμόςιων. 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Ρρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία. Διαλζξεισ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class, 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ με e-mails, 

Χριςθ διαδραςτικοφ πίνακα, Χριςθ INTERNET για 

επίδειξθ μελετϊν περίπτωςθσ, χριςθ powerpoint 

προβολϊν 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 

τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, εμινάρια, 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 

Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 

Πρακτικι (Σοποκζτθςθ), Κλινικι 

Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 

διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), υγγραφι εργαςίασ / 

εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 

του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 

μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ 

εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να 

αντιςτοιχεί ςτα standards του 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

20 

Ομαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Εκπιαδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

10 

Αυτοτελισ Μελζτθ 60 

Σφνολο Μαθήματοσ  

(27  ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

135 
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ECTS μονάδα) 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά 

προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 

προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 

- Ερωτιςεισ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ςτοιχείων τθσ 

κεωρίασ  

-    Ερωτιςεισ κριτικισ προςζγγιςθσ και τεκμθρίωςθσ  

-     Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ  

- Επίλυςθ Ρροβλθμάτων  

 Ρρακτικι αποτίμθςθ δεξιοτιτων που περιλαμβάνει  

ανάλυςθ και ςχολιαςμό μελετϊν περίπτωςθσ  

 

 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
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 Βιτουλαδίτθ, Ο. (2000) Σουριςτικό Μάρκετινγκ Φορζων, Οργανϊςεων και 
Επιχειριςεων, Εγχειρίδιο Μελζτθσ του βιβλίου MarketinginTravelandTourism, 
Ράτρα, Ελλθνικό Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο (ΕΑΡ). 
 

 Βιτουλαδίτθ, Ο. (2000) Μάρκετινγκ των TourOperators και των Τουριςτικϊν 
Γραφείων ISBN 960-538-217-7 Ράτρα, Ελλθνικό Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο (ΕΑΡ). 
 

 Ραντουβάκθσ, Ά. Μ., Σιϊμκοσ, Γ. Λ., & Χριςτου, Ε. Σ. (2015). Μάρκετινγκ. Ακινα: 
Εκδοτικόσ Οργανιςμόσ Λιβάνθ. 

 

 Τςάρτασ, Ρ. & Λφτρασ, Ρ.  (επιμζλεια) (2017). Σουριςμόσ, Σουριςτικι Ανάπτυξθ: 
υμβολζσ Ελλινων Επιςτθμόνων, Εκδ. Ραπαηιςθ. 
 

 Holloway, C. AndRobinson, C. (2003) Σουριςτικό Μάρκετινγκ, Ακινα, Εκδόςεισ 
Κλειδάρικμοσ. 
 

 Leeflang, P., Verhoef, P., Dahlström, P. & Freundt, T. (2014), Challenges and 
solutions for marketing in a digital era, European Management Journal (32), pp. 1-
12 
 

 Middleton, V. and Clarke, J. (2001) Marketing in Travel and Tourism, Oxford: 
Butterworth-Heinemann. 
 

 Morrison, A. (2001) Σουριςτικό και Σαξιδιωτικό Μάρκετινγκ, Ακινα, Εκδόςεισ 
Ζλλθν. 
 

 Morrison, A. (2001) τρατθγικόσ χεδιαςμόσ Σουριςτικοφ Μάρκετινγκ, Ακινα,  
Εκδόςεισ Ζλλθν. 
 

 Middleton  V., Fyall A., Morgan M., Morgan M. and Ranchhod A.,(2009). Marketing 
in Travel and Tourism,USA: Routledge 

 

 Pelsmacker, P., Tilburg, S. & Holthof, C. (2018), Digital marketing strategies, online 
reviews and hotel performance, International Journal of Hospitality Management, 
72, pp. 47-55 
 

 Strauss, J., Ansary, A. & Frost, R.(2012), E-Marketing (6th edition), New York: 
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Pearson Education Limited 
 

 

-υναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 

Journal of Travel and Tourism Marketing  

Journal of Hospitality Marketing and Management 

Journal of Travel Research  

 Journal of Vacation Marketing  

Tourismos: An International Multidisciplinary Journal 

Tourism Analyst  

 Journal of Travel & Tourism Research  

Progress in Tourism and Hospitality Research  

 Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism  

 Studies in Travel Writing  

The Surrey Quarterly Review  

 Tourism and Hospitality Planning and Development  

 Tourism & Hospitality Review  

 Tourism: An International Interdisciplinary Journal 

Tourism Recreation Research  

 Tourism Research Journal  

 Tourism Review  

 Tourism Review International  

 Tourism & Travel  

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο.Κ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ 
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΘ ΡΟΛΛΤΛΚΘ & ΤΟΥΛΣΤΛΚΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Ρράξεισ 3 5 

   

                                                                       Φόρτοσ  Εργαςίασ          135 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
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ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΣ  ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ  

Τν κάζεκα απνηειεί βαζηθφ εηζαγσγηθφ κάζεκα ζηελ ηνπξηζηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. 
Σηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζάγεη ηνπο ζπνπδαζηέο ζε ζέκαηα ηεο Διιεληθήο 
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηνπξηζηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.  

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ νη ζπνπδαζηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

α) γλσξίδνπλ ηε δνκή ηεο ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. 

β)  έρνπλ κία επξεία γλψζε γηα ην Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηα πιαίζηα ηεο 
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ θαη κία άπνςε γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε άιιεο Δπξσπατθέο 
ρψξεο. 

γ)  γλσξίδνπλ ην πιαίζην θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ παξνρήο ηνπξηζηηθήο 
εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.  

δ) αλαγλσξίδνπλ ηα επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο επαγγεικαηηθήο 
ηνπο ζηαδηνδξνκίαο 

ε) λα αλαγλσξίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ 
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 
ζη) λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηνπο ηξφπνπο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ 
ηνπξηζηηθή εθπαίδεπζε θαη ζηε δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 
 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

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

 

• Αυτόνομθ Εργαςία 
• Ομαδικι Εργαςία 
• Λιψθ Αποφάςεων 
•       Ρροςαρμογι των παρεχομζνων γνϊςεων ςτισ ςφγχρονεσ τουριςτικζσ εξελίξεισ       
•       Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

•       Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

•         Ραραγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
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Κεωρθτικό Μζροσ Μακιματοσ  

 Ιζηνξηθή εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.   

 Σπζηεκηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε.  

  Οξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δνκή ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο.  

 Γνκή ηνπ ηνπξηζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο   

 Δθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, Γηα Βίνπ κάζεζε (ΔΠΑΣ, ΙΔΚ, Σρνιέο ΟΤΔΚ, Σρνιέο 
μελαγψλ, Τ.Δ.Ι., Παλεπηζηήκηα, Μεηαπηπρηαθέο Σπνπδέο, ζεκηλάξηα 
επηκφξθσζεο θ.ιπ.).  

  Πεξηερφκελν ζπνπδψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο.  

 Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, πηζηνπνίεζε, απαζρφιεζε. 

  Τν ηνπξηζηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.   
Δθπαηδεπηηθή ηνπξηζηηθή πνιηηηθή 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Κεωρθτικό μζροσ: ςτθν Τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mails 
Χριςθ Τ.Ρ.Ε 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 40 

Αςκιςεισ 15 

Ομαδικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

15 
 

  

  

Ατομικι εργαςία με 
περίπτωςθ μελζτθσ 

10 

Διαδραςτικι  διδαςκαλία 
με προςζγγιςθ και 
αναλυτικι ςυηιτθςθ 
πικανϊν ηθτθμάτων 
εφαρμοςμζνου χαρακτιρα 

                        15 

Αυτοτελισ Μελζτθ                      30 

Μελζτθ και ανάλυςθ       10 
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βιβλιογραφία 

Σφνολο Μαθήματοσ 
(27 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

135 

 

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

 
Κεωρθτικό Μζροσ: ( 70% ) 
Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
-   Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
- Επίλυςθ Ρροβλθμάτων 
 
 
Ομαδικι/Ατομικι Εργαςία ( 30% ) 
Ραρουςιάςεισ με powerpoint 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

1. Κηθίιηα, Καη. (2013). Τνπξηζηηθή Σπλείδεζε θαη Δζληθή Παηδεία. 

 
- ΣυναθήΕπιζηημονικά Περιοδικά: 

1. Journal of tourismstudies 

2. Tourism Recreation Research 
3. Leisure, Sport &Tourism Education 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=do%3A%22Tourism+Recreation+Research%22
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ΧΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΔΠΙΣΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Δπηρεηξεζηαθή Πνιηηηθή θαη ηξαηεγηθή  

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Ρράξθσ  5  7 

   

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΜΕΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
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Σν ζηξαηεγηθφ management ζπληζηά, δηεζλψο, πεδίν έξεπλαο ην νπνίν εζηηάδεη ζηνπο 

νξγαληζκνχο, σο ζχλνια, θαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ην πεξηβάιινλ. πληζηά, 

δε, έλα ζχλνιν ηερληθψλ δεμηνηήησλ ζηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξαθηηθά, ζην 

πιαίζην απηνχ ηνπ καζήκαηνο, δηδάζθεηαη ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο θαη 

ηα έξγα δηνηθνχληαη κε ηξφπν πξννξαηηθφ θαη φρη αληηδξψληαο ζε πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Σν κάζεκα ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Πνιηηηθήο θαη 

ηξαηεγηθήο (ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη), επηηξέπεη ζην θνηηεηή λα ιεηηνπξγεί σο ν 

ηδηνθηήηεο ή ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ, κε έκθαζε ζηηο 

Σνπξηζηηθέο θαη, θπξίσο, ζηηο Ξελνδνρεηαθέο Δπηρεηξήζεηο. ην πιαίζην ηνπ 

καζήκαηνο, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα δηακνξθψζνπλ ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο  θαη λα 

ηηο πινπνηήζνπλ κέζσ πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο επηθνηλσλίαο. Ο θνηηεηήο 

δηακνξθψλεη ηηο απνθάζεηο απηέο είηε αηνκηθά, είηε σο κέινο κηαο νκάδαο. ε φινπο 

ηνπο θνηηεηέο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο πξαγκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

απνθάζεσλ. Καζψο ην κάζεκα εηζάγεη ζέκαηα θαη πεξηγξάθεη αξρέο, δνκέο θαη 

κνληέια, νη θνηηεηέο ελζαξξχλνληαη λα αλαδεηήζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζα δηαρεηξίδνληαλ δηαθνξεηηθά επηρεηξεκαηηθά ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα. 

Σν κάζεκα βαζίδεηαη ηφζν ζηε ζεσξία, φζν θαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή. 

Παξνπζηάδεη έλλνηεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ζηνπο 

θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ζηξαηεγηθέο, ηφζν 

γηα θεξδνζθνπηθνχο φζν θαη γηα κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. Σν κάζεκα 

απνζθνπεί, ηειηθά, ζηε ζε βάζνο θαηαλφεζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ησλ 

πηζαλψλ επηδξάζεψλ ηεο ζηηο επηκέξνπο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε 

έκθαζε, πάληα ζηνλ Σνπξηζκφ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

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

 Απηφλνκε Δξγαζία. 

 Οκαδηθή Δξγαζία. 

 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ.  
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 Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο. 

 Λήςε απνθάζεσλ.  

 θαηξηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.  

 Πιεξνθφξεζε γηα ηελ ηερληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ 

εληφο ηνπ νπνίνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο.   

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο / δξάζεο.  

 Αλάπηπμε εξεπλεηηθήο ηθαλφηεηαο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.  

 Καιιηέξγεηα ηεο θξίζεο θαη ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο ζηελ επίιπζε πξαθηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. 

 Κηλεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ κε ηελ έλαξμε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Το περιεχόμενο του μακιματοσ ςυνίςταται ςτα ακόλουκα μζρθ:τρατθγικι Ανάλυςθ του 

περιβάλλοντοσ, του κλάδου, του ανταγωνιςμοφ, των διαφόρων ενδιαφερομζνων για τθν 

επιχείρθςθ (stakeholders), κακϊσ και των δυνατοτιτων τθσ επιχείρθςθσ. τρατθγικζσ 

Αποφάςεισ, οι οποίεσ εςτιάηονται ςτθ δυνατότθτα τθσ επιχείρθςθσ να αναγνωρίηει 

ευκαιρίεσ και απειλζσ που ενυπάρχουν ςτισ περιβαλλοντικζσ αλλαγζσ και να αναπτφςςει 

ςτρατθγικζσ για τθν αντιμετϊπιςθ των αλλαγϊν.τρατθγικζσ Ενζργειεσ που αφοροφν ςτθν 

υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ με βάςθ τισ οργανωςιακζσ ικανότθτεσ και αξίεσ. 

 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διδαςκαλία ςτθν τάξθ και υποςτιριξθ (forum, chat) μζςα 
από το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Θλεκτρονικισ Τάξθσ του 
Τμιματοσ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Λογιςμικό Δθμιουργίασ Θλεκτρονικοφ Καταςτιματοσ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

(ανοικτοφ κϊδικα), Λογιςμικό Συνεργατικισ Δθμιουργίασ 
Ρεριεχομζνου (τφπου Wiki), Λογιςμικό Διαχείριςθσ 
Θλεκτρονικισ Τάξθσ για τθν υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ 
διαδικαςίασ (Moodle) 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ Ρράξθσ 26 

Ομαδικι Εργαςία  30 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 0 

Αυτοτελισ Μελζτθ 38 

Διαλζξεισ από ςτελζχθ 
αγοράσ –εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ  

10 

 

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  

(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

143 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

Ι. Γραπτή τελική εξζταςη (70%) (Συμπεραςματικι) θ οποία 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ  
- Ερωτιςεισ Κρίςεωσ  
Σκοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ κατανόθςθσ των βαςικϊν 
ςτοιχείων του μακιματοσ. 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Θ ορκότθτα, θ ςαφινεια και θ 
κριτικι αξιολόγθςθ των απαντιςεων. 
 
ΙΙ. Ατομική Εργαςία (20%) 
ΙΙΙ.ΟμαδικήΕργαςία (10%) 
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αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο.Κ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΤΩΝ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Γενικοφ Τποβάκρου , Ειδικοφ Τποβάκρου, 

Ειδικότθτασ, Γενικϊν Γνϊςεων , Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΕΛΔΛΚΟΦ ΥΡΟΒΑΚΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και Ελλθνικι 
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ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΣ  ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ  
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων πάνω ςτισ ιδιαιτερότθτεσ διοίκθςθσ των 

διαφόρων τφπων επιχειριςεων του τουριςτικοφ κλάδου.  Ραρουςιάηονται και αναλφονται 

οι τεχνικζσ και μζκοδοι τουμάνατημεντ που πρζπει να υιοκετιςουν οι τουριςτικζσ 

επιχειριςεισ ϊςτε να διαχειριςτοφν καλφτερα τα ηθτιματα που προκφπτουν από τα 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και τθν πολυπλοκότθτα τθσ παροχισ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν. 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ να: 

- κατανοεί τθν πολυπλοκότθτα του τουριςτικοφ κλάδου και τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά των επιχειριςεων που εμπλζκονται ςτθν παραγωγι των 
τουριςτικϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν 

- αναγνωρίηει και να κατανοεί το οργανωτικό και διοικθτικό πλαίςιο λειτουργίασ 
ενόσ τουριςτικοφ επιχειρθςιακοφ ςυςτιματοσ. 

- γνωρίηει τθ δομι και να αναλφει τθν οργάνωςθ των τουριςτικϊν επιχειριςεων  
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- κατανοεί τισ λειτουργικζσ και διαδικαςίεσ παροχισ υπθρεςιϊν φιλοξενίασ. 
- γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ που χαρακτθρίηουν τθ διοίκθςθ των τουριςτικϊν 

επιχειριςεων 
- κατανοεί τισ ιδιαιτερότθτεσ  τθσ λειτουργίασ των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν 
- αναλφει τουσ παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν ποιότθτα τθσ λειτουργίασ των 

τουριςτικϊνεπιχειριςεων 
- γνωρίηει τισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ και μεκόδουσ διαχείριςθσ και διοίκθςθσ των 

τουριςτικϊν υπθρεςιϊν 
- εφαρμόηει μεκόδουσ και τεχνικζσ διαχείριςθσ τουριςτικϊν επιχειριςεων και να 

αξιολογεί τον τρόπο λειτουργίασ των τουριςτικϊν επιχειριςεων 
- κατανοεί τθν ςθμαντικότθτα του ανκρϊπινου παράγοντα ςτθν επίτευξθ ποιότθτασ 

και αποδοτικότθτασςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ 

 
 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 

Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 

πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 

τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 

και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

• Αυτόνομθ Εργαςία 

• Ομαδικι Εργαςία  

•       Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
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•        Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

•       Ραραγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα εςτιάηει  ςτθν: 

Επιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ ςτθ Διοικθτικι Επιςτιμθ. 
Ανάλυςθ του τουριςτικοφ κλάδου και ανάπτυξθ των επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν που 
προςφζρει.  
Aνάλυςθ των τάςεων τθσ διεκνοφσ τουριςτικισ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.  
Ανάλυςθ των κινιτρων τθσ τουριςτικισ επιχειρθματικότθτασ.   
Δομι και τυπολογία των τουριςτικϊν επιχειριςεων.  Το περιβάλλον τθσ τουριςτικισ 
επιχείρθςθσ και κζματα ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν. 
Ανάπτυξθ κεμάτων  οργάνωςθσ και διοίκθςθσ (Management) 

 Ξενοδοχειακϊν Επιχειριςεων,   

 Τουριςτικϊν Γραφείων  και TourOperators 

 Τουριςτικϊν Μεταφορϊν 

 Επιχειριςεων Εςτίαςθσ και Ψυχαγωγίασ 

 Εταιριϊν Ενοικιάςεωσ Αυτοκινιτων 

 Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  

 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Κεωρθτικό μζροσ: διαλζξεισ ςτθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mails 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 

μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 

Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 

οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 

ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 

εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 

Αςκιςεισ 20 

Ομαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Αυτοτελισ Μελζτθ 10 

Μελζτθ και ανάλυςθ 

βιβλιογραφία 

60 

  

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ 

(27  ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 

Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 

Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 

 

Κεωρθτικό Μζροσ 

-   Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 

-    Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 

-   Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 
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Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

 

 

Ραρουςιάςεισ με powerpoint 

 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Λαλοφμθσ , Δ. (2018), Διοίκθςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων, Ακινα, Φαίδιμοσ 

 Λαλοφμθσ,  Δ., (2017,) Hotel Management, Ακινα, Interbooks  

 Ραπαγεωργίου, Α.,(2007), Οργάνωςθ και Λειτουργία Σουριςτικϊν Γραφείων, Ακινα, 
Interbooks 

 Ανδριϊτθσ,Κ (2004), Μάνατημεντ τουριςτικϊν επιχειριςεων : Μία ςτρατθγικι 
προςςζγγιςθ.’Ελλθν, Ακινα. 

 Βαξεβανίδου, Μ. και εκλείτθσ, Ρ. (2008),Management ανκρϊπινων πόρων: Θεωρία και 
πράξθ, Ακινα: Ρροπομπόσ 

 Γεωργόπουλοσ, Ν., (2006),  τρατθγικό Μάνατημεντ, Ακινα, Μπζνου 

 Κζφθσ, Β. (2005),Ολοκλθρωμζνο Μάνατημεντ (1θ ‘Εκδοςθ), Ακινα, Κριτικι.  

  Λορδάνογλου, Δ.,(2008),Διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ ςφγχρονεσ οργανϊςεισ:Νζεσ 
τάςεισ και πρακτικζσ, Ακινα, Κριτικι 

 Archer, B. H. (1982). The Value of Multipliers and Their Policy Implications. Tourism 
Management, 3(4), 236-241. 

 Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for 
management of resources. Canadian Geographer, 24(1), 1-12. 

 Doswell, R. (1997), Tourism: how effective management makes the difference, Oxford, Boston: 
Butterworth Heinemann. 

 Evans, N., Campbell., B & Stonehouse, G. (2003). Strategic Management for Travel and 
Tourism. Oxford: Butterworth-Heinemann. 

 Freeman, R. E. (1983). Strategic management: A stakeholder approach. Advances in Strategic 

http://www.biblionet.gr/author/77693/�������_�����������
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Management, 1, 31-60. 

 Simmons, D. (1994). Community participation in tourism planning. Tourism 
management, 15(2), 98-108. doi: 10.1016/0261-5177(94)90003-5 

 
 
Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 
 

 Tourism Management 

 Journal of Operation Management 

 Production and Operation management 

 Total Quality Management and Business Excellence  

 Tourism & Management Studies  

 Tourism and Hospitality: Planning & Development  

 Annals of Tourism Research 

 Journal of Tourism Research 

 Tourismos 

 European Journal of Tourism Research 

 International Journal of Hospitality & Tourism Administration 

 International Journal of Tourism Research  

 Journal of Hospitality & Tourism Research  
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ  ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικά Θζματα Κοςτολόγηςησ  και Φορολογίασ 
Επιχειρήςεων 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Ρράξθσ 3Κ 6 

   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

Γενικήσ Τποδομήσ 
 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εκπαίδευςθ  των φοιτθτϊν ςτθν κοςτολόγθςθ, 
κυρίωσ των υπθρεςιϊν και ςτθ φορολογία των επιχειριςεων.  Με τθν ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να εφαρμόηουν μεκόδουσ 
κοςτολόγθςθσ προκειμζνου να υπολογίηουν το κόςτοσ των υπθρεςιϊν, ειδικά ςε 
επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθ Τουριςτικι Βιομθχανία. Επίςθσ οι 
φοιτθτζσ κα γνωρίηουν το φορολογικό κακεςτϊσ των επιχειριςεων – ειδικά των 
τουριςτικϊν -  και τον τρόπο με τον οποίο, το φορολογικό ςφςτθμα επιδρά ςτθ 
λειτουργία και τθν ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων.  

3 
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Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ. 

1. Αυτόνομθ Εργαςία 
2. Ομαδικι Εργαςία 
3. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν  
4. Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
5. Λιψθ αποφάςεων  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Εβδομάδα 1θ  
Ζννοια και ςκοπόσ κοςτολόγθςθσ, διάκριςθ κόςτουσ, εξόδου, δαπάνθσ, ηθμιάσ και εςόδου.  
 
Εβδομάδα 2θ 
Είδθ κόςτουσ και κοςτολόγθςθσ. 
 
Εβδομάδα 3θ 
Μζκοδοι αποτίμθςθσ απογραφισ, προςδιοριςμόσ κόςτουσ πωλθκζντων 
 
Εβδομάδα 4θ 
Μζκοδοι κοςτολόγθςθσ – Αντιμετϊπιςθ των Γενικϊν Βιομθχανικϊν εξόδων 
 
Εβδομάδα 5θ 
Κόςτοσ παραγωγισ (πρϊτεσ φλεσ, άμεςθ εργαςία, γενικό κόςτοσ παραγωγισ)-Μζκοδοι 
αποτίμθςθσ αποκεμάτων 
 
Εβδομάδα 6θ 
Κοςτολόγθςθ υπθρεςιϊν και διαδικαςιϊν 
 
Εβδομάδα 7θ 
Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ φόρου, διάκριςθ φόρων, τελϊν, δαςμϊν. 
 
Εβδομάδα 8θ 
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Άμεςοι και ζμμεςοι φόροι ςτισ Τουριςτικζσ επιχειριςεισ και ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςε 
επιχειριςεισ που ςυνδζονται με τθν Τουριςτικι Βιομθχανία. 
 
Εβδομάδα 9θ 
Φορολογία ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων (ατομικζσ και εταιρικζσ). 
 
Εβδομάδα 10θ 
Ρροςδιοριςμόσ φορολογθτζων κερδϊν, εκπιπτόμενεσ δαπάνεσ, φορολογικι αναμόρφωςθ. 
Αναβαλλόμενθ φορολογία 
 
Εβδομάδα 11θ 
Διάκριςθ φορολογθτζων ειςοδθμάτων ανάλογα με τθν πθγι προζλευςθσ.Ραρακρατοφμενοι 
φόροι, προκαταβολζσ φόρων. 
 
Εβδομάδα 12θ 
Φοροδιαφυγι, αιτίεσ και επιπτϊςεισ 
Φορολογικά ζντυπα.Ραρουςίαςθ ιςτοςελίδασ ΑΑΔΕ. 
 
 
Εβδομάδα 13θ 
Τελικι εξζταςθ του μακιματοσ 

 
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
 

Στθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 
του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 
μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 
ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ 
εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 
εςτιάηουν ςτθν 
εφαρμογι 
μεκοδολογιϊν και 
ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ ςε 
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αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

μικρότερεσ ομάδεσ 
φοιτθτϊν 

Ομαδικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

 

Ειδικζσ διαλζξεισ από 
Στελζχθ τθσ αγοράσ – 
Διαςφνδεςθ με τισ 
επιχειριςεισ 

 

Αυτοτελισ Μελζτθ  

Σφνολο Μαθήματοσ  
(.. ώρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
 

 
Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ  που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ επιλογισ 
-     Ερωτιςεισ κρίςεωσ 
-     Αςκιςεισ 
-Μελζτεσ Ρεριπτϊςεων 
 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
1. Δθμθτράσ Α., Μπάλασ Α (2009),  «Διοικθτικι Λογιςτικι», Εκδ, Gutenberg, Ακινα 
2. Garrison.R., Noreen. E., (2003) «Διοικθτικι Λογιςτικι» Εκδ  Ραπαηιςθ, Ακινα 
3. Φίλιοσ Β., (2013), « Διοικθτικι Λογιςτικι», Εκδ ΟΡΑ, Ακινα 
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ Σχολι Διοικθτικϊν, Οικονομικϊν & Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 

ΣΜΗΜΑ Διοίκθςθσ Τουριςμοφ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Ρροπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σφγχρονα Οικονομικά Κζματα 

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Ρράξθσ 3 6 

   

   

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 
Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ 
ΜΓΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
(URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

                Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ περιγραφι και θ ανάλυςθ των ςφγχρονων πτυχϊν τθσ παγκόςμιασ 
οικονομίασ.  Θ οικονομία παίηει και ζπαιηε πάντοτε ζναν ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςτισ ανκρϊπινεσ 
κοινωνίεσ. Στισ τελευταίεσ δεκαετίεσ που οι οικονομικζσ ςχζςεισ ζγιναν περιςςότερο πολφπλοκεσ και 
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οι εκνικζσ οικονομίεσ διαςυνδζκθκαν μεταξφ τουσ ζτςι ϊςτε να αποτελοφν πλζον μια παγκόςμια 
οικονομία, κάκε πτυχι τθσ κοινωνικισ, αμυντικισ, επιςτθμονικισ, καλλιτεχνικισ ι άλλθσ 
δραςτθριότθτασ επθρεάηεται ζντονα από το υφιςτάμενο πλζγμα των οικονομικϊν ςχζςεων. Είναι, 
επομζνωσ, πολφ ςθμαντικό να μπορεί κανείσ να χρθςιμοποιεί τισ αρχζσ τθσ οικονομικισ επιςτιμθσ 
για να κατανοεί τα ςφγχρονα προβλιματα τα οποία δθμιουργοφνται ι επθρεάηονται από 
οικονομικοφσ παράγοντεσ.Στόχοσ είναι θ ενθμζρωςθ του φοιτθτι ςτισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ και ςτα 
κζματα αυτά.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να: 
 
- Αποκτιςει τθ δυνατότθτα καλφτερθσ κατανόθςθσ του τρόπου λειτουργίασ του παγκόςμιου οικονομικοφ 

περιβάλλοντοσ και τθσ πολυπλοκότθτασ των ςφγχρονων οικονομικϊν κεμάτων  

- Βοθκιςει ςτθν κατανόθςθ των μθχανιςμϊν τθσ οικονομικισ ςκζψθσ αναφορικά με τθν επιλογι εναλλακτικϊν 

λφςεων του οικονομικοφ προβλιματοσ ςε ςυνδυαςμό με τισ επί μζρουσ παραμζτρουσ των εξειδικευμζνων 

προβλθμάτων που εξετάηονται   

- Διαμορφϊςει ολοκλθρωμζνθ άποψθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ των διαφόρων ςφγχρονων οικονομικϊν κεμάτων  

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί 
το μάκθμα;. 

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

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

 
Αυτόνομθ Εργαςία 
Ομαδικι Εργαςία 
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Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Κατανάλωςθ, ειςοδθματικι ανιςότθτα, παραοικονομία 
Ψθφιακι Οικονομία και Κοινωνία 
Οικονομικι πρόοδοσ 
Εκπαίδευςθ, Φφλο και Εργαςία 
Ενζργεια 
Ρεριβάλλον και Αςφάλεια Φυςικϊν Ρόρων 
Ρεριβάλλον και οικονομία 
Κατθγορίεσ ρφπανςθσ 
Χρθματοπιςτωτικά και Νομιςματικά Συςτιματα 
Επιςιτιςτικι αςφάλεια και  γεωργία 
Υγεία και πολιτικζσ υγείασ 
Ρλθροφορίεσ και ψυχαγωγία 
Διεκνζσ Εμπόριο και Επενδφςεισ 
Μακροπρόκεςμεσ επενδφςεισ, υποδομζσ και ανάπτυξθ 
Κινθτικότθτα 
Ραραγωγι 
Οι διεκνείσ οικονομικζσ ςχζςεισ 
Οικονομικι πρόοδοσ και ςταςιμότθτα  
Ραράγοντεσ και κεωρίεσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ 
Οι αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ 
Τι χρειάηεται για να επιτευχκεί οικονομικι ανάπτυξθ  
Θ εξζλιξθ των οικονομικϊν ςυςτθμάτων 
 
 
 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Στθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ του powerpoint 
Χριςθ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ 
Χριςθ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
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Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 
Πρακτικι (Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 
διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, 
Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), υγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards 
του ECTS 

Διαλζξεισ 135 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά εξάμθνο 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που εςτιάηουν 
ςτθν εφαρμογι μεκοδολογιϊν 
και ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ ςε ατομικό επίπεδο 

Χριςθ των εκπαιδευτικϊν που 
προςφζρουν τα παρακάτω : 

 

https://www.coursera.org/ 

 

https://www.udacity.com/ 

 

https://webcast.grnet.gr/ 

 

 

http://www.blod.gr/default.aspx 

 

 

Ατομικι και Ομαδικι Εργαςία 
ςε μελζτθ περίπτωςθσ 

 

 

  

  

  

  

  

Αυτοτελισ Μελζτθ  

https://www.coursera.org/
https://www.udacity.com/
https://webcast.grnet.gr/
http://www.blod.gr/default.aspx
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Σφνολο Μαθήματοσ 

 

(135 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 
εξάμθνο) 

 

 

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

 
1) Γραπτι τελικι εξζταςθ (75%) που περιλαμβάνει: 
   Ανάπτυξθ τριϊν κεωρθτικϊν ερωτιςεων και ανάπτυξθ δφο 

πρακτικϊν εφαρμογϊν 
ι ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 
ι ςυνδυαςμό ερωτιςεων πολλαπλισ με κεωρθτικό προσ ανάπτυξθ 

κζμα  
 
2) Ραρουςίαςθ ατομικισ και ομαδικισ εργαςίασ (25%) 
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ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
 
την ελληνική γλώςςα : 

1.Ταξίδι ςτον κόςμο τθσ οικονομίασ, Galbraith, εκδόςεισ Κάκτοσ,2000 

2. 50 Οικονομικζσ κεωρίεσ που επθρζαςαν τθν ανκρωπότθτα, Επιμζλεια D.Marron, εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ, 

2011 

3. Οι φιλόςοφοι του οικονομικοφ κόςμου, R.Heilbroner, εκδόςεισ Κριτικι,2000 

4.Σφγχρονα οικονομικά κζματα,Γ.Κϊττθ, Α.Κϊττθ, εκδόςεισ Ραπαηιςθ,1995 

5.Οικονομικζσ κεωρίεσ και κρίςεισ,Νίκοσ Χριςτοδουλάκθσ, εκδόςεισ Κριτικι,2015 

6.Οικονομικά με ανκρϊπινο πρόςωπο, JulieA. Nelson, εκδόςεισ Κριτικι,2009 

 

Ξζνη : 

https://www.weforum.org/ 

https://www.project-syndicate.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.weforum.org/
https://www.project-syndicate.org/
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΩΝ, ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Διοίκθςθ Εςόδων Ξενοδοχειακϊν Επιχειριςεων 

(HotelRevenueManagement) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

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

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

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Γηαιέμεηο 3 4 

   

   

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 
Δεξιοτιτων 

ΜΔΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  



 

91 

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

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

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Η Γηνίθεζε Δζφδσλ Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ (HotelRevenueManagement) 

απνηειεί κία ζχγρξνλε ηερληθή πνπ ζηνρεχεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ εζφδσλ ησλ 

Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ, κε πψιεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ δηαζέζηκσλ 

δσκαηίσλ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή. Δπηπξφζζεηα, ε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε ηηκνιφγεζε απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε εζφδσλ. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη νη θνηηεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ RevenueManagement βνεζά ζηελ νξζή θαηαλνκή ησλ 

απνζεκάησλ, βάζεη ηεο βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο ηεο ζρέζεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. 

Δπίζεο, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, νη θνηηεηέο ζα έρνπλ θαηαλνήζεη πψο 

κπνξεί λα πνπιεζεί ην θαηάιιειν δσκάηην θαη νη θαηάιιειεο ππεξεζίεο ζηνλ 

θαηάιιειν πειάηε, ηε ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή θαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή κέζσ 

ηνπ απνδνηηθφηεξνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ. Σέινο, νη θνηηεηέο ζα ελεκεξσζνχλ θαη 

ζρεηηθά κε δεηήκαηα ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο ειιεληθήο Ξελνδνρεηαθήο 

Βηνκεραλίαο.  

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ 
(όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε 
ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

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

•Πιεξνθφξεζε γηα ηελθαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο Ξελνδνρεηαθήο Βηνκεραλίαο. 

• θαηξηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ μελνδνρεηαθψλ 
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επηρεηξήζεσλ. 

• Απφθηεζε κίαο πξψηεο επαθήο κε ηελ ηερληθή ηνπ HotelRevenueManagement. 

• Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Δζφδσλ ζηηο ειιεληθέο 

Ξελνδνρεηαθέο Δπηρεηξήζεηο. 

• Καιιηέξγεηα πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο νκάδεο εξγαζίαο.  

• Γεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ επαθψλ γηα πηζαλή κειινληηθή απαζρφιεζε.  

• Δλίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο κε ηελ πινπνίεζε κεζφδσλ ηηκνιφγεζεο. 

• Αλάπηπμε εξεπλεηηθήο ηθαλφηεηαο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.  

• Καιιηέξγεηα ηεο θξίζεο θαη ηεο απνθαζηζηηθφηεηάο ηνπο ζηελ επίιπζε πξαθηηθψλ 

πξνβιεκάησλ.  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Διοίκθςθ Εςόδων: Οριςμόσ – Λςτορικι αναδρομι. Ρροχποκζςεισεφαρμογισ 

τουRevenueManagement. Ρλεονεκτιματα – Μειονεκτιματα. Λογιςτικι και 

Τμθματοποίθςθ τθσ Αγοράσ. Διαχείριςθ Αποκεμάτων. Μζκοδοι Βελτιςτοποίθςθσ.  

Εφαρμογι τθσ Διοίκθςθσ Εςόδων ςτισ Ελλθνικζσ Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ: 

Ρροχποκζςεισεφαρμογισ, Δυςκολίεσ και Μελλοντικζσ Ρροοπτικζσ. Αποτελεςματικότθτα 

του RevenueManagement. Δίκτυα Ρωλιςεων. Τιμολόγθςθ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
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ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διδαςκαλία ςτθν τάξθ και υποςτιριξθ (forum, chat) μζςα από 
το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Θλεκτρονικισ Τάξθσ του Τμιματοσ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Λογιςμικό Δθμιουργίασ Θλεκτρονικοφ Καταςτιματοσ (ανοικτοφ 
κϊδικα), Λογιςμικό Συνεργατικισ Δθμιουργίασ Ρεριεχομζνου 
(τφπου Wiki), Λογιςμικό Διαχείριςθσ Θλεκτρονικισ Τάξθσ για 
τθν υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ (Moodle) 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 
Πρακτικι (Σοποκζτθςθ), Κλινικι 
Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), υγγραφι εργαςίασ / 
εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι δθμιουργία, 
κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards 
του ECTS 

Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ Ρράξθσ 26 

Ομαδικι Εργαςία  30 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 0 

Αυτοτελισ Μελζτθ 38 

Διαλζξεισ από ςτελζχθ 
αγοράσ –εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ  

10 

 

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  

(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

143 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ι. Γραπτή τελική εξζταςη (70%) (Συμπεραςματικι) θ οποία 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ  
- Ερωτιςεισ Κρίςεωσ  
Σκοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ κατανόθςθσ των βαςικϊν 
ςτοιχείων του μακιματοσ. 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Θ ορκότθτα, θ ςαφινεια και θ κριτικι 
αξιολόγθςθ των απαντιςεων. 
 



 

94 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

ΙΙ. Ατομική Εργαςία (20%) 
ΙΙΙ.ΟμαδικήΕργαςία (10%) 

 

1. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
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ΡΕΛΓΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ Δ’ ΕΞΑΜΘΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο.Κ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δ’   

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΓΑΦΕΛΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

                                 Διαλζξεισ και Εργαςτιριο 5   (3Κ+2Ε) 5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Γενικοφ Τποβάκρου , Ειδικοφ Τποβάκρου, 

Ειδικότθτασ, Γενικϊν Γνϊςεων , Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑΣ 
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ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικά με τθ ςφγχρονθ οργάνωςθ 

και λειτουργία των κλαςικϊν και διαδικτυακϊν τουριςτικϊν γραφείων, κακϊσ και θ 

ανάλυςθ τθσ ςχζςθσ τουσ με τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ και  τα ςυναφι επαγγζλματα 
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Να αναγνωρίηουν τισ υπθρεςίεσ που ζχουν τθ δυνατότθτα να παράςχουν τα 
τουριςτικά γραφεία. 

 Να ορίηουν τα είδθ των τουριςτικϊν γραφείων, κακϊσ και τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τουσ 

 Να γνωρίηουν τισ  προχποκζςεισ ίδρυςθσ λειτουργίασ τόςο των κλαςςικϊν όςο και 
των διαδικτυακϊν τουριςτικϊν γραφείων, ςφμφωνα με  τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 Να  γνωρίηουν πωσ λαμβάνεται θ απόφαςθ για το όνομα, το λογότυπο και τον 
διακριτικό τίτλο των κλαςςικϊν και των διαδικτυακϊν τουριςτικϊν γραφείων.     

 Να οργανϊνουν με επάρκεια τα τουριςτικά γραφεία εξερχομζνου και εςωτερικοφ 
τουριςμοφ.  

 Να οργανϊνουν με επάρκεια τα τουριςτικά γραφεία ειςερχομζνου τουριςμοφ. 

  Να εξελίςςουν το τουριςτικό τουσ γραφείο ςε διαδικτυακό και να το οργανϊνουν 
με επάρκεια ςτο ςφνολό του. 

 Να διακρίνουν ποιο είναι το κατάλλθλο ςφςτθμα κρατιςεων για το γραφείο τουσ. 

 Να επιλζγουν και να χειρίηονται το πρόγραμμα μθχανοργάνωςθσ (software) ενόσ 
τουριςτικοφ γραφείου . 

  Να ςυνεργάηονται με επιτυχία με ξενοδοχεία, εςτιατόρια, μζςα μεταφοράσ και 
μετακίνθςθσ ταξιδιωτϊν, αρχθγοφσ, ξεναγοφσ και άλλα τουριςτικά γραφεία προσ 
όφελοσ του τουριςτικοφ γραφείου. 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 

Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 

πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 

τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 

και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

 

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Λιψθ αποφάςεων  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρητικό μζροσ 

Θ εξζλιξθ και το μζλλον των τουριςτικϊν γραφείων και θ αναγκαιότθτα ίδρυςθσ 
διαδικτυακϊν.  Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ από τα  κλαςικά και τα διαδικτυακά 
τουριςτικά γραφεία. Τα είδθ των τουριςτικϊν γραφείων,  κακϊσ και τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τουσ. Οι προοπτικζσ των τουριςτικϊν γραφείων. 
Το ιςχφον νομικό πλαίςιο λειτουργίασ κλαςςικϊν και διαδικτυακϊν τουριςτικϊν 
γραφείων.  Οι όροι και οι προχποκζςεισ ζναρξθσ, το λογότυπο,  ο διακριτικόσ τίτλοσ 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ και θ εποπτεία από τουσ αρμόδιουσ τουριςτικοφσ οργανιςμοφσ, 
επαγγελματικοφσ φορείσ και ενϊςεισ.  Θ διαδικαςία ζγκριςθσ νζων γραφείων (μελϊν) 
ΛΑΤΑ και τα απαραίτθτα κριτιρια. Θ επιλογι του κατάλλθλου ςυςτιματοσ κρατιςεων 
(GDS). Το κατάλλθλο software των τουριςτικϊν γραφείων και θ αναγκαιότθτά του για 
τθν εφρυκμθ  λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ 
Θ οργάνωςθ των τουριςτικϊν γραφείων εξερχομζνου και εςωτερικοφ τουριςμοφ: Τα 
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τμιματα και οι αρμοδιότθτζσ τουσ, κακϊσ και θ διαδικαςία οργάνωςθσ και λειτουργίασ 
του κακενόσ  εξϋ αυτϊν. 
Θ οργάνωςθ των τουριςτικϊν γραφείων ειςερχομζνου τουριςμοφ: Τα τμιματα και οι 
αρμοδιότθτζσ τουσ, κακϊσ και θ διαδικαςία οργάνωςθσ και λειτουργίασ του κακενόσ εξϋ 
αυτϊν 
Θ διαδικαςία εξζλιξθσ του κλαςικοφ τουριςτικοφ γραφείου ςε διαδικτυακό. Θ οργάνωςθ 
και  θ λειτουργία του διαδικτυακοφ τουριςτικοφ γραφείου.  
Θ ςυνεργαςία των τουριςτικϊν γραφείων με τουριςτικζσ επιχειριςεισ και άλλα ςυναφι 
επαγγζλματα: Ανάλυςθ τθσ ςχζςθσ ςυνεργαςίασ των τουριςτικϊν γραφείων με τισ  
τουριςτικζσ επιχειριςεισ και τα ςυναφι επαγγζλματα (ξενοδοχεία, εςτιατόρια, μζςα 
μεταφοράσ και μετακίνθςθσ ταξιδιωτϊν, αρχθγοφσ, ξεναγοφσ, λοιπζσ εταιρείεσ παροχισ 
υπθρεςιϊν). 
 
Εργαςτηριακό μζροσ 

 Διαχείριςθ Ρελατϊν, Ρρομθκευτϊν, Ρρακτόρων, Ταξιδιωτϊν 
 Διαχείριςθ Κρατιςεων Ξενοδοχείων, Ομαδικϊν Ταξιδίων, Ατομικϊν Ρακζτων, 

Αεροπορικϊν & Ακτοπλοϊκϊν Ειςιτθρίων,  Μεταφορϊν, Ενοικιαηόμενων Οχθμάτων 
και λοιπϊν υπθρεςιϊν 

 Ζκδοςθ Ραραςτατικϊν Ρελατϊν  
 Διαχείριςθ Τιμολογίων Ρελατϊν 
 Ραραλαβι και Διαχείριςθ Τιμολογίων Ρρομθκευτϊν 
 Ζκδοςθ Αποδείξεων Είςπραξθσ / Ρλθρωμισ  
 Ρλάνο Διακεςιμότθτασ Υπθρεςιϊν βάςει ςυμβολαίων  
 Proforma invoices, επιβεβαιϊςεισ κρατιςεων 
 Αναφορζσ διαχείριςθσ κρατιςεων, οικονομικϊν και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

*Διαλζξεισ ςτθν τάξθ 

*Εφαρμογζσ ςτο Εργαςτιριο με τθ χριςθ 

εξειδικευμζνου λογιςμικοφ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ  

τουριςτικϊν γραφείων 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
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Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class, 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ με e-mails, 

Χριςθ διαδραςτικοφ πίνακα, χριςθ powerpoint 

προβολϊν, εφαρμογζσ εξειδικευμζνου Λογιςμικοφ 

Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Τουριςτικϊν Γραφείων 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 

μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 

Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 

οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 

ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 

εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  

Αςκιςεισ   

 Μελζτεσ περίπτωςθσ 

(ανάλυςθ και 

ςχολιαςμόσ μελετϊν 

περίπτωςθσ) 

 

Αυτοτελισ μελζτθ  

Μελζτθ και ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ 

 

Σεμινάρια  

  

  

  

ΣφνολοΜακιματοσ 

(33 ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

165 
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μονάδα) 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 

Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 

Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτηριακή Εργαςία, 

Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

ΚΕΩΘΤΛΚΟ ΜΕΟΣ  

Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:  

- Ερωτιςεισ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ςτοιχείων τθσ 

κεωρίασ  

-    Ερωτιςεισ κριτικισ προςζγγιςθσ και τεκμθρίωςθσ  

-     Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ  

-    Ρρακτικι αποτίμθςθ δεξιοτιτων που περιλαμβάνει  

     ανάλυςθ και ςχολιαςμό μελετϊν περίπτωςθσ  

 ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΟ ΜΕΟΣ  

Ανά μάκθμα ζλεγχοσ κατανόθςθσ και εφαρμογισ τθσ 

διδαχκείςασ φλθσ με ςυγκεκριμζνεσ αςκιςεισ και 

ςυνολικι εργαςτθριακι εργαςία επί τθσ διδαχκείςασ 

φλθσ ςτο τζλοσ του εξαμινου.  Ρροςβάςιμθ από τουσ 

φοιτθτζσ ςτον υπολογιςτι που εξετάηονται. 

 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Ραπαγεωργίου Α., (2007). Οργάνωςθ και Λειτουργία Σουριςτικϊν Γραφείων. 
Ακινα,  Interbooks. 

 Ραπαγεωργίου Α., (2003).  Αρχζσ Λειτουργίασ Σουριςτικοφ Γραφείου. 
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Ακινα,Interbooks.  

 Βιτουλαδίτθ,Ο. (2000). Μάνατημεντ των TourOperators και των Σουριςτικϊν 
Γραφείων , Ράτρα, ΕΑΡ.  

 Σωτθριάδθσ, Μ., (2007). Σαξιδιωτικά Πρακτορεία- Incoming & Outgoing-
Management και Λειτουργία. Ακινα, Ρροπομπόσ. 

 Chand,M. , (2009). Travel Agency Management: An Introductory Text, Anmol 
Publications Pvt.Fuller,G. (1997). Μάνατημεντ Σαξιδιωτικοφ Πρακτορείου. Ακινα, 
Ζλλθν.  

