
ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ Υχολι Διοικθτικϊν, Ρικονομικϊν & Μοινωνικϊν Επιςτθμϊν 

ΣΜΗΜΑ ΔιοίκθςθσΦουριςμοφ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Σροπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ιςτορία Ρικονομικϊν Θεωριϊν 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 
Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Σεριοχισ 
Σροαιρετικό 

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. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Υτόχοσ του μακιματοσ είναι οι φοιτθτζσ να αποκτιςουν ζνα βαςικό κεωρθτικό υπόβακρο του κόςμου τθσ 

οικονομίασ και των οικονομικϊν κεωριϊν μζςα από τθν γζνεςθ τθσ οικονομικισ επιςτιμθσ μζχρι ςιμερα. Φο 

περιεχόμενο του μακιματοσ εξετάηει τισ κεωρίεσ που αναπτφχκθκαν με αναφορζσ ςτον Άνταμ Υμικ, 

τoνPικάρντo, τουσ OυτoπικοφσΥoςιαλιςτζσ, τον Mαρξ, τoνBζμπλεν, τον Kζυνσ, τον Υoυμπζτερ, τθ ςφγχρονθ 

γενιά των oικoνoμoλόγων, και ςυνκζτοντασ μια ιςτορία τθσ oικoνoμικισ ςκζψθσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να: 
 
- Ματανοιςει τον τρόπο ςκζψθσ τθσ κάκε κεωρίασ 
- Εμπεδϊςει τισ επιπτϊςεισ που ζχουν οι διαφορετικζσ εφαρμογζσ των κεωριϊν ςτθν κακθμερινι οικονομικι 



ηωι 
- Αναλφςει και να ςυγκρίνει τισ επιπτϊςεισ των οικονομικϊν κεωριϊν κατά τθν εφαρμογι τουσ 
- Οα κατανοιςει τθν πολυπλοκότθτα των οικονομικϊν κεωριϊν 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  

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

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
ΞΑΤΠΙΥΞΡΥ 
ΜΕΛΟΥΙΑΟΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ 
ΟΕΡΜΝΑΥΙΜΘ ΥΧΟΘΕΥΘ 
ΑΧΥΦΤΙΑΜΘ ΥΧΡΝΘ 
ΜΑΣΙΦΑΝΙΥΞΡΥ ΦΘΥ ΑΓΡΤΑΥ 
ΥΡΥΙΑΝΙΥΞΡΥ ΦΘΥ ΑΓΡΤΑΥ 
ΜΕΟΦΤΙΜΡΥ ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΥ 
ΞΕΤΜΑΟΦΙΝΙΥΞΡΥ 
ΘΕΤΑΣΕΙΑ ΥΡΜ 
ΥΧΟΑΙΟΕΥΘ ΦΘΥ ΡΧΑΥΙΟΓΜΦΡΟ 
ΞΡΟΕΦΑΤΙΥΞΡΥ 
Θ ΜΑΞΣΧΝΘ ΦΙΝΙΣΥ 
ΧΣΡΘΕΥΘ ΦΡΧ ΞΡΟΙΞΡΧ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ 
ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΥ ΕΣΙΦΑΧΧΟΦΘΥ 
ΧΣΡΘΕΥΘ ΦΘΥ ΧΤΘΞ/ΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΑΥΦΑΘΕΙΑΥ 
ΔΑΟΕΙΥΦΘΥ ΕΥΧΑΦΘΥ ΑΟΑΓΜΘΥ 
ΧΣΡΘΕΥΘ ΦΘΥ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΙΜΘΥ ΑΓΡΤΑΥ 
ΘΕΩΤΙΑ ΦΘΥ ΟΕΑΥ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΞΕΓΕΘΧΟΥΘΥ 
ΞΡΟΦΕΝΡ ΔΙΕΘΟΡΧΥ ΕΞΣΡΤΙΡΧ ΧΕΜΥΕΤ-ΡΧΝΙΟ 
ΟΕΑ ΘΕΩΤΙΑ ΕΞΣΡΤΙΡΧ 
ΑΤΙΥΦΘ ΟΡΞΙΥΞΑΦΙΜΘ ΣΕΤΙΡΧΘ 
ΙΥΡΦΙΞΙΑ ΑΓΡΤΑΥΦΙΜΘΥ ΔΧΟΑΞΘΥ 
ΡΤΘΡΝΡΓΙΜΘ ΕΣΙΝΡΓΘ 
ΘΕΩΤΙΑ ΣΑΙΓΟΙΩΟ 
ΘΕΩΤΙΑ ΦΘΥ ΣΤΡΥΔΡΜΩΞΕΟΘΥ ΧΤΘΥΙΞΡΦΘΦΑΥ 
ΦΡΤΡΝΡΓΙΜΘ ΕΣΙΣΦΩΥΘ 
ΧΣΕΤΒΡΝΙΜΘ ΕΣΙΒΑΤΧΟΥΘ 
ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΦΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ 
ΦΡ ΑΡΤΑΦΡ ΧΕΤΙ 
ΡΤΙΑΜΘ ΑΟΑΝΧΥΘ 
Θ ΦΤΑΓΩΔΙΑ ΦΩΟ ΜΡΙΟΡΧΤΘΥΦΩΟ ΣΡΤΩΟ 
ΘΘΙΜΡΥ ΜΙΟΔΧΟΡΥ 



ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υτθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.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, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 
Πρακτικι (Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 
διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, 
Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 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 Σράξθσ 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/ 
 
 
http://www.blod.gr/default.aspx 
 
 

 

Ατομικι και ομαδικι εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ 

 
 

  

  

  

  

  

Αυτοτελισ Ξελζτθ  

Υφνολο Ξακιματοσ 
(135 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 
εξάμθνο) 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία Πολλαπλισ 
Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 
Δοκιμίων, Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι 
Εργαςία, Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι Εξζταςθ 
Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι Ερμθνεία, Άλλθ / 
Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι 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) Σαρουςίαςθ ατομικισ εργαςίασ και ομαδικισ εργαςίασ (25%) 
 

 

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


ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

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

1.Ρι φιλόςοφοι του οικονομικοφ κόςμου, R.Heilbroner, εκδόςεισ Μριτικι,2000 

2. Φαξίδι ςτον κόςμο τθσ οικονομίασ, Galbraith, εκδόςεισ Μάκτοσ,2000 

3. 50 Ρικονομικζσ κεωρίεσ που επθρζαςαν τθν ανκρωπότθτα, Επιμζλεια D.Marron, εκδόςεισ Μλειδάρικμοσ, 

2011 

4.Ρικονομικζσ κεωρίεσ και κρίςεισ, Οίκοσ Χριςτοδουλάκθσ, εκδόςεισ Μριτικι,2015 

5.Θ γζνεςθ τθσ οικονομικισ κοινωνίασ,Robert L. Heilbroner, WilliamMildberg, εκδόςεισ Μριτικι,2010 

6.Θ εξζλιξθ τθσ οικονομικισ ςκζψθσ, Roger E. Backhouse,εκδόςεισ Μριτικι,2009 
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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. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Υτόχοσ 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 λειτουργιςουναρμονικά και εξελικτικά 
μζςα ςε αυτό. Θ κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν τθσ διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ 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.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να: 
 
- Ματανοιςει 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,  
-Οα 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  
- Οα 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  

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

 

Ατομικι εργαςία  
Ρμαδικι Εργαςία 
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 

τεχνολογιϊν 
Υεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Θ κουλτοφρα ωσ κεμζλιο τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ. Μουλτοφρα και διεκνισ επικοινωνία, οι επιπτϊςεισ 

τθσ κουλτοφρασ ςτθν διαμόρφωςθ ατομικϊν και ομαδικϊν ςυμπεριφορϊν , κουλτοφρα και επιχειρθματικό 

περιβάλλον, το κοινωνικό κεφάλαιο των οργανιςμϊν και των επιχειριςεων, θ οργανωςιακι κουλτοφρα, θ 

πολιτιςμικι ευαιςκθτοποίθςθ ςτθν διοίκθςθ των ανκρωπίνων πόρων, 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. 

Υτθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.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, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 135 ϊρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά 

εξάμθνο 

Αςκιςεισ Σράξθσ που εςτιάηουν 
ςτθν εφαρμογι μεκοδολογιϊν 

 



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

και ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ  
Χριςθ των εκπαιδευτικϊν 
δυνατοτιτων 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 Ξελζτθ  

Υφνολο Ξακιματοσ 
(135 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 
εξάμθνο) 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 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) Σαρουςίαςθ ατομικισ και ομαδικισ εργαςίασ (25%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

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

 

την ελληνική γλώςςα : 

1.Ρι κόςμοι που μοιραηόμαςτε, J. Hendry, εκδόςεισ Μριτικι, 2011 

2.Σολιτιςμικι κεωρία, P. Smith , εκδόςεισ Μριτικι, 2006 

3.Ρικονομία και πολιτιςμόσ,Lisa C. Cliggett,Richard R. Wilk,εκδόςεισ Μριτικι, 2010 

Ξζνη : 

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://newarrivals.nlb.gov.sg/item_holding.aspx?bid=13676459


 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ & ΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΠΕΟΡΔΡΧΕΙΑΜΡΧ ΓΑΥΦΤΡΟΡΞΙΜΡΧ ΣΤΡΛΡΟΦΡΥ 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ πράξθσ 3 5 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η 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 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

 

 

 

 



ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ρι ςπουδαςτζσ κατά τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ κα γνωρίηουν τισ μεκόδουσ, 

τεχνικζσ και δεξιότθτεσ ορκολογικισ διοίκθςθσ των λειτουργικϊν επιχειρθςιακϊν τομζων 

των μαγειρείων (μαηικισ και εξατομικευμζνθσ προςφοράσ) των ξενοδοχείων και των 

επιςιτιςτικϊν μονάδων. Επίςθσ κα γνωρίηουν ςυςτιματα διαχείριςθσ πολλαπλϊν 

παραγωγικϊν μονάδων και μονάδων προϊκθςθσ ςε ζνα ξενοδοχείο. Επιπλζον τισ 

μεκόδουσ μάρκετινγκ που μποροφν να μεγιςτοποιιςουν τα ζςοδα του Φμιματοσ F&B. 

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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα 

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

- Νιψθ αποφάςεων  
- ΑυτόνομθΕργαςία 
- Ρμαδικι Εργαςία 
- Υχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργου  
- Σροςαρμογι ςενζεσ καταςτάςεισ 

- Υεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα αναλφει τα παρακάτω κζματα: 

- Ξζκοδοι και τεχνικζσ οργάνωςθσ και ελζγχου του τομζα μαηικισ παραγωγισκαι 
μαηικισ εςτίαςθσ 

- Υυςτιματα παραγωγισ και διάκεςθσ εδεςμάτων 
- Μακικοντα προςωπικοφ του τομζα 
- Χγιεινι τροφίμων, εξοπλιςμοφ, προςωπικοφ 
- Αςφάλεια των χϊρων του τομζα 
- Εφοδιαςμόσ και αποκικευςθ των τροφίμων 
- Υφγχρονεσ μορφζσ παρουςίαςθσ εδεςμάτων και ποτϊν 
- Σροτυποποίθςθ ςυνταγϊν παραγωγισ και ςερβιρίςματοσ  
- Υυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ (π.χ. HACCP καιISO) 
- Υφγχρονεσ μορφζσ παρουςίαςθσ μπουφζ και χϊρων ξενοδοχειακϊν διοργανϊςεων 
- Εφαρμογζσ διαιτθτικισ ςτθν παραγωγι εδεςμάτων 
- Βαςικοί κανόνεσ ςφνκεςθσ εδεςματολογίου 

- Υχεδιαςμόσ ταυτότθτασ