 Gorham,G., Rice, S. (2006). Travel Perspectives: A Guide to Becoming a Travel 
Professional(4th ed.), Delmar Cengage Learning. 

 Honer,  P., (1996). Travel Agency Practice, Addison-Wesley Longman. 

 Papageorgiou, A. (2017). “An analysis of the current Greek travel agencies 
policy on recruitment, duties, ongoing training and employee 
advancement”,TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of 
Tourism, Volume 12 Issue 1, Spring 
2017,http://www.chios.aegean.gr/tourism/journal.htm 

  

 Papageorgiou, A., Melisidou, S., Varvaressos, S., (2016). “Evaluation of the measures 
taken by Greek travel agencies to face the economic crisis: a two-stage study”, 
Journal of Tourism Research, TOURISM RESEARCH INSTITUTE, Volume 13, May 
2016, pp 55-68, http://jotr.eu/ 

 Pender L., (2001). Travel Trade and Transport, U.K., Continuum. 

 Renshaw M.B. (1997). The Travel Agent (2nd edition), Sunderland, Business 
Education Publishers. 

  Singh,L.K., (2008).  Management Of Travel Agency, India, Gyan Pubblishing House. 

 Syratt G. &Archer J., (2003). Manual of Travel Agency Practice, London, Butterworth 
Heinemann. 

 Sweeney, S. (2008). Tourism Business Web Site (2nd ed.), Canada, Maximum Press.  

  Todd, G.& Rice, S., (2005). A Guide to Becoming a Travel Professional, Thomson , 
DelmarLearning. 

 
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:  

 Managing Leisure  

 Journal of Leisure Research  

 Leisure Sciences  

 Leisure Studies  

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mohinder+Chand%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://jotr.eu/
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22L.K.+Singh%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ginger+Todd%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Susan+Rice%22


 

103 

 Journal of Teaching in Travel & Tourism 

 International Travel Law Journal 

 International Journal of Applied Sciences in Tourism 

 TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο.Κ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δ’ 

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΚΑΛ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΟΥ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Γενικοφ Τποβάκρου , Ειδικοφ Τποβάκρου, 

ΕΛΔΛΚΟΥ ΥΡΟΒΑΚΟΥ 
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Ειδικότθτασ, Γενικϊν Γνϊςεων , Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΣ  ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ  
 
Να παρζχει ζνα ςφνολο κεωρθτικϊν και εμπειρικϊν γνϊςεων ςτουσ φοιτθτζσ  ςχετικά με 
τον Εναλλακτικό  Τουριςμό, διερευνϊντασ μία ςειρά από ηθτιματα και κρίςιμεσ 
παραμζτρουσ που ςχετίηονται με τθν αποςαφινιςθ όρων και εννοιϊν,τον  ςχεδιαςμό, τθν 
ανάπτυξθ, το μάνατημεντ και το μάρκετινγκ. Επίςθσ οι φοιτθτζσ  κα κατανοιςουν το ρόλο 
που διαδραματίηουν τα  εργαλεία ςχεδιαςμοφ και διαχείριςθσ ςτθν διαμόρφωςθ του 
χϊρου/πλαιςίου ανάπτυξθσ των δραςτθριοτιτων  εναλλακτικϊν  και ειδικϊν μορφϊν 
τουριςμοφ, αλλά και τον ρόλο, ωσ κφριου ρυκμιςτι, μίασ ςειράσ ποιοτικϊν κυρίωσ 
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κριτθρίων που επθρεάηουν,τόςο τον τόπο υποδοχισ, όςο και τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ 
που δραςτθριοποιοφνται ςε αυτόν. 
 
 Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ  του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ ο φοιτθτισ κα είναι ικανόσ :  

 Να αναγνωρίηει τισ εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ των Εναλλακτικϊν και Ειδικϊν Μορφϊν  
Τουριςμοφ και το περιεχόμενο τουσ. 

 Να προςδιορίηει τισ ςχζςεισ που διαμορφϊνονται μεταξφ Εναλλακτικϊν και Ειδικϊν 
Μορφϊν  Τουριςμοφ και αειφόρου ανάπτυξθσ. 

  Να διακρίνει το  ρόλο και τθ ςυνειςφορά των τοπικϊν, περιφερειακϊν και εκνικϊν 
φορζων και οργανιςμϊν ςτθν ανάπτυξθ των Εναλλακτικϊν και Ειδικϊν Μορφϊν 
Τουριςμοφ. 

  Να εκτιμά τισ δυνατότθτεσ,  τουσ τφπουσ και τα εργαλεία ςχεδιαςμοφ των 
δραςτθριοτιτων  Εναλλακτικϊν και Ειδικϊν Μορφϊν  Τουριςμοφ. 

 Να  εξθγεί τθν  αναγκαιότθτα φπαρξθσ επιχειρθςιακοφ περιεχομζνου και κατάλλθλθσ 
προςζγγιςθσ των δραςτθριοτιτων Εναλλακτικϊν και Ειδικϊν Μορφϊν Τουριςμοφ. 

 Να  εξετάηει το χρθματοδοτικό πλαίςιο ενίςχυςθσ των  Εναλλακτικϊν και Ειδικϊν 
Μορφϊν  τουριςμοφ. 

 Να ςχεδιάηει  το  management και το  marketing των επιχειριςεων Εναλλακτικϊν και 
Ειδικϊν Μορφϊν  Τουριςμοφ. 

 Να αξιολογεί τθ  ςυνειςφορά των  τεχνολογιϊν πλθροφορικισ  και επικοινωνιϊν ςτθ 
διαχείριςθ των επιχειριςεων των Εναλλακτικϊν και Ειδικϊν Μορφϊν Τουριςμοφ. 

 Να κρίνει τθ  ςθμαςία τθσ ποιότθτασ των προςφερομζνων υπθρεςιϊν.  

 Να ορίηει τον  πολιτιςμό ωσ ποιοτικό παράγοντα του τουριςτικοφ κυκλϊματοσ, και 
βαςικισ ςυνιςταμζνθσ τθσ εξειδίκευςθσ και τθσ λειτουργίασ των τουριςτικϊν 
επιχειριςεων αυτοφ του τφπου. 

 Να  εφαρμόηει  τα εργαλεία του περιβαλλοντικοφ management ςτθν βελτιςτοποίθςθ 
τθσ οργάνωςθσ και τθσ λειτουργίασ των επιχειριςεων Εναλλακτικϊν και Ειδικϊν 
Μορφϊν Τουριςμοφ. 

 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 

Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 

πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 

τεχνολογιϊν  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
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Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 

και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

• Αυτόνομθ Εργαςία 

• Ομαδικι Εργαςία 

• Λιψθ Αποφάςεων 

•       Ρροςαρμογι των παρεχομζνων γνϊςεων ςτισ ςφγχρονεσ τουριςτικζσ εξελίξεισ       

•       Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

•        Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

•         Ραραγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Κεωρθτικό Μζροσ Μακιματοσ  

Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα εςτιάηει ςτα παρακάτω : 

 Εναλλακτικζσ και Ειδικζσ Μορφζσ Τουριςμοφ  και αειφόροσ τουριςτικι ανάπτυξθ. 

 Σχεδιαςμόσ Εναλλακτικϊν και Ειδικϊν Μορφϊν  τουριςμοφ. 

 Διεκνείσ και Ελλθνικζσ Εμπειρίεσ ςχεδιαςμοφ. 

 όλοσ και ςυνειςφορά τοπικϊν, περιφερειακϊν και εκνικϊν Φορζων και 
Οργανιςμϊν ςτθν ανάπτυξθ των Εναλλακτικϊν και Ειδικϊν Μορφϊν τουριςμοφ. 
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 Εναλλακτικζσ και Ειδικζσ Μορφζσ  Τουριςμοφ και ανάπτυξθ τουριςτικϊν 
δραςτθριοτιτων. 

 Μελζτθ των κρίςιμων παραγόντων για τθ δθμιουργία επιχειριςεων Εναλλακτικϊν 
και Ειδικϊν Μορφϊν Τουριςμοφ. 

 Χρθματοδοτικό πλαίςιο ενίςχυςθσ των Εναλλακτικϊν και Ειδικϊν Μορφϊν  
Τουριςμοφ. 

 Management επιχειριςεων Εναλλακτικϊν και Ειδικϊν Μορφϊν  Τουριςμοφ. 

 Εργαλεία περιβαλλοντικοφ management. 

 Ροιότθτα υπθρεςιϊν ςτον Εναλλακτικό τουριςμό. 

 Marketing  ηωνϊν υποδοχισ και επιχειριςεων Εναλλακτικϊν και Ειδικϊν Μορφϊν 
Τουριςμοφ. 

 Σχεδιαςμόσ και ςτρατθγικζσ Μarketing . 

 όλοσ των μικρομεςαίων τουριςτικϊν επιχειριςεων ςτθν  ανάπτυξθ των 
Εναλλακτικϊν και Ειδικϊν Μορφϊν Τουριςμοφ. 

 Ρολιτιςμικοί παράγοντεσ, τόποι προζλευςθσ και υποδοχισ, και επιχειριςεισ 
Εναλλακτικϊν και Ειδικϊν Μορφϊν Τουριςμοφ.  

 
 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Κεωρθτικό μζροσ: Διαλζξεισ ςτθν Τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mails 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 

μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 
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Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 

οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 

ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 

εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

Αςκιςεισ 20 

Ομαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Αυτοτελισ Μελζτθ 10 

Μελζτθ και ανάλυςθ 

βιβλιογραφία 
60 

  

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ 

(27  ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

135 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 

Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 

Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 

Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

 

Κεωρθτικό Μζροσ:  

Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 

- Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 

-   Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 

- Επίλυςθ Ρροβλθμάτων 

 

 

Ομαδικι/Ατομικι Εργαςία  

Ραρουςιάςεισ με powerpoint 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
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Συναφή επιςτημονικά περιοδικά 
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 Tourismos 

 Tourism Economics 
 Tourism Issues 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ, ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δ’ 

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΕΥΝΑ ΤΟΥΛΣΤΛΚΘΣ ΑΓΟΑΣ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ 

απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 

ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

 

Διαλζξεισ   

3 5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ 

και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 

περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ΕΛΔΛΚΟΥ ΥΡΟΒΑΚΟΥ 
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ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

2.ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν 

επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ πρόςλθψθ γνϊςεων από τουσ φοιτθτζσ/τριεσ που κα τουσ 

δϊςουν τθ γνϊςθ τθσ   πρακτικισ χρθςιμοποίθςθσ των μεκόδων και τεχνικϊν τθσ Ζρευνασ 

τθσ Τουριςτικισ Αγοράσ τόςο για τθν επίλυςθ επιχειρθςιακϊν προβλθμάτων όςο και για 

τθν εκ μζρουσ τθσ διοίκθςθσ τθσ επιχείρθςθσ λιψθ ορκολογικϊν αποφάςεων για τθν 

εκπλιρωςθ των διοικθτικϊν, οικονομικϊν, κοινωνικϊν ι περιβαλλοντικϊν ςτόχων των 

τουριςτικϊν  και ταξιδιωτικϊν επιχειριςεων κακϊσ  και των δθμόςιων οργανιςμϊν. 

Από τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, τθ  ςυςτθματικι μελζτθ και τθν παρακολοφκθςθ των 

παραδόςεων  οι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ  αναμζνεται να καταςτοφν κάτοχοι γνϊςεων 

και δεξιοτιτων οι οποίεσ τουσ κακιςτοφν ικανοφσ να:  

 -Γνωρίηουν και να κατανοοφν τισ μεκόδουσ και τεχνικζσ τθσ ζρευνασ Τουριςτικισ Αγοράσ 

ϊςτε να μποροφν να τισ αξιοποιιςουν αποτελεςματικά. 

-Διακρίνουν τα κζματα που χριηουν ερευνθτικισ προςζγγιςθσ ϊςτε να επιτυγχάνονται οι 

επιχειρθςιακοί ςτόχοι και να εξάγουν ςυμπεράςματα από  ευριματα δευτερογενϊν 

ερευνϊν Τουριςτικισ Αγοράσ ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθ λιψθ αποφάςεων. 

-Εφαρμόηουν αποτελεςματικά  τεχνικζσ πρωτογενοφσ ποςοτικισ ζρευνασ,  να ελζγχουν  τθν 

αξιοπιςτία τθσ,  να υλοποιοφν  ποιοτικζσ ζρευνεσ και να αναγνωρίηουν τισ νζεσ τάςεισ τθσ 

τουριςτικισ αγοράσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ ςφγχρονθσ  ηιτθςθσ. 

 -Σχεδιάηουν  ςφγχρονεσ ερευνθτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ  για τθν ανάλυςθ  τθσ εγχϊριασ 

και διεκνοφσ τουριςτικισ αγοράσ. 

-Συνκζτουν τθν ερευνθτικι αναφορά και να εξθγοφν τα ευριματα τθσ ζρευνασ. 

- Αξιολογοφν τα αποτελζςματα και να διατυπϊνουν προτάςεισ για μελλοντικζσ 

προςεγγίςεισ ανάλυςθσ τθσ τουριςτικισ αγοράσ. 

 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ 

(όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε 
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ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ 

δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 

χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, 

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
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Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ο ρόλοσ τθσ ζρευνασ ςτον τουριςμό. Είδθ ζρευνασ.  Ζρευνα τουριςτικισ αγοράσ ι ενόσ 

τμιματόσ τθσ. Είδθ ζρευνασ. Μεκοδολογίεσ και διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται ςτθν 

ζρευνα τουριςτικισ αγοράσ. Σχεδιαςμόσ πρωτογενϊν ερευνϊν, ερωτθματολογίων, ειδϊν 

ερωτιςεων και προςωπικϊν ςυνεντεφξεων. Ανάπτυξθ ερευνθτικϊν υποκζςεων. 

Μζκοδοι και τεχνικζσ τθσ ποςοτικισ ζρευνασ τθσ τουριςτικισ αγοράσ. Δειγματολθπτικά 

πλαίςια, μζκοδοι δειγματολθψίασ και είδθ δείγματοσ. Σκοποί, χρθςιμότθτα, διαδικαςία και 

τεχνικζσ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ. Ρρογραμματιςμόσ και επεξεργαςία ςτοιχείων τθσ ζρευνασ 

τουριςτικισ αγοράσ.  

Ανάλυςθ  των ευρθμάτων και πλθροφοριϊν τθσ πρωτογενοφσ και αξιολόγθςθ, 

χρθςιμοποίθςθ πλθροφοριϊν  και δεδομζνων δευτερογενοφσ τουριςτικισ ζρευνασ.   

Συςτθματικι ςυγκζντρωςθ, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ κριτθρίων και παραγόντων τθσ 

αγοράσ, που επθρεάηουν τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ. Καταςκευι 

δθμιουργικϊν μοντζλων ορκολογικισ αξιοποίθςθσ: (α) των ςυνκθκϊν τθσ τουριςτικισ 

προςφοράσ και ηιτθςθσ, (β) τισ δομζσ τθσ τουριςτικισ αγοράσ και (γ) τισ επιχειρθςιακζσ 

λειτουργίεσ και ανάγκεσ των τουριςτικϊν, ταξιδιωτικϊν  επιχειριςεων και οργανιςμϊν.  

Αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων των ςχετικϊν με τον τουριςτικό κλάδο ερευνϊν, οι οποίεσ 

πραγματοποιοφνται από διεκνείσ φορείσ ι επιχειριςεισ του τουριςτικοφ κλάδου. Ανάπτυξθ 

τθσ ερευνθτικισ αναφοράσ. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

Ρρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία, διαλζξεισ. 
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αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class, 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ με e-mails, 

Χριςθ διαδραςτικοφ πίνακα, Χριςθ INTERNET για 

επίδειξθ μελετϊν περίπτωςθσ, χριςθ powerpoint 

προβολϊν. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 

τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, εμινάρια, 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 

Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 

Πρακτικι (Σοποκζτθςθ), Κλινικι 

Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 

διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), υγγραφι εργαςίασ / 

εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 

του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 

μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

20 

Ομαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Εκπιαδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

10 

Αυτοτελισ Μελζτθ 60 
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ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ 

εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να 

αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

Σφνολο Μαθήματοσ  

(27  ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά 

προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 

προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 

- Ερωτιςεισ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ςτοιχείων τθσ 

κεωρίασ  

-    Ερωτιςεισ κριτικισ προςζγγιςθσ και τεκμθρίωςθσ  

-     Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ  

- Επίλυςθ Ρροβλθμάτων  

Ρρακτικι αποτίμθςθ δεξιοτιτων που περιλαμβάνει  

ανάλυςθ και ςχολιαςμό μελετϊν περίπτωςθσ  

 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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 Veal, A.J.: (2006) Research Methods for Leisure and Tourism: A Practical Guide  
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ & ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΞΕΝΟΔΟΧΕΛΑΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ πράξθσ 3 5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ 

και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 

περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε  
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ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν 

επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Σκοπόσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων για τθν αποτελεςματικι διοίκθςθ των διαφόρων τφπων 

ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων.  

Στόχοσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων για τθ κζςθ γενικοφ διευκυντι 

ξενοδοχειακισ επιχείρθςθσ. 

 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ: 

- Να αναγνωρίηει και να κατανοεί το οργανωτικό και διοικθτικό πλαίςιο ενόσ 
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ξενοδοχειακοφ επιχειρθςιακοφ ςυςτιματοσ. 

- Να γνωρίηει τθ δομι των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων και το ζργο όλων των 
ξενοδοχειακϊν τμθμάτων. 

- Να αντιλαμβάνεται τον τρόπο διαχείριςθσ των ανκρωπίνων πόρων, τον 
προγραμματιςμό κατανομισ ζργου αυτϊν, τον ςχεδιαςμό και τον τρόπο 
ςτελζχωςθσ των τμθμάτων του ξενοδοχείου, τον τρόπο αμοιβισ του προςωπικοφ 
κακϊσ και τθν ποιότθτα και τθν αξιολόγθςθ του προςωπικοφ με ςτόχο τθ βελτίωςθ 
τθσ προςφοράσ ποιοτικϊν υπθρεςιϊν. 

- Να κατανοεί τισ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ παροχισ υπθρεςιϊν φιλοξενίασ. 

- Να διακρίνει το πλαίςιο τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ του ξενοδοχείου με ςτόχο τθν 
κατανόθςθ του κόςτουσ παραγωγισ των υπθρεςιϊν και των οικονομικϊν πράξεων, 
των βαςικϊν ςτοιχείων διαμόρφωςθσ του προχπολογιςμοφ κακϊσ και των 
ιδιαίτερων και πολφπλοκων διαδικαςιϊν των προμθκειϊν. 

- Να εξοικειωκεί και να εφαρμόηει τουσ δείκτεσ ςε μίκρο-επίπεδο αξιολόγθςθσ ϊςτε 
να μπορεί να προγραμματίηει τισ εργαςίεσ ενόσ ξενοδοχείου, τον ζλεγχο των 
διαδικαςιϊν κακϊσ και τθν αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα τθσ 
επιχείρθςθσ. 

- Να ςυντάςςει μελζτεσ βιωςιμότθτασ ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ 

(όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε 

ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ 

δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 

χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  
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Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

- Λιψθ αποφάςεων  

- Αυτόνομθ Εργαςία 
- Ομαδικι Εργαςία 
- Εργαςία ςε πραγματικό ξενοδοχειακό χϊρο 

- Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

- Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

- Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

- φάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ.Εννοιολογικι προςζγγιςθ των 
ξενοδοχείωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Ιςτορικι προςζγγιςθ - Θ φιλοξενία ανά τουσ αιϊνεσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Μορφζσ ξενοδοχειακϊν επιχειριςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Συπολογία ξενοδοχειακϊν επιχειριςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Μζγεκοσ ξενοδοχειακϊν επιχειριςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Ο τουριςμόσ ωσ ο κυριότεροσ προμθκευτισ πελατείασ των ξενοδοχείωνφάλμα! Δεν 
ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ ςθμαςία των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Οικονομικι επιςκόπθςθφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 
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- Οικονομικά χαρακτθριςτικά των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεωνφάλμα! Δεν ζχει 
οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Προςφορά και ηιτθςθ ξενοδοχειακϊν προϊόντωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Μθχανοργάνωςθ ξενοδοχειακϊν μονάδωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Σο τμιμα του λογιςτθρίουφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ ςθμαςία τθσ τατιςτικισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Κοςτολόγθςθ τθσ ξενοδοχειακισ παραγωγισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θεωρθτικι προςζγγιςθ τθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- διοίκθςθσ ξενοδοχειακϊν επιχειριςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ ςθμαςία τθσ διοίκθςθσ των επιχειριςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Οι ςχολζσ τθσ επιςτιμθσ τθσ διοίκθςθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Κλαςςικι χολιφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ νεοκλαςικι ςχολιφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ ποςοτικι ςχολιφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ ςχολι τθσ κεωρίασ των αποφάςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ ςχολι του περιβάλλοντοσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ χολι τθσ ενδεχομενικισ  διοίκθςθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ χολι τθσ Διοίκθςθσ με Αντικειμενικοφσ τόχουσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Θ χολι Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ (Δ.Ο.Π.)φάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ Διοίκθςθ Αλλαγισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Οργάνωςθ τθσ ξενοδοχειακισ επιχείρθςθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Οργάνωςθφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Σμθματοποίθςθ του ξενοδοχείουφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Οργανωτικι δομι των τμθμάτων του ξενοδοχείουφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 
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- Επιτελικά τμιματα του ξενοδοχείουφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Δομι ξενοδοχειακϊν αλυςίδωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ θγεςία των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ κορυφι τθσ διοικθτικισ ιεραρχίασ των ξενοδοχειακϊν μονάδωνφάλμα! Δεν ζχει 
οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Ο ξενοδόχοσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- κοποί του ξενοδόχουφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Μορφζσ εκμετάλλευςθσ ξενοδοχείουφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Προβλιματα τθσ ξενοδοχειακισ επιχειρθματικότθτασφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Ο Γενικόσ Διευκυντισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- υςτιματα πλθροφόρθςθσ του γενικοφ διευκυντιφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Ο ρόλοσ του γενικοφ διευκυντιφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- υςτιματα πλθροφόρθςθσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Διοίκθςθ του ανκρωπίνου δυναμικοφ των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεωνφάλμα! Δεν 
ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Διοίκθςθ τθσ ξενοδοχειακισ εργαςίασφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Σο Σμιμα Προςωπικοφφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Οι κζςεισ εργαςίασ ςτα ξενοδοχείαφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Οι ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ ςτον ξενοδοχειακό κλάδοφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Θ εποχικότθτα τθσ ξενοδοχειακισ  εργαςίασφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ εργαςία ςε ςχζςθ με το μζγεκοσ του ξενοδοχείουφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Αγορζσ εργαςίασ ςτον ξενοδοχειακό κλάδοφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Άτυπθ οργάνωςθφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 
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- Ενότθτα διοίκθςθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Επιλογι  οργανωτικισ δομισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Βάκοσ και πλάτοσ του οργανογράμματοσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ δομι ςφμφωνα με τθν κεωρία Χ και Ψφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Μθχανικι και Οργανικι προςζγγιςθ τθσ δομισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Ευκυγράμμιςθ οργανωτικϊν δομϊνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Επικοινωνία  τμθμάτων και εργαηόμενωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- υντονιςμόσ και ςυνεργαςία των ξενοδοχειακϊν τμθμάτωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Ιςχφσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Ευκφνθ και εξουςίαφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θγεςίαφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Υφοσ διοίκθςθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Σο διοικθτικό πλζγμαφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Διοίκθςθ παραγωγικότθτασφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Παραγωγικότθτα μζςω εξωτερικϊν ςυνεργάτϊν ι Outsoursingφάλμα! Δεν ζχει 
οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Τποκίνθςθφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ δυναμικι τθσ ςχζςθσ «διοίκθςθ – προςωπικό βάςθσ»φάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Κλίμα τθσ εργαςίασφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ ςθμαςία τθσ κουλτοφρασ των εργαηόμενων ςτο Ξενοδοχείοφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Αξίεσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Ενδυνάμωςθφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 
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- Εςωτερικό marketingφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ ςθμαςία του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισφάλμα! Δεν 
ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- χεδιαςμόσ τθσ ξενοδοχειακισ επιχείρθςθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Βραχυπρόκεςμοσ και μακροπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ τθσ ξενοδοχειακισ 
επιχείρθςθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- τρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ ξενοδοχειακισ επιχείρθςθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Θ λειτουργία τθσ ςτρατθγικισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Φιλοςοφία και κοινωνικι θκικι τθσ ξενοδοχειακισ επιχείρθςθσφάλμα! Δεν ζχει 
οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Σο όραμα τθσ ξενοδοχειακισ επιχείρθςθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ αποςτολι τθσ ξενοδοχειακισ επιχείρθςθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Οι ςτόχοιφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Πολιτικζσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Προγραμματιςμόσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Προχπολογιςμοίφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Διαδικαςίεσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Ζρευνα και ςυλλογι πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με τον ςτρατθγικό ςχεδιαςμόφάλμα! 
Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Ενόραςθ ςτο μζλλονφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- S.W.O.T. analisisφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Ανάλυςθ ευκαιριϊν και κινδφνωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Εςωτερικι ανάλυςθ. Δυνατότθτεσ και αδυναμίεσ του ξενοδοχείουφάλμα! Δεν ζχει 
οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Benchmarking ι ςφςτθμα ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Αλυςίδα αξίασ αναφορικά με τισ δυνατότθτεσ και αδυναμίεσ των τμθμάτων του 
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ξενοδοχείουφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Σάςεισ του περιβάλλοντοσ των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Ανάλυςθ μακρο-περιβάλλοντοσ του ξενοδοχειακοφ κλάδουφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Ανάλυςθ μικρο-περιβάλλοντοσ τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Επιλογι ςτρατθγικισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Οι βαςικζσ ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ για επίτευξθ ανταγωνιςτικοφ 
πλεονεκτιματοσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ ςτρατθγικι χαμθλοφ κόςτουσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ ςτρατθγικι διαφοροποίθςθσ προϊόντωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ Διαφοροποίθςθ και θ  Ζννοια τθσ Καινοτομίασφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Θ δθμιουργικότθτα – βαςικό ςτοιχείο του ςχεδιαςμοφ καινοτομικϊν προϊόντων και 
επιχειριςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Σα βαςικά αποτελζςματα των καινοτομικϊν προϊόντωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Θ ςτρατθγικι εςτίαςθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Brandingφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Clubhotelbrandingφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- τρατθγικόσ  ςχεδιαςμόσ των τμθμάτων τθσ ξενοδοχειακισ επιχείρθςθσφάλμα! Δεν 
ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Λιψθ αποφάςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Λιψθ επιχειρθματικϊν αποφάςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Σφποι κεμάτων που απαιτοφν λιψθ αποφάςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Φορείσ και ςυνκικεσ λιψθσ τθσ απόφαςθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θεωρίεσ των αποφάςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 
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- Θ κλαςικι κεωρία τθσ απόφαςθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ ςθμαςία τθσ επιχειρθςιακισ ζρευνασ ςτθ λιψθ αποφάςεωνφάλμα! Δεν ζχει 
οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Επιχειρθςιακι ανάλυςθ με τθ κεωρία των ςυςτθμάτωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Θ κεωρία τθσ μάκθςθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ κεωρία τθσ διαίςκθςθσ και το επιχειρθματικό ζνςτικτο του ξενοδόχουφάλμα! Δεν 
ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ ςθμαςία του ορκολογιςμοφ ςτθ λιψθ αποφάςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Δζνδρα αποφάςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Σεχνικζσ χαρτοφυλακίου για τθ λιψθ αποφάςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Λιψθ αποφάςεων μζςω προγραμματιςμοφ ζργου με πίνακεσ και 
διαγράμματαφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Διάγραμμα Ganttφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Διάγραμμα PERTφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Εμπόδια ςτθ λιψθ αποφάςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Marketing των ξενοδοχειακϊν μονάδων  

- Οι πωλιςεισ ςυμφωνθκζντωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Οι πωλιςεισ ςτα  τουριςτικά πρακτορείαφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Χριςθ του διαδικτφου ωσ μζςο προϊκθςθσ των πωλιςεων των ξενοδοχειακϊν 
επιχειριςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Σο marketing ςτισ ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Σουριςτικά κίνθτραφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Θ ζννοια τθσ αγοράσ για τον ξενοδοχειακό κλάδοφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 
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- H αγορά τθσ ξενοδοχειακισ πελατείασφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Σο ξενοδοχειακό προϊόνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Επίπεδα ξενοδοχειακοφ προϊόντοσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Επιλογι του προϊόντοσ από τον καταναλωτιφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Σιμολόγθςθ των ξενοδοχειακϊν προϊόντωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Σιμολόγθςθ των ςυμφωνθκζντωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Διαφιμιςθφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Δθμόςιεσ ςχζςεισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Ειδικζσ προςφορζσ για τθν προϊκθςθ των ξενοδοχειακϊν πωλιςεωνφάλμα! Δεν ζχει 
οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Κδρυςθ ξενοδοχειακισ μονάδασφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Μελζτθ ςκοπιμότθτασφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- . υμπεράςματαφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- . Φορείσ και τθσ μελζτθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- . Εκτίμθςθ τθσ ηιτθςθσ και ςχεδιαςμόσ προϊόντοσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Ανάλυςθ τθσ ηιτθςθσ και ςχεδιαςμόσ τθσ μονάδασφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- χεδιαςμόσ προϊόντοσ και μονάδασφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Προςπελαςιμότθτα περιοχισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Τποδομι περιοχισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Σουριςτικι υποδομι περιοχισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Σουριςτικοί πόροιφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Πλθκυςμόσ περιοχισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Ξενοδοχειακι υποδομι περιοχισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- . Γιπεδα και εγκαταςτάςεισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Επιλογι γθπζδου ςε ςχζςθ με το κόςτοσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 
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- Κόςτοσ ανζγερςθσ και εξοπλιςμοφφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Οργάνωςθ ξενοδοχείου και γενικά ζξοδαφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Αγορά εργαςίασφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν και αποτελεςμάτωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

- Αξιολόγθςθ τθσ επζνδυςθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ. 

- Εκτίμθςθ προβλεπόμενθσ αποτελεςματικότθτασφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτησ. 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

- Διαλζξεισ ςτθν τάξθ 
- Επιςκζψεισ ςε επιχειριςεισ του κλάδου 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

- Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω 
powerpointpresendations 

- Χριςθ διαδικτφου για επίδειξθ μελετϊν 
περίπτωςθσ 

- Λογιςμικό ςχεδιαςμοφ μενοφ και λογιςμικό 
διαχείριςθσ ξενοδοχείων 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 
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Αςκιςεισ Ρράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

20 

Ομαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Εκπιαδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

10 

Αυτοτελισ Μελζτθ 60 

Σφνολο Μαθήματοσ  

(27 ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ για το κεωρθτικό μζροσ του 

μακιματοσ (100%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ (50%) 

- Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ (30%) 

- Επίλυςθ υποκετικϊν προβλθμάτων  (20%) 

-  
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ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

 Λαλοφμθσ Δ., (2017) Διοίκθςθ Ξενοδοχείων (HotelManagement) Εκδόςεισ 
ΦΑΛΔΛΜΟΣ 

 Λαλοφμθσ Δ. και οφπασ, Β., (1997) Διοίκθςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων Εκδόςεισ 
Σταμοφλθ  

 Harold Koontz. Cgril O’ Donnel. (1980) Οργάνωςθ και Διοίκθςθ. Ραπαηιςθ. Ακινα  

 Koonz H and Welhich H (1988) Management McGraw-Hill 

 Stephens D.-Judd R.-justis R. (1985 ) Strategic Management an-d Policy, Concepts 
and cases  Prentice Hall Englewood Clifs, N.J. 

 

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

 

- Journal of Tourism Research 
- Tourismos 
- Journal of Operation Management 
- Production and Operation management 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ & ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δ 

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Μεταφορζσ και Τουριςμόσ  

 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

ΔΛΑΛΕΞΕΛΣ ΚΑΛ ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΕΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ 3 5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ και  Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:  
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ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/TE132/ 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Οι μεταφορζσ και ιδιαίτερα οι αερομεταφορζσ, αποτζλεςαν περιςςότερο από κάκε άλλο κλάδο το 

μοχλό ανάπτυξθσ του τουριςμοφ, τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ κατάλυςθσ των ςυνόρων. Είναι 

ταυτόχρονα ζνασ κλάδοσ παραδοςιακά αςτακισ, ευάλωτοσ ςτισ οικονομικζσ  και πολιτικζσ κρίςεισ 

και ζνασ κλάδοσ υψθλισ εντάςεωσ κεφαλαίου. Στόχοσ του μακιματοσ είναι να διερευνιςει 

ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ και δομι των αερομεταφορϊν και τθν τουριςτικι 

πολιτικι που ςυνδζεται με αυτζσ, ζτςι ϊςτε να μπορεί να αποτελζςει πεδίο μελλοντικϊν 

ερευνθτικϊν προςεγγίςεων.  

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να: 

1. Να αναγνωρίηει τθν ςυμβολι των μεταφορϊν ςτθν  οικονομικι και τουριςτικι ανάπτυξθ, 
με ζμφαςθ ςτθν ελλθνικι βιομθχανία αερομεταφοράσ και τθσ πολιτικζσ ανάπτυξθσ. 

2. Να κατανοεί το οργανωτικό και διοικθτικό πλαίςιο τθσ λειτουργίασ των αεροπορικϊν 
εταιρειϊν, όπωσ και να αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίασ και τα χαρακτθριςτικά των 

https://eclass.teiath.gr/courses/TE132/
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τακτικϊν γραμμϊν (scheduled),  ναυλωμζνων πτιςεων (charters) και εταιρειϊν χαμθλοφ 
κόςτουσ (LowCostCarriers, LCCs), κακϊσ και τθν ςυςχζτιςθ και αλλθλεπιδράςεισ των 
διαφορετικϊν τφπων αερομεταφοράσ και του τουριςμοφ που αναπτφςςεται ςε ζναν 
τουριςτικό προοριςμό 

3. Να διακρίνει τουσ διάφορουσ τφπουσ που ζχουν ςχζςθ με τισ Διεκνείσ πολυμερείσ 
Συνδιαςκζψεισ και Συμβάςεισ, τισ Διμερείσ αεροπορικζσ ςυμφωνίεσ 
(Bilateralairtransportagreements), τισ  Διεταιρικζσ ςυμφωνίεσ (InterlineAgreements), τθν 
Συνκικθ SCHENGEN . 

4. Να αναγνωρίηει τισ  ελευκερίεσ αζροσ (TheFreedomsoftheAir)ςτον τομζα των 
αερομεταφορϊν και να διακρίνει τισ επιπτϊςεισ τθσ απελευκζρωςθσ ςτθ λειτουργία των 
αεροπορικϊν εταιρειϊν, κακϊσ και τα επίπεδα ανταγωνιςμοφ μετά τθν απελευκζρωςθ 
των  
αερομεταφορϊν ςιμερα.  

5. Να κατανοεί και να διακρίνει τισ λειτουργίεσ των κυβερνθτικϊν οργανιςμϊν, όπωσ 
τουΟργανιςμοφ Διεκνοφσ Ρολιτικισ Αεροπορίασ ICAO 
(InternationalCivilAviationOrganisation), τθσ Ευρωπαϊκισ Σφμβαςθσ για τθν αςφάλεια τθσ 
εναζριου κυκλοφορίασ (EUROCONTROL), τθσ Ευρωπαϊκι Συνζλευςθ Ρολιτικισ Αεροπορίασ 
(European 
CivilAviationConference - ECAC),  τθσ JAA (JointAviationAuthorities). 

6. Να κατανοεί και να διακρίνει τισ λειτουργίεσ των μθ κυβερνθτικϊν οργανιςμϊν, όπωσ τθσ 
I.Α.Τ.Α. (InternationalAirTransportAssociation), ΑΕΑ (AssociationofEuropeanAirlines), ERA 
(EuropeanRegionsAirlinesAssociation). 

7. Να εξοικειωκεί με τθν λειτουργία των αεροπορικϊν ςυμμαχιϊν, να αναγνωρίηει τισ 
ςτρατθγικζσ τάςεισ ςυμμαχίασ και ςυγχωνεφςεων και το γενικό κεςμικό πλαίςιο και να 
αναγνωρίηει τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματά τουσ, τόςο από τθν  
προοπτικι του χειριςτι ( αεροπορικι εταιρεία), όςο και από τθν προοπτικι των 
τουριςτϊν. 

8. Να αναλφει, ςυνκζτει και αξιολογεί τισ απαιτιςεισ για τθν ζκδοςθ των θλεκτρονικϊν 
ειςιτθρίων, του Σχεδίου Τιμολόγθςθσ και διακανονιςμοφ τθσ ΛΑΤΑ (BSP), τθσ ςχζςθσ 
μεταξφ BSP - πρακτόρων – αερογραμμϊν. 

9. Να αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίασ και τα χαρακτθριςτικά των Λδιωτικϊν και 
δθμόςιων αερολιμζνων, τα χαρακτθριςτικά των αεροδρομίων ςτθν Ελλάδα και τον ρόλο 
τουσ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ. 

10. Να εξοικειωκεί με τισ λειτουργίεσ εξυπθρζτθςθσ Επιβατϊν και του HandlingAgent. 
11. Να αναλφει, ςυνκζτει και αξιολογεί τισ απαιτιςεισ για τον χειριςμό που απαιτοφνται για 

τθν κακυςτζρθςθ πτιςεων,  καταςτροφι   ι  απϊλεια αποςκευϊν, ςυνδρομισ ςε επιβάτεσ 
με αναπθρία ι κινθτικά προβλιματα, κακϊσ και να εξοικειωκεί με τα κζματα  τθσ 
ποιότθτασ και αςφάλειασ των αερογραμμϊν 

12. Να εφαρμόηει όλα τα παραπάνω κατά τθν ζκδοςθ αεροπορικοφ ειςιτθρίου, λαμβάνοντασ 
υπόψθ όλουσ τουσ περιοριςμοφσ και τουσ κανονιςμοφσ του 
InternationalAirTransportAssociation. 
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13. Να αναγνωρίηει τθν ςυμβολι των χερςαίων μεταφορϊν ςτθν  οικονομικι και τουριςτικι 
ανάπτυξθ, με ζμφαςθ ςτισ οδικζσ και ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ  και τισ πολιτικζσ 
ανάπτυξθσ ςε ευρωπαικό και διεκνζσ επίπεδο. 

14. Να κατανοεί το οργανωτικό και διοικθτικό πλαίςιο τθσ λειτουργίασ των ακτοπλοικϊν 
εταιρειϊν Να αναγνωρίηει τθν ςυμβολι των ακτοπλοικϊν μεταφορϊν ςτθν  οικονομικι 
και τουριςτικι ανάπτυξθ 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 

Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 

πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 

τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 

και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

• Αυτόνομθ Εργαςία 
• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

• εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

• Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

• Λιψθ αποφάςεων 
• Ομαδικι Εργαςία 
• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
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 Επίδραςθ των αερομεταφορϊν ςτον τουριςμό 

 Νομικό και κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ των αεροπορικϊν εταιρειϊν 

 Ειδικά χαρακτθριςτικά των πτιςεων charter  και των Low Cost Carriers 

 λειτουργίεσ των κυβερνθτικϊν οργανιςμϊν, όπωσ τουΟργανιςμοφ Διεκνοφσ Ρολιτικισ 
Αεροπορίασ ICAO (International Civil Aviation Organisation), τθσ Ευρωπαϊκισ Σφμβαςθσ για 
τθν αςφάλεια τθσ εναζριου κυκλοφορίασ (EUROCONTROL), τθσ Ευρωπαϊκι Συνζλευςθ 
Ρολιτικισ Αεροπορίασ (European Civil Aviation Conference - ECAC),  τθσ JAA 
(JointAviationAuthorities). 

 λειτουργίεστωνμθκυβερνθτικϊνοργανιςμϊν, όπωστθσI.Α.Τ.Α. (International Air Transport 
Association), ΑΕΑ (Association of European Airlines), ERA (European Regions Airlines 
Association). 

 λειτουργίεσ των αεροπορικϊν ςυμμαχιϊν, ςτρατθγικζσ τάςεισ ςυμμαχίασ και 
ςυγχωνεφςεων και γενικό κεςμικό πλαίςιο  

 Οι επιπτϊςεισ των Information and Communication Technologies(ICTs) ςτισ αεροπορικζσ 
εταιρείεσ 

 Εξυπθρζτθςθ, ποιότθτα και αςφάλεια επιβατϊν κακϊσ και  Handling Αεροδρομίου 
 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Το κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ κα διδάςκεται ςτθν 

αίκουςα  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 

μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 

Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 40 

Ομαδικζσ  αςκιςεισ 55 
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(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 

οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 

ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 

εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

Αυτοτελισ Μελζτθ 40 

  

  

  

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  

(30 ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 

Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 

Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 

Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ για το κεωρθτικό μζροσ του 

μακιματοσ(100%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

- Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 

- Επίλυςθ υποκετικϊν προβλθμάτων  

- Συγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ 
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ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

Κατςϊνθ Βίκυ, (2012), «Αεροπορικζσ Μεταφορζσ και Σουριςμόσ», ISBN: 978-618-80109-1-8 

Baker, C., 2001. Uncharted waters. Airline Business, October, pp. 80–84. 

Barrett, S. (2004) How do the demands for airport services differ between full-service carriers and 
low-cost carriers? Journal of Air Transport Management, 10, pp. 33-39. 

Beck, P. (2007) Planning of secondary airports in the era of low cost airlines _ the case of Frankfurt-
Hahn, in: Airneth Conference, 12 April, Den Haag. Available at: 
http://www.airneth.nl/document.php?page_271&parentType_1&parentId_19  

Britton, S., 1991. Towards a critical geography of tourism. Environment and Planning D Society and 
Space 9, 451–478. 

de Neufville, R. & Belin, S. (2002) Airport passenger buildings: Efficiency through shared-use of 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΩΝ, ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ 
ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Εργατικό Δίκαιο ςτον Σουριςμό 

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3Κ 5 

   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΜΓΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
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Το μάκθμα αποτελεί το βαςικό πυλϊνα για τθν κατανόθςθ των δικαιωμάτων και 
υποχρεϊςεων των εργαηομζνων ςτο χϊρο του τουριςμοφ.  
Θ φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων των φοιτθτϊν 
ςχετικά με βαςικζσ ζννοιεσ του εργαςιακοφ χϊρου, όπωσ ςφμβαςθ εργαςίασ, εργοδότθσ, 
εργαηόμενοσ, χρονικά όρια εργαςίασ, διαιτθςία κ.λπ. κακϊσ και των ιδιαιτεροτιτων των 
διαφορετικϊν ΣΣΕ ςτον τουριςμό. Επίςθσ, οι φοιτθτζσ κα γνωρίηουν τουσ ποικίλουσ δρϊντεσ 
ςτο χϊρο τθσ απαςχόλθςθσ ςτον τουριςμό, τισ προχποκζςεισ απαςχόλθςθσ ςτον τουρ. τομζα 
και κα κατανοοφν τα κζματα αςφάλιςθσ και υγείασ ςτον εργαςιακό χϊρο του τουριςμοφ.  
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ  

 να γνωρίηουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ ωσ εργαηόμενοι ςτουσ διάφορουσ τομείσ του 
τουριςμοφ 

 να διεκδικοφν τα δικαιϊματά τουσ ςε κάκε διαφορετικι κζςθ απαςχόλθςθσ ςτον 
τουριςτικό τομζα. 

 Να κατανοοφν τθν ιδιαιτερότθτα τθσ τουριςτικισ εργαςίασ και τθν ςπουδαιότθτα τθσ 
ανκρϊπινθσ επικοινωνίασ ςτθ παροχι τουριςτικϊν υπθρεςιϊν 

 Να τθροφν τουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ ςτον εργαςιακό χϊρο 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

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

2. Αυτόνομθ Εργαςία 
3. Ομαδικι Εργαςία 
4. Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

 Εργαςία και τουριςμόσ.  

 Τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ εργαςίασ ςτον τουριςμό.  

 Απαςχόλθςθ-τομείσ απαςχόλθςθσ ςτον τουριςμό.  

 Υποχρεϊςεισ εργοδότθ και εργαηόμενου ςτο χϊρο του τουριςμοφ.  
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 Συμβάςεισ εργαςίασ ςτισ ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ, τουριςτικά και επιςιτιςτικά 
καταςτιματα, τουριςτικά και ταξιδιωτικά γραφεία, αεροπορικζσ εταιρείεσ, 
τουριςτικά λεωφορεία, ξεναγοί.  

 Οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτο χϊρο του τουριςμοφ.  

 Υγεία και Αςφάλεια ςτο χϊρο του τουριςμοφ.  
 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Στθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

E-LEARNING 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 
εςτιάηουν ςτθν 
εφαρμογι 
μεκοδολογιϊν και 
ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ ςε 
μικρότερεσ ομάδεσ 
φοιτθτϊν 

26 

Ατομικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  
 

30 

Εκπαιδευτικι εκδρομι / 

μικρζσ ατομικζσ 

εργαςίεσ εξάςκθςθσ 

10 

Αυτοτελισ Μελζτθ 43 

Σφνολο Μαθήματοσ  
(… ώρεσ φόρτου 

135 
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εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

 

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

 
Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ κρίςεωσ 
- Επίλυςθ προβλθμάτων ςχετικϊν με τθν 

απαςχόλθςθ ςτον τουριςμό 
 
ΛΛ. Ραρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ (20%) 
ι 
ΛΛβ. Ρρόοδοι (20%) 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
Μοίρα, Ρ. – Μυλωνόπουλοσ, Δ. (2014). Εργαςιακζσ Σχζςεισ. Κεςμοί-Ρολιτικζσ-Εφαρμογζσ, 
εκδ. Νομικι Βιβλιοκικθ, Ακινα. 
 
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
Επικεϊρθςθ Εργαςιακϊν Σχζςεων 
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΔΠΙΣΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Οικοκαινοτομική Διαχείριςη των Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήςεων  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

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

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

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

   

   

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 
Δεξιοτιτων 

ΜΕΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 
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υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ωο νηθνθαηλνηνκία λνείηαη θάζε κνξθή θαηλνηνκίαο πνπ νδεγεί ζε ζεκαληηθή 

πξφνδν φζνλ αθνξά sηε βηψζηκε αλάπηπμε, κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ 

ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο ζην πεξηβάιινλ, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο αλζεθηηθφηεηαο 

ζηηο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο ή κέζσ ηεο επίηεπμεο πην απνδνηηθήο θαη ππεχζπλεο 

ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Με ηελ ππνζηήξημε λέσλ δηεξγαζηψλ, ηερλνινγηψλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ θαζηζηνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηζζφηεξν θηιηθέο 

πξνο ην πεξηβάιινλ, ε νηθνθαηλνηνκία βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε πξνθιήζεσλ φπσο 

ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ε κείσζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο.Η νηθνθαηλνηνκία απνηειεί, επίζεο,κεγάιε επθαηξία γηα ηηο 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο νδεγεί, κεζνπξφζεζκα, ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο, 

ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπνίεζε λέσλ επθαηξηψλ αλάπηπμεο θαη βειηηψλεη ηελ εηθφλα 

ηνπο.ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη νη θνηηεηέο λα εμνηθεησζνχλ, αιιά θαη λα 

εκβαζχλνπλ ζηελ έλλνηα ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο, θαζψο απηή ζεσξείηαη έλλνηα 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ νηθνινγηθή θαηλνηνκία. Η νηθνινγηθή θαηλνηνκία 

ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθέο θαηλνηνκίαο. Σερλνινγηθή θαη κε, λέα πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο κε θαηλνχξγηεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζπληεινχλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ, κε ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ (πξάζηλεο επηρεηξήζεηο).Πεξαηηέξσ, ζηα 

πιαίζηα ησλ δξάζεσλ ηεο νηθνθαηλνηνκίαο ζα κειεηεζνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ 

πηζηνπνηήζεηο – βξαβεχζεηο νηθνινγηθήο δξάζεο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, 

θαζψο θαη ην πξνθίι ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηιέγνπλ ηηο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ 

επηρεηξήζεηο. 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
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Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 

• Απφθηεζε γλψζεσλ ζε ζέκαηα νηθνθαηλνηνκίαο θαη πξάζηλεο νηθνλνκίαο. 

• θαηξηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. 

• Πιεξνθφξεζε θαη απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηηο πηζηνπνηήζεηο νηθνινγηθήο δξάζεο                        

ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. 

• Καιιηέξγεηα πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο κε ζπκκεηνρή ζηηο νκάδεο εξγαζίαο.  

• Απηφλνκε Δξγαζία. 

• Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ.  

• Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο. 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ανάλυςθ των εννοιϊν  τθσ οικολογικισ καινοτομίασ και τθσ πράςινθσ οικονομίασ. 

Κεωρθτικι προςζγγιςθ. Ανάλυςθ τθσ ζννοιασ οικοκαινοτομία και επίδραςι τθσ ςτθ 

διαχείριςθ των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων. Τυποποίθςθ προχποκζςεων και 

διαδικαςιϊν για τθν πιςτοποίθςθ τθσ οικολογικισ δραςτθριότθτασ των Ξενοδοχείων. 

Οικολογικά ςιματα, Ecolabel.Κριτιρια πιςτοποίθςθσ του οικολογικοφ ςιματοσ 

GreenKey. 
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διδαςκαλία ςτθν τάξθ και υποςτιριξθ (forum, chat) μζςα 
από το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Θλεκτρονικισ Τάξθσ του 
Τμιματοσ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Λογιςμικό Δθμιουργίασ Θλεκτρονικοφ Καταςτιματοσ 
(ανοικτοφ κϊδικα), Λογιςμικό Συνεργατικισ Δθμιουργίασ 
Ρεριεχομζνου (τφπου Wiki), Λογιςμικό Διαχείριςθσ 
Θλεκτρονικισ Τάξθσ για τθν υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ 
διαδικαςίασ (Moodle) 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), υγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ Ρράξθσ 26 

Ομαδικι Εργαςία  30 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 0 

Αυτοτελισ Μελζτθ 38 

Διαλζξεισ από ςτελζχθ 
αγοράσ –εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ  

10 

 

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  

(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

143 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Ι. Γραπτή τελική εξζταςη (70%) (Συμπεραςματικι) θ οποία 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ  
- Ερωτιςεισ Κρίςεωσ  
Σκοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ κατανόθςθσ των βαςικϊν 
ςτοιχείων του μακιματοσ. 
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υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Θ ορκότθτα, θ ςαφινεια και θ 
κριτικι αξιολόγθςθ των απαντιςεων. 
 
ΙΙ. Ατομική Εργαςία (20%) 
ΙΙΙ.ΟμαδικήΕργαςία (10%) 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ  ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικά θζματα λογιςτικήσ και ξενοδοχειακή λογιςτική 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Εργαςτιριο 3Κ+2Ε 5 

   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

Ειδικήσ Τποδομήσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να παρζχει ςτον φοιτθτι τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ 

Λογιςτικισ προκειμζνου να ςταδιοδρομιςει ςε Τουριςτικζσ επιχειριςεισ και 

ιδιαίτερα ςτισ Ξενοδοχειακζσ οι οποίεσ είναι επιχειριςεισ εντάςεωσ παγίων 

εφαρμόηουν ςυςτιματα διαχείριςθσ και βελτιςτοποίθςθσ των εςόδων τουσ και 

ζχουν ιδιαιτερότθτεσ ωσ προσ τα λογιςτικά βιβλία που τθροφν και τισ καταςτάςεισ 

που ςυντάςςουν.  

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο μάκθμα κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν κζματα αποςβζςεων 
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και χρθματοοικονομικισ διαχείριςθσ παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων κακϊσ και  

κζματα αναπροςαρμογισ παγίων και αποτίμθςθσ και διαχείριςθσ  αποκεμάτων 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ  κα ζχει τθν ικανότθτα να 

καταρτίηει και να ενθμερϊνει τθ maincouranteκαι να ερμθνεφει τα οικονομικι 

πλθροφόρθςθ που διατίκεται ςτισ λογιςτικζσ καταςτάςεισ και τα εξειδικευμζνα 

βιβλία των ξενοδοχειακϊν καταςτάςεων. Επίςθσ κα δφναται να καταρτίηει  

προχπολογιςμό, τόςο γενικό όςο και κατά τομζα δραςτθριότθτασ τθσ 

ξενοδοχειακισ επιχείρθςθσ.  

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ. 

1. Αυτόνομθ Εργαςία 
2. Ομαδικι Εργαςία 
3. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν  
4. Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
5. Λιψθ αποφάςεων  
6. Κατανόθςθ και εφαρμογι  λειτουργιϊν λογιςτθρίου ξενοδοχειακϊν 

επιχειριςεων 
7. Σχεδιαςμόσ προχπολογιςμϊν 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Εβδομάδα 1θ 
Λογιςτικά βιβλία και ςτοιχεία Ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων. Οργάνωςθ 
Λογιςτθρίου Ξενοδοχειακισ Επιχείρθςθσ 
 
Εβδομάδα 2θ 

              Κατάρτιςθ, και ενθμζρωςθ τθσ MainCourante 
 

Εβδομάδα 3θ 
Ανάλυςθ τθσ MainCourante και χριςθ τθσ πλθροφόρθςθσ που παρζχει  για τθ λιψθ 
αποφάςεων και τθν οργάνωςθ των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων 
 
Εβδομάδα 4θ 
Δείκτεσ αξιολόγθςθσ ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων 
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Εβδομάδα 5θ 
Τιρθςθ αναλυτικϊν λογαριαςμϊν και ενθμζρωςθ αναλυτικοφ θμερολογίου και 
αναλυτικοφ κακολικοφ  
 
Εβδομάδα 6θ 
Λογιςτικι των μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων. Αποςβζςεισ μθ 
κυκλοφοροφντων  περιουςιακϊν ςτοιχείων ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων 
 
Εβδομάδα 7  
Αναπροςαρμογι παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων. 
 
Εβδομάδα 8θ 
Μζκοδοι αποτίμθςθσ αποκεμάτων  
 
Εβδομάδα 9θ 
Διαχείριςθ αποκεμάτων Επιςιτιςτικϊν επιχειριςεων και επιχειριςεων φιλοξενίασ  
 
Εβδομάδα 10θ 
Μορφζσ Χρθματοδότθςθσ Τουριςτικϊν επιχειριςεων  
 
Εβδομάδα 11θ 
Ειδικά κζματα τιμολόγθςθσ  
 
Εβδομάδα 12θ 
Λογιςτικά πλθροφοριακά ςυςτιματα ςτισ Τουριςτικζσ επιχειριςεισ 
 
 13θ εβδομάδα  
Τελικι εξζταςθ του μακιματοσ 

 
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
 

Στθν αίκουςα διδαςκαλίασ και ςτο εργαςτιριο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Η/Τ με λογιςμικό ξενοδοχειακήσ  λογιςτικήσ 
διαχείριςησ  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ 
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Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 
του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 
μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 
ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ 
εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να 
αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 
εςτιάηουν ςτθν 
εφαρμογι 
μεκοδολογιϊν και 
ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ ςε 
μικρότερεσ ομάδεσ 
φοιτθτϊν 

 

Ομαδικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

 

Ειδικζσ διαλζξεισ από 
ςτελζχθ τθσ αγοράσ – 

Διαςφνδεςθ με τισ 
επιχειριςεισ 

 

Αυτοτελισ Μελζτθ  

Σφνολο Μαθήματοσ  
(.. ώρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
 

 
Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ  που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ επιλογισ 
-     Ερωτιςεισ κρίςεωσ 
-     Αςκιςεισ 
-Μελζτεσ Ρεριπτϊςεων 
 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
1. Λεκαράκου Κ.,(2011), «Ξενοδοχειακι Λογιςτικι», Ακινα 
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ΡΕΛΓΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ Ε’ ΕΞΑΜΘΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΩΝ, ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ 
ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ε 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σουριςτικό Δίκαιο 

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3Κ 5 

   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΜΕΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

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

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

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

Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
Θ φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει ςτθν ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτο πολφπλοκο και 
πολυδαίδαλο χϊρο των νομικϊν ρυκμίςεων που διζπουν τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα. 
Στόχοσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ το ρόλο του κράτουσ ςτθ κζςπιςθ 
των κανόνων που διζπουν τθ λειτουργία του τουριςτικοφ τομζα. Ειδικότερα, να καταςτεί 
αντιλθπτι θ ςθμαςία τθσ τιρθςθσ των κανόνων δικαίου ςτο χϊρο του τουριςμοφ, τθσ 
γνϊςθσ των προχποκζςεων για τθν δθμιουργία μιασ τουριςτικισ επιχείρθςθσ, των 
κανόνων και περιοριςμϊν για τθν ανάλθψθ επιχειρθματικισ δράςθσ ςτο χϊρο κακϊσ και 
τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςε περίπτωςθ παράβαςθσ του ιςχφοντοσ νομικοφ 
πλαιςίου. 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Κατανοεί τθ λειτουργία του κεςμικοφ πλαιςίου για τθ λειτουργία των τουριςτικϊν 
επιχειριςεων 

 Να γνωρίηει τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ κάκε 
είδουσ τουριςτικισ επιχείρθςθσ 

 Να αναηθτά και να διαχειρίηεται τα απαραίτθτα διοικθτικά και νομικά ζγγραφα για τθν 
λειτουργία μιασ τουρ. επιχείρθςθσ 

 Να αναγνωρίηει τουσ κανόνεσ και τουσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ των τουρ. 
επιχειριςεων με βάςθ το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο 

 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

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

1. Αυτόνομθ Εργαςία 
2. Ομαδικι Εργαςία 
3. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν  
4. Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
5. Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Τουριςμόσ και Δίκαιο 

 Θ Δθμόςια Διοίκθςθ του Τουριςμοφ. Δομι και αρμοδιότθτεσ 

 Κεςμικό πλαίςιο των τουριςτικϊν επιχειριςεων:Τουριςτικά καταλφματα, Ξενϊνεσ 
Νεότθτασ, Τουριςτικά γραφεία, Τουριςτικά καταςτιματα, Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ 
Οδικϊν Μεταφορϊν (τουριςτικά λεωφορεία, ενοικιαηόμενα αυτοκίνθτα και 
μοτοςυκλζτεσ, λιμουηίνεσ, τουρ. τρζνα).  

 Ειδικζσ τουριςτικζσ Υποδομζσ (Συνεδριακά κζντρα, Χιονοδρομικά Κζντρα, 
Ψυχαγωγικά Κεματικά Ράρκα, Ορειβατικά καταφφγια, κζντρα ιαματικοφ 
τουριςμοφ, αυτοκινθτοδρόμια, γιπεδα γκολφ) 

 Κεςμικό πλαίςιο εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Στθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

E-LEANING 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 
εςτιάηουν ςτθν 
εφαρμογι 
μεκοδολογιϊν και 
ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ ςε 
μικρότερεσ ομάδεσ 
φοιτθτϊν 

26 

Ομαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

30 

Εκπαιδευτικι εκδρομι / 
μικρζσ ατομικζσ 
εργαςίεσ εξάςκθςθσ 

10 



 

160 

Αυτοτελισ Μελζτθ 43 

Σφνολο Μαθήματοσ  
(25 ώρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

135 

 

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

 
Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ κρίςεωσ 
ΛΛα. Ραρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ (20%) 
ι 
ΛΛβ. Ρρόοδοι (20%) 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
Μυλωνόπουλοσ, Δ. (2016). «Σουριςτικό Δίκαιο», εκδ. Νομικι Βιβλιοκικθ, Ακινα. 
 
-υναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 
International Travel Law Journal 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ & ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ E 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΛΕΚΝΘΣΥΣΤΘΜΑΤΑΚΑΤΘΣΕΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

ΔΛΑΛΕΞΕΛΣ ΚΑΛ ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΕΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ 5 (3Κ, 2Ε) 6 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ και  Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και Ελλθνικι 
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ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/TE133/ 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Θ τεχνολογία ζχει ζντονθ παρουςία ςτο χϊρο του τουριςμοφ και  ειςχωρεί ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ 

τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, επθρεάηοντασ το μζγεκοσ, τθ φφςθ και τον τφπο των τουριςτικϊν 

υπθρεςιϊν, κακϊσ και τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία των επιχειριςεων που προςφζρουν 

τουριςτικζσ υπθρεςίεσ. Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ πρόςλθψθ γνϊςεων από τουσ φοιτθτζσ με 

βαςικό ςτόχο τθν δθμιουργία ςτελεχϊν ικανϊν να εφαρμόςουν γνϊςεισ και πρακτικζσ που άπτονται 

των ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν ςτόχων είτε του τουριςτικοφ γραφείου (φυςικοφ ι 

θλεκτρονικοφ ), είτε τθσ αεροπορικισ εταιρείασ, με παροχι πρόςφατθσ και κατάλλθλα 

τεκμθριωμζνθσ γνϊςθσ πάνω ςε κζματα εφαρμογισ τθσ τεχνολογίασ διεκνϊν ςυςτθμάτων 

κρατιςεων (GDS). Το μάκθμα ςτοχεφει ςτο να καταςτιςει τουσ φοιτθτζσ ικανοφσ να αντιμετωπίηουν 

πραγματικά προβλιματα του επιχειρθςιακοφ τομζα ςυςτθμάτων κρατιςεων ταξιδιωτικϊν  

υπθρεςιϊν, να διαχειρίηονται άμεςα οικονομικά κζματα των υπθρεςιϊν τουριςμοφ και να 

οργανϊνουν τισ υπθρεςίεσ οργάνωςθσ ταξιδιοφ και να διαχειρίηονται τισ ειδικζσ απαιτιςεισ των 

πελατϊν-τουριςτϊν με ςτόχο τθν άμεςθ ικανοποίθςι του ςτθν δθμιουργία του ταξιδιοφ του. 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να : 

15. Να αναγνωρίηει και να κατανοεί το οργανωτικό και διοικθτικό πλαίςιο  επιχειρθςιακοφ 

https://eclass.teiath.gr/courses/TE133/
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ςυςτιματοσκρατιςεων GALILEO ςε ζνα διεκνζσ περιβάλλον διεκνϊν ςυςτθμάτων 

κρατιςεων. 

16. Να αντιλαμβάνεται τον τρόπο διαχείριςθσ των δεδομζνων των πελατϊν, τον 

προγραμματιςμό κατανομισ του  ζργου για τθν ολοκλιρωςθ τθσ κράτθςθσ του 

αεροπορικοφ του ειςιτθρίου , με ςυνεχι προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ, λόγω τθσ 

μεγάλθσ διαςποράσ των τιμϊν των αεροπορικϊν ειςιτθρίων 

17. Να κατανοεί τισ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ του προςωπικοφ αρικμοφ. τθσ 

διακεςιμότθτασ και τον ζλεγχο διακεςιμότθτασ αεροπορικοφ ειςιτθρίου 

18. Να διακρίνει το πλαίςιο λειτουργίασ τθσ καταχϊρθςθσ ςτοιχείων και ειδικϊν απαιτιςεων 

του πελάτθ. 

19. Να εξοικειωκεί και να εφαρμόηει τισ κρατιςεισ ειδικϊν περιπτϊςεων και  προςωπικϊν 

δεδομζνων των πελατϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αρχζσ τθσ διαφορετικότθτασ και 

πολυπολιτιςμικότθτασ.  

20. Να αναλφει, ςυνκζτει και αξιολογεί τισ απαιτιςεισ για τον χειριςμό των αλλαγϊν 

21. Nα εφαρμόηει όλα τα παραπάνω και να δθμιουργεί φάκελο πελατϊν λαμβάνοντασ υπόψθ 

τθν δθμιουργία απαιτιςεων κρατιςεων δωματίων ξενοδοχείων, εκδθλϊςεων και 

ενοικιάςεων αυτοκινιτων από το διεκνζσ ςφςτθμα κρατιςεων. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 

Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 

πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 

τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 

και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

 

• Αυτόνομθ Εργαςία 
• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

• εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

• Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

• Λιψθ αποφάςεων 
• Ομαδικι Εργαςία 
• Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Θεωρητικό μζροσ μαθήματοσ 

 Σκοπόσ, λειτουργίεσ και χριςθ των τουριςτικϊν καναλιϊν διανομισ ωσ εργαλείο ανάπτυξθσ 

τουριςτικισ ςτρατθγικισ.  

 Στρατθγικι, λειτουργίεσ και οικονομικζσ επιπτϊςεισ των Διεκνϊν Συςτθμάτων Κρατιςεων 

(GlobalDistributionSystems,G.D.S.).    

 Συςτιματα Θλεκτρονικϊν Κρατιςεων και Διαδίκτυο. 

 Χαρακτθριςτικά, εξελίξεισ και τάςεισ των Galileo, Worldspan, Sabre και Amadeus.   

 Νομοκεςία που αφορά ςτα θλεκτρονικά ςυςτιματα κράτθςθσ κζςεων. 

Εργαςτηριακό μζροσ μαθήματοσ 

Το εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ περιλαμβάνει τθν εποπτευόμενθ εφαρμογι των τεχνικϊν  
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κράτθςθσ του GDSGalileo ςτο ειδικά διαμορφωμζνο εργαςτιριο του τμιματοσ.  Το γενικό 

περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει τθν εκμάκθςθ ςτα παρακάτω κζματα: 

 

 Ρρογράμματα πτιςεων και διακεςιμότθτα 
 Ρλθροφορίεσ για τουσ πελάτεσ 
 Ναφλοι και κανονιςμοί 
 Ζκδοςθ ειςιτθρίων 
 Αυτοματοποιθμζνεσ αναφορζσ 
 Ευκολίεσ λόγω δυνατότθτασ λειτουργίασ μζςω Windows 
 Άλλεσ ειδικζσ υπθρεςίεσ 

 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Το κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ κα διδάςκεται ςτθν 

αίκουςα και το εργαςτθριακό μζροσ κα διδάςκεται ςε 

ειδικό  χϊρο διαμορφωμζνο κατάλλθλα για τθν εκμάκθςθ 

του ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ κρατιςεων. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 

μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 

Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 45 

Εργαςτιριο    70 

  

Αυτοτελισ Μελζτθ 50 
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Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 

οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 

ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 

εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

  

  

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  

(30 ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 

Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 

Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 

Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ για το κεωρθτικό μζροσ του 

μακιματοσ (50%)που περιλαμβάνει: 

- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

- Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 

- Επίλυςθ υποκετικϊν προβλθμάτων  

- Συγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ 

 

ΛΛ. Εργαςτθριακι Εξζταςθ (50%)που περιλαμβάνει : 

 δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ πραγματικισ 
κράτθςθσ  

 μεταβαλλόμενα ςτοιχεία κράτθςθσ με 
αντίςτοιχεσ αλλαγζσ ςτισ εντολζσ, τα οποία κα 
πρζπει να υλοποιιςει ο εξεταηόμενοσ. 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ 
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ & ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ 

ΣΜΗΜΑ 
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  
Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ε 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΣΛΤΛΣΤΛΚΩΝ ΤΜΘΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΛΩΝ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ πράξθσ 3 5 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2  

Σφνολο 5  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ 

και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 

περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικότθτασ και Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 
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ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν 

επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ διοίκθςθσ 

εςτιατορικϊν εκμεταλλεφςεων εντόσ και εκτόσ ξενοδοχειακϊν μονάδων, Στόχοι είναι να 

αποκτιςουν γνϊςεισ ωσ προσ τθν οργάνωςθ, διαχείριςθ προςωπικοφ, οικονομικό ζλεγχο, 

προϊκθςθ πωλιςεων  και τεχνικϊν  παραγωγισ εδεςμάτων και ςερβιρίςματοσ των 

εςτιατορικϊν τμθμάτων ξενοδοχείων ι των ανεξάρτθτων εςτιατορικϊν επιχειριςεων. 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ: 

22. Να αναγνωρίηει και να κατανοεί το οργανωτικό και διοικθτικό πλαίςιο λειτουργίασ 
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μίασ επιςιτιςτικισ επιχείρθςθσ, κακϊσ και τισ διοικθτικζσ ςχζςεισ των επιςιτιςτικϊν 
τμθμάτων ξενοδοχείου με τα υπόλοιπα τμιματα τθσ επιχείρθςθσ 

23. Να είναι ςε κζςθ να αναλφςει και να ερμθνεφςει  προβλιματα που τυχόν 
δθμιουργοφνται. 

24. Να αντιλαμβάνεται τον τρόπο διαχείριςθσ των ανκρωπίνων πόρων, τον 
προγραμματιςμό κατανομισ ζργου αυτϊν, τον ςχεδιαςμό και τον τρόπο 
ςτελζχωςθσ των υπθρεςιϊν, τον τρόπο αμοιβισ του προςωπικοφ κακϊσ και τθν 
ποιότθτα και τθν αξιολόγθςθ του προςωπικοφ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ 
προςφοράσ ποιοτικϊν υπθρεςιϊν εςτίαςθσ. 

25. Να κατανοεί τισ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ παροχισ επιςιτιςτικϊν υπθρεςιϊν και τισ 
ιδιαιτερότθτεσ των διαδικαςιϊν. 

26. Να γνωρίηει τουσ τρόπουσ ςερβιρίςματοσ και τα πλεονεκτιματα και τουσ 
παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςτρατθγικι επιςιτιςμοφ του ξενοδοχείου. 

27.  Να γνωρίηει τισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ των επιςιτιςτικϊν τμθμάτων με ςτόχο τθν 
κατανόθςθ του κόςτουσ παραγωγισ, των βαςικϊν ςτοιχείων διαμόρφωςθσ του 
προχπολογιςμοφ κακϊσ και των ιδιαίτερων και πολφπλοκων διαδικαςιϊν των 
προμθκειϊν. 

28. Να εξοικειωκεί και να εφαρμόηει τουσ δείκτεσ ςε μίκρο-επίπεδο αξιολόγθςθσ ϊςτε 
να μπορεί να προγραμματίηει τον ζλεγχο των διαδικαςιϊν κακϊσ και τθν 
αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα των επιςιτιςτικϊν τμθμάτων. 

29. Να αναλφει, ςυνκζτει και αξιολογεί τα αποτελζςματα τθσ εφαρμογισ των δεικτϊν 
και να διατυπϊνει προτάςεισ αλλαγισ ςτον οργανωτικό-διοικθτικό και 
διαχειριςτικό τομζα του ξενοδοχείου. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ 

(όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε 

ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ 

δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 

χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  
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Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

- Λιψθ αποφάςεων  

- Αυτόνομθ Εργαςία 
- Ομαδικι Εργαςία 
- Εργαςία ςε πραγματικό ξενοδοχειακό χϊρο 

- Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

- Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

- Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρητικό Μζροσ Μαθήματοσ 

 

- Οι μορφζσ των εςτιατορικϊν επιχειριςεων και θ οργάνωςι τουσ από πλευράσ χϊρων, 
εξοπλιςμοφ και προςωπικοφ.  

- Λδιαιτερότθτεσ διοίκθςθσ προςωπικοφ ςτον εςτιατορικό κλάδο 
- Τρόποι και τεχνικζσ παράκεςθσ γευμάτων.  
- Είδθ ςερβιρίςματοσ κφριων, ειδικϊν και ομαδικϊν γευμάτων και εκδθλϊςεων.  
- Τρόποι εξαςφάλιςθσ τθσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ των εςτιατορικϊν 

επιχειριςεων.  
- Ανάπτυξθ προγραμμάτων προϊκθςθσ των πωλιςεων ςτισ εςτιατορικζσ μονάδεσ κακϊσ 
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και τα ςυςτιματα διαχείριςθσ των εςόδων τουσ.  
- Ανάλυςθ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων λειτουργίασ των εςτιατορικϊν μονάδων μζςω 

Θ/Υ 
- Συςτιματα παραγωγισ και διάκεςθσ εδεςμάτων 
- Εφοδιαςμόσ και αποκικευςθ των τροφίμων 
- Ρροτυποποίθςθ ςυνταγϊν παραγωγισ και ςερβιρίςματοσ  
- Υγιεινι τροφίμων, εξοπλιςμοφ, προςωπικοφ 
- Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ (π.χ. HACCP καιISO) 
- Τα  είδθ του κραςιοφ, ο τρόποσ παραγωγισ τουσ και ο ςυνδυαςμόσ τουσ ςτα πλαίςια των 

γευμάτων. Τα ελλθνικά και ξζνα κραςιά ςτθν ξενοδοχειακι βιομθχανία. 
-  
Εργαςτηριακό Μζροσ Μαθήματοσ 

 

Το εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ κα περιλαμβάνει αςκιςεισ ςτο εργαςτιριο 

μαγειρικισ &εςτιατορικισ τεχνικισ κακϊσ και ςε εργαςτιριο Θ/Υ (Ρρόγραμμα διαχείριςθσ 

εςτιατορίου). 

- Τεχνικζσ πρότυπθσ παραςκευισ εδεςμάτων 
- Τεχνικζσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, πρϊτων υλϊν και εργατικοφ δυναμικοφ 
- Αποκικευςθ τροφίμων 
- Διαποίκιλςθ γευμάτων, προγευμάτων, επιδορπίων και επακόλουκθσ προςφοράσ του 

τομζα 
- Εξοπλιςμόσ, ςκεφθ και διαρρφκμιςθ εςτιατορικϊν χϊρων. Ρροετοιμαςία αίκουςασ 

εςτ/ρίων. 
- Λιψθ παραγγελίασ  
- Είδθ πρωινϊν, ςερβίριςμα πρωινϊν. 
- Αγγλικό ςζρβισ - ςτιςιμο τραπεηιϊν και εξυπθρζτθςθ, Γαλλικό ςζρβισ - ςτιςιμο 

τραπεηιϊν και εξυπθρζτθςθ, Συνδυαςμοί ςερβιρίςματοσ. Ελλθνικι πραγματικότθτα και 
διαφορζσ κατά τφπο επιχείρθςθσ. Χριςθ κουταλοπιρουνου. 

- Αμερικάνικο ςζρβισ - ςτιςιμο τραπεηιϊν και εξυπθρζτθςθ, Αυςτριακό ςζρβισ - ςτιςιμο 
τραπεηιϊν και εξυπθρζτθςθ, ϊςικο ςζρβισ - ςτιςιμο τραπεηιϊν και εξυπθρζτθςθ, 
Menages κυρίωσ γεφματοσ, Συνδυαςμοί ςερβιρίςματοσ. Ελλθνικι πραγματικότθτα και 
διαφορζσ κατά τφπο επιχείρθςθσ. 

- Συνικεισ διαδικαςίεσ ςερβιρίςματοσ εδεςμάτων και ποτϊν (κφριων, ειδικϊν, ομαδικϊν 
γευμάτων και εκδθλϊςεων). 
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- Deparassage Εφαρμογζσ απομάκρυνςθσ χρθςιμοποιθμζνων πιάτων και λοιπϊν ςκευϊν 
από τα τραπζηια.  

- Σερβίριςμα εκδθλϊςεων (Banquet): Συςτιματα διαμόρφωςθσ χϊρων εςτίαςθσ και 
εκδθλϊςεων. Ρροετοιμαςία τραπεηιϊν και ςτρϊςιμο. Σερβίριςμα εδεςμάτων και ποτϊν. 

- Ραρουςίαςθ και ςερβίριςμα οίνων: Εξοπλιςμόσ, βαςικζσ γνϊςεισ γφρω από το κραςί, 
ςερβίριςμα.  

- Γευςιγνωςία οίνων και ηφκων 
- Οικονομικι διαχείριςθ εςτιατορίου, εφαρμογζσ λογιςμικοφ, αςφρματθ 

παραγγελιολθψία. 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

- Διαλζξεισ ςτθν τάξθ 
 

- Εφαρμογι ςτο εργαςτιριο με μαηικι παραγωγι 
φαγθτοφ ςε ςυνκικεσ προςομειάηουςεσ με τισ 
πραγματικζσ ςτο χϊρο του επαγγζλματοσ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

- Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω 
powerpointpresendations 

- Χριςθ διαδικτφου για επίδειξθ μελετϊν 
περίπτωςθσ 

- Λογιςμικό ςχεδιαςμοφ μενοφ και λογιςμικό 
διαχείριςθσ ξενοδοχείων 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

20 
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ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

Ομαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Εκπιαδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

10 

Αυτοτελισ Μελζτθ 60 

Εργαςτιριο 30 

Σφνολο Μαθήματοσ  

(33  ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

165 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ για το κεωρθτικό μζροσ του 

μακιματοσ (60%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ (20%) 

- Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ (20%) 

- Επίλυςθ υποκετικϊν προβλθμάτων  (20%) 

 

ΛΛ. Εργαςτθριακι Εργαςία (40%) που περιλαμβάνει : 

 Ρροφορικι εξζταςθ (20%) 
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Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά 

προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 

προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 Επίλυςθ υποκετικϊν προβλθμάτων (10%) 

- Ρρακτικι αποτίμθςθ δεξιοτιτων (10%) 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

 Λαλοφμθσ Δ.  – Στεφανακίδθσ Κ., (2017) Διοίκθςθ Εςτιατορίων, ΕκδόςεισUnibooks 

 ΤηωρακοελευκεράκθσΗ., (1998), ΔιοίκθςθΕπιςιτιςτικωνΕπιχειρθςεων (Food & 
Beverage Management),  Interbooks, Ακινα. 

 Kasavana Μ., Smith D.,  (1982), Menu Engineering - A Practical Guide. Lansing,MI:  
Hospitality Publishers. 

 Seaberg, A.G., (1983), Menu design, merchandising and marketing, Boston, Mass.: 
CBI.. 

 

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

 

- Journal of Tourism Research 
- Tourismos 
- Journal of Operation Management 
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- Production and Operation management 
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο.Κ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ε 
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΤΜΘΜΑΤΩΝ ΥΡΟΔΟΧΘΣ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3Κ + 2Ε 5 

   

Φόρτοσ Εργαςίασ            155 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΜΕ (Μάκθμα Ειδικότθτασ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 

 

Ο κλάδοσ των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων επθρεάηει, από οικονομικισ και κοινωνικισ 

άποψθσ, όλθ τθ χϊρα. Δεδομζνου ότι τα βαςικά ςτοιχεία του τουριςτικοφ προϊόντοσ είναι 

θ μετακίνθςθ, θ διαμονι και θ διατροφι, τα ξενοδοχεία αποτελοφν ςθμαντικότατο 

ςτοιχείο τθσ τουριςτικισ υποδομισ μίασ χϊρασ, διότι χωρίσ ξενοδοχεία δεν είναι δυνατι θ 

διαμονι-φιλοξενία των τουριςτϊν.  

Θ φπαρξθ ξενοδοχείων, κατά ςυνζπεια, αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 

τουριςτικι ανάπτυξθ μίασ χϊρασ,  θ οποία (ανάπτυξθ) ποςοτικά εξαρτάται από τον αρικμό 

κλινϊν (δυναμικότθτα) τθσ ξενοδοχίασ και ποιοτικά από τθν κατθγορία των ξενοδοχείων 
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και από τθν ποιότθτα του προϊόντοσ τουσ.  

RoomsDivision ι RD είναι το υπερτμιμα (τομζασ), το οποίο ςυμπεριλαμβάνει τα τμιματα 

υποδοχισ, ορόφων, ςυντιρθςθσ και αςφάλειασ. Το τμιμα RoomsDivision ςε ςυνδυαςμό με 

το τμιμα FoodandBeverages, καλφπτουν, ςχεδόν, όλο το φάςμα του ξενοδοχειακοφ 

προϊόντοσ.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ : 

 Γνωρίηουν τα τμιματα του ξενοδοχείου και τισ βαςικζσ λειτουργίεσ τουσ. 

 Να γνωρίηουν τα κακικοντα των εργαηομζνων ςτα Τμιματα Υποδοχισ. 

 Διακρίνουν τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτουσ τφπουσ δωματίων. 

 Να γνωρίηουν τθν ςχετικι ορολογία για τα δωμάτια.  

 Να διαχειρίηονται extranents 

 Αναγνωρίηουν τα είδθ κρατιςεων. 

 Διαχειρίηονται τα ςυμβόλαια μεταξφ ξενοδοχείου και touroperators. 

 Να αντιλαμβάνονται τισ ιδιαιτερότθτεσ των μεμονωμζνων κρατιςεων και 

των ομαδικϊν κρατιςεων. 

 Να γνωρίηουν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των ΟΤΑ’s 

(OnLineTravelAgents) καιτων ADS(AlternateDistributionSystems). 

 Να γνωρίηουν τα κακικοντα και τισ αρμοδιότθτεσ του τμιματοσ 

κρατιςεων. 
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  Να εφαρμόηουν τεχνικζσ διαχείριςθσ δωματίων. 

 Να διαχειρίηονται το overbooking. 

 Να αςκοφν ειδικζσ πολιτικζσ τιμϊν με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ πλθρότθτασ.  

 Να διεκπεραιϊνουν αφίξεισ και αναχωριςεισ πελατϊν.  

 Να γνωρίηουν βαςικά κζματα ταμείου και νυχτερινοφ ελζγχου. 

 Να εφαρμόηουν μεκόδουσ και τόπουσ αντιμετϊπιςθσ παραπόνων 

πελατϊν. 

 Να εξυπθρετοφν τουσ VIP’sπελάτεσ. 

 Να γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ και τισ 

αρμοδιότθτεσ του τθλεφωνικοφ κζντρου.   

 Να καταρτίηουν ειδικζσ αναφορζσ για το RoomsDivision. 

 Να ζχουν βαςικζσ γνϊςεισ για τα κφρια θλεκτρονικά ςυςτιματα των 

Τμθμάτων Υποδοχισ : PMS (PropertyManagementSystem), 

ChannelManager, CRM (CustomerRelationshipManager), POS 

(PointOfSales) 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
 

  

 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Ομαδικι εργαςία. 
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 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ. 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον. 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Κεωρθτικό μζροσ 
 

1. Θ ςφνκεςθ του RoomsDivision. 

2. Το τμιμα τθσ Υποδοχισ.  

3. Τυπολογία δωματίων. 

4. Τιμολογιακι Ρολιτικι και αφξθςθ τθσ πλθρότθτασ 

5. Διαδικαςία άφιξθσ και αναχϊρθςθσ πελατϊν. 

6. Θλεκτρονικό ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτα δωμάτια. 

7.Τμιμα κρατιςεων. 

8. Διαχείριςθ ςυμβολαίων Allotmentκαι Commitment. 

9. Διαχείριςθ διαδικτυακϊν κρατιςεων. 

10. Ρολιτικι Overbooking. 

11. Διαχείριςθ λογαριαςμϊν πελατϊν και νυχτερινόσ ζλεγχοσ.  

12. Τμιμα GuestRelations. 

13. Τμιμα Τθλεφωνικοφ Κζντρου. 
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14. Αποδοτικότθτα του Τμιματοσ Υποδοχισ. 

 

Εργαςτθριακό μζροσ 

1. Ρροφίλ πελατϊν, εταιρειϊν, TourOperator 

2. Ραραμετροποίθςθ κωδικϊν ενοικίων.   

3. Καταχϊρθςθ κρατιςεων  

4. Ρλάνο δωματίων και πλάνο κρατιςεων. 

5. Ρρόβλεψθ πλθρότθτασ και μζςου όρου ενοικίου. 

6. Διαδικαςία άφιξθσ και αναχϊρθςθσ πελατϊν. 

7. Καταχϊρθςθ μθνυμάτων ενδοεπικοινωνίασ. 

8.Ζκδοςθ ςτατιςτικϊν αναφορϊν. 

9. ΣυμβόλαιαAllotmnet, Commitment. 

10. RoomAllocation 

11. Statusδωματίων.  

12. Νυχτερινόσ ζλεγχοσ και κλείςιμο θμζρασ.  

 

 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 
 

Διαλζξεισ ςτθν Τάξθ 
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ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
 

Χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν με ειδικό 

ξενοδοχειακό λογιςμικό  

 

 

 
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 
Επικοινωνία  με φοιτθτζσ με χριςθ e-mails 
Χριςθ Τ.Ρ.Ε 
Χριςθ Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν με ειδικό 
ξενοδοχειακό λογιςμικό. 

 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 70 

Εκπόνθςθ  μελζτθσ 
περίπτωςθσ.  

45 
 

Αυτοτελισ Μελζτθ 40 

Σφνολο Μαθήματοσ 
(27  ώρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

155 

 

 
 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
 
 
 
 
 

 
Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%), που περιλαμβάνει 

ερωτιςεισ κρίςεωσ 
 
     Ομαδικι/Ατομικι Εργαςία (20%) 
     (Ραρουςιάςεισ με powerpoint) 
 
 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 
 

 Λαλοφμθσ Δθμιτρθσ, Σεργόπουλοσ Κωνςταντίνοσ (2017). Διοίκθςθ Σμθμάτων 
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Τποδοχισ και Ορόφων. RoomsDivisionManagement., εκδόςεισ Σταμοφλθ, Ακινα. 

 Λαλοφμθσ Δ. (2002)  HotelManagement, εκδόςεισ Σταμοφλθ, Ακινα  

 Κεοχάρθσ, Ν. (2007)  Front Office Management, εδκόςεισΡροπομπόσ, Ακινα. 

 Καπίκθ-Ριβεροποφλου Τάνια (1998) Τπθρεςία Τποδοχισ, εκδόςεισ 

Λnterbooks,Ακινα. 

 Ντόντθ ,A (2001) Λειτουργία Τποδοχισ, Σφγχρονθ Εκδοτικι Ε.Ρ.Ε., Ακινα.  

 

υναφι επιςτθμονικά περιοδικά 

 

 Τουριςτικι Επιςτθμονικι Επικεϊρθςθ 

 Τουριςτικά Κζματα 

 Annals of Tourism Research 

 European Journal of Tourism Research 

 International Journal of Applied Sciences in Tourism 

 Journal of Business Research 

 Journal of Tourism Research 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ & ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ E 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Κοινωνικά Δίκτυα και Νέες Τεχνολογίες   

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

ΔΛΑΛΕΞΕΛΣ  3 (3Κ) 4 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ και  Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και Ελλθνικι 
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ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Το διαδικτυακό περιεχόμενο είναι ςιμερα θ κφρια πθγι ταξιδιωτικϊν πθγϊν πλθροφόρθςθσ και 

επικοινωνίασ και διαδραματίηουν εξαιρετικά ςθμαντικό ρόλο ςτθν τουριςτικι αγορά, τόςο για τθν 

ενίςχυςθ του brandnameτουσ όςο και ςτθν προςζγγιςθ νζων τουριςτικϊν αγορϊν. Στόχοσ τουσ 

μακιματοσ είναι θ επικζντρωςθ ςτον ρόλο που παίηουν τα κονωνικά δίκτυα ςτον τουριςτικό κλάδο 

με εφαρμογζσ ςε όλο το εφροσ του τουριςμοφ και τθσ φιλοξενίασ. 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να : 

1. κατανοιςει πλιρωσ τθν ζννοια των socialmedia. 

2. αναλφςεικαικατθγοριοποιιςειόλεστισπαρακάτωμορφζσ social media., όπωσ Blogs, 

Microblogs, Opinion Mining, Photo and Video Sharing, Social Bookmarking, Social 

Networking Sites, Social News, Wikis 

 

3. αναλφει τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ για τισ  τεχνολογικζσ υποδομζσ αλλά και τθν 

υφιςτάμενθ διακεςιμότθτα των υποδομϊν και υπθρεςιϊν των τουριςτικϊν επιχειριςεων. 
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4. αναλφει τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ και υπθρεςίεσ για τθν λειτουργία των κοινωνικϊν 

δικτφων μζςα ςε ζνα περιβάλλον  web 2.0 and 3.0 

5. περιγράφει τισ διαςτάςεισ που λαμβάνει θ χριςθ των κοινωνικϊν δικτφων ςτον τουριςμό 

6. κατανοεί τισ τάςεισ και προοπτικζσ που ανοίγονται προσ νζεσ αγορζσ και νζεσ μορφζσ 

επικοινωνίασ, διαφιμιςθσ και προϊκθςθσ μζςω τθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ των τουριςτικϊν 

επιχειριςεων 

7. αναλφει τθν αγορά των κοινωνικϊν δικτφων  και τθ ςφνδεςι του με τθν ανάπτυξθ του 

τουριςμοφ. 

8. γνωρίηει τισ βαςικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ και το νομοκετικό πλαίςιο, 

9. αναλφει τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ για τισ υποδομζσ αλλά και τθν υφιςτάμενθ 

διακεςιμότθτα των υποδομϊν και υπθρεςιϊν. 

10. γνωρίηει τισ βαςικζσ υπθρεςίεσ που διατίκενται μζςω κοινωνικϊν δικτφων για τθν 

προϊκθςθ και ανάπτυξθ του τουριςτικοφ προιόντοσ και υπθρεςιϊν. 

11. αναλφει τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ για τθν προϊκθςθ και ανάπτυξθ του τουριςμοφ. 

12. κατανοεί και εντοπίηει τα χαρακτθριςτικά και τισ εξελίξεισ ςτθ διεκνι αγορά τουριςμοφ 

μζςω νζων τεχνολογιϊν. 

13. κακορίηει τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ προοπτικζσ του τουριςμοφ μζςω των νζων 

μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

14. γνωρίηει τθν εςωτερικι διαχείριςθ μιασ επιχείρθςθσ μζςω κοινωνικϊν δικτφων προϊκθςθσ   

και των διακζςιμων νζων τεχνολογιϊν διαχείριςθσ. 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 

Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 

πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 

τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
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Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 

και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

• Αυτόνομθ Εργαςία 
• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

• Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

• Λιψθ αποφάςεων 
• Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Ενότητεσ μαθήματοσ 

 Σκοπόσ, υπθρεςίεσ κοινωνικϊν δικτφων, διαχωριςμόσ διαφόρων μορφϊν τουσ όςο  και εννοιϊν, 

ανάλυςθ και αξιολόγθςθ διεκνοφσ περιβάλλοντοσ 

 Κατθγορίεσκαιπαραδείγματαsocialmedia. Blogs, Microblogs, Opinion Mining, Photo and Video 

Sharing, Social Bookmarking, Social Networking Sites, Social News, Wikis 

 Χϊροι παροχισ υπθρεςιϊν κοινωνικισ δικτφωςθσ, κυριότεροι φορείσ, διαςπορά τουσ ςτο 

διεκνζσ περιβάλλον, τεχνολογία και τουριςτικά κανάλια διανομισ, ςφνδεςθ υπθρεςιϊν με τον 

τουριςμό. 

 ανκρϊπινο δυναμικό, εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ/ απαιτοφμενα προςόντα, άδειεσ και 

πιςτοποιιςεισ. 

 Ρροϊκθςθ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, ςυμμετοχι ςτθν τμθματοποίθςθ αγοράσ,  

 όλοστωνκοινωνικϊνδικτφωνςτθνΔιαφιμιςθ, Customer Relationship Management και Customer 

Loyalty, netnography 

 Νομοκεςία και νζεσ τεχνολογίεσ, κοινωνικι εταιρικι ευκφνθ. 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Το μάκθμα κα διδάςκεται ςτθν αίκουςα. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 
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με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 

μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 

Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 

οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 

ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 

εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 60 

Εκπόνθςθ μελζτθσ 35 

  

Αυτοτελισ Μελζτθ 40 

  

  

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  

(30 ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 

Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 

Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 

Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ του μακιματοσ (50%)που 

περιλαμβάνει: 

- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

- Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 

- Επίλυςθ υποκετικϊν προβλθμάτων  

- Συγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ 
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Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

ΛΛ. Συγγραφι εργαςίασ (50%)που περιλαμβάνει : 

 Ανάλυςθ κεμάτων ςχετικϊν με το χϊρο των 
κοινωνικϊν δικτφων 

 Casestudy. 
 Σφγχρονεσ πρακτικζσ . 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Bechmann, A., and Lomborg, S. 2013. “Mapping actor roles in social media: Different 

perspectives on value creation in theories of user participation.” New Media and Society 

15(5 ): 765-781.  

Binns, A. 2012. “Don't feed the trolls! Managing troublemakers in magazines' online 

communities.” Journalism Practice 6(4 ): 547-562.  

Brown, J., Broderick, A. J., and Lee, N. 2007. “Word of mouth communication within online 

communities: Conceptualizing the online social network.” Journal of Interactive Marketing 

21(3): 2-20.  

Hardaker, C. 2010. “Trolling in asynchronous computer-mediated communication: from user 

discussions to theoretical concepts.” Journal of Politeness Research 6(2): 215-242.  

Hays, S., Page, S. J., and Buhalis, D. 2013. “Social media as a destination marketing tool: its 

use by national tourism organisations.” Current Issues in Tourism 16(3): 211-239.  

Heinonen, K. 2011. “Consumer activity in social media: Managerial approaches to 

consumers' social media behavior.” Journal of Consumer Behavior 10(6): 356-364.  

Hull, G. 2013. “Reification and social criticism.” Philosophical Papers 42(1): 49-77.  

Jeong, M., and Mindy Jeon, M. 2008. “Customer reviews of hotel experiences through 

consumer generated media (CGM).” Journal of Hospitality and Leisure Marketing 17(1-2): 

121-138.  

Karpf, D. 2010. “Online political mobilization from the advocacy group's perspective: 
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Looking beyond clicktivism.” Policy and Internet 2(4): 7-41.  

Kyriakopoulou, K. 2011. “Authoritarian states and internet social media: Instruments of 

democratisation or instruments of control?” Human Affairs 21(1): 18-26.  

Lampel, J., and Bhalla, A. 2007. “The role of status seeking in online communities: Giving the 

gift of experience.” Journal of Computer‐Mediated Communication 12(2): 434-455.  

Lebherz, C., Jonas, K., and Tomljenovic, B. 2009. “Are we known by the company we keep? 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ, ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ε 

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΔΛΑΦΘΜΛΣΘ ΚΑΛ ΔΘΜΟΣΛΕΣ ΣΧΕΣΕΛΣ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ 

ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΚΑΛ ΟΓΑΝΛΣΜΩΝ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ 

απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 

ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 4 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ 

και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 

περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ΜΑΚΘΜΑ ΕΛΔΛΚΟΥ ΥΡΟΒΑΚΟΥ 



 

197 

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν 

επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο 

ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ 

Εκπαίδευςθσ 

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

Μάκθςθσ 



 

198 

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ο ςκοπόσ του μακιματοσ αφορά ςτθ δθμιουργικι και αποτελεςματικι χρθςιμοποίθςθ 

μεκόδων και ςφγχρονων τεχνικϊν τθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ διαφιμιςθσ για τθν εκ 

μζρουσ των τουριςτικϊν, ταξιδιωτικϊν επιχειριςεων, τουριςτικϊν οργανιςμϊν και 

τουριςτικϊν τόπων διαμόρφωςθ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ, αποδοχισ και αναγνϊριςθσ. 

Επίςθσ, αφορά ςτισ διαδικαςίεσ και ςτον προγραμματιςμό τθσ διαφιμιςθσ, προσ 

επθρεαςμό των δυνθτικϊν (πικανϊν) πελατϊν, ϊςτε να καταςτοφν "αγοραςτζσ" των 

αγακϊν και των υπθρεςιϊν τθσ προςφοράσ μιασ τουριςτικισ χϊρασ (περιοχισ, τόπου 

κ.λπ.) ι μιασ τουριςτικισ επιχείρθςθσ. Επιπλζον, ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ παροχι 

ουςιαςτικισ γνϊςθσ για το περιεχόμενο, τθν ζκταςθ και τισ τεχνικζσ των δθμοςίων 

ςχζςεων και τισ αποτελεςματικζσ εφαρμογζσ τουσ για τθν διαχείριςθ, υλοποίθςθ και 

ζλεγχο τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ  επιχειριςεων, φορζων και οργανιςμϊν. 

Με τθν ολοκλιρωςθ των παραδόςεων του μακιματοσ (με διδαςκόμενθ φλθ κεωρθτικι και 

εφαρμοςμζνθ )  οι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αποκτοφν τισ απαραίτθτεσ επιςτθμονικζσ 

γνϊςεισ ϊςτε να: 

-Γνωρίηουν και να προςδιορίηουν τθν επικοινωνιακι πολιτικι των τουριςτικϊν 

επιχειριςεων, φορζων και οργανιςμϊν και να περιγράφουν τουσ διακριτοφσ ρόλουσ τθσ 

διαφιμιςθσ και των δθμοςίων ςχζςεων, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να επιλζγουν  

αποτελεςματικότερα τισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ. Επίςθσ, να είναι γνϊςτεσ τθσ επικοινωνιακισ 

πολιτικισ τθσ χϊρασ τουσ ςε ςχζςθ με τισ καμπάνιεσ διαφιμιςθσ, δθμοςίων ςχζςεων αλλά 

και των προςπακειϊν δθμιουργίασ   brand ςε εκνικό ι τοπικό επίπεδο. 

-Κατανοοφν τα εργαλεία και τισ τεχνικζσ τθσ διαφιμιςθσ και των δθμοςίων ςχζςεων ςτον 

τουριςμό, ϊςτε να εξαςφαλίηουν τθν επίτευξθ των ςτόχων ςτα πλαίςια του κακοριςμζνου 

χρονοδιαγράμματοσ κακϊσ και εντόσ του προχπολογιςμοφ. 

-Εφαρμόηουν επιςτθμονικζσ μεκόδουσ και πρακτικζσ ςτον προγραμματιςμό, δθμιουργία 

και ζλεγχο τθσ διαφιμιςθσ και των δθμοςίων ςχζςεων των τουριςτικϊν επιχειριςεων, 

κακϊσ και των τουριςτικϊν φορζων του κράτουσ και των οργανιςμϊν τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ μζςω και τθσ αξιοποίθςθσ των δυνατοτιτων τθσ τεχνολογίασ και των 
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εξελίξεων τθσ διαδικτυακισ επικοινωνίασ  

-Σχεδιάηουν  διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ που κα ανταποκρίνονται ςτα διαφοροποιθμζνα 

χαρακτθριςτικά των δυνθτικϊν πελατειακϊν αγορϊν και να ςυνδυάηουν τεχνικζσ 

δθμοςίων ςχζςεων ικανζσ να επικοινωνιςουν τουσ επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ προσ τα 

διάφορα κοινά μιασ τουριςτικισ επιχείρθςθσ θ/και ενόσ ιδιωτικοφ ι κρατικοφ φορζα, 

αξιοποιϊντασ και το διαδικτυακό μάρκετινγκ. 

-Συνκζτουν και να προτείνουν μια ςειρά επικοινωνιακϊν μεκόδων που κα αφοροφν ςε 

κοινά-ςτόχουσ ( target-groups )  με διαφορετικά χαρακτθριςτικά και να δθμιουργοφν 

μετριςιμα αποτελζςματα. 

-Αξιολογοφν πρακτικζσ εφαρμογζσ διαφιμιςθσ και δθμοςίων ςχζςεων ςε τοπικό, 

ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο με ςτόχο τθ διατφπωςθ προτάςεων βελτιςτοποίθςθσ των 

διαφόρων προςεγγίςεων αλλά και αποδοτικότερθσ διάκεςθσ του προχπολογιςμοφ. 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ 

(όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε 

ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ 

δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 

χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 



 

200 

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ανάλυςθ τθσ ςπουδαιότθτασ τθσ επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ για τισ τουριςτικζσ, 
ταξιδιωτικζσ επιχειριςεισ, οργανιςμοφσ και περιοχζσ. Ο προγραμματιςμόσ και θ οργάνωςι 
τουσ. Τα μζςα που χρθςιμοποιοφνται για να ςχθματίςει ι να μεταβάλει απόψεισ θ κοινι 
γνϊμθ.  

Ειςαγωγι ςτθν τουριςτικι διαφιμιςθ. Στόχοι τθσ διαφιμιςθσ τουριςτικϊν επιχειριςεων, 
φορζων και οργανιςμϊν.  Οι  παράγοντεσ  τθσ πθγισ, του μθνφματοσ και των διαφλων. 
Κατάςτρωςθ διαφθμιςτικοφ προγραμματιςμοφ.  

Τμθματοποίθςθ τουριςτικισ αγοράσ και διαφιμιςθ.  

Δθμιουργικι ςτρατθγικι (Σχεδιαςμόσ, εφαρμογι και αξιολόγθςθ). Μζκοδοι, δθμιουργία  
και τεχνικζσ τθσ διαφιμιςθσ.  

Μζςα μαηικισ και ειδικισ ενθμζρωςθσ και χριςθ τουσ ςτθν τουριςτικι διαφιμιςθ. Μελζτθ 
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και ανάλυςθ τθσ εφαρμοςμζνθσ διαφιμιςθσ ςτο διεκνι και ελλαδικό τουριςτικό κλάδο.  

Στρατθγικζσ branding και δθμιουργία των brands.  Διαφθμιςτικά μζςα και διαφθμιςτικοί 
φορείσ. Αρχζσ και τεχνικζσ διαμόρφωςθσ των διαφθμιςτικϊν μζςων. Ορκολογικι 
αξιοποίθςθ των διαφθμιςτικϊν φορζων.  

Μζκοδοι κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ τουριςτικισ διαφιμιςθσ.  

όλοσ των διαφθμιςτικϊν φορζων και ο ςτόχοσ μεγιςτοποίθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ 
τθσ τουριςτικισ διαφιμιςθσ.  

Αξιοποίθςθ των  Ψθφιακϊν μζςων  και Μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ για τθν 
πραγματοποίθςθ ςφγχρονων και αποτελεςματικϊν ενεργειϊν προβολισ και διαφιμιςθσ 
τουριςτικϊν επιχειριςεων και οργανιςμϊν.  

Μζτρθςθ των αποτελεςμάτων τθσ διαφιμιςθσ. Συνδυαςμόσ πρακτικϊν και επιςτθμονικϊν 
μεκόδων μζτρθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαφιμιςθσ. 

Οριςμοί και ζννοιεσ των δθμοςίων ςχζςεων. Τρόποι ςυμπεριφοράσ με βάςθ τισ αρχζσ και 
τουσ κϊδικεσ των δθμοςίων ςχζςεων.  

Θ διαδικαςία των δθμοςίων ςχζςεων. Στόχοι, Σχζδια και προγράμματα δθμοςίων ςχζςεων 
τουριςτικϊν επιχειριςεων, φορζων και οργανιςμϊν. Ρροχπολογιςμοί. 

Ορκολογικόσ προγραμματιςμόσ των εκδθλϊςεων  δθμοςίων ςχζςεων. Κατάλλθλα μζςα για 
τθν επίτευξθ του προγράμματοσ δθμοςίων ςχζςεων.  

Ανάπτυξθ μεκόδων και τεχνικϊν πλθροφόρθςθσ για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ κοινοφ (π.χ. 
προςωπικότθτεσ, δθμοςιογράφουσ και εκπροςϊπουσ των ΜΜΕ, τουρ οπερζιτορ, 
ςυλλόγουσ και ςωματεία). Διοργάνωςθ ειδικϊν εκδθλϊςεων (π.χ. γαςτρονομικζσ 
εβδομάδεσ, εκκζςεισ, επιςκζψεισ γνωριμίασ).  

Αξιοποίθςθ των  Ψθφιακϊν μζςων  και Μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ για τθν 
πραγματοποίθςθ ςφγχρονων και αποτελεςματικϊν ενεργειϊν δθμοςίων ςχζςεων 
τουριςτικϊν επιχειριςεων και οργανιςμϊν.  

Θ μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ  των δθμοςίων ςχζςεων. 

Μελζτεσ περίπτωςθσ και εφαρμογζσ δθμοςίων ςχζςεων για τουριςτικζσ επιχειριςεισ, 
φορείσ και οργανιςμοφσ. 
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Ρρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία, διαλζξεισ. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class, 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ με e-mails, 

Χριςθ διαδραςτικοφ πίνακα, Χριςθ INTERNET για 

επίδειξθ μελετϊν περίπτωςθσ, χριςθ powerpoint 

προβολϊν 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 

τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, εμινάρια, 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 

Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 

Πρακτικι (Σοποκζτθςθ), Κλινικι 

Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 

διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), υγγραφι εργαςίασ / 

εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

20 

Ομαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Εκπιαδευτικι 10 
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Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 

του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 

μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ 

εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να 

αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

Αυτοτελισ Μελζτθ 60 

Σφνολο Μαθήματοσ  

(27 ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά 

 

 

Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 

- Ερωτιςεισ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ςτοιχείων τθσ 

κεωρίασ  

-    Ερωτιςεισ κριτικισ προςζγγιςθσ και τεκμθρίωςθσ  

-     Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ  

- Επίλυςθ Ρροβλθμάτων  

Ρρακτικι αποτίμθςθ δεξιοτιτων που περιλαμβάνει  

ανάλυςθ και ςχολιαςμό μελετϊν περίπτωςθσ  
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προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 

προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 Λφτρασ, Ρ. (2008): Επικοινωνία και Δθμόςιεσ χζςεισ ςτον Σουριςμό, Εκδ. 

Interbooks, Ακινα 

 Ραντουβάκθσ, Ά. Μ., Σιϊμκοσ, Γ. Λ., & Χριςτου, Ε. Σ. (2015). Μάρκετινγκ. Ακινα: 

Εκδοτικόσ Οργανιςμόσ Λιβάνθ 

 Τςάρτασ, Ρ. & Λφτρασ, Ρ.  (επιμζλεια) (2017). Σουριςμόσ, Σουριςτικι Ανάπτυξθ: 
υμβολζσ Ελλινων Επιςτθμόνων, Εκδ. Ραπαηιςθ. 
 

 Allagui, I. & Breslow, H. (2016), Social media for public relations: Lessons from four 
effective cases, Public Relations Review, 42, pp. 20-30 
 

 Baines, P., Egan, J., Jefkins, F. (2003) Public Relations: Contermporary Issues and 

Techniques  

 Candace, P. (2005) E-Commerce and M-Commerce Technologies 

 Deuschl, D., (2005) Travel and Tourism Public Relations: An Introductory Guide for 

Hospitality Managers, Butterworth-Heinemann, UK 

 Jun,S., Vogt, C., (2013). Travel information processing applying a dual-process model 

Annals of Tourism Research, Vol. 40, pp. 191–212. 

 Kudrie, A., Sandler, M. (1995) Public Relations for Hospitality Managers: 

Communicating for Greater Profits  

 Kleppner, O. (2007) Advertising Procedure  
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 Leung, D., Law, R., Hoof, H. & Buhalis, D. (2013), Social Media in Tourism and 

Hospitality: A Literature Review, Journal of Travel and Tourism Marketing (30), pp. 

3-22 

 Marshall, D. (2007) Buying and Running a Guesthouse or Small Hotel  

 Morgan, N., and Pritchard A., (2000),  Advertising in Tourism and Leisure, 

Butterworth-Heinemann, UK 

 Mathieson, R.: Branding Unbound: (2005)The future of Advertising, Sales, and the 

Brand Experience in the Wireless Age 

 Middleton  V., Fyall A., Morgan M., Morgan M. and Ranchhod A.,(2009). Marketing 
in Travel and Tourism,USA: Routledge 

 

 Sangwon Park, S., Nicolau,J., Fesenmaier, D. (2013.) Assessing   Advertising in a 

hierarchical decision model. Annals of Tourism Research, Vol. 40, pp. 260–282. 

 Sissors, J., Baron, R., (2002) Media in Advertising  

 Stacks, D. (2002) Primer of Public Relations Research  

 Tan, S., Kung, S, Luh, D (2013). A model of ‘creative experience’ in creative tourism 

Annals of Tourism  Research, Vol. 41, pp.  153–174. 

 

 

-υναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά 

International  Journal of Advertising  

Journal of Advertising Research 

Journal of Current Issues & Research in Advertising  

International Journal of Internet Marketing and Advertising 
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Journal of Public Relations Research  

Public Relations Review 

Public Relations Inquiry 

Journal of School of Public Relations 

Tourism, Culture & Communication. 

Current Issues in Tourism  

e-Review of Tourism Research  

 European Journal of Tourism Research  

 Event Tourism  

 Information Technology and Tourism  

Journal of Tourism and Cultural Change  

Journal of Tourism Consumption and Practice  

 Journal of Travel & Tourism Research  

 Journal of Travel and Tourism Marketing  

International Journal of Applied Sciences in Tourism 
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο.Κ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ε 
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΚΕΣ ΔΕΞΛΟΤΘΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΛΣΜΟ 

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Ρράξεισ 3 4 

   

                                                                       Φόρτοσ  Εργαςίασ          135 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
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ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΣ  ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ  
Τν κάζεκα απνηειεί ην βαζηθφ κάζεκα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο 
ζηηο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθά ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Σθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα 
κπνξέζεη ν ζπνπδαζηήο λα γλσξίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζηειερψλ ηνπ Τνπξηζηηθνχ 
θιάδνπ θαη λα θαηαλνήζεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηεο επηθνηλσλίαο ζηα πιαίζηα ησλ 
ζχγρξνλσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Σηφρν ηνπ καζήκαηνο απνηειεί: 

- ε θαηαλφεζε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ζεκαζίαο ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο γηα ηε 
ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, κε έκθαζε ζηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ ζηειερψλ ησλ 
ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

- ε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο επηθνηλσλίαο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ αθνξά ηηο 
δεκφζηεο ζρέζεηο,, ην management, ηε δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ, ην marketing, ηα κέζα 
καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

- ε θαηαλφεζε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ πνπ πξέπεη λα 
θαηέρνπλ ηα ζηειέρε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

- ε θαηαλφεζε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο νινθιεξσκέλεο 
επηθνηλσλίαο ζηε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ 

-  ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο θαη ε ρξήζε ησλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ηεο επηθνηλσλίαο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θάζε ηχπνπ 
επηρείξεζεο, κε έκθαζε ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 
- ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο κηαο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο. 
 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

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

 

• Αυτόνομθ Εργαςία 
• Ομαδικι Εργαςία 
• Λιψθ Αποφάςεων 
•       Ρροςαρμογι των παρεχομζνων γνϊςεων ςτισ ςφγχρονεσ τουριςτικζσ εξελίξεισ       
•       Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

•       Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

•         Ραραγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Κεωρθτικό Μζροσ Μακιματοσ  

 Έλλνηα ηεο Δπηθνηλσλίαο 

 Γηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο. 

 Δπηθνηλσλία θαη άιιεο παξεκθεξείο ιεηηνπξγίεο. 

 Η επηθνηλσλία ζηα πιαίζηα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

 Μέζα θαη ηερληθέο επηθνηλσλίαο (Οπηηθά-Αθνπζηηθά-Οπηηθναθνπζηηθά-Με 

ιεθηηθά).  

 Πξνυπνζέζεηο Δπηθνηλσλίαο. 

 Δπηθνηλσλία θαη Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. 

 Δπηθνηλσλία θαη θνηλσληθά δίθηπα. 

 Οξνινγία θαη έλλνηεο ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ. 

 Καηεγνξίεο θαη νκαδνπνηήζεηο δεμηνηήησλ κε βάζε ηελ έξεπλα δηεζλψο. 

 Τνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί θαη δεηνχκελεο  επαγγεικαηηθέο 
δεμηφηεηεο. 

 Γηεζλείο πξαθηηθέο , εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. 

 Τξφπνη θαη κέζνδνη αλάπηπμεο  δεμηνηήησλ. 

 Η επηθνηλσλία ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 Η επηθνηλσλία ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο.  

 Αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Τνπξηζκνχ.  

 Έκθπηεο θαη επίθηεηεο δεμηφηεηεο ησλ ζηειερψλ ηνπ Τνπξηζηηθνχ θιάδνπ.  

Δθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ησλ Τνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Κεωρθτικό μζροσ: ςτθν Τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mails 
Χριςθ Τ.Ρ.Ε 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 40 

Αςκιςεισ 15 
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βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Ομαδικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

15 
 

  

  

Ατομικι εργαςία με 
περίπτωςθ μελζτθσ 

10 

Διαδραςτικι  διδαςκαλία 
με προςζγγιςθ και 
αναλυτικι ςυηιτθςθ 
πικανϊν ηθτθμάτων 
εφαρμοςμζνου χαρακτιρα 

                        15 

Αυτοτελισ Μελζτθ                      30 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφία 

      10 

Σφνολο Μαθήματοσ 
(27 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

135 

 

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

 
Κεωρθτικό Μζροσ: ( 70% ) 
Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
-   Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
- Επίλυςθ Ρροβλθμάτων 
 
 
Ομαδικι/Ατομικι Εργαςία ( 30% ) 
Ραρουςιάςεισ με powerpoint 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΠροηεινόμενηΒιβλιογραθία : 

1. Λχηξαο Πεξηθιήο, Γεκφζηεο Σρέζεηο θαη Δπηθνηλσλία ζηνλ Τνπξηζκφ, εθδ. Interbooks. 

2. Μαγλήζαιεο Κψζηαο, Γεκφζηεο Σρέζεηο. Θεσξία θαη Τερληθή ησλ Σρέζεσλ κε ην Κνηλφ, εθδ. 
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Interbooks. 

 
- ΣσναθήΕπιζηημονικάΠεριοδικά: 

 
1. Journal of Travel Research 

2. Journal of Hospitality and Tourism Management 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο.Κ.Ε. 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ε 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΓΑΣΛΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΛΣ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ 

απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 

ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

 

Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και Ελλθνικι 
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ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν 

επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ διερεφνθςθ του κοινωνικοφ ρόλου τθσ εργαςίασ μζςα από 

τθ μελζτθ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, τισ κοινωνικζσ και ψυχολογικζσ επιδράςεισ και 

αλλθλεπιδράςεισ του κακϊσ και θ ερμθνεία των προβλθμάτων οργάνωςθσ ςυνδικαλιςτικισ 

δράςθσ και ταξινόμθςθσ των εργαςιακϊν ομάδων κακϊσ, και εξειδικευμζνα κζματα 

ςφγχρονων Εργαςιακϊν Σχζςεων ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν το 
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ςφνολο των ςχζςεων εργαςίασ που αναπτφςςονται ςτουσ ςφγχρονουσ χϊρουσ δουλειάσ 

και τα κοινωνικά και ψυχολογικά δεδομζνα που απαιτοφνται για τθν φπαρξθ τθσ 

εργαςιακισ ειρινθσ και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ των επιχειριςεων. 

 

 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να : 

1. Να αναγνωρίηει και να κατανοεί το οργανωτικό και διοικθτικό πλαίςιο ενόσ 

εργαςιακοφ χϊρου είτε του ιδιωτικοφ είτε του δθμόςιου τομζα τθσ οικονομίασ μζςα 

από τθν καλι γνϊςθ ςχολϊν, τάςεων και μοντζλων εργαςιακϊν ςχζςεων, ϊςτε να 

είναι μπορεί να ερμθνεφςει  προβλιματα που τυχόν δθμιουργοφνται ςτουσ χϊρουσ 

δουλειάσ. 

2. Να αντιλαμβάνεται τα ςφγχρονα κοινωνικο-οικονομικά ςυςτιματα, τον κοινωνικό 

ρόλο τθσ εργαςίασ και ςτθ ςπουδαιότθτά του, τθν παραγωγικι απαςχόλθςθ τισ 

κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ και τισ ανάγκεσ των ςφγχρονων εργαηομζνων ιδίωσ ςε 

περιςτάςεισ ςοβαρϊν κρίςεων (οικονομικϊν, κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν, κ.ά.) 

3. Να κατανοεί όλεσ τισ ςφγχρονεσ κοινωνιολογικζσ παραμζτρουσ που αφοροφν τθν 

εργαςία, όπωσ τθν ζνταξθ των εργαηομζνων ςτο εργαςιακό περιβάλλον, τον 

επαγγελματικό προςανατολιςμό, τθ ςυνεχι επαγγελματικι κατάρτιςθ, τθν ζννοια τθσ 

τριμεροφσ ςυνεργαςίασ και ιδίωσ τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ των εργαηομζνων 

με ςυςτιματα ςφνδεςι τθσ με τθν αμοιβι ιδίωσ ςτον ιδιωτικό (αλλά όχι μόνον) τομζα 

τθσ οικονομίασ. 

4.  Να εμβακφνει ςτον τρόπο διαχείριςθσ των ψυχολογικϊν επιδράςεων των 

ανκρωπίνων πόρων μζςα ςτο εργαςιακό περιβάλλον, τον προγραμματιςμό 
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κατανομισ ζργου αυτϊν, το ςχεδιαςμό και τον τρόπο ςτελζχωςθσ των υπθρεςιϊν, 

τον τρόπο αμοιβισ του προςωπικοφ κακϊσ και τθν ποιότθτα και τθν αξιολόγθςθ του 

προςωπικοφ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ προςφοράσ ποιοτικϊν υπθρεςιϊν ςε ςχζςθ με 

τισ ςυνακόλουκεσ ψυχολογικζσ επιπτϊςεισ και αλλθλεπιδράςεισ για τουσ 

εργαηόμενουσ. 

5. Να κατανοεί το όλο πλαίςιο των εργαςιακϊν διενζξεων, τισ μορφζσ των εργαςιακϊν 

ςυγκροφςεων, τθ δυναμικι του ςυνδικαλιςμοφ και των επαγγελματικϊν και 

ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων ςτθν Ελλάδα και ςτθν αλλοδαπι μζςα από τθ ςχετικι 

ςυγκριτικι ανάλυςθ των δεδομζνων με ςτόχο τθ διατιρθςθ τθσ εργαςιακισ ειρινθσ. 

6. Τθ διερεφνθςθ μιασ ςειράσ ςφγχρονων εξειδικευμζνων κεμάτων των εργαςιακϊν 

ςχζςεων, όπωσ θ επαγγελματικι ςυνείδθςθ, ο χρόνοσ των διακοπϊν, θ ςεξουαλικι 

παρενόχλθςθ ςτθν εργαςία, θ κατανόθςθ των νζων εργαςιακϊν κεςμϊν και θ καλι 

γνϊςθ των διαφόρων εργαςιακϊν μοντζλων διεκνϊσ.  

7. Να αναλφει, ςυνκζτει και αξιολογεί τα αποτελζςματα τθσ εφαρμογισ των δεικτϊν 

των εργαςιακϊν ςχζςεων και να διατυπϊνει προτάςεισ αλλαγισ ςτο όλο οργανωτικό 

και διοικθτικό πλαίςιο τθσ επιχείρθςθσ ι του οργανιςμοφ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ 

(όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε 

ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ 

δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 

χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα 

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
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Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ 

και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

 

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

• Αυτόνομθ Εργαςία 
• Ομαδικι Εργαςία 
• Εργαςία ςε πραγματικό εργαςιακό χϊρο 
• Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
• Λιψθ αποφάςεων και πρωτοβουλία 
• Επιδίωξθ κοινωνικισ και εταιρικισ επαγγελματικισ ςυνείδθςθσ  
• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρητικό Μάθημα 

Ανάλυςθ και διερεφνθςθ των ςχζςεων εργαςίασ μζςα από τισ ςφγχρονεσ κοινωνιολογικζσ 

και ψυχολογικζσ παραμζτρουσ και τα δεδομζνα τθσ επιςτθμονικισ κεωρίασ ςτθν 

οργάνωςθ, διαχείριςθ 

και εκτζλεςι τθσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. 

Καταγραφι, διάγνωςθ και επίλυςθ των προβλθμάτων που ανακφπτουν ςτουσ 

εργαςιακοφσ χϊρουσ, αποφυγι δθμιουργίασ ςυχνϊν εργαςιακϊν ςυγκροφςεων και 

μελζτθ εξειδικευμζνων περιπτϊςεων, οι οποίεσ αλλάηουν ουςιωδϊσ τισ προχπάρχουςεσ 

εργαςιακζσ ςχζςεισ λόγω δθμιουργίασ νζων οικονομικο-κοινωνικϊν δεδομζνων.  
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Το κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ κα διδάςκεται 

ςτθν αίκουςα «πρόςωπο με πρόςωπο» 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ 

μζςω τθσ χριςθσ του Διαδικτφου  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 

τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, εμινάρια, 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 

Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 

Πρακτικι (Σοποκζτθςθ), Κλινικι 

Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 

διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), υγγραφι εργαςίασ / 

εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

20 

Ομαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Εκπιαδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

10 
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του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 

μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ 

εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να 

αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

εξάςκθςθσ 

Αυτοτελισ Μελζτθ 60 

Σφνολο Μαθήματοσ  

(27 ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

Αναφζρονται  ρθτά 

προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 

προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 

 

 

Γραπτι τελικι εξζταςθ για το κεωρθτικό μζροσ του 

μακιματοσ που περιλαμβάνει: 

- Ερωτιςεισ κρίςεωσ  

- Επίλυςθ υποκετικϊν προβλθμάτων 

-  Συγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ 

- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 
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ΡΕΛΓΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ ΣΤ’ ΕΞΑΜΘΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο.Κ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΤ 
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΤΟΥ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και ΑςκιςεισΡράξεισ 3 5 

   

                                                                     Φόρτοσ Εργαςίασ            135 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΣ  ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ  
Θ γνϊςθ και θ εμβάκυνςθ ςτθν μελζτθ τθσ οικονομικισ του τουριςμοφ, κακϊσ και θ κατανόθςθ και 
θ ερμθνεία των μθχανιςμϊν που διζπουν τθν λειτουργία του, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 
πολυεπιςτθμονικι διάςταςθ και τθν ςυνκετότθτα του τουριςμοφ. Θ οικονομικι ανάλυςθ του 
τουριςμοφ κα πρζπει να λάβει υπόψθ τθσ το ςφνολο των εμπλεκομζνων παραμζτρων/μεταβλθτϊν. 
Μια ςυνδυαςτικι προςζγγιςθ, θ οποία εξετάηει τθ μακροοικονομικι  (πχ μζκοδοι 
εκτίμθςθσ/μζτρθςθσ των οικονομικϊν επιδράςεων του τουριςμοφ ςε εκνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) και τθ μικροοικονομικι (πχ ανάλυςθ καταναλωτικϊν ςυμπεριφορϊν) διάςταςθ του 
τουριςμοφ, ςυμβάλλει ςτθ ςφαιρικότερθ κατανόθςθ και ερμθνεία του τουριςτικοφ φαινομζνου. 
Κφριοσ ςτόχοσ είναι θ οικονομικι ανάλυςθ του τουριςτικοφ φαινομζνου, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 
πολυπλοκότθτά του, τθν πολυεπιςτθμονικι του κεϊρθςθ και τον μικρό ςχετικά βακμό 
επιςτθμονικισ προςζγγιςισ του ςε ςχζςθ με τα άλλα πεδία ζρευνασ των οικονομικϊν επιςτθμϊν.  
Το  ςυνολικό  εγχείρθμα διενεργικθκε με τθ βοικεια τθσ ανάλυςθσ τθσ τουριςτικισ  ηιτθςθσ, και 
τθσ τουριςτικισ προςφοράσ   κακϊσ και τθσ οικονομικισ ανάλυςθσ των εννοιολογικϊν, κεωρθτικϊν 
και μεκοδολογικϊν προςεγγίςεων του τουριςμοφ. 
 
Με  τθν  επιτυχι ολοκλιρωςθ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ ο φοιτθτισ κα είναι ικανόσ: 

 Να κατανοιςει  τθν διαχρονικι επιςκόπθςθ των εξελικτικϊν φάςεων του τουριςτικοφ 
φαινομζνου . 

 Ν α  προςδιορίςει τισ  εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ, τισ ιδιομορφίεσ, τα χαρακτθριςτικά και 
τουσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ. 

 Να διακρίνει τισ τυπολογίεσ τισ προβλζψεισ και τισ τάςεισ τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ. 

  Να είναι ςε κζςθ να εκτιμιςει τα χαρακτθριςτικά, τισ τυπολογίεσ και τθν διάρκρωςθ των 
δομϊν τθσ υποδοχισ. 

 Να αναγνωρίηει τθν  οικονομικι οργάνωςθ των Τουριςτικϊν Επιχειριςεων. 

 Να είναι ςε κζςθ να εκτιμά  τον  τουριςμό ςτο πλαίςιο τθσ Εκνικισ Οικονομίασ. 

 Να αναγνωρίηει τισ μεκόδουσ εκτίμθςθσ/μζτρθςθσ των οικονομικϊν επιδράςεων του 
τουριςμοφ. 

 Να αναγνωρίηει τισ  τουριςτικζσ ςυναλλαγματικζσ ειςπράξεισ και τισ μεκόδουσ εκτίμθςισ 
τουσ. 

  Να αναγνωρίηει, να διακρίνει και να αναλφει τα ιςοηφγια πλθρωμϊν και τα τουριςτικά   
ιςοηφγια. 

 Να ταξινομεί τισ τουριςτικζσ δαπάνεσ και το λογαριαςμό «Ταξίδια». 

  Να αναπτφςςει  τα μοντζλα μζτρθςθσ τθσ τουριςτικισ παραγωγισ και τθσ τουριςτικισ 
κατανάλωςθσ, και να μπορεί να  αξιολογιςει τθν χρθςιμότθτά τουσ  ςτθν  χριςθ των Δ.Λ.Τ. 
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  Να εξετάηει τθν προςτικζμενθ αξία του τουριςμοφ και τθ ςχζςθ τθσ με το ΑΕΡ 

  Να εξετάηει τουσ διάφορουσ τφπου πλθκωριςμοφ. 

  Να ορίηει τισ τουριςτικζσ επενδφςεισ και να αξιολογεί τισ μεταβλθτζσ τουσ. 

  Να διακρίνει τουσ τφπουσ τουριςτικισ απαςχόλθςθσ. 

  Να αναλφει και να αξιολογεί τα  ςτοιχεία των  Οικονομικϊν  Λογαριαςμϊν 
Τουριςμοφ(ΟΛΤ). 

  Να είναι ςε κζςθ να αξιολογεί τθν εφαρμογι του Λογαριαςμοφ Εξωτερικϊν Σχζςεων (ΛΕΣ). 

  Να  ςυγκρίνει  και να αξιολογεί τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν  τα τουριςτικά ιςοηφγια του 
ΡΟΤ. 

  Να εξθγεί τουσ  πίνακεσ ειςροϊν-εκροϊν ςτον τουριςμό και να αξιολογεί τισ  εφαρμογζσ 
τουσ . 

  Να ορίηει  τθν ζννοια και τισ  εφαρμογζσ των οικονομετρικϊν μοντζλων ςτον τουριςμό. 

  Να αξιολογεί τθ χριςθ και το ρόλο των τουριςτικϊν πολλαπλαςιαςτϊν. 

  Να   αξιολογεί  τισ εφαρμογζσ του Δορυφόρου Λογαριαςμοφ Τουριςμοφ(ΔΛΤ). 

 Να εφαρμόηει τισ κεωρθτικζσ γνϊςεισ  τθσ οικονομικισ του τουριςμοφ, που οριοκετοφν το 
εξωτερικό περιβάλλον,  ςτθν διοίκθςθ των τουριςτικϊν επιχειριςεων και οργανιςμϊν. 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

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

 

• Αυτόνομθ Εργαςία 
• Ομαδικι Εργαςία 
• Λιψθ Αποφάςεων 
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό Ρεριβάλλον 

•        Ρροςαρμογι των παρεχομζνων γνϊςεων ςτισ ςφγχρονεσ τουριςτικζσ εξελίξεισ       

•        Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

•         Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Κεωρθτικό Μζροσ Μακιματοσ  

Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα εςτιάηει : 

 Στισ εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ και ςτισ προςπάκειεσ οριοκζτθςθσ το τουριςτικοφ 
φαινομζνου. 

 Στισ ςτατιςτικζσ του τουριςμοφ. 

 Στισ τυπολογίεσ του τουρίςτα και του τουριςμοφ 

 Στισ μεκόδουσ πρόβλεψθσ και ςτισ τάςεισ. 

 Στισ οικονομικζσ κεωρίεσ τθσ ηιτθςθσ. 

 Στθν οικονομικι οργάνωςθ των τουριςτικϊν επιχειριςεων και των ενδιαμζςων του 
τουριςτικοφ κυκλϊματοσ. 

 Στθν ανάλυςθ των τουριςτικϊν ςυναλλαγματικϊν ειςπράξεων και δαπανϊν. 

 Στθν τουριςτικι κατανάλωςθ και παραγωγι, ςτθν προςτικζμενθ αξία και ςτισ τουριςτικζσ 
επενδφςεισ. 

 Στθν τουριςτικι απαςχόλθςθ , τισ τιμζσ και τον ρόλο του κράτουσ. 

 Στον πλθκωριςμό και τισ μορφζσ πλθκωριςμοφ. 

 Στον μακροοικονομικό ρόλο του κράτουσ. 

 Στον διεκνι τουριςμό και τα ιςοηφγια πλθρωμϊν. 

 Στα τουριςτικά ιςοηφγια του ΡΟΤ. 

 Στθν προςτικζμενθ αξία του τουριςμοφ και του ρόλου τθσ ςτθν διαμόρφωςθ του ΑΕΡ. 

 Στισ δυςκολίεσ οριοκζτθςθσ του πεδίου οικονομικισ ανάλυςθσ του τουριςμοφ. 

 Στισ μεκόδουσ εκτίμθςθσ/μζτρθςθσ των οικονομικϊν επιδράςεων του τουριςμοφ 

(Οικονομικοί Λογαριαςμοί Τουριςμοφ, Λογαριαςμόσ εξωτερικϊν Σχζςεων, Ρίνακεσ 

Ειςροϊν-Εκροϊν, Οικονομετρικά  Μοντζλα, Τουριςτικοί Ρολλαπλαςιαςτζσ, Δορυφόροι 

Λογαριαςμοί Τουριςμοφ. 

 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Κεωρθτικό μζροσ: Διαλζξεισ ςτθν Τάξθ 

 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 
Επικοινωνία  με φοιτθτζσ με χριςθ e-mails 
Χριςθ Τ.Ρ.Ε 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 50 

Αςκιςεισ  πεδίου 15 

Ομαδικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

25 
 

Αυτοτελισ Μελζτθ 35 

Μελζτθ  και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

10 

  
  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ 
(27  ώρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

135 

 

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

 
Κεωρθτικό Μζροσ: (70%) 
Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
-    Ερωτιςεισ Ρολλαπλισ Επιλογισ 
- Επίλυςθ Ρροβλθμάτων 
 
 
Ομαδικι/Ατομικι Εργαςία (30%) 
 Ραρουςιάςεισ με powerpoint 
 
 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
 

 
 Bαρβαρζςοσ Σ. (2000) Σουριςμόσ: Οικονομικζσ προςεγγίςεισ,(βϋ ζκδοςθ), Εκδ. Ρροπομπόσ, 

Ακινα. 
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 Βαρβαρζςοσ Σ. (2013)Οικονομικι του Σουριςμοφ, ( βϋ ζκδοςθ ), Εκδ. Ρροπομπόσ, Ακινα 

 Baretje R., Deffert P., (1972), Les aspects economiques dutourisme. Ed. Berger-Levrault, Paris. 

 Bull A. (1991), The economics of travel and tourism. Pitman Publishing, London. 

 Dupont L. (2002), Contribution a lϋ etude des dimensionseconomique du tourisme et des 
voyages. LϋHarmattan, Paris. 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ, ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΣ ΚΑΛ ΡΟΩΚΘΣΘ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΩΝ 

ΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  

 

3 5,0 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ 

και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 

περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

ΕΛΔΛΚΕΥΣΘΣ 
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ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν 

επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ο ςκοπόσ του μακιματοσ αφορά ςτθν κατανόθςθ όλων των ςταδίων  ςχεδιαςμοφ, 

οργάνωςθσ και προϊκθςθσ  ταξιδιωτικϊν  και τουριςτικϊν  προϊόντων  και ςτθν ανάπτυξθ 
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ικανότθτασ προγραμματιςμοφ, ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ, προϊκθςθσ, πϊλθςθσ και 

υλοποίθςθσ διαφόρων ειδϊν (πχ GIT, IIT, ειςερχόμενου, εξερχόμενου τουριςμοφ κλπ)  

τουριςτικϊν πακζτων και προϊόντων, χρθςιμοποιϊντασ αποτελεςματικά όλα τα ςτοιχεία 

του μείγματοσ μάρκετινγκ.Επίςθσ, ςτον ςκοπό του μακιματοσ είναι θ μετάδοςθ  των 

εξειδικευμζνων γνϊςεων που κα καταςτιςουν τουσ φοιτθτζσ ικανοφσ να κατανοιςουν  τθ 

ςφνδεςθ  του  με τθν αγορά εργαςίασ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ 

-Να ςυνδζουν και να αξιοποιοφν  το αντικείμενο ςε ςχζςθ  με τθν αγορά εργαςίασ. 

-Να αναγνωρίηουν τισ τάςεισ τθσ ηιτθςθσ  ϊςτε να προτείνουν νζουσ προοριςμοφσ και να 

ςχεδιάηουν νζα ταξιδιωτικά προϊόντα.  

-Να κατανοοφν  όλα τα ςτάδια προγραμματιςμοφ  και υλοποίθςθσ διαφόρων ειδϊν 

τουριςτικϊν πακζτων και ταξιδιωτικϊν προϊόντων  με ςτόχο τθν επίτευξθ ποιοτικοφ 

αποτελζςματοσ. 

-Να εφαρμόηουν μια ςειρά μεκόδων και ςτρατθγικϊν κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ  

ανάλογα με τουσ τεκζντεσ ςτόχουσ και τα είδθ των τουριςτικϊν πακζτων και ταξιδιωτικϊν 

προϊόντων με ςτόχο τθν μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν και ελαχιςτοποίθςθ του 

επιχειρθματικοφ ρίςκου. 

-Να διακρίνουν το ρόλο και να γνωρίηουν τισ ςυνεργαςίεσ των διαφόρων ειδϊν 

τουριςτικϊν γραφείων και touroperators για τον ςχεδιαςμό και τθν παραγωγι τουριςτικϊν 

πακζτων και προϊόντων. 

- Να μετατρζπουν τουριςτικοφσ προοριςμοφσ ςε ανταγωνιςτικά ταξιδιωτικά προϊόντα με 

ςτόχο τθν κερδοφορία τθσ επιχείρθςθσ , να ςυνκζτουν και να  χειρίηονται όλεσ τισ 

διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ, υλοποίθςθσ και operation  διαφόρων ειδϊν 

τουριςτικϊν πακζτων και  να οργανϊνουν αποτελεςματικά τισ διαδικαςίεσ προβολισ, 

προϊκθςθσ και πϊλθςθσ των ταξιδιωτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν. 

-Να χρθςιμοποιοφν τισ δυνατότθτεσ τθσ τεχνολογίασ και του digitalmarketingγια  

αποτελεςματικό ςχεδιαςμό και  αποδοτικι   προϊκθςθ των διαφόρων τουριςτικϊν 
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προιόντων και υπθρεςιϊν. 

-Να αξιολογοφν τα ςτάδια και τα αποτελζςματα του ςχεδιαςμοφ και τθσ προϊκθςθσ όλων 

των ειδϊν των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και ταξιδιωτικϊν προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ και 

του ταξιδιωτικοφ οργανιςμοφ με ςτόχο το μελλοντικό προγραμματιςμό.  

 

 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ 

(όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε 

ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ 

δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 

χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 
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Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ προϊόντων/υπθρεςιϊν  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Οριςμοί, ζννοιεσ και ορολογία. Θ ζννοια και το περιεχόμενο των  ταξιδιωτικϊν προϊόντων. 

Ο ρόλοσ των touroperators και των τουριςτικϊν γραφείων ςτο ςχεδιαςμό  των 

ταξιδιωτικϊν προϊόντων και πακζτων.   

 Μελζτθ των προςδιοριςτικϊν χαρακτθριςτικϊν και δυνατοτιτων των τουριςτικϊν 

προοριςμϊν, αναγνϊριςθ των πελατειακϊν αγορϊν,  των ταξιδιωτικϊν αναγκϊν και 

επικυμιϊν τουσ. Ανάλυςθ όλων των ςταδίων ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ ενόσ προοριςμοφ 

ςε τουριςτικό προϊόν και προςφερόμενων υπθρεςιϊν.   Ραρουςίαςθ αναλυτικϊν 

διαδικαςιϊν και φάςεων προγραμματιςμοφ διαφόρων ειδϊν ταξιδιωτικϊν προϊόντων και 

τουριςτικϊν πακζτων όπωσ ςχεδιαςμόσ, ςτρατθγικζσ, τιμολόγθςθ, διανομι, προϊκθςθ, 

προςωπικζσ και onlineπωλιςεισ,  τεχνικζσ  και αξιολόγθςθ.   Συςχετιςμοί - μάρκετινγκ  

τουριςτικϊν γραφείων.  Οι  προοπτικζσ του χϊρου για προςφορά  νζων και ευζλικτων 

ταξιδιωτικϊν προϊόντων λόγω τθσ τεχνολογίασ.E-marketing, τουριςτικά γραφεία, 

touroperatorsκαι τουριςτικά πακζτα- επιδράςεισ. 
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Αςκιςεισ και casestudies ςταδιακισ προςζγγιςθσ του αντικειμζνου ςχετικά με :  

 δθμιουργία και οργάνωςθ διαφόρων ειδϊν ταξιδιωτικϊν  προϊόντων ςε ςχζςθ με τισ 

πελατειακζσ αγορζσ και τισ ςτοχευόμενεσ ομάδεσ (target-groups),  δθμιουργία τουριςτικϊν 

πακζτων, διαδικαςίεσ operation, requests, εξαςφάλιςθ υπθρεςιϊν, διάφορα είδθ 

κοςτολογίων και μεκόδων κοςτολόγθςθσ, ανάλυςθσ και διαχείριςθσ επιχειρθματικοφ 

ρίςκου, μελζτεσ περίπτωςθσ με tourleaders, πϊλθςθ, μπροςοφρεσ, διαφιμιςθ 

ςτακλαςςικά και ψθφιακά μζςα. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

*Διαλζξεισ ςτθν τάξθ 

 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class, 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ με e-mails, 

Χριςθ διαδραςτικοφ πίνακα, χριςθ powerpoint 

προβολϊν, εφαρμογζσ λογιςμικοφ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 

τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, εμινάρια, 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 

Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 

Πρακτικι (Σοποκζτθςθ), Κλινικι 

Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

20 
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Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 

διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), υγγραφι εργαςίασ / 

εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 

του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 

μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ 

εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να 

αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

Ομαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Εκπαιδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

10 

Αυτοτελισ Μελζτθ 60 

Σφνολο Μαθήματοσ  

(27 ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

1.  Γραπτι τελικι εξζταςθ  του μακιματοσ που 

περιλαμβάνει: 

Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:  

- Ερωτιςεισ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ςτοιχείων τθσ 

κεωρίασ  

-    Ερωτιςεισ κριτικισ προςζγγιςθσ και τεκμθρίωςθσ  

-     Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ  

  Ρρακτικι αποτίμθςθ δεξιοτιτων που περιλαμβάνει  

     ανάλυςθ και ςχολιαςμό μελετϊν περίπτωςθσ  

 



 

235 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά 

προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 

προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο.Κ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΤ 

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΤΟΥΛΣΤΛΚΘ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ ΚΑΛ ΣΥΜΡΕΛΦΟΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ 

απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 

ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

ΔΛΑΛΕΞΕΛΣ 3 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

 

ΕΛΔΛΚΟΥ ΥΡΟΒΑΚΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ  
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ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν 

επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων για τθ γνϊςθ πολλϊν και διαφορετικϊν 

μεκόδων και τεχνικϊν ψυχολογικισ ανάλυςθσ και υποςτιριξθσ τόςο των πελατϊν 
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(τουριςτϊν) όςο και των εργαηομζνων ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ εν γζνει. 

Θ απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων για τα διευκυντικά ςτελζχθ των τουριςτικϊν 

επιχειριςεων είναι πλζον επιτακτικι ανάγκθ ςε διεκνζσ επίπεδο. 

Διερεφνθςθ τθσ επιρροισ του ψυχολογικοφ κλίματοσ ςτον τουριςμό και θ αντιμετϊπιςθ 

ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ δθμιουργίασ τθσ διαχείριςθσ οιαςδιποτε μορφισ πρόςκαιρων ι 

μονιμότερων κρίςεων. 

 

 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να : 

30. Να αναγνωρίηει και να κατανοεί το οργανωτικό και διοικθτικό πλαίςιο ενόσ 

τουριςτικοφ επιχειρθςιακοφ ςυςτιματοσ κακϊσ και τον τρόπο αλλθλεξάρτθςθσ 

του τουριςτικοφ παραγωγικοφ τομζα, ϊςτε να είναι μπορεί να ερμθνεφςει  

προβλιματα, που τυχόν ανακφπτουν κατά τθ μεταφορά, τθ διαμονι και τθ 

διατροφι των πελατϊν. 

31. Να αντιλαμβάνεται τον τρόπο διαχείριςθσ των ανκρωπίνων πόρων, τον 

προγραμματιςμό κατανομισ ζργου αυτϊν, το ςχεδιαςμό και τον τρόπο 

ςτελζχωςθσ των τμθμάτων και των διευκφνςεων τθσ τουριςτικισ και δθ τθσ 

ξενοδοχειακισ επιχείρθςθσ – που αποτελεί και τον κορμό του κλάδου - τον τρόπο 

αμοιβισ του προςωπικοφ κακϊσ και τθν ποιότθτα και τθν αξιολόγθςθ του 

προςωπικοφ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ προςφοράσ ποιοτικϊν υπθρεςιϊν. 

32. Να κατανοεί τισ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ τθσ παροχισ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν  

και να είναι ςε κζςθ - εάν και εφόςον απαιτθκεί – να ανταποκρικεί ιδίωσ ςτισ 
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άμεςεσ και επείγουςεσ ανάγκεσ των τουριςτϊν – καταναλωτϊν. 

33. Να επιτυγχάνει μζςω τθσ ορκολογικισ διαχείριςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ όλων των 

τμθμάτων των τουριςτικϊν επιχειριςεων με ζμφαςθ ςε εκείνα, τα οποία ζρχονται 

ςε άμεςθ επαφι με το κοινό, δθλαδι τουσ τουρίςτεσ – καταναλωτζσ υπθρεςιϊν 

και προϊόντων τθ μζγιςτθ δυνατι ικανοποίθςθ. 

34. Να είναι ςε κζςθ, να κατανοεί το πλαίςιο τθσ ςυμπεριφοράσ των τουριςτϊν προ, 

κατά και μετά τθ διάρκεια των διακοπϊν με ςτόχο τθ πλθρζςτερθ δυνατότθτα 

παροχισ υψθλοφ επιπζδου υπθρεςιϊν ακόμθ και ςε εξειδικευμζνο προςωπικό 

πεδίο, όταν παρίςταται ανάγκθ.  

35. Να αναλφει, να ςυνκζτει και να αξιολογεί τα αποτελζςματα τθσ εφαρμογισ των 

ψυχολογικϊν δεικτϊν ικανοποίθςθ των πελατϊν και να διατυπϊνει προτάςεισ 

αλλαγισ ςτον οργανωτικό-διοικθτικό και διαχειριςτικό τομζα τθσ όποιασ 

τουριςτικισ επιχείρθςθσ.  

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ 

(όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε 

ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ 

δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 

χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα 

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  



 

241 

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

• Αυτόνομθ Εργαςία 
• Ομαδικι Εργαςία 
• Ρροςαρμογι ςε νζεσ και δθ απρόβλεπτεσ καταςτάςεισ 
• Επίδειξθ  επαγγελματικισ τουριςτικισ υπευκυνότθτασ (τουριςτικισ ςυνείδθςθσ) 

 

• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρητικό Μαθήμα 

Αρχικά θ ςφνδεςθ των εννοιϊν Τουριςμόσ – Ψυχολογία – Κατανάλωςθ – Συμπεριφορά και 

Υπθρεςιϊν-Ρροϊόντων και ο ςυγκεραςμόσ τουσ με ςτόχο τθν ικανοποίθςθ του τουρίςτα -

καταναλωτι. 

Ανάλυςθ, ερμθνεία και διερεφνθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ  του τουρίςτα – καταναλωτι, αλλά 

και του εργαηόμενου ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ εν γζνει τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςε 

διεκνι κλίμακα, κακϊσ ο τουριςμόσ αποτελεί ανζκακεν «παγκοςμιοποιθμζνθ» οικονομικι 

δραςτθριότθτα. 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Το κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ κα διδάςκεται 

ςτθν αίκουςα «πρόςωπο με πρόςωπο» 
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ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ  

μζςω τθσ χριςθσ του Διαδικτφου 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 

τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, εμινάρια, 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 

Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 

Πρακτικι (Σοποκζτθςθ), Κλινικι 

Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 

διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), υγγραφι εργαςίασ / 

εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 

του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 

μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ 

εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

20 

Ομαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Εκπαιδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

10 

Αυτοτελισ Μελζτθ 60 

Σφνολο Μαθήματοσ  

(27  ώρεσ φόρτου 

135 
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αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά 

προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 

προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 

 

 

Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ για το κεωρθτικό μζροσ του 

μακιματοσ που περιλαμβάνει: 

- Ερωτιςεισ κρίςεωσ  

- Επίλυςθ υποκετικϊν προβλθμάτων 

-  Συγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ 

- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ & ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΤΟΥΛΣMOY 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΤ 

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

E-Tourism:ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΛΣΜΟ  

 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

ΔΛΑΛΕΞΕΛΣ ΚΑΛ ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΕΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ 5 (3Κ, 2Ε) 5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ και  Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:  
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ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/TE131/ 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ πρόςλθψθ γνϊςεων από τουσ φοιτθτζσ με βαςικό ςτόχο τθν 

δθμιουργία ςτελεχϊν ικανϊν να εφαρμόςουν γνϊςεισ και πρακτικζσ που άπτονται των  νζων 

τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ, ICTs), οι οποίεσ  άλλαξαν ριηικά το μεγαλφτερο 

μζροσ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ μασ ηωισ κακϊσ  το internet  αποτελεί πλζον ζνα ιδανικό 

περιβάλλον για επιχειρθματικζσ και επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ, με ιδιαίτερο ενδιαφζρον για 

τον τουριςτικό τομζα. Θ αξιοποίθςθ τουσ αποκτά μεγάλθ ςθμαςία,  αφοφ θ διεκνοποίθςθ των 

δραςτθριοτιτων μιασ τουριςτικισ επιχείρθςθσ μπορεί να γίνει ευκολότερα και φκθνότερα με τθν 

δθμιουργία εικονικϊν γραφείων και βιτρίνων μζςω του web. Το μάκθμα ςτοχεφει ςτο να 

καταςτιςει τουσ φοιτθτζσ ικανοφσ να αντιμετωπίηουν διεπιςτθμονικά και πρακτικά τισ εφαρμογζσ 

των ΤΡΕ ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ. 

https://eclass.teiath.gr/courses/TE131/
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Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να : 

36. Να αναγνωρίηει  τισ επιπτϊςεισ από τθν χριςθ του internet  ςε όλο το φάςμα τθσ 
τουριςτικισ βιομθχανίασ 

37. Να αντιλαμβάνεται τον τρόπο διαχείριςθσ του θλεκτρονικοφ  εμπορίου ςτον τουριςμό 
38.  Να κατανοεί τισ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ Web 2.0 , Travel 2.0 και τθν διευρεφνθςθ των 

νζων τεχνολογιϊν 
39. Να διακρίνει το πλαίςιο λειτουργίασ και τισ ςτρατθγικζσ επιπτϊςεισ του θλεκτρονικοφ 

τουριςμοφ για τον καταναλωτι του μζλλοντοσ 
40. Να εξοικειωκεί με το Μ-Tourism και με κζματα ςτρατθγικισ υποδομισ και αςφάλειασ 
41. Να αναλφει, ςυνκζτει και αξιολογεί τισ επιπτϊςεισ του θλεκτρονικοφ τουριςμοφ για τουσ 

προοριςμοφσ και το δθμόςιο τομζα, κακϊσ και τισ  επιδράςεισ των κοινωνικϊν δικτφων 
ςτισ τουριςτικζσ ιςτοςελίδεσ 

42. Να εφαρμόηει όλα τα παραπάνω ςε μελζτθ περίπτωςθσ μζςα από τον τουριςτικό κλάδο, 
ςχεδιάηοντασ ιςτοςελίδεσ ςε  opensource πθγζσ ςτο internet για μια εικονικι τουριςτικι 
επιχείρθςθ ςτθν οποία ζχουν αναλάβει τθν διαχείριςθ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 

Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 

πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 

τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

 

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

• Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

• Λιψθ αποφάςεων  

• Αυτόνομθ Εργαςία 
• Ομαδικι Εργαςία 
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• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

• χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

• εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

• εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

• Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  

• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρητικό μζροσ μαθήματοσ 

1. Εφαρμογι των ΤΡΕ  ςτον τουριςτικό κλάδο ςτθν Ελλάδα και παγκοςμίωσ 
2. Οριςμόσ και χαρακτθριςτικά θλεκτρονικοφ τουριςμοφ και επιπτϊςεισ του ςτθν 

τουριςτικι ηιτθςθ και προςφορά 
3. Τουριςμόσ και Διαδίκτυο 
4. Διαδίκτυο και μελζτεσ τμθματοποίθςθσ τουριςτικισ αγοράσ. 
5. Λόγοι υιοκζτθςθσ του θλεκτρονικοφ επιχειρείν ςτθν τουριςτικι βιομθχανία και 

εφαρμογι επιχειρθματικϊν μοντζλων θλεκτρονικοφ εμπορίου ςτον τουριςμό 
6. Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων e-marketing για τθν προϊκθςθ και υποςτιριξθ του 

τουριςτικοφ προιόντοσ 
7. Social networking και τεχνολογίεσ Web 2.0 ςτον τουριςμό 
8. Εικονικζσ Κοινότθτεσ, Θ χριςθ μεκόδων ΤΡΕ για τθν προςβαςιμότθτα τουριςτικϊν 

ιςτοτόπων από ομάδεσ ΑμΕΑ και θλικιωμζνων, Θλεκτρονικό ςφςτθμα πλθρωμϊν,  
Θ  δομι του ςυςτιματοσ πλθρωμϊν του θλεκτρονικοφ εμπορίου, Υποδομι και 
αςφάλεια ςτον θλεκτρονικό τουριςμό  

9. Διοίκθςθ και διαχείριςθ του τουριςτικοφ προοριςμοφ (Destination Management 
Organization-DMO) 

10. DMOs και χριςεισ ICTs   
11. H χριςθτεχνολογιϊνκινθτισπλατφόρμασςτοντουριςμόIntelligent Transport 

Systems and Community Informatics, Electronic Data Interchange,Environment 
Management Information Systems, Geographical Information Systems, Global 
Positioning System, Location Based Services 

12. Μ-commerce και τουριςμόσ   Κινθτζσ και Αςφρματεσ Τεχνολογίεσ,  
Θλεκτρονικοί οδθγοί και χάρτεσ,Κινθτό Θλεκτρονικό Εμπόριο (Mobile-commerce), 
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mobile marketing   
13. Διακρίςεισ , πλεονεκτιματα, μειονεκτιματα και εφαρμογζσ Διαδικτυακοφ 

Τουριςτικοφ Μάρκετινγκ 
14. e-tourism και θλεκτρονικά κανάλια διανομισ ςτον τουριςμό-Social Media: Το 

καινοφργιο εκπλθκτικό εργαλείο του Μάρκετινγκ, Τουριςτικό  Blog Marketing, 
Ταξιδιωτικό blog : περιεχόμενα και ςτρατθγικζσ, Θ επίδραςθ των ταξιδιωτικϊν 
blogs ςτισ 5 βαςικζσ λειτουργίεσ του marketing,  Θ χριςθ των Μθχανϊν 
Αναηιτθςθσ (Search Engines) ςτο Marketing  

15. Θ χριςθ των τουριςτικϊν καναλιϊν διανομισ ωσ εργαλείο ανάπτυξθσ ςτρατθγικισ 
για τουριςτικι ανάπτυξθ 

 
Εργαςτηριακό μζροσ μαθήματοσ 

Το εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ περιλαμβάνει τθν εποπτευόμενθ εφαρμογι των κανόνων 

χριςθσ ςφγχρονων μεκόδων e-tourism για τθν προϊκθςθ και υποςτιριξθ του τουριςτικοφ 

προιόντοσ και τθν ανάπτυξθ του τουριςτικοφ προοριςμοφ, με τθν χρθςιμοποίθςθ των μθχανϊν 

αναηιτθςθσ (searchengines), Λςτοςελίδων και  ιςτολογίων, «portals», Viewdata και Teletext, 

Εικονικισ πραγματικότθτασ(Virtualreality),  Ζξυ (Smartcards) και θλεκτρονικϊν ειςιτθρίων, 

Onlineshops(e-shops) και θλεκτρονικι πϊλθςθ  ειςιτθρίων, Ρολυμζςα (Multimedia) και 

περίπτερα πολυμζςων (Multimediakiosks), Διαλογικζσ πρωτοβουλίεσ μζςων 

(Interactivemediainitiatives) , Socialnetworking και τεχνολογίεσ Web 2.0 ςτον τουριςμό. 

Οι φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ δθμιουργοφν μία δικι τουσ ιςτοςελίδα προβάλλοντασ μία τουριςτικι 

επιχείρθςθ τθσ επιλογισ τουσ, ακολουκϊντασ τουσ κανόνεσ που ζχουμε αναλφςει ςτο 

κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ. 

 

 

4.ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ ςτθν τάξθ 

Εφαρμογι ςτο εργαςτιριο με τθν χριςθ 

opensourceπακζτων δθμιουργίασ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ (Wix) 
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ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

Χριςθ internet για επίδειξθ μελετϊν περίπτωςθσ 

Λογιςμικό εφαρμογισ μεκόδων ςχεδιαςμοφ ιςτοςελίδασ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 

μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 

Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 

οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 

ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 

εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 45 

Εργαςτιριο    60 

Εργαςτθριακι Εργαςία 20 

Αυτοτελισ Μελζτθ 40 

  

  

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  

(30 ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

165 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ για το κεωρθτικό μζροσ του 

μακιματοσ(50%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 
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Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 

Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 

Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 

Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

- Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 

- Επίλυςθ υποκετικϊν προβλθμάτων  

- Συγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ 

 

ΛΛ. Εργαςτθριακι Εργαςία(50%) που περιλαμβάνει : 

- Τθν δθμιουργία, παρουςίαςθ, ανάλυςθ και 
αξιολόγθςθ ιςτοςελίδασ τουριςτικισ 
επιχείρθςθσ. 

5.ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

1. Κατςϊνθ Βίκυ, (2012), «e-Tourism, Διαδυκτιακζσ ςυναλλαγζσ ςτον Σουριςμό», 
ISBN: 978-618-80109-0-1 

2. Buhalis, D. (2003), eTourism: Information Technology for Strategic Tourism 
Management, Pearson Education 

3. Gretzel U., Mitsche N., Hwang Y-H and Fesenmaier D. (2004), “Tell Me Who You Are 

and I Will Tell You Where to Go: Use of Travel Personalities in Destination 

Recommendation Systems”, Information Technology and Tourism, Vol. 7 No. 1,pp.3-

12.Katsoni, V. (2017). The effects of ICTs on tourism distribution channels and 

DMOs marketing strategies in Z. Andreopoulou, N. Leandros, G. Quaranta & R. 

Salvia, New media, entrepreneurship and sustainable tourism development. 

Francoangeli Eds, Italy, pp. 58-66.  EAN: 9788891751058, ISBN: 8891751057. 

4. Katsoni,V.& Dologlou, N. (2017). ICT Applications in a Smart Ecotourism 

Environment, in Stratigea, A., Kyriakides, E., Nicolaides, C. (Eds.), Smart Cities in the 

Mediterranean. Springer Business Information Systems Series, ISBN 978-3-319-

54558-5 - DOI 10.1007/978-3-319-54558-5, pp225-244.Katsoni, V., (2015). “ICT 

applications in the hotel industry through an e-CRM systems theory approach”, 

Academica Turistica - Tourism and Innovation Journal. Year 8, No. 1, June 2015, 

ISSN 1855-3303, pp.15-23.Covered by the following abstracting/indexing services: 
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Centre International de Recherches et d'Etudes Touristiques (CIRET), Zurich, CH; 

C.A.B. International, Wallingford, Oxon, UK; EconPapers.  

5. http://academica.turistica.si/index.php/AT-TIJ/index 

6. Katsoni, V., and Dionysopoulou, P. (2015). Agritourism marketing distribution 

strategy and typology investigation. The case of Arcadia. Tourismos: An 

international Multidisciplinary Journal of Tourism,Volume 10, Number 

2,Autumn_Winter 2015, pp.131-152 UDC: 338.48+640(050) Indexed in the 

international databases: EBSCO; DOAJ; SCOPUS (Elsevier Bibliographic Databases), 

www.info.scopus.com; SJR (SCImago Journal & Country Rank), www.scimagojr.com, 

impact factor SJR 0,244, H index 6. 

7. Katsoni Vicky and Maria Giaoutzi, (2011), “ ICTs and Tourism for Local 
Development”, in the Special Issue “Evolving Forms of Information Society”, 
NETCOM vol 23,1/2, January 2013. www.netcom-journal.com .Official journal of the 
IGU's Geography of Information Society Commission and French National 
Geography Committee since 1987, listed in the AERES 
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ΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο.Κ.Ε. 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΤ’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΑΑΒΑΤΛΚΕΣ ΣΥΜΡΕΛΦΟΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΛΣΜΟ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Γενικοφ Τποβάκρου , Ειδικοφ Τποβάκρου, 

Ειδικότθτασ, Γενικϊν Γνϊςεων , Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΕΛΔΛΚΟΦ ΥΡΟΒΑΚΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και Ελλθνικι 
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ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΣ  ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ  
 
Να παρζχει ζνα ςφνολο κεωρθτικϊν και εμπειρικϊν γνϊςεων ςτουσ φοιτθτζσ  ςχετικά με τισ 
αρνθτικζσ επιδράςεισ του τουριςμοφ, διερευνϊντασ μία ςειρά από ηθτιματα και κρίςιμεσ 
παραμζτρουσ που ςχετίηονται με αποςαφινιςθ όρων και εννοιϊν, παρουςίαςθ των παραβατικϊν 
και ιδιαίτερων μορφϊν τουριςμοφ και μελζτθ των αρνθτικϊν κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν, 
περιβαλλοντικϊν και οικονομικϊν επιπτϊςεων του τουριςμοφ ςτον τόπο προοριςμοφ αλλά και 
ευρφτερα.   
 
 Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ  του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ ο φοιτθτισ κα είναι ικανόσ :  

 Να αναγνωρίηει τισ εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ των παραβατικϊν και ιδιαίτερων Μορφϊν  
Τουριςμοφ. 

 Να γνωρίηει τα χαρακτθριςτικά των μορφϊν αυτϊν. 

 Να  προςεγγίηει τθν  αναγκαιότθτα προςεκτικισ διαχείριςθσ των μορφϊν αυτϊν. 

 Να αξιολογεί τθν αρνθτικι επίπτωςθ των διαφόρων μορφϊν τουριςμοφ ςτθν κοινωνία, τθν 
οικονομία, τον πολιτιςμό και το περιβάλλον. 
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 Να κρίνει τθ  ςθμαςία των επιδράςεων αυτϊν ςτον τόπο προοριςμοφ αλλά και ευρφτερα. 

 Να ορίηει τον  πολιτιςμό ωσ βαςικι ςυνιςτϊςα τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ. 

 Να  εφαρμόηει  τα εργαλεία του περιβαλλοντικοφ management ςτθν βελτιςτοποίθςθ τθσ 
οργάνωςθσ και τθσ λειτουργίασ των τουριςτικϊν επιχειριςεων και δραςτθριοτιτων. 

 

 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 

Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 

πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 

τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 

και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

• Αυτόνομθ Εργαςία 

• Ομαδικι Εργαςία  

•       Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

•        Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

•       Ραραγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα εςτιάηει ςτα παρακάτω : 
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Εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ 
Αρνθτικζσ μορφζσ του Τουριςμοφ 
-Τουριςμόσ Ραραβατικϊν Συμπεριφορϊν 

 Σεξοτουριςμόσ 

 Ναρκοτουριςμόσ 

 Ραράνομοσ Λατρικόσ Τουριςμόσ 
-Τουριςμόσ Λδιαίτερων Συμπεριφορϊν 

 Σκοτεινόσ Τουριςμόσ    

 Εκτονωτικόσ Τουριςμόσ 

 Τουριςμόσ Ακραίου Κινδφνου 

 Λδιαίτεροσ Τουριςμόσ (Τηόγου, PrideParade, Αυτοκτονίασ) 
Αρνθτικζσ Επιπτϊςεισ του Τουριςμοφ 

 Κοινωνικζσ Επιπτϊςεισ 

 Οικονομικζσ Επιπτϊςεισ  

 Ρολιτιςτικζσ Επιπτϊςεισ 

 Ρεριβαλλοντικζσ Επιπτϊςεισ 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Κεωρθτικό μζροσ: διαλζξεισ ςτθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mails 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 

μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 

Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 
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βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 

οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 

ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 

εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

 20 

Ομαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Αυτοτελισ Μελζτθ 10 

Μελζτθ και ανάλυςθ 

βιβλιογραφία 
60 

  

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ 

(27  ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 

Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 

Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 

Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

 

Κεωρθτικό Μζροσ 

Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 

- Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 

-   Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

- Επίλυςθ Ρροβλθμάτων 
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Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

Ραρουςιάςεισ με powerpoint 
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ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΩΝ, ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ 
ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ TOYΛΣΜΟΥ 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Θρηςκευτικόσ Σουριςμόσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3Κ 5 

   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΜΕΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Το μάκθμα περιλαμβάνει ειδικζσ κεωρθτικζσ γνϊςεισ, πρακτικζσ δεξιότθτεσ και 
πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτο φαινόμενο του κρθςκευτικοφ τουριςμοφ και του 
προςκυνιματοσ. Ειδικότερα κα γίνει αναφορά: ςτθν κατανομι των κρθςκειϊν ανά τον 
κόςμο και ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ που διαμορφϊνουν και το προφίλ των 
πιςτϊν. Κα εξεταςτεί θ ςχζςθ του κρθςκευτικοφ φαινομζνου με τθ κεολογία και άλλεσ 
επιςτιμεσ και θ ςυμβολι του ςτθν ανάδειξθ τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ. Κα γίνει 
εξζταςθ των κρθςκευτικϊν μνθμείων και των ορκόδοξων προςκυνθμάτων, και τθσ 
ςυνειςφοράσ τουσ ςτθν τοπικι και εκνικι οικονομικι ανάπτυξθ αλλά και τθσ προοπτικισ 
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αναβάκμιςισ τουσ ςτθν Ελλάδα.  
Στο πλαίςιο του μακιματοσ, επίςθσ, παρουςιάηονται κρθςκευτικά μνθμεία, τόποι, 
προςκυνιματα, τόςο τθσ Ελλάδασ, όςο και του εξωτερικοφ και αξιολογείται ο τρόποσ 
προβολισ και τουριςτικισ αξιοποίθςισ τουσ. 
Εξετάηονται επιμζρουσ κζματα διατροφισ, ενδυμαςίασ και γενικότερα αναγκϊν ςε ςχζςθ 
με τθ κρθςκεία, κακϊσ και ςυμπεριφορϊν ςτον τόπο προοριςμοφ, διαχείριςθσ τουριςτϊν 
ι/και προςκυνθτϊν κ.λπ.  
Στόχοσ είναι  

 Θ γνϊςθ των ποικίλων πόρων που ςχετίηονται με το κρθςκευτικό-πολιτιςμικό 
τουριςμό και το προςκφνθμα 

 Θ αναγνϊριςθ εκ μζρουσ των φοιτθτϊν των ποικίλων τφπων του κρθςκευτικοφ 
τουριςτικοφ ρεφματοσ. 

 Θ αναγνϊριςθ και κατανόθςθ τθσ διάκριςθσ του κρθςκευτικοφ τουριςμοφ από το 
προςκφνθμα, με ςτόχο τθ διαχείριςθ των διαφορετικϊν αναγκϊν των μετακινοφμενων 
/ ταξιδιωτϊν 

 Θ ικανότθτα διαχείριςθσ των διαφορετικϊν διατροφικϊν αναγκϊν των ταξιδιωτϊν 
ανάλογα με το κριςκευμα και τθσ διαχείριςθσ εν γζνει των διαφορετικϊν αναγκϊν 
των ταξιδιωτϊν, ανάλογα με το κριςκευμα (π.χ. Kosher&Halal τουριςμό) 

 Θ διαχείριςθ των επιδράςεων του κρθςκευτικοφ τουριςμοφ ςτουσ τόπουσ υποδοχισ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ. 

1. Αυτόνομθ Εργαςία 
2. Ομαδικι Εργαςία 
3. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν  
4. Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
5. Λιψθ αποφάςεων  
6. Σεβαςμόσ ςτο φυςικό και πολιτιςμικό περιβάλλον 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ. Κεόσ, άνκρωποσ, κρθςκεία, φιλοςοφία, ταξίδι.  
2. Ρολιτιςμόσ και πολιτιςμικόσ τουριςμόσ 
3. Το φαινόμενο και θ ζννοια του Κρθςκευτικοφ Τουριςμοφ. Κρθςκευτικζσ –περιθγιςεισ και προςκφνθμα. 
4. Τυπολογία του κρθςκευτικοφ-πολιτιςμικοφ τουριςμοφ 
5. Θ επιχειρθματικι διάςταςθ του Κρθςκευτικοφ Τουριςμοφ (διαμονι, διατροφι, ξενάγθςθ, πρακτόρευςθ) 
6.  Τα κρθςκευτικά αναμνθςτικά 
7. Ο Κρθςκευτικόσ Τουριςμόσ και το προςκφνθμα ςτθν Ελλάδα. Οργάνωςθ, υλοποίθςθ, μεγζκθ.  
8. Ο κρθςκευτικόσ τουριςμόσ και το προςκφνθμα ςτον κόςμο. 



 

267 

9. Οι επιδράςεισ του Κρθςκευτικοφ-πολιτιςμικοφ τουριςμοφ 
10. Θ διαχείριςθ του κρθςκευτικοφ τουριςμοφ (Φορείσ εκνικοί-διεκνείσ) 
11. Λςχφον Κεςμικό πλαίςιο  
12. Κρθςκευτικοί χϊροι και μνθμεία ςτθν Ελλάδα  
13. Ο μοναχιςμόσ ωσ πόλοσ κρθςκευτικϊν και προςκυνθματικϊν περιθγθτϊν. Θ περίπτωςθ του Αγίου Προυσ.  
14. Κρθςκευτικά χϊροι και μνθμεία ςτο εξωτερικό.  
15. Τα κυριότερα κρθςκευτικά μνθμεία και τόποι άλλων κρθςκειϊν.  
16. Σφγχρονοι προβλθματιςμοί γφρω από το Κρθςκευτικό Τουριςμό.  
17. Θ προοπτικι επαγγελματικισ οργάνωςθσ του Κρθςκευτικοφ Τουριςμοφ και του προςκυνιματοσ ςτθν Ελλάδα.  
18. Θ ςυμβολι του Κράτουσ και τθσ Εκκλθςίασ ςτθν ανάπτυξθ του Κρθςκευτικοφ Τουριςμοφ.  
19. Ειδικά κζματα κρθςκευτικοφ τουριςμοφ και προςκυνιματοσ 

 
 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
 

Στθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 
του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 
μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 
ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ 
εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να 
αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 36 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 
εςτιάηουν ςτθν 
εφαρμογι 
μεκοδολογιϊν και 
ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ ςε 
μικρότερεσ ομάδεσ 
φοιτθτϊν 

 

Ομαδικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

40 

Εκπαιδευτικι εκδρομι / 
μικρζσ ατομικζσ 
εργαςίεσ εξάςκθςθσ 

10 

Αυτοτελισ Μελζτθ 49 

Σφνολο Μαθήματοσ  135 
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25. ώρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 

 
Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
-     Ερωτιςεισ κρίςεωσ 
ΛΛ. Ραρουςίαςθ Ατομικισ/ϊν Εργαςίασ /ιϊν (20%) 

 
ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
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Misericordia: Arts, Culture and Marian religious paths between East and West. 
Mario Congedo Editore, Italy. 

4. Moira, P. – Mylonopoulos, D. – Vasilopoulou, P. (2017). Kosher tourism. Case study 
from Greece, In chapter 13, “Conflicts, Religion and Culture in Tourism”, Razaq Raj, 
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5. Mylonopoulos, D. – Moira, P. – Kikilia, Aik. (2017). War and Cultural Heritage. The 
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Series at CABI, Ireland, pp. 155-166. 
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο.Κ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΤ 
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΤΟΥΛΣΜΟΣ ΥΡΑΛΚΟΥ: ΑΓΟΤΟΥΛΣΜΟΣ, ΟΕΛΝΟΣ 
ΟΛΚΟΤΟΥΛΣΜΟΣ. 

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Ρράξεισ 3 5 

   

                                                                       Φόρτοσ  Εργαςίασ          135 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 
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Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 



 

270 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΣ  ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ  
 
Να παρζχει ζνα ςφνολο κεωρθτικϊν και εμπειρικϊν γνϊςεων ςτουσ φοιτθτζσ  ςχετικά με τον   
Τουριςμό  Υπαίκρου, και πιο ςυγκεκριμζνα αναφορικά με τον Αγροτουριςμό, τον Ορεινό Τουριςμό 
και τον Οικοτουριςμό, διερευνϊντασ μία ςειρά από ηθτιματα και κρίςιμουσ παραμζτρουσ που 
ςχετίηονται με αποςαφινιςθ όρων και εννοιϊν, τον ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ το μάνατημεντ και το 
μάρκετινγκ. Επίςθσ οι φοιτθτζσ  κα κατανοιςουν το ρόλο που διαδραματίηουν τα  εργαλεία 
ςχεδιαςμοφ και διαχείριςθσ ςτθν διαμόρφωςθ του χϊρου/πλαιςίου ανάπτυξθσ των 
δραςτθριοτιτων  του Τουριςμοφ Υπαίκρου, αλλά και ωσ κφριου ρυκμιςτι μίασ ςειράσ ποιοτικϊν 
κυρίωσ κριτθρίων που επθρεάηουν τθν οργάνωςθ και τθν λειτουργία τόςο του τόπου υποδοχισ, όςο 
και των τουριςτικϊν επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ς’ αυτόν. 
 Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ  του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ ο φοιτθτισ κα είναι ικανόσ :  

 Να αναγνωρίηει τισ εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ του Τουριςμοφ  Υπαίκρου και το περιεχόμενο 
τουσ που αφορά τισ μορφζσ του Αγροτουριςμοφ, του Ορεινοφ Τουριςμοφ και του 
Οικοτουριςμοφ. 

 Να προςδιορίηει τισ ςχζςεισ που διαμορφϊνονται μεταξφ Τουριςμοφ Υπαίκρου και αειφόρου 
ανάπτυξθσ. 

  Να διακρίνει το  ρόλο και τθ ςυνειςφορά των τοπικϊν, περιφερειακϊν και εκνικϊν φορζων και 
οργανιςμϊν ςτθν ανάπτυξθ του Τουριςμοφ Υπαίκρου. 

 Να μπορεί να γνωρίηει τα μοντζλα ανάπτυξθσ  που ζχουν χρθςιμοποιθκεί διεκνϊσ για  τισ τρείσ 
μορφζσ  του Τουριςμοφ Υπαίκρου. 

 Να γνωρίηει τθν διεκνι εμπειρία από τθν  ανάπτυξθ αυτϊν των μορφϊν  του Τουριςμοφ 
Υπαίκρου. 

 Να γνωρίηει τθν ελλθνικι εμπειρία από τισ  προςπάκειεσ ανάπτυξθσ αυτϊν των μορφϊν  του 
Τουριςμοφ Υπαίκρου. 

  Να εκτιμά τισ δυνατότθτεσ,  τουσ τφπουσ και τα εργαλεία ςχεδιαςμοφ των δραςτθριοτιτων  του 
Τουριςμοφ Υπαίκρου. 

 Να  εξθγεί τθν  αναγκαιότθτα φπαρξθσ επιχειρθςιακοφ περιεχομζνου και κατάλλθλθσ 
προςζγγιςθσ των δραςτθριοτιτων του Τουριςμοφ Υπαίκρου. 

 Να  εξετάηει το χρθματοδοτικό πλαίςιο ενίςχυςθσ των  τριϊν μορφϊν του Τουριςμοφ Υπαίκρου 
( Αγροτουριςμοφ, Ορεινοφ Τουριςμοφ, Οικοτουριςμοφ).        

 Να ςχεδιάηει  το  management των επιχειριςεων  που ανικουν ςτισ τρείσ μορφζσ του 
Τουριςμοφ Υπαίκρου, δθλ. του Αγροτουριςμοφ, του Ορεινοφ Τουριςμοφ και του 
Οικοτουριςμοφ. 

 Να  ςχεδιάηει το  marketing των   επιχειριςεων  που ανικουν ςτισ τρείσ μορφζσ του Τουριςμοφ 
Υπαίκρου, δθλ. του Αγροτουριςμοφ, του Ορεινοφ Τουριςμοφ και του Οικοτουριςμοφ. 

 Να ορίηει τισ  ςτρατθγικζσ marketing των επιχειριςεων αυτοφ του τφπου. 

 Να αξιολογεί τθ  ςυνειςφορά των  τεχνολογιϊν πλθροφορικισ  και επικοινωνιϊν ςτθν 
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διαχείριςθ των επιχειριςεων του Τουριςμοφ Υπαίκρου 

 Να κρίνει τθ  ςθμαςία τθσ ποιότθτασ των προςφερομζνων υπθρεςιϊν.  

 Να ορίηει τον  πολιτιςμό ωσ ποιοτικό παράγοντα του τουριςτικοφ κυκλϊματοσ, και βαςικισ 
ςυνιςταμζνθσ τθσ εξειδίκευςθσ και τθσ λειτουργίασ των τουριςτικϊν επιχειριςεων αυτοφ του 
τφπου. 

 Να  εφαρμόηει  τα εργαλεία του περιβαλλοντικοφ managementςτθν βελτιςτοποίθςθ τθσ 
οργάνωςθσ και τθσ λειτουργίασ των επιχειριςεων  του Τουριςμοφ Υπαίκρου. 

 Να μπορεί να εφαρμόςει  καλζσ πρακτικζσ από τθν εφαρμογι μοντζλων  Τουριςμοφ Υπαίκρου 
ςε διάφορεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. 

 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

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

 

• Αυτόνομθ Εργαςία 
• Ομαδικι Εργαςία 
• Λιψθ Αποφάςεων 
•       Ρροςαρμογι των παρεχομζνων γνϊςεων ςτισ ςφγχρονεσ τουριςτικζσ εξελίξεισ       
•       Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

•       Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

•         Ραραγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Κεωρθτικό Μζροσ Μακιματοσ  

Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα εςτιάηει ςτα παρακάτω : 

 Εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ. 

 Εναλλακτικζσ και Ειδικζσ Μορφζσ Τουριςμοφ  και αειφόροσ τουριςτικι ανάπτυξθ. 

 Τουριςμόσ Υπαίκρου: Αγροτουριςμόσ, Ορεινόσ Τουριςμόσ, Οικοτουριςμόσ 

 Σχεδιαςμόσ  Αγροτουριςμοφ 



 

272 

 Σχεδιαςμόσ  Ορεινοφ Τουριςμοφ 

 Σχεδιαςμόσ Οικοτουριςμοφ 

 Διεκνείσ και Ελλθνικζσ Εμπειρίεσ ςχεδιαςμοφ. 

 όλοσ και ςυνειςφορά τοπικϊν, περιφερειακϊν και εκνικϊν Φορζων και Οργανιςμϊν ςτθν 
ανάπτυξθ των  τριϊν μορφϊν του Τουριςμοφ Υπαίκρου. 

 Ρρότυπα Στακμϊν Χειμερινϊν Ακλθμάτων. 

 Ρρότυπα/Τφποι Αγροτουριςμοφ. 

 Οικοτουριςμόσ/Εκνικά Ράρκα. 

 Σχεδιαςμόσ Εκνικϊν Ράρκων. 

 Τουριςμόσ Υπαίκρου και ανάπτυξθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων. 

 Μελζτθ των κρίςιμων παραγόντων για τθ δθμιουργία επιχειριςεων Αγροτουριςμοφ, 
Ορεινοφ Τουριςμοφ, και Οικοτουριςμοφ. 

 Χρθματοδοτικό πλαίςιο ενίςχυςθσ των μορφϊν του Τουριςμοφ Υπαίκρου. 

 Management επιχειριςεων   Τουριςμοφ Υπαίκρου. 

 Εργαλεία περιβαλλοντικοφ management. 

 Ροιότθτα υπθρεςιϊν ςτον  Τουριςμό Υπαίκρου. 

 Marketing ηωνϊν υποδοχισ και επιχειριςεων  Τουριςμοφ Υπαίκρου. 

 Σχεδιαςμόσ και ςτρατθγικζσ Μarketing . 

 όλοσ των μικρομεςαίων τουριςτικϊν επιχειριςεων ςτθν  ανάπτυξθ των  τριϊν μορφϊν 
του Τουριςμοφ Υπαίκρου( Αγροτουριςμόσ, Ορεινόσ Τουριςμόσ, Οικοτουριςμόσ). 

 Θ μεταβλθτι πολιτιςμόσ και βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςτον Τουριςμό Υπαίκρου.. 

 Ρολιτιςμικοί παράγοντεσ, τόποι προζλευςθσ και υποδοχισ, και επιχειριςεισ  Τουριςμοφ 
Υπαίκρου. 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Κεωρθτικό μζροσ: ςτθν Τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mails 
Χριςθ Τ.Ρ.Ε 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 40 

Αςκιςεισ 15 

Ομαδικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

15 
 



 

273 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

  

  

Ατομικι εργαςία με 
περίπτωςθ μελζτθσ 

10 

Διαδραςτικι  διδαςκαλία 
με προςζγγιςθ και 
αναλυτικι ςυηιτθςθ 
πικανϊν ηθτθμάτων 
εφαρμοςμζνου χαρακτιρα 

                        15 

Αυτοτελισ Μελζτθ                      30 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφία 

      10 

Σφνολο Μαθήματοσ 
(27 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

135 

 

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

 
Κεωρθτικό Μζροσ: ( 70% ) 
Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
-   Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
- Επίλυςθ Ρροβλθμάτων 
 
 
Ομαδικι/Ατομικι Εργαςία ( 30% ) 
Ραρουςιάςεισ με powerpoint 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 Βαρβαρζςοσ Σ. (1999) Σουριςτικι Ανάπτυξθ και ΔιοικθτικιΑποκζντρωςθ. Εκδ. Ρροπομπόσ, Ακινα. 

 Βαρβαρζςοσ Σ. (2013) Οικονομικι του Σουριςμοφ : Εννοιολογικζσ,κεωρθτικζσ και μεκοδολογικζσ 
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προςεγγίςεισ  Εκδ. Ρροπομπόσ, Ακινα. 

 Κοκκϊςθσ Χ., Τςάρτασ  Ρ., (2001) Βιϊςιμθ τουριςτικι ανάπτυξθ και περιβάλλον.  Εκδ. Κριτικι. Ακινα  

 Κομίλθσ Ρ., Βαγιονισ Ν., (1999) Σουριςτικόσ χεδιαςμόσ: Μζκοδοι και Πρακτικζσ Αξιολόγθςθσ. Εκδ. 
Ρροπομπόσ. Ακινα. 

 Νιηάν Ρ. (2005) Άντεν Αραβία. Ζκδ. Κζδροσ, Ακινα. 

 Νταβίντ-Νζλ Α. (2008) τα άδυτα του Θιβζτ. Ζκδ. Νάρκιςςοσ, Ακινα. 

 Σφακιανάκθσ Μ., (2000) Εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ. Εκδ. Ζλλθν. Ακινα. 

 Σωτθριάδθσ Μ., Φαρςάρθ Λ., (επιμζλεια) (2009) Εναλλακτικζσ και ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ. Εκδ. 
Λnterbooks. Ακινα 

 Aragon L. (1942) Les Voyageurs de lϋ impériale. Gallimard, Paris. 

 Cooper C. Fletcher J., Gilbert D., Wanhill S., (2004) Tourism:Principles and Practice. Pearsons, London. 

 David-Neel A. (1927) Voyage dϋ une Parisienne á Lhassa, Libr. Plon, Paris. 

 David-Neel A. (1988) Journal de Voyage 2, Ed. Presses Pocket, Paris. 

 Dewailly J.M, Flament E, (2000) Le Tourisme. Sedes, Paris. 

 Duhamel P., Sacareau I., (1998) Le Tourisme dans le monde. A. Colin, Paris. 

 Gee C.Y (1997) International Tourism: a global perspective. W.T.O, Madrid. 

 Jafari J. (1996) The Tourism system. Ann Arbor, MI 

 McIntyre G., (1993) Sustainable Tourism Development : Guide forLocal Planners. Madrid :WTO. 

 Melissidou S., Varvaressos S., (2004) Sustainable tourism development : national framework, 
perspectives and implications.Archives of Economic History, XVI (1), pp. 131-153.  

 Middleton V.T.C, Hawkins W., (2002) Sustainable Tourism:  A Marketing Perspective. 3
rd

 ed. Oxford : 
Butterworth-Heineman. 

 Morand P (1994) Le Voyage.Ed. du Rocher, Paris. 

 O.M.T (2006) Tendances des marches touristiques. Madrid. 

 Swarbrooke J., (1999) Sustainable Tourism Management. UK : CAB International Publishing. 

 Vellas F. (2007) Economie et Politique du Tourisme International. Economica, Paris. 

  WTO, (2004) Indicators of sustainable development for tourism destinations: a guide-book. 
Madrid :WTO 

 

 

 

Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά 
 

 Τουριςτικι Επιςτθμονικι Επικεϊρθςθ 

 Τουριςτικά Κζματα 

 Annals of Tourism Research 
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 Archives of Economic History 

 Cahiers  d’ Espaces 

 European Journal of Tourism Research 

 International Journal of Applied Sciences in Tourism 

 Journal of Travel Research 

 Journal of Tourism Research 

 La Documentation Francaise 

 Les Cahiers du Tourisme 

 Leisure Science 

 Revue du Tourisme 

 Revue Espaces 

 Theoros 

 The Economist Intelligent Unit 

 Tourismes et Territoires 

 Tourism Management 

 Tourismos 

 Tourism Economics 

 Tourism Issues 
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο.Κ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΤ 
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΡΕΛΑΤΕΛΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΛΑΚΟ 
ΚΛΑΔΟ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 5 

   

Φόρτοσ Εργαςίασ            135 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΜΕΥ (Μάκθμα Ειδικοφ Υποβάκρου) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 

 

Στο ζντονο περιβάλλον ανταγωνιςμοφ μζςα ςτο οποίο δραςτθριοποιοφνται οι 

ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ, ςκοπόσ τουσ είναι θ απόκτθςθ ολοζνα και μεγαλφτερων 

μεριδίων αγοράσ. Για να μπορζςουν να το πετφχουν αυτό προςπακοφν να εξυπθρετιςουν 

τουσ πελάτεσ τουσ όςο το δυνατόν καλφτερα και να τουσ προςφζρουν  υψθλοφ επιπζδου 

προϊόντα και υπθρεςίεσ. 
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Οι πελάτεσ αποτελοφν το επίκεντρο τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και θ 

επιτυχίασ τθσ ξενοδοχειακισ επιχείρθςθσ βαςίηεται ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

διαχείριςθσ των ςχζςεϊν τθσ με αυτοφσ 

Θ πελατοκεντρικι φιλοςοφία, θ οποία ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτο Μάνατημεντ των Σχζςεων 

(Relationship Management), ςε ςυνδυαςμό με τθν πλθροφοριακι τεχνολογία οδιγθςαν 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ «ΔιοίκθςθΡελατειακϊν Σχζςεων» (Customer Relationship 

Management -CRM).  

Μιλϊντασ λοιπόν για Διοίκθςθ Ρελατειακϊν Σχζςεων (CRM), αναφερόμαςτε ςε 

μια επιχειρθματικι ςτρατθγικι, θ οποία εςτιάηει ςτον πελάτθ και αναγνωρίηει ότι θ 

ικανότθτα κατανόθςισ του και αλλθλεπίδραςθσ με αυτόν αποτελεί κρίςιμο παράγοντα 

επιτυχίασ ςτο ςφγχρονο επιχειρθματικό περιβάλλον. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ : 

 Να κατανοοφν τισ ανάγκεσ των πελατϊν των ξενοδοχειακϊν μονάδων. 

 Να αντιλαμβάνονται τθν αξία τθσ υπθρεςίασ και τθν ποιότθτα ςε 

ςυνδυαςμό με τθν ικανοποίθςθ του πελάτθ.   

 Να γνωρίηουν τουσ παράγοντεσ τθσ πελατειακισ αφοςίωςθσ.  

  Να γνωρίηουν τρόπουσ εξυπθρζτθςθσ και διαχείριςθσ αιτθμάτων που 

οδθγοφν ςτθν ικανοποίθςθ των πελατϊν. 

 Να δθμιουργοφν προφίλ πελατϊν. 

 Να γνωρίηουν τουσ τρόπουσ διαχείριςθσ πελατολογίου. 
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 Να διαχειρίηονται με ορκό τρόπο τα προςωπικά δεδομζνα των πελατϊν. 

 Να αντιλαμβάνονται τισ φάςεισ του CRM (ανάλυςθ, ςχεδιαςμόσ, 

αλλθλεπίδραςθ, αποτίμθςθ, βελτίωςθ).  

 Να αναπτφςςουν ςχζδιο CRMγια τθν απόκτθςθ νζων πελατϊν. 

 Να αναπτφςςουν ςχζδιο CRMγια τθν διατιρθςθ υφιςτάμενων πελατϊν. 

  Να διακρίνουν τισ διαςτάςεισ του CRM (Λειτουργικό, Συνεργατικό, 

Αναλυτικό). 

 Να γνωρίηουν τισ δυνατότθτεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ του θλεκτρονικοφ 

CRM. (E-CRM) 

 Να δθμιουργοφν και να διαχειρίηονται ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα 

διαχείριςθσ παραπόνων πελατϊν. 

 Να διακρίνουν τισ διαφορζσ μεταξφ του CRMπου εφαρμόηουν οι 

ξενοδοχειακζσ αλυςίδεσ και του CRMπου εφαρμόηουν ανεξάρτθτα 

ξενοδοχεία.  

 Να ςχεδιάηουν προγράμματα επιβράβευςθσ πελατϊν. 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
 

  

 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Ομαδικι εργαςία. 
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 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ. 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον. 

 Σεβαςμόσ ςτθν διαφορετικότθτα και πολυπολιτιςμικότθτα.  

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
1. Χαρακτθριςτικά και ιδιαιτερότθτεσ των ξενοδοχειακϊν υπθρεςιϊν. 

2. Θ αντίλθψθ τθσ ποιότθτασ και θ ικανοποίθςθ των πελατϊν ςτισ ξενοδοχειακζσ        

μονάδεσ .     

3. Οι πελατειακι βάςθ των ξενοδοχείων. 

4. Το CRM ςτο ςφγχρονο ξενοδοχειακό περιβάλλον. 

5. Διοικθτικά μοντζλα CRM. 

6. Λειτουργικό, Συνεργατικό, Αναλυτικό CRM 

7. Τεχνολογία CRM : βάςεισ και αποκικεσ δεδομζνων. 

8. Σχζδιο CRM και προςζλκυςθ νζων πελατϊν 

9. Σχζδιο CRM και διατιρθςθ υφιςτάμενθσ πελατειακισ βάςθσ. 

10. Θλεκτρονικό CRM – εφαρμογζσ και ςυςτιματα CRM. 

11. Διαχείριςθ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων των Ρελατϊν. 

12. Σχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ παραπόνων πελατϊν.      
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 
 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
 

Διαλζξεισ ςτθν Τάξθ 

 

 
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 
Επικοινωνία  με φοιτθτζσ με χριςθ e-mails 
Χριςθ Τ.Ρ.Ε 

 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 60 

Εκπόνθςθ  μελζτθσ 
περίπτωςθσ.  

35 
 

Αυτοτελισ Μελζτθ 40 

Σφνολο Μαθήματοσ 
(27  ώρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

135 

 

 
 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
 
 
 
 
 

 
Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%), που περιλαμβάνει 

ερωτιςεισ κρίςεωσ 
 
     Ομαδικι/Ατομικι Εργαςία (20%) 
     (Ραρουςιάςεισ με powerpoint) 
 
 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 
 

 Εξαδάκτυλοσ, N. (2001). Θ ςυμπεριφορά του καταναλωτι, εκδόςεισ ΕΛΛΘΝ,Ακινα. 

 Κοςμάτοσ Δθμιτριοσ (2004). CRM διαχείριςθ πελατειακϊν ςχζςεων. Θ ςτρατιγικι 

επολογι, εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ, Ακινα. 
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 Λαλοφμθσ Δθμιτρθσ, Σεργόπουλοσ Κωνςταντίνοσ (2017). Διοίκθςθ Σμθμάτων 

Τποδοχισ και Ορόφων. RoomsDivisionManagement., εκδόςεισ Σταμοφλθ, Ακινα. 

 Ρρωτοπαπδάκθσ Λωάννθσ (2015). Υποδειγματικι Εξυπθρζτθςθ Ρελατϊν, εκδόςεισ 

Σταμοφλθ, Ακινα. 

 Dyche. J (2004). The CRM Handbook, A Business Guide to Customer Relationship 

Management, Addison – Wesley, London  

 Greenberg. P (2002). CRM at the Speed of Light : Capturing and Keeping Customers 

in Internet Real – time (2nd ed.). Berkeley and London : McGraw – Hill. 

 

 

 

υναφι επιςτθμονικά περιοδικά 

 

 Τουριςτικι Επιςτθμονικι Επικεϊρθςθ 

 Τουριςτικά Κζματα 

 Annals of Tourism Research 

 European Journal of Tourism Research 

 International Journal of Applied Sciences in Tourism 

 Journal of Business Research 

 Journal of Tourism Research 
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο.Κ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΤ 
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΕΣ ΕΡΛΟΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΛΣΜΟ 

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Ρράξεισ 3 5 

   

                                                                       Φόρτοσ  Εργαςίασ          135 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΦΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
 
Σηφρν ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε θαηαλφεζε απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο ζεκαζίαο ηνπ πνιηηηζκνχ 
θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Η αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο 
θιεξνλνκηάο  ζπληειεί ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα  

α) θαηαλννχλ ηηο έλλνηεο πνιηηηζκνχ θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο 

β) αληηιακβάλνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη ηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ 

γ) θαηαλννχλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
ηνπξηζκνχ 

δ) δηαθξίλνπλ ηηο βαζηθέο πνιηηηζκηθέο, νηθνινγηθέο θαη θνηλσληθέο επηδξάζεηο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ κέζα ζε έλα παγθφζκην πιαίζην θαη λα αλαγλσξίδνπλ θαη ηηο 
ζεηηθέο, αιιά θαη ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο.  

ε) θαηαλννχλ ηελ πνιηηηζκηθή επίδξαζε ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο 
δ) είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηνχλ ην πνιηηηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ ξνψλ. 

 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

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

 

• Αυτόνομθ Εργαςία 
• Ομαδικι Εργαςία 
• Λιψθ Αποφάςεων 
•       Ρροςαρμογι των παρεχομζνων γνϊςεων ςτισ ςφγχρονεσ τουριςτικζσ εξελίξεισ       
•       Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

•       Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

•         Ραραγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 
Θεσξεηηθφ Μέξνο Μαζήκαηνο  
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 Πνιηηηζκφο θαη Τνπξηζκφο.  

 Πνιηηηζκφο θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά.  

 Πνιηηηζκηθέο επηδξάζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ.   

 Πνιηηηζηηθφο Τνπξίζηαο.  

 Η επηρεηξεκαηηθή δηάζηαζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ.  

 Πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο θαη βηψζηκε αλάπηπμε.  

 Τερληθέο θαη κέζνδνη δηαρείξηζεο πνιηηηζκηθνχ ηνπξηζκνχ.  

 Φνξείο θαη δξάζεηο.  

 Μλεκεία ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

  Πνιηηηζηηθνί θαη Θξεζθεπηηθνί ρψξνη ζηελ Διιάδα. 

 Δπηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηνλ πνιηηηζκφ (ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο). 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Κεωρθτικό μζροσ: ςτθν Τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mails 
Χριςθ Τ.Ρ.Ε 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 40 

Αςκιςεισ 15 

Ομαδικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

15 
 

  

  

Ατομικι εργαςία με 
περίπτωςθ μελζτθσ 

10 

Διαδραςτικι  διδαςκαλία 
με προςζγγιςθ και 
αναλυτικι ςυηιτθςθ 
πικανϊν ηθτθμάτων 
εφαρμοςμζνου χαρακτιρα 

                        15 

Αυτοτελισ Μελζτθ                      30 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφία 

      10 

Σφνολο Μαθήματοσ 
(27 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

135 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Κεωρθτικό Μζροσ: ( 70% ) 
Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
-   Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
- Επίλυςθ Ρροβλθμάτων 
 
 
Ομαδικι/Ατομικι Εργαςία ( 30% ) 
Ραρουςιάςεισ με powerpoint 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΠροηεινόμενηΒιβλιογραθία : 

1. Μνίξα Πνιπμέλε (2009). «Θξεζθεπηηθφο Τνπξηζκφο», εθδ. Interbooks, Αζήλα. 

 

Σσναθή Επιζηημονικά Περιοδικά: 

1. Γηαδηθηπαθφ πιηθφ: ec.Europa.eu 

2. Ιnternational Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 

CULTUR, Revista de Cultura e Turismo 

3.Journal of Hospitality and Tourism Research. 

4. Tourism Economics 
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ΡΕΛΓΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ Η’ ΕΞΑΜΘΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο.Κ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ  ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Η’  

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΟΓΑΝΩΣΘ ΣΥΝΕΔΛΩΝ ΚΑΛ ΕΚΔΘΛΩΣΕΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

ΔΛΑΛΕΞΕΛΣ και ΕΓΑΣΤΘΛΟ 5  (3Κ +2Ε)      

 

6 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Γενικοφ Τποβάκρου 
Ειδικοφ Τποβάκρου  

Ειδικότθτασ 

ΜΑΚΘΜΑ ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑΣ 
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Γενικϊν Γνϊςεων,, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων από τουσ φοιτθτζσ με βαςικό ςτόχο τθν 

δθμιουργία ςτελεχϊν ικανϊν να εφαρμόςουν γνϊςεισ και πρακτικζσ ςχετικά με τθν 

ςφγχρονθ  οργάνωςθ, ςυνολικι διαχείριςθ, ζλεγχο και αντιμετϊπιςθ κρίςεων των 

ςυνεδριακϊν εκδθλϊςεων κακϊσ και εκδθλϊςεων  (Events) άλλων τφπων  

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ να : 

 Διακρίνει  όλουσ τουσ τφπουσ εκδθλϊςεων (Events) 
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 Αναγνωρίηει και αναλφει τθ δομι τθσ αγοράσ των επαγγελματικϊν εκδθλϊςεων 
(τουριςμοφ MICE) 

 Αναγνωρίηει και αναλφει τθ δομι τθσ ςυνεδριακισ αγοράσ 

 Διαχειρίηεται τισ ςυνιςτϊςεσ μιασ ςυνεδριακισ εκδιλωςθσ  

 Αναγνωρίηει τισ μεκόδουσ παροχισ ςυνεδριακϊν υπθρεςιϊν. 

 Ρραγματοποιεί όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ ςε όλα τα ςτάδια διοργάνωςθσ 
μιασ ςυνεδριακισ εκδιλωςθσ 

 Αξιοποιεί τθν ςφγχρονθ τεχνολογία για τθν επιτυχι διοργάνωςθ μιασ 
ςυνεδριακισ εκδιλωςθσ. 

 Χειρίηεται ςφγχρονα προγράμματα διοργάνωςθσ ςυνεδρίων (congress και e-
congress)  

 Επιλζγει τισ πλζον πρόςφορεσ μορφζσ προβολισ και προϊκθςθσ ενόσ 
ςυνεδρίου.  

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 

Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 

πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 

τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 

και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

• Αυτόνομθ Εργαςία 
• Ομαδικι Εργαςία 
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• εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και πολυπολιτιςμικότθτα  
• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
• Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
• Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Κεωρθτικι προςζγγιςθ των εννοιϊν events,businessevents και τουριςμοφ mice 
Οι επιδράςεισ  και οι επιπτϊςεισ του τουριςμοφ MICE  και ειδικότερα του ςυνεδριακοφ 

τουριςμοφ ςτον τόπο προοριςμοφ.  Στατιςτικά και θ κζςθ τθσ Ελλάδασ ςτον παγκόςμιο 

ςυνεδριακό χάρτθ.  

Τφποι και χαρακτθριςτικά των εταιρικϊν ςυναντιςεων και επιχειρθματικϊν ταξιδιϊν, 

ταξιδιϊν κινιτρων, εκκζςεων και ςυνεδρίων. Ανάλυςθ τθσ αγοράσ των επαγγελματικϊν 

εκδθλϊςεων με ζμφαςθ ςτθν ανάλυςθ τθσ αγοράσ του ςυνεδριακοφ και εκκεςιακοφ 

τουριςμοφ. Θ οργανωτικι διαδικαςία του τουριςμοφ  κινιτρων και  εκκζςεων.  

 Θ διαδικαςία ανάλθψθσ μιασ διεκνοφσ ςυνεδριακισ εκδιλωςθσ (Bidding) και ο ρόλοσ 

τωνConventionandVisitorsBureaus (CVB). Το μάρκετινγκ τθσ ςυνεδριακισ εκδιλωςθσ, οι 

πθγζσ χρθματοδότθςθσ και οι χορθγοί. 

Θ διαδικαςία πλιρουσ διοργάνωςθσ, διεξαγωγισ και απολογιςμοφ ενόσ επιςτθμονικοφ 

ςυνεδρίου:Αξιολόγθςθ και επιλογι του επαγγελματία διοργανωτιςυνεδρίων (PCO) από 

τον φορζα διοργάνωςθσ, οργανωτικι δομι του PCO, παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ από τον PCO 

και το μεταξφ τουσ ςυμβόλαιο ςυνεργαςίασ. 

Θ ςυνεργαςία του διοργανωτι ςυνεδρίων με τα ξενοδοχεία: θ διαδικαςία επιλογισ του 
ξενοδοχείου,θ πολιτικι διαπραγμάτευςθσ, θ ανάκεςθ τθσ εκδιλωςθσ και το ςυμβόλαιο 
ςυνεργαςίασ. Διεξαγωγι και απολογιςμόσ τθσ ςυνεδριακισ εκδιλωςθσ 
 
Θ Συνεργαςία του διοργανωτι ςυνεδρίων με τισ εταιρίεσ μεταφοράσ και μετακίνθςθσ 
ςυνζδρων 
Θ Συνεργαςία του διοργανωτι ςυνεδρίων με Συνεδριακά Κζντρα και Χϊρουσ (Venues).  
Σφγχρονοσ Τεχνολογικόσ Εξοπλιςμόσ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ εγκαταςτάςεων και 
εξοπλιςμοφ. H ςυνεργαςία με τισ εταιρίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ 
Θ οργανωτικι διαδικαςία του ςυνεδρίου ςε ςτάδια και χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν. 
Θ διαχείριςθ του επιςτθμονικοφ μζρουσ του ςυνεδρίου: Θ επικοινωνία με ςυνζδρουσ, 
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προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ-ςυντονιςτζσ-προζδρουσ ςτρογγυλϊν τραπεηϊν.  Ενζργειεσ 

κατά τθν διεξαγωγι του ςυνεδρίου. 

 Διαχείριςθ Κρίςεων - CrisisManagement. Ενζργειεσ μετά τθν λιξθ του ςυνεδρίου.  

Διοργάνωςθ Οικολογικϊν Συνεδρίων και Εκδθλϊςεων –GreenMeetings&Events 
 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Α΄ ΜΕΡΟ 

 Σφςτθμα καταχϊρθςθσ ςτοιχείων Σφνεδρων και ςυνοδευόμενων μελϊν  
 Σφςτθμα καταχϊρθςθσ των Ρεριλιψεων (Abstracts) των ςυγγραφζων   
 Σφςτθμα καταχϊρθςθσ Βακμολογθτϊν Ρεριλιψεων (Evaluators) και αντίςτοιχθσ 

βακμολογίασ   
 Σφςτθμα καταχϊρθςθσ των Συνεδριϊν (Sessions) και προγραμματιςμοφ τουσ ςτθ 

διάρκεια διεξαγωγισ των ςυνεδρίων, με κακοριςμό του κάκε ςυντονιςτι  
 Ραραμετρικι καταχϊρθςθ Τφπων Ραρουςίαςθσ  και καταχϊρθςθ Κεμάτων     
 Ειδικζσ αναφορζσ διαχείριςθσ ςυνεδρίων, με δυνατότθτα αποςτολισ τουσ με e-mail  
 Δυνατότθτα εξαγωγισ ςε αρχείο του Βιβλίου Ρεριλιψεων 
 Δυνατότθτα καταςκευισ ειδικϊν προςωπικϊν αναφορϊν για τθν κάλυψθ 

εξειδικευμζνων αναγκϊν των Συνεδρίων 

Β΄ ΜΕΡΟ 

 Οnline καταχϊρθςθ ςτοιχείων Συνζδρων και ςυνοδευόμενων μελϊν,  
 Δυνατότθτα καταχϊρθςθσ των ςτοιχείων Συνζδρων και ςυνοδϊν από Εταιρείεσ-

Σπόνςορεσ,  
 Online καταχϊρθςθ περιλιψεων (Abstracts), με δυνατότθτα μεταβολισ 
 Δυνατότθτα αποςτολισ εικόνων που ςυνοδεφουν τα κείμενα των περιλιψεων 
 Οnline καταχϊρθςθ Βακμολογίασ περιλιψεων από τουσ Βακμολογθτζσ, με χριςθ 

ειδικοφ προςωπικοφ κωδικοφ πρόςβαςθσ 
 Οnline εγγραφζσ (Registrations) Συνζδρων και ςυνοδευόμενων μελϊν 
 Online κρατιςεισ διαμονισ με επιλογι ςυνεργαηόμενων ξενοδοχείων ανά ςυνζδριο, 

παρζχοντασ άμεςθ ενθμζρωςθ διακεςιμότθτασ και τιμισ 
 Οnline κρατιςεισ μεταφορϊν κακοριςμζνων ανά ςυνζδριο 
 Οnline κρατιςεισ ταξιδιωτικϊν υπθρεςιϊν και εκδρομϊν κατά τθ διάρκεια του 
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ςυνεδρίου 
 Online δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςε εκδθλϊςεισ κατά τθ διάρκεια του ςυνεδρίου 
 Δυνατότθτα εγγραφϊν και κρατιςεων προςφερομζνων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν 

ςτουσ Συνζδρουσ από Εταιρείεσ-Σπόνςορεσ. 
 Κονςόλα ελζγχου κρατιςεων e-Congress & Tourism προσ τουσ χειριςτζσ τθσ 

εφαρμογισ για άμεςο ζλεγχο  
 Σφςτθμα δθμιουργίασ πλικουσ ςυνδζςεων ςε ςτατικζσ ςελίδεσ που αφοροφν το 

ςυνζδριο  

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ ςτθν τάξθ 
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ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ internet 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 

μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 

Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 

οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 

ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 

εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 

Αςκιςεισ 

 

Ομαδικι εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ 

 

Αυτοτελισ Μελζτθ  

Μελζτθ και ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ 

 

  

  

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  

(33 ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

165 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  1.Γραπτι τελικι εξζταςθ για το κεωρθτικό μζροσ του 

μακιματοσ που περιλαμβάνει: 
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Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 

Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 

Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 

Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

- Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 

- Επίλυςθ υποκετικϊν προβλθμάτων  

- Συγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ 

 

2.Ρρακτικι αποτίμθςθ δεξιοτιτων που περιλαμβάνει 

ανάλυςθ και ςχολιαςμό μελετϊν περίπτωςθσ 

 

 

 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο.Κ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Η 
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΤΟΥΛΣΤΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ  ΚΑΛ  ΡΟΛΛΤΛΚΘ 

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Ρράξεισ 3 5 

   

                                                                            Φόρτοσ Εργαςίασ            135 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
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ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΣ  ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ  

Θ διερεφνθςθ και θ κριτικι ανάλυςθ του τουριςμοφ (ςυνδυαςμόσ κεωρθτικϊν και εμπειρικϊν 
δεδομζνων) ωσ παραγωγικοφ-καταναλωτικοφ και διοικθτικοφ ςυςτιματοσ. Θ αναλυτικι διαδικαςία 
αφορά ςτθν εξζταςθ τθσ περιφερειακισ ι χωρικισ διάςταςθσ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ, 
ερευνϊντασ τθν αειφορικι διάςταςθ του τουριςτικοφ φαινομζνου και υπογραμμίηοντασ τθν 
ςθμαςία τθσ χωρικισ διάςταςθσ για τθν διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ τουριςτικισ 
ανάπτυξθσ. Επίκεντρο τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ παραμζνει θ μεγιςτοποίθςθ των κετικϊν 
επιδράςεων που απορρζουν από τθ λειτουργία του τουριςτικοφ κυκλϊματοσ, με βαςικζσ 
ςυνιςτϊςεσ, ηϊνεσ υποδοχισ και προζλευςθσ των τουριςτϊν, τουριςτικζσ επιχειριςεισ, 
τουριςτικοφσ οργανιςμοφσ, τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ, παραγωγικό κφκλωμα, ςφνολο 
εμπλεκομζνων. 

Η δηεξεχλεζε θαη ε αλάιπζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ ξφινπ ηνπ θξάηνπο ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία θαη θαη΄ 

επέθηαζε ζηελ νξηνζέηεζε/πξνζαλαηνιηζκφ ησλ παξαγσγηθψλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο 

ηελ θνηλσληθά θαη πνιηηηθά  επηζπκεηή θαηεχζπλζε. Κχξηα επηδίσμε ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε 

επεμεξγαζία θαη ε παξνπζίαζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη ησλ θνξέσλ 

άζθεζεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε επηινγή ησλ άξηζησλ ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ ζηελ ζχιιεςε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπξηζηηθήο  αλάπηπμεο θαη πνιηηηθήο, 

κεκνλσκέλα ή κέζα απφ ην πξφγξακκα νηθνλνκηθήο  αλάπηπμεο ηνπ θξάηνπο. Ο ηξφπνο άζθεζεο ηεο 

ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο απφ  εζληθνχο νξγαληζκνχο ηνπξηζκνχ ή θνξείο ηνπξηζκνχ, επηδξά άκεζα ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο ζηνλ ηχπν αλάπηπμεο ησλ δσλψλ ππνδνρήο θαη 

ελεξγνπνίεζεο  ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ωο εθ ηνχηνπ ε κνξθή άζθεζεο θαη ε ζπλζεηφηεηα 

ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, αλάγεηαη ζ’ έλα δπλακηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη άκεζα ηε ιεηηνπξγία 

θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

’ έλα παγθνζκηνπνηεκέλν  νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ε ηνπξηζηηθή πνιηηηθή αλάγεηαη ζε ζεκαληηθφηαην 

παξάγνληα,  κεγηζηνπνίεζεο ησλ σθειεηψλ ζ’ επίπεδν ηνπξηζηηθνχ θπθιψκαηνο (επηρεηξήζεηο, ηφπνο 

ππνδνρήο, εκπιεθφκελνη) θαη ζρεδηαζκνχ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 

 

Με τθν ολοκλιρωςθ  του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ ο φοιτθτισ κα είναι ικανόσ να: 

 Να αναγνωρίηει το τουριςτικό ςφςτθμα και τθ ςφγχρονθ δυναμικι του. 

 Να αναγνωρίηει το τουριςτικό διοικθτικό ςφςτθμα. 

 Να προςδιορίηει και να διακρίνει τισ  χωρικζσ ενότθτεσ ωσ τόπο διακοπϊν. 

 Να αναγνωρίηει τισ  πολιτικζσ οργάνωςθσ των χωρικϊν ενοτιτων υποδοχισ. 

 Να εξθγεί τισ  λειτουργίεσ τθν οργάνωςθ και τισ δραςτθριότθτεσ των τουριςτικϊν χωρικϊν 
ενοτιτων. 

 Να προςδιορίηει τθν  τουριςτικι ανάπτυξθ των χωρικϊν ενοτιτων υποδοχισ των 
τουριςτϊν. 
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 Να εξετάηει τισ  τουριςτικζσ επενδφςεισ, τισ εφαρμογζσ τουσ ςε τοπικό /εκνικό επίπεδο  και 
τισ επιδράςεισ τουσ. 

 Να διακρίνει τα πρότυπα τουριςτικισ ανάπτυξθσ ςε χωρικό επίπεδο και  τθν απορρζουςα 
διάρκρωςθ των τουριςτικϊν επιχειριςεων και των τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων. 

 Να εξθγεί τισ πολιτικζσ οργάνωςθσ των χωρικϊν ενοτιτων υποδοχισ των 
τουριςτϊν(παράκτια ηϊνθ, αγροτικι ηϊνθ, ορεινοί όγκοι), λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
διαδικαςίεσ τθσ παραγωγισ και τθσ υποδοχισ. 

 Να αναπτφςςει  τον τφπο διακοπϊν και αναψυχισ που μποροφν να  εφαρμοςτοφν ςτισ 
τρείσ(παράκτια, αγροτικι ηϊνθ, ορεινοί όγκοι) χωρικζσ ενότθτεσ/ηϊνεσ υποδοχισ. 

 Να  εξετάηει το  ςχεδιαςμό των χωρικϊν ενοτιτων υποδοχισ των τουριςτϊν, των 
τουριςτικϊν επιχειριςεων και των τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων. 

 Να προςδιορίηει το ςφνολο των παραμζτρων(οικονομικζσ, κοινωνικζσ, περιβαλλοντικζσ, 
νομικό και διοικθτικό πλαίςιο κλπ) που περιλαμβάνει ο ςφαιρικόσ ςχεδιαςμόσ του τόπου 
υποδοχισ των τουριςτϊν. 

 Να αναπτφςςει  τισ εφαρμογζσ και τα ςχζδια τουριςτικισ ανάπτυξθσ  και πολιτικισ ςε 
εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. 

 Να  εξετάηει  τθ  λειτουργία και τισ ςτρατθγικζσ των εκνικϊν διοικιςεων τουριςμοφ, κακϊσ 
και των φορζων τουριςτικισ πολιτικισ  με εφαρμογζσ από τθν ελλθνικι και τθ διεκνι 
εμπειρία. 

 Να εξθγεί  τθ  διοικθτικι αποκζντρωςθ και τισ αρμοδιότθτεσ που προκφπτουν ςτον 
τουριςμό. 

 Να ςυγκρίνει  τισ κεντρικζσ και αποκεντρωμζνεσ διοικιςεισ ςτον τουριςμό (ελλθνικι και 
διεκνισ εμπειρία). 

 Να εξθγεί τθ  δυναμικι που ζχουν οι διμοι ωσ τόποι υποδοχισ των τουριςτικϊν 
δραςτθριοτιτων και εγκαταςτάςεων, κακϊσ τθ δυνατότθτα εφαρμογισ εκ μζρουσ τουσ των 
πρακτικϊν τθσ πολυειδίκευςθσ και τθσ πολυαπαςχόλθςθσ. 

 Να  ςυγκρίνει  τισ  μορφζσ ςυνεργαςίασ κράτουσ και αποκεντρωμζνων διοικιςεων 
αναφορικά με τον τουριςμό και τθν υποδοχι. 

 Να κρίνει τισ  δυνατότθτεσ των ΟΤΑ, ςε ςυςχετιςμό με τον τουριςτικό τουσ 
προςανατολιςμό, για τθ ίδρυςθ ι τθ ςυμμετοχι τουσ ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ. 

 Να  ορίηει  το  γαλλικό μοντζλο ωσ προτεινόμενο μοντζλο διοικθτικισ αποκζντρωςθσ ςτον 
τουριςμό. 

 Να υποςτθρίηει τθν  αειφορία και τισ εφαρμογζσ τθσ ςε τόπουσ υποδοχισ, τουριςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τουριςτικζσ επιχειριςεισ. 

      Να προςδιορίηει το ρόλο του κράτουσ ςτθν τουριςτικι πολιτικι. 

 Να αναλφει τισ γενικζσ επιδιϊξεισ, τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ τθσ τουριςτικισ 
πολιτικισ. 

 Να αναγνωρίηει τα  μζςα και τα μζτρα τθσ τουριςτικισ πολιτικισ. 

 Να προςδιορίηει τισ ςχζςεισ που διζπουν τισ μεταβλθτζσ τθσ τουριςτικισ πολιτικισ. 
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 Να  κρίνει  το ρόλο του κράτουσ ςτθν άςκθςθ τουριςτικισ πολιτικισ. 

 Να εξετάηει τον τρόπο  προγραμματιςμοφ τθσ τουριςτικισ πολιτικισ. 

 Να εξετάηει τθ  διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ τουριςτικισ πολιτικισ. 

 Να αξιολογεί τθ ςθμαντικότθτα των μζτρων τουριςτικι πολιτικισ για του τόπουσ υποδοχισ 
των τουριςτϊν και το ςφνολο των εμπλεκομζνων ςτο τουριςτικό κφκλωμα. 

 Να εξετάηει και να  κρίνει τα μεκοδολογικά προβλιματα ταξινόμθςθσ των ρυκμιςτικϊν 
δράςεων για τον τουριςμό. 

 Να  μετρά το  βακμό  τουριςτικισ εξειδίκευςθσ τθσ χωρικισ ενότθτασ υποδοχισ και τισ 
μορφζσ άςκθςθσ τουριςτικισ πολιτικισ. 

 Να μετρά τθν επίδραςθ των μζςων και μζτρων τουριςτικισ πολιτικισ ςτθν λειτουργικότθτα, 
τον ανταγωνιςμό και τθν οικονομικι αποδοτικότθτα των τουριςτικϊν επιχειριςεων 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

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

 

• Αυτόνομθ Εργαςία 
• Ομαδικι Εργαςία 
• Λιψθ Αποφάςεων 
•       Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

• Ρροςαρμογι των παρεχομζνων γνϊςεων ςτισ ςφγχρονεσ τουριςτικζσ εξελίξεισ  

•        Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

•       Ραραγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Κεωρθτικό Μζροσ Μακιματοσ  
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Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα εςτιάηει : 

 Σε κεωρθτικά και εμπειρικά δεδομζνα του τουριςμοφ ωσ παραγωγικοφ-καταναλωτικοφ και 
διοικθτικοφ ςυςτιματοσ. 

 Στισ πολιτικζσ οργάνωςθσ και πολιτικισ των χωρικϊν ενοτιτων υποδοχισ των τουριςτϊν. 

 Στθν διαμόρφωςθ πόλων τουριςτικισ ανάπτυξθσ. 

 Στθν μελζτθ τθσ κεωρίασ τθσ «άνιςθσ ανταλλαγισ» και τθσ εφαρμογισ τθσ ςτισ ςχζςεισ 
Βορρά-Νότου, όςον αφορά τθ δθμιουργία πόλων υποδοχισ και προζλευςθσ των τουριςτϊν 

 Στθν τουριςτικι εξειδίκευςθ των τόπων υποδοχισ και τθ δυναμικι των τουριςτικϊν 
επιχειριςεων και του τουριςτικοφ τομζα. 

 Στισ επιδιϊξεισ μιασ εκνικισ  πολιτικισ τουριςτικισ ανάπτυξθσ. 

 Στον τουριςτικό ςχεδιαςμό των τόπων υποδοχισ των τουριςτϊν. 

 Στισ φάςεισ/πρότυπα τουριςτικισ ανάπτυξθσ του τόπου υποδοχισ ςε ςυςχετιςμό με τθν 
ανάπτυξθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων και τουριςτικϊν επιχειριςεων. 

 Σε μελζτεσ εφαρμογισ από τθν ελλθνικι και τθ διεκνι εμπειρία. 

 Στθν εξζταςθ τθσ περιφερειακισ ι χωρικισ διάςταςθσ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ 
(περιφζρεια, νομοί, διμοι-κοινότθτεσ, παράκτια ηϊνθ, αγροτικι ηϊνθ, ορεινοί όγκοι). 

 Στθν ςθμαςία τθσ χωρικισ διάςταςθσ για τθν διαμόρφωςθ μίασ ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ 
τουριςτικισ ανάπτυξθσ. 

 Στθν αποκζντρωςθ του τουριςμοφ και τθν λειτουργικι ζνταξθ του ςτα πλαίςια των 
αρμοδιοτιτων διαφόρων διοικθτικϊν-χωρικϊν επιπζδων, με αναφορζσ ςε ξζνα πρότυπα. 

 Στο ςυγκριτικό πλαίςιο ανάπτυξθσ τθσ διοικθτικισ δομισ και οργάνωςθσ του τουριςμοφ 
(χϊρεσ Ε.Ε). 

 Στθν μελζτθ του Γαλλικοφ μοντζλου τουριςτικισ αποκζντρωςθσ. 

 Στον ρόλο τθσ αειφορίασ ςτον τουριςμό. 

 Στθ ςθμαςία του τουριςμοφ για τισ διεκνείσ οικονομικζσ και πολιτικζσ ςχζςεισ. 

 Στουσ ςκοποφσ τουσ ςτόχουσ και τουσ φορείσ τουριςτικισ πολιτικισ. 

 Στα ςυςτατικά ςτοιχεία τουριςτικισ πολιτικισ. 

 Στισ διαδικαςίεσ διαμόρφωςθσ τουριςτικισ πολιτικισ. 

 Στα μζςα και τα μζτρα τουριςτικισ πολιτικισ. 

 Στα μοντζλα τουριςτικισ πολιτικισ. 

 Στισ ποςοτικζσ και ποιοτικζσ αναλφςεισ. 

 Στα προγράμματα τουριςτικισ πολιτικισ. 

 Στισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων τουριςτικισ πολιτικισ. 

 Στο ςυςχετιςμό διεκνϊν οικονομικϊν ςχζςεων και τουριςτικισ πολιτικισ. 

 Στθν τουριςτικι εξειδίκευςθ των τόπων υποδοχισ των τουριςτϊν και τθν άςκθςθ 
τουριςτικισ πολιτικισ. 
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Κεωρθτικό μζροσ: ςτθν Τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mails 
Χριςθ Τ.Ρ.Ε 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 60 

Αςκιςεισ 15 

Ομαδικι /Ατομικι Εργαςία 
ςε μελζτθ περίπτωςθσ.  

20 
 

Αυτοτελισ Μελζτθ 30 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

10 

  
  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ 
(27  ώρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

 
Κεωρθτικό Μζροσ: (70%) 
Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
-    Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
- Επίλυςθ Ρροβλθμάτων 
 
 
Ομαδικι/Ατομικι Εργαςία (30%) 
Ραρουςίαςθ με powerpoint 
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αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
 
 
 
 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
 

 Ανδριϊτθσ Κ. (2005) Σουριςτικι Ανάπτυξθ και χεδιαςμόσ. Εκδ. Σταμοφλθ, Ακινα. 

 Bαρβαρζςοσ Σ. (1999) Σουριςτικι Ανάπτυξθ και ΔιοικθτικιΑποκζντρωςθ. Εκδ. Ρροπομπόσ, 
Ακινα. 

 Βαρβαρζςοσ Σ. (2000) Σουριςμόσ : Οικονομικζσ Προςεγγίςεισ. (2
θ
 εκδ.), εκδ. Ρροπομπόσ, 

Ακινα. 

 Βαρβαρζςοσ Σ. (2013) Οικονομικι Σουριςμοφ, Εκδ. Ρροπομπόσ, Ακινα. 

 Cazes, G., (1992) Tourisme et Tiers  Monde. Un bilan  controverse, Harmattan, Paris. 

 Cazes, G., (1989)  Les nouvelles colonies des vacances, Harmattan, Paris. 

 Cooper C. Fletcher J., Gilbert D., Wanhill S., (2004) Tourism:Principles and Practice. Pearsons, 
London. 

 Dewailly J.M, Flament E, (2000) Le Tourisme. Sedes, Paris. 

 Διονυςοποφλου Ρ.,(2012) Ευρωπαϊκι Σουριςτικι Πολιτικι, Εκδ. Ραπαηιςθ, Ακινα. 

 Duhamel P., Sacareau I., (1998) Le Tourisme dans le monde. A. Colin, Paris. 

 Edgell L. D., et al. (2007) Tourism Policy and Planning: yesterday, today and tomorrow, 
Butterworth-Heinemann 

 Θγουμενάκθσ Ν. (2000), Σουριςμόσ και Ανάπτυξθ. Εκδ. Interbooks, Ακινα. 

 Θγουμενάκθσ Ν. (1999) Σουριςτικι Πολιτικι. Εκδ. Interbooks, Aκινα. 

 Gee C.Y (1997) International Tourism: a global perspective. W.T.O, Madrid. 

 Jafari J. (1996) The Tourism system. Ann Arbor, MI 

 Hall C. M., (2008) Tourism Planning Policies, Processes and Relationships, Second Edition, 
Pearson Education. 

 Hall C. M., (1994) Tourism and Politics-Policy, Power and Place, Jonh Wiley & Sons, England 

 Gunn C. (1994) Tourism Planning : Basics, Concepts, Cases. (3
rd

 ed..), Taylor & Francis, 
Washington D.C. 

 Inskeep E. (1991) Toursm Planning. Van Nostrand Reinhold, New York. 

 Κομίλθσ Ρ., Βαγιονισ Ν. (1999) Σουριςτικόσ χεδιαςμόσ. Εκδ. Ρροπομπόσ, Ακινα. 

 Κοκκϊςθσ Χ., Τςάρτασ Ρ. (2001) Βιϊςιμθ Σουριςτικι Ανάπτυξθκαι Περιβάλλον. Εκδ. Κριτικι, 
Ακινα. 

 Laine P (1981) Tourisme et development des collectivites. Ed. Ouvieres, Col. Nord-Sud, Paris. 

 Mathieson, A., Geoffrey, W.,(1982) Tourism, economic, physical and social impacts, 
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Longman, New York. 

 Mc Intyre G., Hetherington A., Inskeep E. (1993) Sustainabletourism development : Guide for 
local planners. W.T.O, Madrid. 

 O.M.T (2006) Tendances des marches touristiques. Madrid. 

 Richter, L. K., (1983) Tourism Politics and Political science: a case of not so benign neglect, 
Annals  of Tourism Research, 10:395-414 

 Vellas F. (2007) Economie et Politique du Tourisme International. Economica, Paris. 

 W.T.O (1994) National and regional tourism planning. Routledge, London. 
 

 
 

Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά 
 

 Τουριςτικι Επιςτθμονικι Επικεϊρθςθ 

 Τουριςτικά Κζματα 

 Annals of Tourism Research 

 Archives of Economic History 

 Cahiers  d’ Espaces 

 European Journal of Tourism Research 

 International Journal of Applied Sciences in Tourism 

 Journal of Travel Research 

 Journal of Tourism Research 

 La Documentation Francaise 

 Les Cahiers du Tourisme 

 Leisure Science 

 Revue du Tourisme 

 Revue Espaces 

 The Economist Intelligent Unit 

 Tourismes et Territoires 

 Tourism Management 

 Tourism Economics 

 Tourism Analysis 

 Tourismos 

 Tourism Issues 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΩΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ  ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ζ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ENGLISH FOR TOURISM 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

 3Κ+2ΑΡ=5  5 

   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΜΕ 

(ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΓΛΩΣΣΛΚΪΝ ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΑΓΓΛΛΚΘ ( UPPER-INTERMEDIATE TO ADVANCED) 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΛ ( ΑΓΓΛΛΚΘ )) 
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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

 Oι φοιτθτζσ με το πζρασ του μακιματοσ αναμζνεται : 

1)να είναι ικανοί να αναπτφξουν τθν ικανότθτα κατανόθςθσ και χειριςμοφ του 

επιςτθμονικοφ αγγλικοφ λόγου, προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν οι επικοινωνιακζσ και 

ακαδθμαϊκζσ ανάγκεσ τουσ  ςε περιβάλλον εργαςίασ Διοίκθςθσ Τουριςμοφ.   

2)να αναγνωρίηουν τα χαρακτθριςτικά διατυπϊςεωσ και ςυνκζςεωσ τθσ Αγγλικισ 

επιςτθμονικισ γλϊςςασ και ειδικότθτάσ τουσ και να κατανοοφν τθν αγγλόφωνθ 

βιβλιογραφία τθσ Διοίκθςθσ Τουριςμοφ. 

3)να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςυγγραφισ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, εταιρικισ 

ανακοίνωςθσ τφπου, εμπορικισ αλλθλογραφίασ (γράμμα προςφοράσ προϊόντοσ, 

παραπόνων, αναφορά προόδου εργαςιϊν), εξάςκθςθ ςε δθμόςια ςυηιτθςθ, λιξθ 

ςυνεντεφξεων, χριςθ ορολογίασ τουριςτικϊν επιχειριςεων: ξενοδοχεία, εςτιατόρια, 

τουριςτικά γραφεία, αεροπορικζσ εταιρείεσ και ςυνεδριακά κζντρα, ανάλυςθ casestudies 

Οι φοιτθτζσ κα πρζπει να εξαςκοφν τισ γλωςςικζσ δομζσ που απαιτοφνται για αυτζσ τισ 

δεξιότθτεσ. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Η διδακτζα φλη καλφπτει θεματολογία τησ ειδικότητασ των φοιτητών: 

 Advantages and Disadvantages of Tourism 

 Benefits from travelling 

 Types of holiday 

 Is eating in a restaurant a relaxing experience? 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 

Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 

πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 

τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζBenefitsσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 

και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

 Ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό και διεκνζσ περιβάλλον 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ , δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Σεβαςμόσ  ςτθ διαφορετικότθτα  και πολυπολιτιςμικότθτα 
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 Our rights when eating out 

 Food Consumption during vacation 

 New York Cafés 

 Docklands turns its attention to tourism growth 

 World Tourism Organization (general outlook) 

 Day tours 

 Information about some islands 

 Different Generations in the Western world 

 Responding in an interview 

 Curriculum Vitae 

 Vegetarianism 

 Food for thought 

 To tip or not to tip 

 Vocabulary of foods and beverages 

 Writing a research paper 

 Δίνεται φάκελοσ ςθμειϊςεων (reader) με ςυμπλθρωματικό υλικό  - κεωρία και αςκιςεισ –και 

διάφορα φυλλάδια (handouts) με κείμενα ειδικότθτασ και αςκιςεισ γραμματικισ και 

ςυντακτικοφ. Επίςθσ το βιβλίο ReviewingEnglishGrammar 

 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Στθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε.  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
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μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 

Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 

οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

Διαλζξεισ  

Διαδραςτικζσ αςκιςεισ 
ςτθν αίκουςα 
διδαςκαλίασ 

 

Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ 

 

Συγγραφι 
εργαςίασ/εργαςιϊν 
(ατομικζσ ι ομαδικζσ) 

 

Αυτοτελισ μελζτθ  

  

  

  

  

ΣφνολοΜακιματοσ  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 

Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 

Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 

Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Θ κεωρία του μακιματοσ αξιολογείται με  

- γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που 

περιλαμβάνει χοριγθςθ ερωτθματολογίων 

που καλφπτουν όλθ τθν φλθ του κάκε 

μακιματοσ και αφοροφν ςε ερωτιςεισ 

πολλαπλισ επιλογισ (multiple-choice), 

ςωςτοφ-λάκουσ(true-false), ςυμπλιρωςθ 

κενϊν(fillinthegaps), και ανάπτυξθ 

κειμζνου(textdevelopment) 

- Ραρουςίαςθ ομαδικισ εργαςίασ (20%) 
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Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

1. Jacob, M. & Strutt, P. English for International Tourism,  Coursebook Longman 

2. Mol, H. (2008)  English for Tourism and Hospitality in Higher Education Studies, 

 Coursebook, Garnet Reading 

3. Hardwick, C. English for Tourism ,British Council Specialist English [online] Available at: 

www.britishcouncil.org/professionals-specialisms-tourism-intro.htm 

4  Journal of Tourism and Leisure Studies  

5. Journal of Sustainable Tourism 

6. Journal of Travel Research 

7. Longman Dictionary of Contemporary English 

8. International Journal of Research in Tourism and Hospitality 

9.. A selection of topics from the LCCI Spoken English for Tourism Syllabus 

( at the professor”s discretion) 

10.. Selected material from textbooks, newspaper articles, journals, brochures, advertisements,  

tourist information leaflets ( at the professor”s discretion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.britishcouncil.org/professionals-specialisms-tourism-intro.htm
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΣΔΟΚΕ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Η 

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΕΛΡΤΩΣΘΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΛΣΜΟ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ 

απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 

ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Εργαςτιριο 2Κ + 2Ε 4 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ 

και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 

περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

ΜΕΥ  και Ανάπτυξθσ  Δεξιοτιτων 
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γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν 

επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
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ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΣ  ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ  
 
Θ ςφνδεςθ δεξιοτιτων, τεχνικϊν και επιςτθμονικϊν γνϊςεων (γενικϊν και 

εξειδικευμζνων), θ οποία επιτυγχάνεται μζςα από τθν ςφνκεςθ/ανάλυςθ ενόσ κζματοσ 

προςκείμενο ςτθν επιςτθμονικι τουριςτικι κεματολογία και τισ εκπαιδευτικζσ / 

μακθςιακζσ δομζσ του Τμιματοσ. Επιςτθμονικζσ γνϊςεισ και τεχνικζσ δεξιότθτεσ 

οριοκετοφνται από ζνα παιδαγωγικό πλαίςιο το οποίο προςδιορίηει και τον 

τρόπο/διαδικαςία παρουςίαςθσ των εργαςιϊν. Κφρια επιδίωξθ του μακιματοσ είναι να 

παρουςιάςει ςτουσ ςπουδαςτζσ τθν μεκοδολογία, εκπόνθςθσ και παρουςίαςθσ μίασ 

επιςτθμονικισ εργαςίασ, κάνοντασ χριςθ του ςυνόλου των επιςτθμονικϊν γνϊςεων και 

τεχνικϊν δεξιοτιτων που αποκόμιςαν κατά τθν διάρκεια των προθγοφμενων ζξι εξαμινων. 

Βαςικά το μάκθμα, Μελζτεσ Ρερίπτωςθσ ςτον Τουριςμό,  αποςκοπεί να προετοιμάςει τουσ 

ςπουδαςτζσ, για τθν εκπόνθςθ τθσ πτυχιακισ τουσ εργαςίασ, και να τουσ ειςαγάγει ςτο 

ςκεπτικό τθσ ζρευνασ κακϊσ και ςτθν μεκοδολογία ςυγγραφισ μεταπτυχιακοφ τφπου 

εργαςιϊν ς’ ζνα επόμενο ςτάδιο.   

Με τθν ολοκλιρωςθ   του  ςυγκεκριμζνου μακιματοσ ο φοιτθτισ  κα είναι ικανόσ  :  

 Να αναγνωρίηει τθ  μεκοδολογία εκπόνθςθσ μίασ επιςτθμονικισ εργαςίασ. 

 Να εξετάηει  τισ  ςφγχρονεσ εξελίξεισ του τουριςτικοφ τομζα και τθσ τουριςτικισ 
βιομθχανίασ. 

 Να αναπτφςςει ηθτιματα που αφοροφν ςτθν  απαςχόλθςθσ ςτον τουριςτικό τομζα 
μζςω ςτοχευμζνων διαλζξεων. 

 Να  παράγει  μια ευρεία κεματολογία για ηθτιματα που άπτονται τθσ διοίκθςθσ, τθσ 
οργάνωςθσ και τθσ διαχείριςθσ τουριςτικϊν επιχειριςεων, κακϊσ και τθσ τουριςτικισ 
ανάπτυξθσ. 

 Να  εκτιμά  τισ δυνατότθτζσ  του για αποτελεςματικι ςυμμετοχι ςε ομάδεσ εργαςίασ. 

 Να  ςχεδιάηει  τθν διεξαγωγι  ζρευνασ  ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ (ξενοδοχειακζσ  
επιχειριςεισ, τουριςτικά γραφεία, TourOperators, μικρομεςαίεσ τουριςτικζσ 
επιχειριςεισ, επιχειριςεισ εναλλακτικϊν και ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ, οργανιςμοφσ 
τουριςμοφ κλπ). 

 Να οργανϊνει το  ςυςχετιςμό τθσ ζρευνασ με τισ περιπτϊςεισ εφαρμογισ(τουριςτικζσ 
επιχειριςεισ). 

 Να ςχεδιάηει τον κακοριςμό των κυρίων ςταδίων ςυγγραφισ τθσ εργαςίασ, τόςο όςον 
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αφορά το κεωρθτικό μζροσ όςο και το ερευνθτικό ςτο εςωτερικό των τουριςτικϊν 
επιχειριςεων. 

 Να οργανϊνει τθν  αναηιτθςθ και τθ χριςθ διεκνϊν και ελλθνικϊν βιβλιογραφικϊν 
πθγϊν. 

 Να  αξιολογεί  τθ  λειτουργία και τθ διοίκθςθ των τουριςτικϊν επιχειριςεων, μζςα από 
τθν ζρευνα πεδίου. 

 Να  υποςτθρίηει τθ   διαμόρφωςθ ενόσ πλάνου και τθν τελικι ςυγγραφι τθσ εργαςίασ. 

 Να ςυγκρίνει τισ ςχζςεισ που διαμορφϊνονται μεταξφ πρακτικϊν 
εφαρμογϊν(επιχειριςεισ) και επιςτθμονικϊν  κεωριϊν. 

 Να αξιολογεί και να μετρά τισ ςυνκικεσ τθσ τουριςτικισ αγοράσ , τισ ςτρεβλϊςεισ τθσ  
και τθν αναγκαιότθτα επιςτθμονικισ προςζγγιςισ τθσ. 

 Να ορίηει τον  τρόπο δθμόςιασ παρουςίαςθσ  με χριςθ powerpoint, τθσ εργαςίασ του 
ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα(περίπου 20 λεπτά. Θ παρουςίαςθ αφορά ςτο 
κεωρθτικό μζροσ, ςτθ μεκοδολογία και ςτα αποτελζςματα ζρευνασ τθσ εργαςίασ του, 
ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να προκφπτει ζνασ κριτικόσ και εποικοδομθτικόσ  διάλογοσ μεταξφ 
των φοιτθτϊν. 

 Να υποςτθρίηει και να εφαρμόηει τθ  χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν για τθν εκπόνθςθ 
τθσ εργαςίασ. 

 Να υποςτθρίηει και να εφαρμόηει τθ  χριςθ  εξειδικευμζνων προγραμμάτων Θ/Υ που 
χρθςιμοποιοφνται ςτα εργαςτιρια τθσ κατεφκυνςθσ,  ςχετικά με τθ διεξαγωγι  
ζρευνασ  ςε κζματα διαχείριςθσ και λειτουργίασ των τουριςτικϊν επιχειριςεων. 
 

 

 
Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ 

(όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε 

ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ 

δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 

χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  
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Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

• Αυτόνομθ Εργαςία 

• Ομαδικι Εργαςία 

• Λιψθ Αποφάςεων 

• Ρροςαρμογι των παρεχομζνων γνϊςεων ςτισ ςφγχρονεσ τουριςτικζσ εξελίξεισ           

•       Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

•       Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

•       Ραραγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

Κεωρθτικό Μζροσ Μακιματοσ  

 Ανάκεςθ ςε ςπουδαςτζσ που βρίςκονται ςτο ζβδομο (προτελευταίο) εξάμθνο 

ςπουδϊν να εκπονιςουν και να παρουςιάςουν επιςτθμονικζσ εργαςίεσ που 
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ςχετίηονται με το αντικείμενο των ςπουδϊν τουσ.  Θ παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ 

ακολουκείται από ανοικτι ςυηιτθςθ, όπου αςκείται κριτικι ς’ εννοιολογικό και 

μεκοδολογικό επίπεδο, τίκενται προβλθματιςμοί και επιχειρείται θ διερεφνθςθ και θ 

επίλυςθ δυςνόθτων ςθμείων και αποριϊν. 

Ριο ςυγκεκριμζνα το μάκθμα Μελζτεσ Ρερίπτωςθσ ςτον Τουριςμό εςτιάηει : 

 Στθν μεκοδολογία εκπόνθςθσ μίασ επιςτθμονικισ εργαςίασ. 

 Στουσ διερεφνθςθ μίασ ςειράσ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθν ςυγγραφι τθσ.  

 Στθν υιοκζτθςθ μεκόδων εργαςίασ και κανόνων ςυναφϊν με τον επιςτθμονικό 
προςανατολιςμό των εργαςιϊν. 

 Στθν εφαρμογι αποτελεςματικϊν μεκόδων ζρευνασ. 

 Στον κακοριςμό των κυρίων ςταδίων ςυγγραφισ, τον προςδιοριςμό των 
δυςκολιϊν και τθν ανάδειξθ των προτεινόμενων λφςεων ςτα πλαίςια μίασ 
ολοκλθρωμζνθσ ςυλλογιςτικισ. 

 Στον προςανατολιςμό των ςπουδαςτϊν ςε γνωςτικά αντικείμενα και δεξιότθτεσ 
που πρόςκεινται πλθςιζςτερα των ενδιαφερόντων τουσ. 

 Στθν αναηιτθςθ και ςτθν χριςθ διεκνϊν και ελλθνικϊν βιβλιογραφικϊν πθγϊν. 

 Στθν επεξεργαςία ενόσ αρχικοφ πλάνου ςυγγραφισ και ςτθν οριςτικοποίθςθ ενόσ 
τελικοφ. 

 Στθν ςυγγραφι/εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ. 

 Στον τρόπο παρουςίαςθσ τθσ εργαςίασ και υποςτιριξθσ των κφριων ςθμείων 

ανάλυςθσ κακϊσ και του μεκοδολογικοφ και ερευνθτικοφ πλαιςίου. 

Εργαςτθριακό Μζροσ  Μακιματοσ 

Το εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ περιλαμβάνει τθν εποπτευόμενθ 

εφαρμογι των τεχνικϊν τθσ διοίκθςθσ- διαχείριςθσ των διαφόρων τφπων 

τουριςτικϊν επιχειριςεων, και οργανιςμϊν ,μζςα από τθν άςκθςθ επιςτθμονικισ 

ζρευνασ(ςυναφισ επιςτθμονικι βιβλιογραφία) και ζρευνασ πεδίου(επιχειριςεισ). 

Στα παραπάνω κα πρζπει να ςθμειωκεί  ότι κατά περίπτωςθ (ομαδικζσ εργαςίεσ), 

γίνεται χριςθ των εργαςτθρίων Θ/Υ τθσ κατεφκυνςθσ, κακϊσ και των ςχετικϊν με 

τθ διοίκθςθ των τουριςτικϊν επιχειριςεων προγραμμάτων. 

 



 

316 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Κεωρθτικό μζροσ: ςτθν Τάξθ 

Εργαςτθριακό μζροσ : εφαρμογζσ γφρω από τα 

ερευνθτικά ηθτιματα που άπτονται των μελετϊν 

περίπτωςθσ ςτον τουριςμό. 

 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ με e-mails 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 

τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, εμινάρια, 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 

Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 

Πρακτικι (Σοποκζτθςθ), Κλινικι 

Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

20 
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Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 

διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), υγγραφι εργαςίασ / 

εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 

του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 

μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ 

εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να 

αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

Ομαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Εκπιαδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

10 

Αυτοτελισ Μελζτθ 60 

Εργαςτιριο 30 

Σφνολο Μαθήματοσ  

(33  ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

165 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

 

Κεωρθτικό Μζροσ: (50%) 

Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 

- Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 

- Επίλυςθ Ρροβλθμάτων 

-    Ερωτιςεισ Ρολλαπλισ Επιλογισ 

 

Εργαςτθριακό  Μζροσ : (50%) 

- Γραπτι Εργαςία(Ομαδικζσ/Ατομικζσ). 
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Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά 

προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 

προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Κεωρθτικι, ερευνθτικι προςζγγιςθ (35%) 
- Δθμόςια  Ραρουςίαςθ (10%) 
- Συμμετοχι φοιτθτϊν ςε δθμόςια ςυηιτθςθ και 

κριτικι προςζγγιςθ κφριων κεωρθτικϊν  και 
ερευνθτικϊν ηθτθμάτων (5%) 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 Βαρβαρζςοσ Σ. (2013) Οικονομικι του Σουριςμοφ : Εννοιολογικζσ,κεωρθτικζσ και 
μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ, (β’ ζκδοςθ), Εκδ. Ρροπομπόσ, Ακινα. 

 Βαρβαρζςοσ Σ. (1999) Σουριςτικι Ανάπτυξθ και ΔιοικθτικιΑποκζντρωςθ.Εκδ. 
Ρροπομπόσ, Ακινα. 

 Θγουμενάκθσ Ν. (1999) Σουριςτικι Πολιτικι. Εκδ. Interbooks, Aκινα. 

 Κοκϊςθσ Χ., Τςάρτασ Ρ. (2001) Βιϊςιμθ τουριςτικι ανάπτυξθ και περιβάλλον. 
Κριτικι, Ακινα. 

 Λαγόσ Δ., (2005) Σουριςτικι οικονομικι. Κριτικι, Ακινα. 

 Λαλοφμθσ Δ., οφπασ Β. (1998) Διοίκθςθ τουριςτικϊν επιχειριςεων. ταμοφλθσ, 
Ακινα. 

 Λφτρασ Ρ. (1988) Σουριςτικι ψυχολογία. Interbooks, Ακινα 

 Λφτρασ Ρ. (1987) Σουριςτικι Κοινωνιολογία. Interbooks, Ακινα. 

 Μοίρα Ρ., Μυλωνόπουλοσ Δ. (2007) Θ τεχνικι τθσ ςυγγραφισ εργαςίασ ςτον 
τουριςμό. Interbooks,  Ακινα.  
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 Ραυλίδθσ Ρ., (1993) Ξενοδοχειακό μάρκετινγκ. Ακινα. 

 Vellas F. (2007) Economie et Politique du Tourisme International. Economica, Paris. 

 Cooper C. Fletcher J., Gilbert D., Wanhill S., (2004) Tourism:Principles and Practice. 
Pearsons, London. 

 Dewailly J.M, Flament E, (2000) Le Tourisme. Sedes, Paris. 

 Duhamel P., Sacareau I., (1998) Le Tourisme dans le monde. A. Colin, Paris. 

 Gee C.Y (1997) International Tourism: a global perspective. W.T.O, Madrid. 

 Gunn C. (1994) Tourism Planning : Basics, Concepts, Cases. (3rd ed..), Taylor & 
Francis, Washington D.C. 

 Jafari J. (1996) The Tourism system. Ann Arbor, MI 

 Hall C. M., (2008) Tourism Planning Policies, Processes and Relationships, Second 
Edition, Pearson Education. 

 Inskeep E. (1991) Toursm Planning. Van Nostrand Reinhold, New York. 

 Κομίλθσ Ρ., Βαγιονισ Ν. (1999) Σουριςτικόσ χεδιαςμόσ. Εκδ. Ρροπομπόσ, Ακινα. 

 Κοκκϊςθσ Χ., Τςάρτασ Ρ. (2001) Βιϊςιμθ Σουριςτικι Ανάπτυξθκαι Περιβάλλον. Εκδ. 
Κριτικι, Ακινα. 

 Laine P (1981) Tourisme et development des collectivites. Ed. Ouvieres, Col. Nord-
Sud, Paris. 

 Mathieson, A., Geoffrey, W.,(1982) Tourism, economic, physical and social impacts, 
Longman, New York. 

 Mc Intyre G., Hetherington A., Inskeep E. (1993) Sustainabletourism development : 
Guide for local planners. W.T.O, Madrid. 

 O.M.T (2006) Tendances des marches touristiques. Madrid. 

 Stabler M. J., Papatheodorou A., Sinclair M. T.,(2010), The economics of Tourism 
(second edition) , Routledge, London 

 W.T.O (1994) National and regional tourism planning. Routledge, Lond 
. 

Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά 

 

 Τουριςτικι Επιςτθμονικι Επικεϊρθςθ 

 Τουριςτικά Κζματα 

 Annals of Tourism Research 

 Archives of Economic History 

 Cahiers  d’ Espaces 
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 European Journal of Tourism Research 

 International Journal of Applied Sciences in Tourism 

 Journal of Travel Research 

 Journal of Tourism Research 

 La Documentation Francaise 

 Les Cahiers du Tourisme 

 Leisure Science 

 Revue du Tourisme 

 Revue Espaces 

 Theoros 

 The Economist Intelligent Unit 

 Tourismes et Territoires 

 Tourism Management 

 Tourism Economics 

 Tourism Analysis 

 Tourismos 

 Journal of Tourism Research 
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο.Κ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ  ΤΟΥΛΣΜΟΥ 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Η 
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΕΩΛΕΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ. ΤΑΞΛΔΛ ΚΑΛ  ΤΑΞΛΔΛΟΓΑΦΛΑ 

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Ερευνθτικι Εργαςία 3 5 

                                     Θεωρία – Εργαςτήριο     

                                                           Φόρτοσ Εργαςίασ           135 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
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Σν κάζεκα σο πξνο ηνλ ηχπν ηνπ,  εληάζζεηαη ζηα καζήκαηα ππνβάζξνπ θαη 

πεξηιακβάλεη  εμεηδηθεπκέλεο  έλλνηεο, αξθεηά ζχλζεηεο σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε  θαη 

ηελ εξκελεία ηνπο, πνπ δηέπνπλ  ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο έλλνηαο ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ζηα πιαίζηα κηαο δηαρξνληθήο πξνζέγγηζήο ηνπο.  Βαζηθά απνζθνπεί λα  

δηεξεπλήζεη   ηε κεηακφξθσζε  ηνπ ηαμηδηνχ ζηελ πξψηε χιε ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο, κέζα απφ έλα πξίζκα φπνπ ζπλαληψληαη εζλνινγία, θηινζνθία θαη 

ηαμηδησηηθή ινγνηερλία. 

Η χιε ηνπ καζήκαηνο ζηνρεχεη: 

 Πρώτον λα δηακνξθψζεη έλα νινθιεξσκέλν γλσζηηθφ πεδίν γηα ηνπο θνηηεηέο, 

δηαξζξσκέλν κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ πνιπζπλζεηφηεηα  θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ 

θαη θαη’ επέθηαζε ηηο ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, εθφζνλ ε έλλνηα  «ηνπξηζκφο» 

κπνξεί λα ιάβεη πνηθίιεο εξκελείεο, αλάινγα κε ην πεδίν αλάιπζεο θαη έξεπλαο ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη. ην ίδην αθξηβψο πιαίζην εκπίπηεη θαη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

έλλνηαο ηνπ ηαμηδηνχ σο «πξψηεο χιεο» ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Όκσο απηφ επηρεηξείηαη κέζα απφ ηηο αζηείξεπηεο πεγέο ηεο ηαμηδηνγξαθίαο, ε νπνία 

επηρεηξεί κέζα απφ ην δηθφ ηεο νπηηθφ πεδίν λα πξνζεγγίζεη ηηο έλλνηεο ηνπ ηαμηδηνχ 

θαη ηνπ ηαμηδηψηε, ν νπνίνο ζηελ ζχγρξνλε επνρή έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ 

ηνπξίζηα. 

Γεύτερον  λα θαηαλνεζεί πιήξσο, ε ζθαηξηθή πξνζέγγηζε θαη νξηνζέηεζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ, θαη ε δηαρξνληθή εμέιημή ηνπ απφ ηα «ηαμίδηα ησλ νιίγσλ», 

ηνλ αξηζηνθξαηηθφ ηνπξηζκφ ησλ εηζνδεκαηηψλ ηνπ 18
νπ

 θαη ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζηνλ 

καδηθφ παξαζεξηζηηθφ/ειηνθεληξηθφ ηνπξηζκφ ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Να δηαπηζησζεί φηη 

βαζκηαία ν «θαιφο ηαμηδηψηεο» ή ν «επθπήο ηνπξίζηαο» έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ 

έλαλ αλεθπαίδεπην ηνπξίζηα, ν νπνίνο απαηηεί ηδηαίηεξεο κειέηεο, ηφζν ζηα πιαίζηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, φζν θαη ησλ εθαξκνδφκελσλ ηνπξηζηηθψλ 

πνιηηηθψλ, ηφζν σο θαηαλαισηήο φζν θαη σο επηζθέπηεο ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο 

ππνδνρήο.. Ιδηαίηεξε κλεία γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο έρεη θάλεη ε ηαμηδηνγξαθία. 

 

Η γλψζε θαη ε εκβάζπλζε ζηελ κειέηε ησλ ηαμηδηψλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη ε 

θαηαλφεζε θαη ε εξκελεία ησλ κεραληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, 

νθείινπλ λα ιακβάλνπλ  ππφςε ηελ ζπλζεηφηεηά ηνπο. Η ηαμηδηνγξαθία 

αλαθεξφκελε ζε  ηαμηδησηηθέο αθεγήζεηο θαη δηεγήζεηο θαζψο θαη ζηελ ηαμηδησηηθή 

ινγνηερλία ζπρλά αλαιχεη θαη παξνπζηάδεη κε έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν αιιά 

πνιχ πην παξαζηαηηθά ην ηαμίδη θαζψο θαη ηα «ππνθείκελα» ηνπ ηαμηδηνχ, ηνπο 
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ηαμηδηψηεο θαη ηνπο ηνπξίζηεο. πλήζσο απηή ε πξνζέγγηζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνπο θνηηεηέο, ζπζρεηίδνληαο ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη 

απφ άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, κε ηελ δηαρξνληθή κειέηε  φρη κφλν ησλ ελ ιφγσ 

«ππνθεηκέλσλ», κε ηελ βνήζεηα ηεο ηαμηδηνγξαθίαο, αιιά  θαη ηε ρξήζε ησλ ελλνηψλ 

ρψξνο θαη ηφπνο ζην ηαμίδη, θαη ζηνλ ηνπξηζκφ. 

Σν ζπλνιηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηνπ καζήκαηνο θαη ε πξφζιεςε γλψζεσλ απφ 

ηνπο θνηηεηέο, ζηνρεχεη λα δηακνξθψζεη ηελ αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή ηνπο ζθέςε 

ζηελ κεζνδνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε βαζηθέο αξρέο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ ηαμηδηνχ, 

ψζηε νη θνηηεηέο λα θαηαλννχλ θαη λα κπνξνχλ λα εκβαζχλνπλ ζε βαζηθέο 

κεζνδνινγηθέο αξρέο θαη ηερληθέο αλάιπζεο ελλνηψλ φπσο : 

ζεψξεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ησλ ηαμηδηψλ θαη βαζκφο πξνζέγγηζήο ηνπ 

κε άιια πεδία έξεπλαο, φπσο ηαμηδησηηθή ινγνηερλία, εζλνινγία, θνηλσληνινγία, 

ηππνινγίεο ηνπξηζκνχ, ηππνινγίεο ηνπξηζηψλ,  ηππνινγίεο ηαμηδηψλ, ηππνινγίεο 

ηαμηδησηψλ,  θιπ 

Σν ελλνηνινγηθφ πεδίν ηεο αλάιπζεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ηαμηδηψλ, σο έλα 

ζχλνιν ζπληνληζκέλσλ έξγσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ελφο 

αξηζκνχ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ, νξίδεη θαη νξηνζεηεί ην πιαίζην φρη κφλν αλάπηπμεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπξηζκνχ, αιιά θαη ηνπ ρψξνπ θαη ησλ 

θνηλσληψλ ππνδνρήο. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν ηνπ αλζξψπνπ. Ωο εθ ηνχηνπ απψηεξνο 

ζηφρνο είλαη, νη έλλνηεο ηαμίδη, ηαμηδηψηεο, ηνπξηζκφο, ηνπξίζηαο κε ηελ βνήζεηα ηεο 

ηαμηδηνγξαθίαο λα αλαδείμνπλ ηνλ αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ν νπνίνο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί εμνκαιπληηθά ζε ζρέζε κε ηνλ 

«ζθιεξφ» φξν ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. 

Σν ζπλνιηθφ  κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηνπ καζήκαηνο θαη ε πξφζιεςε γλψζεσλ απφ 

ηνπο θνηηεηέο ζηνρεχεη λα δηακνξθψζεη, κε ηέηνην ηξφπν ηελ ζθέςε ησλ θνηηεηψλ, 

ψζηε: 

Πρώτονλα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαλννχλ ηηο πνιιαπιέο εξκελείεο θαη πηπρέο 

ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ, ιακβάλνληαο σο βαζηθή αξρή φηη πέξα απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαη ηερλνθξαηηθέο πξνζεγγίζεηο έλαο κεγάινο αξηζκφο ηαμηδησηηθψλ 

ινγνηερλψλ , θηινζφθσλ, κεγάισλ ηαμηδεπηψλ θιπ κπφξεζαλ λα παξέρνπλ κηα  

δηεπξπκέλε αληίιεςε γηα ην ηαμίδη, ην πεξηερφκελν θαη ηελ πξννπηηθή ηνπ. 

Γεύτερον λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ θαη λα κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ έλαλ αξηζκφ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ηαμίδη, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ αιιάμεη θαη 

πνιιαπιαζηαζηεί κε ηελ κεηεμέιημε ηνπ ηαμηδηνχ ζε «ηνπξηζηηθή βηνκεραλία».  

Σρίτον λα κπνξεί λα αλαιχζεη ηνλ ηξφπν αληίιεςεο θαη πξνζέγγηζεο ηνπ ηαμηδηνχ 

θαη ηνπ ηνπξηζκνχ, απφ ηαμηδηνγξάθνπο ζχγρξνλνπο θαη παιαηνχο, νη νπνίνη ζε 
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κεγάιν βαζκφ βνήζεζαλ ζηελ εμέιημε ηνπ ηαμηδηνχ θαη ζηελ κεηαηξνπή ηνπ 

ηαμηδηψηε ζε ηνπξίζηα. 

Με  ηελ  επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε 

ζέζε: 

 Να θαηαλννχλ  ηελ δηαρξνληθή επηζθφπεζε ησλ εμειηθηηθψλ θάζεσλ ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ θαζψο θαη  ηηο  ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο,  ηηο 

ηδηνκνξθίεο, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

  Να δηαθξίλνπλ ηηο ηππνινγίεο ηα ραξαθηεξηζηηθά, θαη ηελ κνξθή ησλ δνκψλ 

ηεο ππνδνρήο. 

 Να  θαηαλννχλ ηηο έλλνηεο, ηαμίδη, λνκηκνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ, θψδηθαο 

εζηθήο δενληνινγίαο. 

 Να  δηαθξίλνπλ θαη λα  εθηηκνχλ ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ θαζψο θαη ηεο 

αηζζεηηθήο ζην ηαμίδη. 

 Να  θαηαλννχλ ηηο έλλνηεο ηνπ ρξφλνπ,  ησλ ζπλφξσλ, ησλ δηαβαηεξίσλ, ησλ 

ηαμηδησηηθψλ δηαδξνκψλ, ησλ ηαμηδησηηθψλ νδεγψλ. 

 Να αλαγλσξίδνπλ  ηνπο ηαμηδηψηεο ζπγγξαθείο, ηνπο ινγνηέρλεο ηαμηδηψηεο 

θαη λα αλαθέξνληαη ζην έξγν ηνπο.  

 Να ηαμηλνκνχλ ηηο θαηεγνξίεο ηαμηδησηψλ. 

 Να θαηαλννχλ  ηε ζεκαζία ησλ κπζηηθψλ ηαμηδηψλ ζηελ αλαθάιπςε λέσλ 

ηνπξηζηηθψλ ηφπσλ, αιιά θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηε ςπρνζχλζεζε απηψλ ησλ 

ηαμηδησηψλ. 

 Να εθηηκνχλ ην ξφιν ησλ αζηηθψλ ηαμηδησηψλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ 

ηνπξηζκνχ. 

 Να δηαθξίλνπλ ην ζχκπαλ ηνπ ηαμηδηψηε, θαη λα θαηαλνήζνπλ ηη ξφιν ηνπ 

κεηακθηεζκέλνπ ηαμηδηψηε ζηελ ηαμηδηνγξαθία. 

  Να αλαιχνπλ ηηο έλλνηεο αξηζηνθξαηηθφο ηνπξηζκφο, ειηνθεληξηθφο 

ηνπξηζκφο, πνιηηηζκφο κηαο κπζηθήο θαηαλάισζεο, παξαζεξηζηήο ηνπξίζηαο 

θιπ 

 Να  ζπγθξίλνπλ ηηο έλλνηεο ηαμηδηψηεο θαη ηνπξίζηαο. 

 Να κπνξνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ δηακνξθψλεη ε 

ηαμηδηνγξαθία, φρη κφλν γηα ηνπο ηφπνπο αιιά θαη ηνπο εηδηθνχο 

ραξαθηεξηζκνχο πνπ πθίζηαηαη ν ηνπξίζηαο απφ ηηο απαξρέο ηεο 

καδηθνπνίεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ. 

 Να αμηνινγνχλ ηηο ππάξρνπζεο πξνζεγγίζεηο κεηαμχ ηνπξίζηα θαη ηαμηδηψηε 
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ζηα πιαίζηα ηεο ππάξρνπζαο ηαμηδηνγξαθίαο. 

 Να ζπλζέηνπλ λέεο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ ηχπσλ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ. 

 Να πξνηείλνπλ ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην πξνζέγγηζεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ 

ηαμηδηψλ, απφ ηελ πιεπξά ηεο ηαμηδηνγξαθίαο. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

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

 

• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ και δθμιουργικισ ςκζψθσ για τθν ανάπτυξθ πρωτότυπων 
ιδεϊν 

•        Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και  ςφνκεςθ  δεδομζνων  και  πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ 
ςφγχρονων επιςτθμονικϊν εργαλείων για τθν επίλυςθ προβλθμάτων. 

•Αυτόνομθ Εργαςία 
• Ομαδικι Εργαςία 
•  Λιψθ Αποφάςεων 
•  Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό Ρεριβάλλον 

•        Ρροςαρμογι των παρεχομζνων γνϊςεων ςτισ ςφγχρονεσ τουριςτικζσ εξελίξεισ       

•        Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

•        Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

•        Ραραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν και χειριςμόσ πολφπλοκων κεμάτων 

•Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ ςκζψθσ και διατφπωςθ κρίςεων 

•        Ανάπτυξθ ικανοτιτων για διάχυςθ του πρωτότυπου επιςτθμονικοφ και ερευνθτικοφ 
ζργου . 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
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Θεσξεηηθφ Μέξνο Μαζήκαηνο  

Σν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα εζηηάδεη : 

 ηηο ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζηηο πξνζπάζεηεο νξηνζέηεζεο ην 

ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ. 

 ην ηαμίδη. 

 ηηο ηππνινγίεο ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηνπ  ηαμηδηψηε. 

 ηελ δηακφξθσζε ελφο θψδηθα εζηθήο δενληνινγίαο ηνπ ηαμηδηνχ. 

 ηελ εκπεηξία, ην ζηφρν, ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ, ζην ηαμίδη πάζνο. 

 ηε έλλνηα ηνπ ρψξνπ ζην ηαμίδη. 

 ηελ ζεκαζία ηεο ηαμηδησηηθήο ινγνηερλίαο γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ ρψξνπ 

θαη ζπλεπψο ηελ δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ηαμηδησηηθψλ ξνψλ. 

 ηελ ηαμηδηνγξαθία θαη ηνλ ξφιν ησλ ηαμηδησηψλ ζπγγξαθέσλ ζηελ 

αλαθάιπςε ηνπ θφζκνπ.. 

 ηηο ηαμηδησηηθέο δηαδξνκέο. 

 ηνλ ηαμηδησηηθφ κχζν ηνπ Φηιέα Φνγθ θαη ηνπ Ρνβηλζψλα Κξνχζνπ. 

 ηα κπζηηθά ηαμίδηα, ζηηο έλλνηεο ηεο απνπζίαο θαη ηεο απφδξαζεο. 

 ηνλ θφζκν ηνπ flaneur. 

 ην εηεξφθιεην ζχκπαλ ηνπ ηαμηδηψηε θαη ζηνλ απνινγηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ. 

 ηνλ θξπθφ ηαμηδηψηε. 

 ηνλ αξηζηνθξαηηθφ ηνπξηζκφ. 

 ηνλ ειηνθεληξηθφ ηνπξηζκφ. 

 ηνλ πνιηηηζκφ κηαο κπζηθήο θαηαλάισζεο. 

 ηνλ παξαζεξηζηή ηνπξίζηα θαη ζηνλ κχζν ηνπ ρακέλνπ παξάδεηζνπ. 

 ηηο ηππνινγίεο ηνπ ηνπξίζηα θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 ηα παξάδνμα ηνπ ηνπξίζηα. 

 ηνλ ηαμηδηψηε, ηνλ θαιφ θαη ηνλ θαθφ ηνπξίζηα, σο απφξξνηα ηνπ 

ηερλνθξαηηθνχ πνιηηηζκνχ. 

 ηηο ηαμηδησηηθέο αλαδεηήζεηο θαη αληαγσληζκνχο. 

 ηελ ηνπξηζηηθή δηαθήκηζε θαη ζηνπο ηαμηδησηηθνχο νδεγνχο. 

 ηελ ζχγθξηζε ηαμηδηψηε-ηνπξίζηα κέζα απφ ηηο αλαθνξέο ηεο 

ηαμηδηνγξαθίαο. 
 Σθμείωςθ. Πλεσ οι παραπάνω ενότθτεσ αναλφονται αυςτθρά ςτα πλαίςια τθσ 
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ταξιδιογραφίασ. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Κεωρθτικό μζροσ: Διαλζξεισ ςτθν Τάξθ 

 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω  ΤΡΕ ςτθ 
διδαςκαλία και ςτθν  Επικοινωνία  με  τουσ φοιτθτζσ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 40 

Αςκιςεισ  πεδίου που 
εςτιάηουν ςτθν εφαρμογι 
μεκοδολογιϊν και 
ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ ςε μικρότερεσ 
ομάδεσ φοιτθτϊν και 
ερευνθτικι εργαςία. 

15 

Άςκθςθ πεδίου  που 
εςτιάηει ςτθν παρουςίαςθ 
ειδικϊν αςκιςεων με 
πραγματικά δεδομζνα που 
ςχετίηονται με τθν 
οικονομικι του τουριςμοφ 
και των επιχειριςεων 
φιλοξενίασ. 

15 
 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 
με προςζγγιςθ και 
αναλυτικι ςυηιτθςθ 
πικανϊν ηθτθμάτων 
εφαρμοςμζνου 
χαρακτιρα. 

8 

Ατομικι Εργαςία ςε μελζτθ 
περίπτωςθσ. 
 

20 

Μελζτθ  και ανάλυςθ 7 
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βιβλιογραφίασ 

Αυτοτελισ Μελζτθ                       30 
  

  

Σφνολο Μαθήματοσ 
(27 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

135 

 

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

 
Λ )Γραπτι εξζταςθ : (60%) 
 
Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ  κρίςθσ   
- Επίλυςθ Ρροβλθμάτων ςχετικϊν με τισ μεταβλθτζσ 

και τουσ παράγοντεσ που ςυνκζτουν τουσ 
μθχανιςμοφσ ερμθνείασ και λειτουργίασ  τθσ 
οικονομικισ του τουριςμοφ και τθσ  φιλοξενίασ. 

-     Συγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων  και εμπειρικϊν 
εφαρμογϊν. 
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ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Το μάκθμα αποςκοπεί ςτθ μφθςθ του φοιτθτι ςτο πολυςχιδζσ περιβάλλον του καλάςςιου 
τουριςμοφ και των ποικίλων  δραςτθριοτιτων που λαμβάνουν χϊρα με βάςθ το καλάςςιο 
περιβάλλον. Κακϊσ ο κφριωσ όγκοσ των τουριςτϊν ςτθ χϊρα μασ είναι καλάςςιοι 
τουρίςτεσ ςτόχοι του μακιματοσ είναι ο φοιτθτισ  

 Να αναγνωρίηει τισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται με τθ κάλαςςα και 
το καλάςςιο περιβάλλον (αλιευτικό τουριςμόσ, κρουαηιζρα, γιϊτινγκ, τουριςμόσ 
φφςθσ, καταδφςεισ αναψυχισ κ.λπ.) 

 Να γνωρίηει και να διαχειρίηεται τουσ ποικίλουσ πόρουσ που ςχετίηονται με το 
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καλάςςιο περιβάλλον   

 Να αναγνωρίηει και να διαχειρίηεται τισ διαφορετικζσ ανάγκεσ  των 
μετακινοφμενων / ταξιδιωτϊν 

 Να διαχειρίηεται τισ επιδράςεισ του καλάςςιου τουριςμοφ ςτουσ τόπουσ υποδοχισ, 
με ςτόχο τθν αειφορία. 

 Να αναγνωρίηει και να διαχειρίηεται αναφυόμενεσ κρίςεισ ςτο καλάςςιο χϊρο. 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ  ςε 
ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα; 

1. Αυτόνομθ Εργαςία 
2. Ομαδικι Εργαςία 
3. Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
4. Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
5. Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
6. Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
7. Σεβαςμόσ ςτο φυςικό και πολιτιςμικό περιβάλλον περιβάλλον  
8. Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Το φυςικό περιβάλλον του καλάςςιου τουριςμοφ 
2. Το κοινωνικό περιβάλλον του καλάςςιου τουριςμοφ 
3. Τυπολογία  και  μορφζσ  καλάςςιου  τουριςμοφ  (παράκτιοσ, υποβρφχιοσ,   

τουριςμόσ φφςθσ, αλιευτικόσ, καλάςςιοσ πολιτιςτικόσ, 
καλάςςιοσ ακλθτικόσ τουριςμόσ γιϊτιγκ, κρουαηιζρα κ.λπ.).    

4. Καλάςςιοσ τουριςμόσ και βιϊςιμθ ανάπτυξθ 
5. Επιδράςεισ του καλάςςιου τουριςμοφ 
6. Καλάςςια ρφπανςθ 
7. Καλάςςιοσ τουριςμόσ και κίνδυνοι 
8. Καλάςςια τουριςτικι πολιτικι 
9. Θ διαχείριςθ του καλάςςιου τουριςμοφ.  
10. Θ διοίκθςθ του καλάςςιου τουριςμοφ 
11. Ρολιτικζσ και προοπτικζσ ανάπτυξθσ του καλάςςιου τουριςμοφ ςτθν Ελλάδα. 

 
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

Στθν αίκουςα διδαςκαλίασ 
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αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 
του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 
μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 
ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ 
εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να 
αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 36 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 
εςτιάηουν ςτθν 
εφαρμογι 
μεκοδολογιϊν και 
ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ ςε 
μικρότερεσ ομάδεσ 
φοιτθτϊν 

 

Ατομικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

40 

Εκπαιδευτικι εκδρομι / 
μικρζσ ατομικζσ 
εργαςίεσ εξάςκθςθσ 

10 

Αυτοτελισ Μελζτθ 49 

Σφνολο Μαθήματοσ  
25. ώρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 

 
Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ κρίςεωσ 
ΛΛ. Ραρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ (20%)  

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 Μυλωνόπουλοσ, Δ. – Μοίρα, Ρ. (2005). Θαλάςςιοσ Σουριςμόσ, εκδ. Interbooks, 
Ακινα 

 Orams, M. (1999).Marine Tourism: Development, Impacts and Management, 
London: Routledge 

-υναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 

 Tourism in Marine Environments,  
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 Ocean and Coastal Management 
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο.Κ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Η 
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΑΛΤΑΛΛΚΑ 

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Ρράξεισ 3 5 

   

                                                                       Φόρτοσ  Εργαςίασ          135 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
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ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΣ  ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ  
 
Σκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ “Επαγγελματικά Λταλικά” είναι να μποροφν οι 

ςπουδαςτζσ να ανταποκρίνονται επιτυχϊσ ςε καταςτάςεισ επικοινωνίασ που ζχουν ςχζςθ 

με το περιβάλλον και τισ απαιτιςεισ του ξενοδοχείου,του τουριςτικοφ γραφείου και 

γενικότερα του επαγγελματικοφ χϊρου.Επίςθσ, να καλυφκοφν οι επικοινωνιακζσ ανάγκεσ  

των ςπουδαςτϊν ςτθν  Λταλικι γλϊςςα  κατά τθν διάρκεια πικανισ απαςχόλθςισ τουσ  ςε 

τουριςτικζσ επιχειριςεισ που εδρεφουν ςε χϊρεσ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Χρθςιμοποιοφν τα Επαγγελματικά  Λταλικά.  

 Να κατανοοφν τθ διεκνι βιβλιογραφία ςτθν  Λταλικι γλϊςςα. 

 Επικοινωνοφν ςτον  προφορικό και γραπτό  λόγο. 

 Ανιχνεφουν ζνα εξειδικευμζνο  τουριςτικό κείμενο και να κατανοοφν τθν κεντρικι 
ιδζα του περιεχομζνου, παρά τθν φπαρξθ άγνωςτου λεξιλογίου και ορολογίασ. 

 Συνκζτουν και να γράφουν επιςτολζσ που ςχετίηονται με τον Τουριςμό και τθν 
Διοίκθςθ Επιχειριςεων. 

 
 

 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

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

 

• Αυτόνομθ Εργαςία 
• Ομαδικι Εργαςία 
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• Λιψθ Αποφάςεων 
•       Ρροςαρμογι των παρεχομζνων γνϊςεων ςτισ ςφγχρονεσ τουριςτικζσ εξελίξεισ       
•       Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

•       Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

•       Ραραγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ανάλυςθ και κατανόθςθ τθσ ςυνολικισ δομισ τθσ Λταλικισ γλϊςςασ με τθ χριςθ γραπτϊν 

και προφορικϊν αςκιςεων που βαςίηονται ςτα προσ επεξεργαςία κείμενα. Εκμάκθςθ τθσ 

Λταλικισ γλϊςςασ όπωσ αυτι χρθςιμοποιείται ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ (ξενοδοχεία, 

εςτιατόρια, τουριςτικά  γραφεία, αεροπορικζσ  εταιρείεσ, ςυνεδριακά κζντρα κλπ.).Δίνεται 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ορολογία , ςτθν προφορικι επικοινωνία και ςτθ ςφνκεςθ 

επιςτολϊν  και  αναφορϊν. 

Εξάςκθςθ ςτο ςφνολο τθσ  Λταλικισ  γλϊςςασ ςε όλουσ τουσ τομείσ με τελικό ςτόχο τθν 

πλιρθ χρθςιμοποίθςθ τθσ(προφορικι και γραπτι επικοινωνία)  ςε κζματα Διοίκθςθσ 

Τουριςτικϊν Επιχειριςεων και  Επιχειριςεων Φιλοξενίασ. 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Κεωρθτικό μζροσ: ςτθν Τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mails 
Χριςθ Τ.Ρ.Ε 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 40 

Αςκιςεισ 15 

Ομαδικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

15 
 

  

  

Ατομικι εργαςία με 10 
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Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

περίπτωςθ μελζτθσ 

Διαδραςτικι  διδαςκαλία 
με προςζγγιςθ και 
αναλυτικι ςυηιτθςθ 
πικανϊν ηθτθμάτων 
εφαρμοςμζνου χαρακτιρα 

                        15 

Αυτοτελισ Μελζτθ                      30 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφία 

      10 

Σφνολο Μαθήματοσ 
(27 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

135 

 

 
 

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

 
 
Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
-   Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
  
 
Ομαδικι/Ατομικι Εργαςία ( 30% ) 
Ραρουςιάςεισ με powerpoint 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 Ηωρασ Γ κ Τςολκασ Γ "Λταλικα ςτον Τουριςμο"ΥΡΕΡΚ.2018 

 Ηωρασ Γ κ Τςολκασ Γ."Λταλικα ςτο εργαςιακο περιβαλλον."ΥΡΕΡΚ2018 

 Κaterin K. (1994) Bravo (Grammatica  Italian Per Stranier) Mondadori. 

 Kernibirger C. (1994) L’ Italiano Nel Turismo  - Guerra. 
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 Kernibirger C. (1994) L’ Italiano Nel Turismo  (Esercia )- Guerra. 

 Λφτρα Ρ., Λάϊνου Λ., Κουμζλθ Κ.(1997)  Ερμθνευτικό  Λεξικό Τουριςτικϊν Πρων (ςε 5 γλϊςςεσ) 

Ακινα 

 Muzio Andrea , CamperLife  gennaio 2013 

 Tedesco Simona, Dove, Mensile di Viaggi 

 Givi,Guida Viaggi, Settimanale di turismo 

 Amighetti Piero,La rivista del Trekking 

 Mondatori,Panorama Travel,Mensile sul turismo 

 Turismo & attualità,Settimanale sul turisimo 

 Clementi E,Viaggia del'Italia 

 Σθμειϊςεισ του διδάςκοντοσ με αυκεντικά κείμενα ειδικότθτασ 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΩΝ, ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ 
ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ζ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Δίκαιο Σουριςτικήσ Ναυτιλίασ 

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3Κ 5 

   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΜΕΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 
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Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
Το μάκθμα αυτό αναφζρεται ςτο κεςμικό πλαίςιο τθσ τουριςτικισ ναυτιλίασ, ωσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ. Θ φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει ςτθν κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
τουριςτικοφ πλοίου, τθσ ςτελζχωςισ του και τθσ εκμετάλλευςισ του. Μετά τθν ολοκλιρωςθ 
των μακθμάτων οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να κατανοοφν τθ ναυτιλιακι δραςτθριότθτα και 
τθ ςθμαςία τθσ ςτθν οικονομία  
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Κατανοεί τθ ςθμαςία του πλοίου ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ και τθσ ναυτιλιακισ 
δραςτθριότθτασ ςτθν ελλθνικι οικονομία 

 Γνωρίηει τουσ τφπουσ  του πλοίου και ιδιαίτερα του τουριςτικοφ πλοίου 

 Αντιλαμβάνεται τθν ιδιαιτερότθτα τθσ ναυτικισ εργαςίασ 

 Διαχειρίηεται τισ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ τθσ ναυτιλιακισ κίνθςθσ 

 Γνωρίηει τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ του ναυτικοφ πράκτορα και άλλων 
ναυτιλιακϊν επαγγελμάτων που εξυπθρετοφν τθ λειτουργία του τουριςτικοφ πλοίου.  

 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

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

1. Αυτόνομθ Εργαςία 

2. Ομαδικι Εργαςία 

3. Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
4. Λιψθ αποφάςεων  

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Θ νομικι ζννοια του τουριςτικοφ πλοίου.  

 Θ κυριότθτα και θ νθολόγθςθ του τουριςτικοφ πλοίου.  

 Ναυτιλιακά ζγγραφα του τουριςτικοφ πλοίου.  

 Νομικζσ μορφζσ εκμετάλλευςθσ του τουριςτικοφ πλοίου. Ο διοικθτικόσ φορζασ τθσ 
τουριςτικισ ναυτιλίασ.  

 Θ ςτελζχωςθ του τουριςτικοφ πλοίου και οι ςυνδικαλιςτικοί φορείσ.  
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 Θ ναφλωςθ και θ καλάςςια αςφάλιςθ του τουριςτικοφ πλοίου.  

 
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Στθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

E-LEARNING 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 
 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 40 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 
εςτιάηουν ςτθν 
εφαρμογι 
μεκοδολογιϊν και 
ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ ςε 
μικρότερεσ ομάδεσ 
φοιτθτϊν 

 

Ατομικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

25 
 

Εκπαιδευτικι εκδρομι / 
μικρζσ ατομικζσ 
εργαςίεσ εξάςκθςθσ 
 

 
10 

Αυτοτελισ Μελζτθ 40 

Σφνολο Μαθήματοσ  
(… ώρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 

 
Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
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Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 
 

- Ερωτιςεισ κρίςεωσ 
 
ΛΛ. Ραρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ (20%) 
ι 
ΛΛβ. Ρρόοδοι (20%) 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
1. Μυλωνόπουλοσ, Δ. (2012). «Ναυτικό Δίκαιο. Δθμόςιο και Λδιωτικό», Βϋ ζκδοςθ, 
Σταμοφλθσ ΑΕ, Ακινα. 
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 Ρεριβάλλον και Δίκαιο 

 Νόμοσ και Φφςθ 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ & ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Η 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΞΕΝΟΔΟΧΕΛΑΚΘΣ ΕΜΨΥΧΩΤΛΚΘΣ 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ πράξθσ 3 5 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ 

και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 

περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικότθτασ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

 ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε ΦΟΙΣΗΣΕ 

ERASMUS 
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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων για τθ κζςθ διευκυντι ξενοδοχειακισ ψυχαγωγίασ και 

άκλθςθσ (Hotelanimationmanager). 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν 

επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Απόκτθςθ γνϊςεων για τθ διαχείριςθ του τμιματοσ ψυχαγωγίασ και άκλθςθσ (animation) 

ξενοδοχειακϊν μονάδων. 

 

- Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ: 

- Να αναγνωρίηει και να κατανοεί το οργανωτικό και διοικθτικό πλαίςιο του τμιματοσ 
ψυχαγωγίασ και άκλθςθσ ξενοδοχειακϊν μονάδων.  
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- Να αντιλαμβάνεται τθ ςθμαςία που ζχει θ ξενοδοχειακι ψυχαγωγία ςτο 
ξενοδοχειακό μάρκετινγκ. 

- Να αντιλαμβάνεται τον τρόπο αλλθλεξάρτθςθσ του τμιματοσ ψυχαγωγίασ και 
άκλθςθσ από τα άλλα τμιματα του ξενοδοχείου. 

- Να είναι μπορεί να ερμθνεφςει  προβλιματα που τυχόν δθμιουργοφνται. 

- Να αντιλαμβάνεται τον τρόπο διαχείριςθσ των ανκρωπίνων πόρων, τον 
προγραμματιςμό κατανομισ ζργου αυτϊν, τον ςχεδιαςμό και τον τρόπο ςτελζχωςθσ 
των υπθρεςιϊν ξενοδοχειακισ ψυχαγωγίασ, τον τρόπο αμοιβισ του προςωπικοφ 
κακϊσ και τθν ποιότθτα και τθν αξιολόγθςθ του προςωπικοφ με ςτόχο τθ βελτίωςθ 
τθσ προςφοράσ ποιοτικϊν υπθρεςιϊν. 

- Να κατανοεί τισ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ του τμιματοσ ψυχαγωγίασ και άκλθςθσ 
ξενοδοχειακϊν μονάδων. 

- Να διακρίνει το πλαίςιο τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ του τμιματοσ ψυχαγωγίασ και 
άκλθςθσ ξενοδοχειακϊν μονάδων. 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ 

(όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε 

ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ 

δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 

χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
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Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

- Λιψθ αποφάςεων  

- Αυτόνομθ Εργαςία 
- Ομαδικι Εργαςία 
- Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργου  

- Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

- Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

- Σφνδεςθ των εννοιϊν Ψυχαγωγία,  Άκλθςθ, Ξενοδοχείο  

- Ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν hotelanimationmarketing 

- Ανάλυςθ των δραςτθριοτιτων Ψυχαγωγίασ και Διαςκζδαςθσ και Άκλθςθσ  

- Ανάλυςθ του ρόλου και τθσ οργάνωςθσ των εμψυχωτϊν  

- Ρρογραμματιςμόσ δραςτθριοτιτων Ψ&Α. 

 

     

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

- Διαλζξεισ ςτθν τάξθ 
- Συγγραφι εργαςιϊν 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ - Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

powerpointpresendations 
- Χριςθ διαδικτφου για επίδειξθ μελετϊν 

περίπτωςθσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

20 

Ομαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Εκπιαδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

10 

Αυτοτελισ Μελζτθ 60 

Σφνολο Μαθήματοσ  

(27 ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

135 
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μονάδα) 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ για το κεωρθτικό μζροσ του 

μακιματοσ (100%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ (50%) 

- Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ (30%) 

- Επίλυςθ υποκετικϊν προβλθμάτων  (20%) 

-  

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

 Λαλοφμθσ Δ., (2017)  Ξενοδοχειακι Ψυχαγωγία και Άκλθςθ,  Εκδόςεισ Unibooks 

 Bellevelle P.   (19740 Animation, pour quelle vie sociale, Tema, Coll.  Tema-action,  

 Besnard P.   (1986) Animateur socioculturel: fonctions, formation, profession, 2e 
edition, ESF,  

 Finger Claus und Brigitte Gayler, (1990)  Animation, Studienkreis fur Tourismus , 
Starnberg  

 Garibal G.  (1994) Le guide de bon animateur,  Marabout, Alleur (Belgique), 

 Jillet J. C.  (1995) Animation et Animateurs,  L’  Harmattan, Paris  

 

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

 

- Journal of Tourism Research 
- Tourismos 
- Journal of Operation Management 
- Production and Operation management 
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ΡΕΛΓΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ Θ’ ΕΞΑΜΘΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο.Κ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θ 
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΥΩΡΑΛΚΕΣ ΡΟΛΛΤΛΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΛΣΜΟ 

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Ρράξεισ 3 4 

   

                                                                       Φόρτοσ  Εργαςίασ          135 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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



 

359 

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

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΦΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Τν κάζεκα απνηειεί ην βαζηθφ εηζαγσγηθφ κάζεκα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε εμεηδίθεπζε 
ζηηο πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Σηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζε βαζηθέο έλλνηεο θαη ζεζκνχο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ε εκβάζπλζε ζε πνιηηηθέο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα ηνλ 
ηνπξηζκφ.  
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε: 
α) λα γλσξίδνπλ ηα ζηάδηα θαη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  
β)  λα θαηαλννχλ ηνλ ζεζκηθφ ξφιν ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  
γ) λα πεξηγξάθνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ην ξφιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην ρψξν ηνπ 
ηνπξηζκνχ 
δ) λα αλαιχνπλ βαζηθνχο ζεζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε έκθαζε ζε ζέκαηα 
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 
ε) λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο 

 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

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

 

• Αυτόνομθ Εργαςία 
• Ομαδικι Εργαςία 
• Λιψθ Αποφάςεων 
•       Ρροςαρμογι των παρεχομζνων γνϊςεων ςτισ ςφγχρονεσ τουριςτικζσ εξελίξεισ       
•       Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

•       Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

•         Ραραγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
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Θεσξεηηθφ Μέξνο Μαζήκαηνο  

 Ιζηνξηθή εμέιημε ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ.  

 Πξσηνγελέο δίθαην (ζπλζήθεο) θαη παξάγσγν δίθαην.  

 Θεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε έκθαζε ζ’  απηά πνπ έρνπλ 
αξκνδηφηεηα ζηνλ ηνπξηζκφ.  

 Ο Τνπξηζκφο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 Η ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε έκθαζε 
ζηνλ ηνπξηζκφ.  

 Η παξνρή ππεξεζηψλ μελάγεζεο.  

 Οξγαλσκέλα ηαμίδηα.  

 Η ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο ηνπξηζηηθέο ελδνκεηαθνξέο.  

 Δηδηθά ζέκαηα ηνπξηζκνχ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Οηθνινγηθφ Σήκα, 
Οξγαλσκέλα Ταμίδηα). 

 Αεξνκεηαθνξέο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 Οη ζηαηηζηηθέο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Κεωρθτικό μζροσ: ςτθν Τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mails 
Χριςθ Τ.Ρ.Ε 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 40 

Αςκιςεισ 15 

Ομαδικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

15 
 

  

  

Ατομικι εργαςία με 
περίπτωςθ μελζτθσ 

10 

Διαδραςτικι  διδαςκαλία 
με προςζγγιςθ και 
αναλυτικι ςυηιτθςθ 
πικανϊν ηθτθμάτων 
εφαρμοςμζνου χαρακτιρα 

                        15 

Αυτοτελισ Μελζτθ                      30 
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Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφία 

      10 

Σφνολο Μαθήματοσ 
(27 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

135 

 

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

 
Κεωρθτικό Μζροσ: ( 70% ) 
Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
-   Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
- Επίλυςθ Ρροβλθμάτων 
 
 
Ομαδικι/Ατομικι Εργαςία ( 30% ) 
Ραρουςιάςεισ με powerpoint 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΠροηεινόμενηΒιβλιογραθία : 

1. Μπισλφπνπινο, Γ. – Μνίξα, Π. (2011). «Εσρωπαϊκή Ένωζη και Τοσριζμός»,  εθδ. Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε, Αζήλα. 

2. Γηνλπζνπνχινπ, Π. (2011). Εσρωπαϊκή ηοσριζηική πολιηική, εθδ. Παπαδήζε. 

 

- Σσναθή Επιζηημονικά Περιοδικά: 

1. Γηαδηθηπαθφ Υιηθφ: Europa.eu 

2. Tourism Economics 

3. International Journal of Hospitality Management 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΩΝ, ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ 
ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Η 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γεωγραφικζσ προςεγγίςεισ του τουριςμοφ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3Κ 4 

   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΜΕΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Θ φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει ςτθν ειςαγωγι των ςπουδαςτϊν ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 
γεωγραφίασ του τουριςμοφ με ζμφαςθ ςτθν Ελλάδα. Από τθν διδαςκαλία του 
ςυγκεκριμζνου μακιματοσ ο φοιτθτισ αναμζνεται να αναγνωρίηει και να διαχειρίηεται:  

 Τθν γεωγραφικι ποικιλία και τισ αντικζςεισ των τουριςτικϊν ρευμάτων με ζμφαςθ 
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ςτον ελλθνικό χϊρο 

 Τθν γεωγραφικι κατανομι των τουριςτικϊν περιοχϊν και τισ ανιςότθτεσ 

 Τθν κατανομι των ανκρϊπων, φυςικϊν και πολιτιςμικϊν πόρων που 
αξιοποιοφνται τουριςτικά 

 Τθν ςθμαςία των γεωγραφικϊν παραγόντων ςτθν τουριςτικι ανάπτυξθ 

 Τισ διακζςιμεσ υποδομζσ που χρθςιμοποιοφνται από τον τουριςμό 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ  
α) να αναγνωρίηουν τουσ φυςικοφσ πόρουσ των τουριςτικϊν περιοχϊν παγκοςμίωσ και τθσ 
Ελλάδασ ειδικότερα 
β) να αναγνωρίηουν τουσ ανκρϊπινουσ και πολιτιςμικοφσ πόρουσ των τουριςτικϊν 
περιοχϊν παγκοςμίωσ και τθσ Ελλάδασ ειδικότερα 
γ) να ςυνδυάηουν ςε οργανωμζνεσ περιθγιςεισ τθν επίςκεψθ ςε φυςικοφσ και 
πολιτιςμικοφσ τουριςτικοφσ πόρουσ 
δ) να γνωρίηουν και να αξιοποιοφν τισ διακζςιμεσ υποδομζσ 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ. 

7. Αυτόνομθ Εργαςία 
8. Ομαδικι Εργαςία 
9. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν  
10. Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
11. Λιψθ αποφάςεων  
12. Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

20. Γεωγραφικι περιγραφι τθσ Ελλάδασ, κζματα τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, περιβάλλον, οικοςυςτιματα, πάρκα, δάςθ, μνθμεία, καταφφγια, ακλθτικά κζντρα, 
κρθςκευτικά κζντρα, κζντρα καλάςςιου και ορεινοφ τουριςμοφ, είδθ τουριςμοφ και προοπτικζσ.  
21. Ανάλυςθ των φυςικϊν, ανκρϊπινων και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ χϊρασ κακϊσ και των διακζςιμων υποδομϊν.  
22. Ειδικι αναφορά ςτα ςπουδαιότερα μνθμεία και τουριςτικοφσ προοριςμοφσ. 
23. Επιςιμανςθ, για κάκε γεωγραφικό διαμζριςμα και περιοχι, των ιδιαιτεροτιτων του χϊρου υποδοχισ και φιλοξενίασ τουριςτϊν (περιβάλλον, οικοςυςτιματα, 
πάρκα, δάςθ, μνθμεία, καταφφγια, ακλθτικά κζντρα, κρθςκευτικά κζντρα, κζντρα καλάςςιου και ορεινοφ τουριςμοφ, είδθ τουριςμοφ και προοπτικζσ).  
24. Γενικι αναφορά ςτουσ κυριότερουσ τουριςτικοφσ πόλουσ τθσ Ευρϊπθσ. Ααφορά ςτουσ φυςικοφσ και πολιτιςμικοφσ πόρουσ και ςτθν τουριςτικι τουσ αξιοποίθςθ. 

 
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
 

Στθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 
του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 
μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 
ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ 
εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να 
αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 36 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 
εςτιάηουν ςτθν 
εφαρμογι 
μεκοδολογιϊν και 
ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ ςε 
μικρότερεσ ομάδεσ 
φοιτθτϊν 

 

Ατομικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

30 

Εκπαιδευτικι εκδρομι / 
μικρζσ ατομικζσ 
εργαςίεσ εξάςκθςθσ 

16 

Αυτοτελισ Μελζτθ 43 

Σφνολο Μαθήματοσ  
25. ώρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
 

 
Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
-     Ερωτιςεισ κρίςεωσ 
ΛΛ. Ραρουςίαςθ Ατομικισ/ϊν Εργαςίασ /ιϊν (20%) 

 
ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 Μοίρα, Ρ. (2005). Τουριςτικι Γεωγραφία τθσ Ελλάδασ, εκδ. Interbooks, Ακινα 

 Μοίρα, Ρ. (1999). Τουριςτικι Γεωγραφία. Ευρϊπθ, εκδ. Σταμοφλθσ, Ακινα. 

 Μοίρα, Ρ. (2000). Τουριςτικι Γεωγραφία. Αςία, εκδ. Σταμοφλθσ, Ακινα  

 Μοίρα, Ρ. (1999). Τουριςτικι Γεωγραφία. Αφρικι-Αμερικι-Ωκεανία, εκδ. 
Σταμοφλθσ, Ακινα 
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-υναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 
AnnalsofTourismResearch, TourismManagement,Tourism Geography, Γεωγραφίεσ 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΩΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ  ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Η 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

 3Κ+2
Ε
=5 4 

   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΜΑΚΘΜΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΥΡΟΧΕΩΤΛΚΟ  

 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΑΓΓΛΛΚΘ ( UPPER-INTERMEDIATE TO ADVANCED) 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΛ ( ΑΓΓΛΛΚΘ )) 
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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

 Oι φοιτθτζσ με το πζρασ του μακιματοσ αναμζνεται : 

 

1)να δφνανται να παρακολουκιςουν ι να πραγματοποιιςουν προφορικι παρουςίαςθ 

κεμάτων τθσ ειδικότθτάσ τουσ (ανακοινϊςεισ, δελτία ειδιςεων, επικοινωνία με πελάτεσ, 

τουρίςτεσ και ςυνεργάτεσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό) ςυμμετζχοντασ ςε επακόλουκθ 

ςυηιτθςθ, ι/και ςυνκζτοντασ ςυνοπτικό ι εκτενζσ γραπτό κείμενο με γλωςςικι ευχζρεια 

και ςαφινεια (επιςτολζσ, υπομνιματα, επιχειρθςιακζσ εκκζςεισ), χρθςιμοποιϊντασ τθν 

απαιτοφμενθ επιςτθμονικι ορολογία του γλωςςικοφ τουσ αντικειμζνου 

2) να ςυνδυάηουν και να εφαρμόηουν τθν ξζνθ γλϊςςα ςτισ επαγγελματικζσ τουσ ανάγκεσ 

3) να μποροφν να ςυγγράψουν ακαδθμαϊκζσ εργαςίεσ με ςαφι διατφπωςθ του κζματοσ 

προσ υποςτιριξθ και ςυνοχι λόγου κάνοντασ χριςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ με 

παράκεςθ βιβλιογραφικισ αναφοράσ 

4) να κατανοοφν ξενόγλωςςα επιςτθμονικά άρκρα 

.Οι φοιτθτζσ κα πρζπει να εξαςκοφν τισ γλωςςικζσ δομζσ που απαιτοφνται για αυτζσ τισ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Η διδακτζα φλη καλφπτει θεματολογία τησ ειδικότητασ των φοιτητών: 

 Τourism:advantages and disadvantages 

 Tourism:travelling for pleasure 

 Dialogue on tourism 

δεξιότθτεσ. 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 

Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 

πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 

τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 

και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

 Ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό και διεκνζσ περιβάλλον 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ , δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Σεβαςμόσ  ςτθ διαφορετικότθτα  και πολυπολιτιςμικότθτα 
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 Customer relations 

 Guidelines for tourism of the future 

 Tourism-key to development, prosperity and well-being 

 Slow Tourism versus Mass Tourism 

 UNWTO:Tourism towards 2030 

 Poverty alleviation through tourism 

 Eco-Tourism 

 Mountain Tourism 

 Safe Tourism 

 Religious Tourism 

 Writing a research paper 

 Δίνεται φάκελοσ ςθμειϊςεων (reader) με ςυμπλθρωματικό υλικό  - κεωρία και αςκιςεισ –και 

διάφορα φυλλάδια (handouts) με κείμενα ειδικότθτασ και αςκιςεισ γραμματικισ και 

ςυντακτικοφ. Επίςθσ το βιβλίο ReviewingEnglishGrammar 

 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Στθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε.  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 

μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 

Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  

  

Εκπαιδευτικζσ  
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Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 

οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

επιςκζψεισ 

Συγγραφι 
εργαςίασ/εργαςιϊν 
(ατομικζσ ι ομαδικζσ) 

 

Αυτοτελισ μελζτθ  

  

  

  

  

ΣφνολοΜακιματοσ  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 

Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 

Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 

Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ κεωρία του μακιματοσ αξιολογείται με  

- γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που 

περιλαμβάνει χοριγθςθ ερωτθματολογίων 

που καλφπτουν όλθ τθν φλθ του κάκε 

μακιματοσ και αφοροφν ςε ερωτιςεισ 

πολλαπλισ επιλογισ (multiple-choice), 

ςωςτοφ-λάκουσ(true-false), ςυμπλιρωςθ 

κενϊν(fillinthegaps), και ανάπτυξθ 

κειμζνου(textdevelopment) 

- Ραρουςίαςθ ομαδικισ εργαςίασ (20%) 

 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

1. Jacob, M. & Strutt, P (2009). English for International Tourism,  Coursebook Longman 

2. Mol, H. (2008) English for Tourism and Hospitality in Higher Education Studies, 

 Coursebook,Garnet :Reading 

3. ,Hardwick, C. English for Tourism ,British Council Specialist English [online] Available at: 

www.britishcouncil.org/professionals-specialisms-tourism-intro.htm 

4.. A Selection of Scientific Journals as: 

 Journal of Travel Research 

Journal of Sustainable Tourism 

International Journal of Research in Tourism and Hospitality 

Journal of Tourism and Leisure Studies 

 Annals of Tourism Research 

5.. A selection of topics from the LCCI Spoken English for Tourism Syllabus 

( at the professor”s discretion) 

6.. Selected material from textbooks, newspaper articles, journals, brochures, advertisements,  

tourist information leaflets ( at the professor”s discretion) 

7. Longman Dictionary of Contemporary Engish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.britishcouncil.org/professionals-specialisms-tourism-intro.htm
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΣΔΟΚΕ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Ρροπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Η΄ 

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΑΚΤΛΚΘ ΑΣΚΘΣΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Επίβλεψθ από κακθγθτι και από υπεφκυνο επόπτθ του 
φορζα 

Ωράριο φορζα  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 
δεξιοτιτων 

 

ΕΛΔΛΚΕΥΣΘΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ο 
φοιτθτισ πρζπει να: 

 Βρίςκεται ςτο 8ο ι μεγαλφτερο τυπικό εξάμθνο 
ςπουδϊν ι / και  

 Ζχει παρακολουκιςει με επιτυχία τα 2/3 των 
μακθμάτων του προγράμματοσ ςπουδϊν. 

 Ζχει περάςει όλα τα μακιματα ειδικότθτασ / 
επιςτθμονικισ περιοχισ.  
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ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο 

ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ 

Εκπαίδευςθσ 

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

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ο κεςμόσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ αποτελεί μία από τισ ςθμαντικότερεσ φάςεισ τθσ 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ φοιτθτζσ να εμπεδϊςουν τισ 
γνϊςεισ που αποκόμιςαν κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ. Επίςθσ θ πρακτικι άςκθςθ  
φζρνει τουσ φοιτθτζσ ςε επαφι με το ςφνολο των τομζων τθσ τουριςτικισ αγοράσ, ϊςτε να 
είναι ςε κζςθ να ςχεδιάςουν μία επιτυχθμζνθ καριζρα ςτο μζλλον.  

Ειδικά για τον τουριςτικό κλάδο, θ πρακτικι άςκθςθ είναι απαραίτθτθ, διότι τα τουριςτικά 
επαγγζλματα φζρνουν τουσ εργαηόμενουσ ςε επαφι με τον πελάτθ, όπου το τουριςτικό 
προϊόν καταναλϊνεται τθ ςτιγμι που προςφζρεται, με αποτζλεςμα να είναι δφςκολοσ ο 
προζλεγχοσ τθσ ποιότθτάσ του. Για το λόγο αυτό ο εργαηόμενοσ πρζπει να είναι πάντα 
ακριβισ, ταχφσ, ευγενικόσ, πρόκυμοσ και να διακζτει άριςτθ τεχνικι κατάρτιςθ. Ο 
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ςυνδυαςμόσ των ανωτζρω, κάνει αναγκαία τθν προςεκτικι και ιπια προςαρμογι των 
φοιτθτϊν ςτισ απαιτιςεισ του επαγγζλματοσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, το τουριςτικό προϊόν αποτελείται από διάφορα επί μζρουσ 
προϊόντα, τα οποία προςφζρονται ςε  διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ και ςε διαφορετικοφσ 
χϊρουσ.  Ταυτόχρονα το τουριςτικό προϊόν διαμορφϊνεται αςταμάτθτα μζςα ςτο χρόνο 
των διακοπϊν και παίρνει τθν τελικι του μορφι με τθν ολοκλιρωςι τουσ. Αυτζσ οι 
ςυνκικεσ τθσ τουριςτικισ παραγωγισ, κάνουν ιδιαίτερα μεγάλθσ ςθμαςίασ τθν πρακτικι 
άςκθςθ των φοιτθτϊν του τμιματοσ, οι οποίοι μζςα από τθν πρακτικι βιϊνουν τισ 
ιδιαιτερότθτεσ τθσ τουριςτικισ προςφοράσ και εκπαιδεφονται ςτθ διαχείριςθ των ειδικϊν 
ςυνκθκϊν παραγωγισ του κλάδου. 

Επί πλζον, ο κάκε καταναλωτισ του τουριςτικοφ προϊόντοσ αποτελεί μία ειδικι περίπτωςθ 
και οι εργαηόμενοι πρζπει να εξοικειωκοφν με τθν κοινωνικότθτα του επαγγζλματοσ και με 
τθ διαχείριςθ παραπόνων, όταν αυτά παρουςιαςτοφν. 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ, θ καριζρα των φοιτθτϊν τθσ Κατεφκυνςθσ Διοίκθςθ 
Τουριςτικϊν Επιχειριςεων και Επιχειριςεων Φιλοξενίασ, εξαρτάται τα μζγιςτα από τθν 
ποιότθτα τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ και πρζπει να δίνεται μεγάλθ ςθμαςία ςτθν 
ποιότθτα των επιχειριςεων,φορζων και οργανιςμϊν  που επιλζγονται από τα Τμιματα για 
να ολοκλθρϊςουν οι φοιτθτζσ τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ. 

 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ 
(όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε 
ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 
θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
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Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

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

Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
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Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θ πρακτικι άςκθςθ ςτο επάγγελμα διαρκεί (5) θμερολογιακοφσ μινεσ. Είναι 
κακοδθγοφμενθ και αξιολογοφμενθ 

 

Τιρθςθ βιβλίου πρακτικισ άςκθςθσ 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Επιτθροφμενθ  πρακτικι άςκθςθ από τον επόπτθ του 

φορζα εκπόνθςθσ πρακτικισ άςκθςθσ κακϊσ και από 

τον επόπτθ κακθγθτι   

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 
ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

Χριςθ διφόρων μεκόδων Τ.Ρ.Ε. από  τον φοιτθτι ςτο 
χϊρο εκπόνθςθσ τθσ πρακτικισ του άςκθςθσ  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, εμινάρια, 
Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 
Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Κακοδθγοφμενθ άςκθςθ  

και εργαςία ςε 
επιχειριςεισ και 
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Πρακτικι (Σοποκζτθςθ), Κλινικι 
Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 
διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / 
εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 
του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 
μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 
ςφμφωνα με τισ αρχζσ του ECTS 

Οργανιςμοφσ ςυναφείσ 
με τον Τουριςμό 

 

  

Σφνολο Μακιματοσ  165 

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

 

 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 

 

Αξιολόγθςθ από τον επόπτθ κακθγθτι. 



 

378 

Αναφζρονται  ρθτά 
προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 
προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 

Ελλθνικι: 

- Σιάνου – Κφργιου Ελ. (2010), Από το πανεπιςτιμιο ςτθν αγορά εργαςίασ, Εκδόςεισ 
Μεταίχμιο εκδοτικι.   

- Τθτιρου Χρ. (2011), Σεχνικζσ αναηιτθςθσ εργαςίασ, Εκδόςεισ Χρ. Γρθγόρθ. 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΣΔΟΚΕ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Ρροπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΤΥΧΛΑΚΘ ΕΓΑΣΛΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Επίβλεψθ από κακθγθτι   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 
δεξιοτιτων 

 

ΕΛΔΛΚΟΥ ΥΡΟΒΑΚΟΥ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 Ρλθροφοριακά Συςτιματα ςτθ Διόικθςθ Τουριςτικϊν 
Επιχειριςεων  

 Μακροοικονομικι 

 Διοίκθςθ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων 

 Τουριςτικό Μάρκετινγκ 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε  
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ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο 

ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ 

Εκπαίδευςθσ 

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

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ, ο φοιτθτισ κα είναι ικανόσ να: 

- Ραρουςιάηει και να αναλφει διεξοδικά ζνα πρόβλθμα / ηιτθμα διοίκθςθσ ,μάρκετινγκ ι 
ανάπτυξθσ τουριςτικισ επιχείρθςθσ ι Τμιματοσ αυτισ κακϊσ και ενόσ φορζα  ι τουριςτικισ 
περιοχισ 

- Επιλζγει και να ςχεδιάηει τθν προςζγγιςθ (κεωρθτικι και πρακτικι / ερευνθτικι) βάςει τθσ 
οποίασ κα αναλφςει και κα αντιμετωπίςει το πρόβλθμα / ηιτθμα αυτό 

- Ραρακζτει και να χρθςιμοποιεί τθν κατάλλθλθ βιβλιογραφία και αρκρογραφία που 
αναφζρεται ςτο πρόβλθμα /ηιτθμα 

- Συνκζτει τα ευριματα τθσ βιβλιογραφίασ με τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ εμφάνιςθσ του 
προβλιματοσ / ηθτιματοσ και τα ερμθνεφει υπό το πρίςμα αυτϊν 

- Κρίνει και αξιολογεί τισ ερμθνείεσ και ςυνκζτει ζνα νζο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ του 
προβλιματοσ / ηθτιματοσ 

- Δθμιουργεί και διατυπϊνει ορκολογικά ςυμπεράςματα και τεκμθριωμζνεσ προτάςεισ για 
τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ / ηθτιματοσ 

- Διαχειρίηεται ςτοιχεία / δεδομζνα και να διατυπϊνει προτάςεισ / λαμβάνει αποφάςεισ ςε 
ςυνκικεσ αβεβαιότθτασ, καταςτάςεισ κρίςεων κ.λ.π. 

- Εκτιμά τθν εξζλιξθ τθσ ςχετικισ ζρευνασ ςτο πεδίο που μελετικθκε και να δθμιουργεί 
αντίςτοιχα πλαίςια, προςαρμόηοντάσ τα κάκε φορά ςτισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ςτον χϊρο 
εργαςίασ του 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ 
(όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε 
ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
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Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 
θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

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

Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Μειέηε / δηεξεχλεζε ζέκαηνο - πξνβιήκαηνο / δεηήκαηνο κηαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ή 

δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ θνξέα/νξγαληζκνχ θαζψο θαη κηαο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο 
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Δθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή ζθέςε θαη κεζνδνινγία.  

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Ρρόςωπο με πρόςωπο με τον διδάςκοντα και εξ 

αποςτάςεωσ όταν απαιτείται. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 
ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

Χριςθ των πρόςφορων, κάκε φορά, τεχνολογιϊν για 
τθν επικοινωνία φοιτθτι – επιβλζποντα κακθγθτι 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, εμινάρια, 
Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 
Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 
Πρακτικι (Σοποκζτθςθ), Κλινικι 
Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 
διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / 
εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Εκπόνθςθ πτυχιακισ  

εργαςίασ  

  

  

Σφνολο Μακιματοσ  165 
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του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 
μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 
ςφμφωνα με τισ αρχζσ του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά 
προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 
προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 

 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 

Δθμόςια παρουςίαςθ και εξζταςθ τθσ πτυχιακισ 
εργαςίασ ενϊπιον τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ 
ςτθν οποία μετζχει και ο επιβλζπων κακθγθτισ.   

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
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Ελλθνικι: 

- Κεοφιλίδθσ, Χρ. (2005), Θ ςυγγραφι επιςτθμονικισ εργαςίασ, Εκδόςεισ Δαρδανόσ. 

-  Ανδρεαδάκθσ, Μ. Σ. και Βάμβουκασ, Μ. Λ. (2011), Οδθγόσ για τθν εκπόνθςθ και τθ ςφνταξθ 
ερευνθτικισ εργαςίασ, ςεμιναριακισ, πτυχιακισ, διπλωματικισ, Εκδόςεισ Μπάμπαλθ.  

- Κυρίδθσ, Αργ. Και Χρονοποφλου, Αγγ. (2008), Περί επιςτθμονικισ δεοντολογίασ και 
πρακτικισ, Εκδόςεισ Δαρδανόσ. 

- Δθμθτρόπουλοσ, Ευςτ. (2009), Ειςαγωγι ςτθ μεκοδολογία τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ, 
Εκδόςεισ Ραρίκοσ.  

- Μαντάσ, Ν. και Ντάνοσ, Αν. (1994), Μεκοδολογία εκπόνθςθσ πτυχιακϊν εργαςιϊν, 
Εκδόςεισ Σφγχρονθ Εκδοτικι. 

 

-υναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 

 

AnnalsofTourismResearch 

e-Review of Tourism Research  

 European Journal of Tourism Research  

 International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 

 International Journal of Tourism Policy and Research  

 International Journal of Tourism Research  

 Journal of Travel & Tourism Research  

 Journal of Travel Research  

 Progress in Tourism and Hospitality Research  

Tourism Analysis 

Tourismos 

International journal of Applied Sciences in Tourism 

ASEAN Journal of Tourism and Hospitality Research  

 Asia Pacific Journal of Tourism Research  

 Current Issues in Tourism  

 International Journal of Hospitality and Tourism Administration  

 International Journal of Hospitality Knowledge Management  
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ & ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θ 

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ 

 ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ πράξθσ 3 5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ 

και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 

περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
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ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν 

επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σκοπόσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων για τθ διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

τουριςτικϊν επιχειριςεων, όπωσ επίςθσ θ απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων για τθν κάλυψθ 

τθσ κζςθσ γενικοφ διευκυντι και διευκυντι προςωπικοφ επιχειριςεων του κλάδου. 

 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ: 
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- Να αναγνωρίηει και να κατανοεί το οργανωτικό και διοικθτικό πλαίςιο λειτουργείασ μίασ 
τουριςτικισ επιχείρθςθσ. 

- Να αντιλαμβάνεται τον τρόπο αλλθλεξάρτθςθσ του τμιματοσ προςωπικοφ με τα άλλα 
τμιματα τθσ επιχείρθςθσ. 

- Να γνωρίηει τισ διαδικαςίεσ εκτίμθςθσ αναγκϊν ανκρωπίνων πόρων, ςτελζχωςθσ και 
επιλογισ προςωπικοφ, διαχείριςθσ εργαςιακϊν ςχζςεων και εκπαίδευςθσ. 

- Να  μπορεί να ερμθνεφςει  προβλιματα που τυχόν δθμιουργοφνται με τουσ 
εργαηόμενουσ. 

- Να αντιλαμβάνεται τον τρόπο διαχείριςθσ των ανκρωπίνων πόρων, τον 
προγραμματιςμό κατανομισ ζργου αυτϊν, τον ςχεδιαςμό και τον τρόπο ςτελζχωςθσ 
των υπθρεςιϊν. 

- Να είναι ςε κζςθ να διαχειριςτεί τα ςυςτιματα αμοιβϊν και τθν αξιολόγθςθ του 
προςωπικοφ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ προςφοράσ ποιοτικϊν υπθρεςιϊν. 

- Να κατανοεί τισ μεκόδουσ ευκυγράμμιςθσ τθσ πολιτικισ προςωπικοφ με τθ ςτρατθγικι 
τθσ επιχείρθςθσ. 

- Να εφαρμόηει τουσ δείκτεσ ςε μίκρο-επίπεδο αξιολόγθςθσ ϊςτε να μπορεί να 
προγραμματίηει το εργατικό κόςτοσ ςε μία επιχείρθςθ. 

- Να διατυπϊνει προτάςεισ αλλαγισ ςτον οργανωτικό-διοικθτικό και διαχειριςτικό τομζα 
μίασ τουριςτικισ επιχείρθςθσ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ 

αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ 

από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ 

δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 

χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
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Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

- Λιψθ αποφάςεων  

- Αυτόνομθ Εργαςία 
- Ομαδικι Εργαςία 
- Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

- Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

- Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

- Κεωρθτικι προςζγγιςθ τθσ διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων τουριςτικϊν επιχειριςεων  
- Θ ςθμαςία τθσ διοίκθςθσ ανκρωπίνων πόρων ςτθ ςτρατθγικι διοίκθςθ  
- Οργανωςιακζσ ςχζςεισ  
- Ρροςζλκυςθ, επιλογι, εκπαίδευςθ, υποκίνθςθ κι ξιολόγθςθ εργαηομζνων  
- Συςτιματα αμοιβϊν ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ  
- Διοίκθςθ παραγωγικότθτασ. 

 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

- Διαλζξεισ ςτθν τάξθ 
 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ - Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

powerpointpresendations 
- Χριςθ διαδικτφου για επίδειξθ μελετϊν 

περίπτωςθσ 
- Λογιςμικό ςχεδιαςμοφ μενοφ και λογιςμικό 

διαχείριςθσ ξενοδοχείων 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

20 

Ομαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Εκπιαδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

10 

Αυτοτελισ Μελζτθ 60 

Σφνολο Μαθήματοσ  

(27 ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

135 
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μονάδα) 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ για το κεωρθτικό μζροσ του 

μακιματοσ (60%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ (20%) 

- Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ (20%) 

- Επίλυςθ υποκετικϊν προβλθμάτων  (20%) 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

 Λαλοφμθσ Δ. (2017) – Διοίκθςθ Ανκρϊπινουν Δυναμικοφ Σουριςτικϊν 
Επιχειριςεων,Εκδόςεισ ΦΑΛΔΛΜΟΣ 

 Λαλοφμθσ Δ. και οφπασ, Β., (1996) Διοίκθςθ Προςωπικοφ Σουριςτικϊν 
Επιχειριςεων   Εκδόςεισ Interbooks. 

 PetersTh. AndWatermanR. (1982)  In Search of Excellence  Harper and Row, N.Y.  

 

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

- Journal of Tourism Research 
- Tourismos 
- Journal of Operation Management 
- Production and Operation management 
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο.Κ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θ 
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΛΤΑΛΛΚΘ ΤΟΥΛΣΤΛΚΘ ΟΟΛΟΓΛΑ 

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Ρράξεισ 3 4 

   

                                                                       Φόρτοσ  Εργαςίασ          135 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
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ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΣ  ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ  
 
Σκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ  Λταλικισ Ορολογίασ είναι να μποροφν οι ςπουδαςτζσ να 

κατανοοφν  

αυκεντικά κείμενα τθσ ειδικότθτάσ τουσ, ϊςτε να ανταποκρίνονται με επιτυχία ςτισ 

απαιτιςεισ  

των ςπουδϊν τουσ κατά τθν διάρκεια τθσ φοιτιςεϊσ τουσ ςτο Τμιμα Διοίκθςθσ 

Τουριςτικϊν Επιχειριςεων και Επιχειριςεων Φιλοξενίασ όπου θ προςφυγι ςε ξζνθ  

βιβλιογραφία  κεωρείται απαραίτθτθ.  

Επίςθσ να καλυφκοφν οι επικοινωνιακζσ ανάγκεσ των ςπουδαςτϊν ςτθν  Λταλικι γλϊςςα 

ςε  κζματα ειδικότθτασ, κάνοντασ  χριςθ τθσ ορολογίασ  που χρθςιμοποιείται ςτισ 

τουριςτικζσ επιχειριςεισ. Ειδικότερα, το μάκθμα ζχει ωσ ςτόχο να  

προετοιμάηει εκείνουσ τουσ ςπουδαςτζσ που επικυμοφν να μετζχουν ςε ευρωπαϊκά  

προγράμματα και ςε προπτυχιακζσ ανταλλαγζσ κακϊσ επίςθσ κατά τθν διάρκεια πικανισ 

απαςχόλθςισ τουσ  ςε επιχειριςεισ που εδρεφουν ςε χϊρεσ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ.  

 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Χρθςιμοποιοφν τθν  Λταλικι Ορολογία ςτο γνωςτικό πεδίο τθσ ειδικότθτάσ τουσ. 

 Να κατανοοφν τθ διεκνι βιβλιογραφία ςτθν  Λταλικι γλϊςςα. 

 Επικοινωνοφν ςτον  προφορικό και γραπτό  λόγο. 

 Ανιχνεφουν ζνα εξειδικευμζνο  τουριςτικό κείμενο και να κατανοοφν τθν κεντρικι 
ιδζα του περιεχομζνου, παρά τθν φπαρξθ άγνωςτου λεξιλογίου και ορολογίασ. 

 Αποδίδουν περιλθπτικά το περιεχόμενο ενόσ  κειμζνου ειδικότθτασ τουσ. 

 Συνκζτουν και να γράφουν επιςτολζσ που ςχετίηονται με τον Τουριςμό και τθν 
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Διοίκθςθ Επιχειριςεων. 

 
 
 
 
 

 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

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

 

• Αυτόνομθ Εργαςία 
• Ομαδικι Εργαςία 
• Λιψθ Αποφάςεων 
•       Ρροςαρμογι των παρεχομζνων γνϊςεων ςτισ ςφγχρονεσ τουριςτικζσ εξελίξεισ       
•       Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

•       Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

•       Ραραγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
 
Μελζτθ και επεξεργαςία αυκεντικϊν κειμζνων ςε κζματα ειδικότθτασ από διάφορα βιβλία, 

άρκρα από εφθμερίδεσ και το διαδίκτυο, κακϊσ και κριτικζσ από ξζνα μθνιαία περιοδικά 

ειδικότθτασ. Το περιεχόμενο των εν λόγω κειμζνων είναι αντίςτοιχο προσ τα διδαςκόμενα 

μακιματα του αναλυτικοφ προγράμματοσ του Τμιματοσ. 

Ανάλυςθ και κατανόθςθ τθσ ςυνολικισ δομισ τθσ Λταλικισ γλϊςςασ με τθ χριςθ γραπτϊν 

και προφορικϊν αςκιςεων που βαςίηονται ςτα προσ επεξεργαςία κείμενα. Εκμάκθςθ τθσ 
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Λταλικισ γλϊςςασ όπωσ αυτι χρθςιμοποιείται ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ (ξενοδοχεία, 

εςτιατόρια, τουριςτικά  γραφεία, αεροπορικζσ  εταιρείεσ, ςυνεδριακά κζντρα κλπ.).Δίνεται 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ορολογία , ςτθν προφορικι επικοινωνία και ςτθ ςφνκεςθ 

επιςτολϊν  και  αναφορϊν. 

Εξάςκθςθ ςτο ςφνολο τθσ  Λταλικισ  γλϊςςασ ςε όλουσ τουσ τομείσ με τελικό ςτόχο τθν 

πλιρθ χρθςιμοποίθςθ τθσ  (προφορικι και γραπτι επικοινωνία)  ςε κζματα Διοίκθςθσ 

Τουριςτικϊν Επιχειριςεων και  Επιχειριςεων Φιλοξενίασ. 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Κεωρθτικό μζροσ: ςτθν Τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mails 
Χριςθ Τ.Ρ.Ε 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 40 

Αςκιςεισ 15 

Ομαδικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

15 
 

  

  

Ατομικι εργαςία με 
περίπτωςθ μελζτθσ 

10 

Διαδραςτικι  διδαςκαλία 
με προςζγγιςθ και 
αναλυτικι ςυηιτθςθ 
πικανϊν ηθτθμάτων 
εφαρμοςμζνου χαρακτιρα 

                        15 

Αυτοτελισ Μελζτθ                      30 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφία 

      10 

Σφνολο Μαθήματοσ 
(27 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 

135 
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ανά πιςτωτική μονάδα) 
 

 
 

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

 
 
Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
-   Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
  
 
Ομαδικι/Ατομικι Εργαςία ( 30% ) 
Ραρουςιάςεισ με powerpoint 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 Ηωρασ Γ κ Τςολκασ Γ "Λταλικα ςτον Τουριςμο"ΥΡΕΡΚ.2018 

 Ηωρασ Γ κ Τςολκασ Γ."Λταλικα ςτο εργαςιακο περιβαλλον."ΥΡΕΡΚ2018 

 Κaterin K. (1994) Bravo (Grammatica  Italian Per Stranier) Mondadori. 

 Kernibirger C. (1994) L’ Italiano Nel Turismo  - Guerra. 

 Kernibirger C. (1994) L’ Italiano Nel Turismo  (Esercia )- Guerra. 

 Λφτρα Ρ., Λάϊνου Λ., Κουμζλθ Κ.(1997)  Ερμθνευτικό  Λεξικό Τουριςτικϊν Πρων (ςε 5 γλϊςςεσ) 

Ακινα 

 Muzio Andrea , CamperLife  gennaio 2013 

 Tedesco Simona, Dove, Mensile di Viaggi 

 Givi,Guida Viaggi, Settimanale di turismo 

 Amighetti Piero,La rivista del Trekking 
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 Mondatori,Panorama Travel,Mensile sul turismo 

 Turismo & attualità,Settimanale sul turisimo 

 Clementi E,Viaggia del'Italia 

 Σθμειϊςεισ του διδάςκοντοσ με αυκεντικά κείμενα ειδικότθτασ 
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ Σχολι Διοικθτικϊν, Οικονομικϊν & Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 

ΣΜΗΜΑ Διοίκθςθσ Τουριςμοφ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Ρροπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Διαπολιτιςμικό Μάνατημεντ  

 

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Ρράξθσ 3 4 

   

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ 
ΜΕΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

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

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
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Στόχοσ του μακιματοσ είναι οι φοιτθτζσ να κατανοιςουντθν ςθμαςία που ζχει θ διαμόρφωςθ ενόσ 
τρόπου ςκζψθσ, λιψθσ αποφάςεων, άςκθςθσ διοίκθςθσ και ςυμπεριφοράσ ςυμβατοφμε το 
πολυπολιτιςμικό περιβάλλον που κα τουσ επιτρζψει να λειτουργιςουν αρμονικά και εξελικτικά 
μζςα ςε αυτό. Θ κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν τθσ διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ και του 
μάνατημεντ ςυμβάλει ςτθν ενεργό και κετικι ςυμμετοχι ςτισ λειτουργίεσ των διεκνοποιθμζνου 
περιβάλλοντοσ μζςα ςτο οποίο δραςτθριοποιείται όλο και μεγαλφτερο μζροσ των τουριςτικϊν 
επιχειριςεων, των φορζων και των οργανιςμϊν που δραςτθριοποιοφνται μζςα και γφρω από το 
τουριςτικό οικονομικό, γεωγραφικό και κοινωνικό περιβάλλον. τθν βάςθ για τθν κατανόθςθ τθσ 
λειτουργίασ τθσ οικονομίασ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να: 
 
- Κατανοιςει τουσ διαφορετικοφσ  τρόπουσ λειτουργίασ των επιχειριςεων ανάλογα με τθν 
διαφορετικότθτα τθσ κουλτοφρασ που τισ διζπει  
- Εμπεδϊςει τισ τεχνικζσ διοίκθςθσ των επιχειριςεων μζςα ς’ ζνα πολυπολιτιςμικό περιβάλλον 
- Αναλφςει τθν ςθμαςία τθσ διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ,  
-Να διακρίνει τισ ορκζσ επιλογζσ που πρζπει να  κάνει ζνασ μάνατηερ ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων 
του με γνϊμονα τθν αποτελεςματικι ςφνκεςθ ενόσ μοντζλου διοίκθςθσ ςυμβατοφ με τθν αποδοχι 
τθσ διαφορετικότθτασ του ανκρϊπινου κεφαλαίου που διοικεί  
- Να κατανοιςει τθν πολυπλοκότθτα τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ και άςκθςθσ διοίκθςθσ ς’ ζνα 
πολυπολιτιςμικό περιβάλλον με τθ χριςθ αςκιςεων διαπολιτιςμικοφ ενδιαφζροντοσ  

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

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

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

 

Ατομικι εργαςία  
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Ομαδικι Εργαςία 
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 

τεχνολογιϊν 
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Θ κουλτοφρα ωσ κεμζλιο τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ. Κουλτοφρα και διεκνζσ μάνατημεντ, οι επιπτϊςεισ τθσ 

κουλτοφρασ ςτθν πρακτικι του μάνατημεντ, θ αλλθλεπίδραςθ τθσ κουλτοφρασ και του μάνατημεντ μζςω τθσ 

επικοινωνίασ, κουλτοφρα και επιχειρθματικό περιβάλλον, το κοινωνικό κεφάλαιο των οργανιςμϊν και των 

επιχειριςεων, θ οργανωςιακι κουλτοφρα, θ πολιτιςμικι ευαιςκθτοποίθςθ ςτθν διοίκθςθ των ανκρωπίνων 

πόρων, πολιτιςμικι οικονομικι, θ διαπολιτιςμικι επικοινωνία, θ διοίκθςθ και το μάνατημεντ ςτισ διαφορετικζσ 

κουλτοφρεσ, θ κατανόθςθ τθσ πολιτιςμικισ ποικιλομορφίασ. 

 
 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Στθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ του power point 
Χριςθ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ 
Χριςθ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 135 ϊρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά 

εξάμθνο 

Αςκιςεισ Ρράξθσ που εςτιάηουν 
ςτθν εφαρμογι μεκοδολογιϊν 
και ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ  

Χριςθ των εκπαιδευτικϊν 
δυνατοτιτων που προςφζρουν 
τα παρακάτω : 
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https://www.coursera.org/ 

 

https://www.udacity.com/ 

 

https://webcast.grnet.gr/ 

 

 

http://www.blod.gr/default.aspx 

 

 

Ατομικι και ομαδικι εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ 

 

 

  

  

  

  

  

Αυτοτελισ Μελζτθ  

Σφνολο Μακιματοσ 

(135 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 
εξάμθνο) 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 

 
1) Γραπτι τελικι εξζταςθ (75%) που περιλαμβάνει: 

https://www.coursera.org/
https://www.udacity.com/
https://webcast.grnet.gr/
http://www.blod.gr/default.aspx
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Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Ανάπτυξθ τριϊν κεωρθτικϊν ερωτιςεων και ανάπτυξθ δφο 
πρακτικϊν εφαρμογϊν 

ι ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 
ι ςυνδυαςμό ερωτιςεων πολλαπλισ με κεωρθτικό προσ 

ανάπτυξθ κζμα  
 
2) Ραρουςίαςθ ατομικισ και ομαδικισ εργαςίασ (25%) 
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ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

την ελληνική γλώςςα : 

1.Οι κόςμοι που μοιραηόμαςτε, J. Hendry, εκδόςεισ Κριτικι, 2011 

2.Ρολιτιςμικι κεωρία, P. Smith , εκδόςεισ Κριτικι, 2006 

Ξζνη : 

1.Management Across Cultures: Challenges and Strategies, R.Steers, C. Sanchez-Runde, L. Nardon Cambridge 

University Press, 2013 

2. Management Across Cultures: Challenges and Strategies, R.Steers, C. Sanchez-Runde, L. Nardon Cambridge 

University Press, 2013 

3.ManagingAcross Cultures: The Seven Keys to Doing Business with a Global Mindset,  C. Solomon M. Schell, 

McGraw Hill, 2009 

4.When Cultures Collide: Leading Across Cultures, R. Lewis, N. Brealey Publishing, 2006 

5.When Teams Collide: Managing the International Team Successfully, R. Lewis, Nicholas Brealey Publishing, 

2012 

6. Cultures and organizations: software of the mind, G. Hofstede, G.J. Hofstede ,M. Minkov.McGraw-Hill,2010 

7.Intercultural Communication: A Reader,13th edition by Samovar, Larry A., Porter, Richard E., McDaniel, Edwin 

R., Wadsworth, Cengage Learning,2012 

 

 

 

 

 

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+M.+Steers%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carlos+J.+Sanchez-Runde%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luciara+Nardon%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+M.+Steers%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carlos+J.+Sanchez-Runde%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luciara+Nardon%22
http://newarrivals.nlb.gov.sg/item_holding.aspx?bid=13676459

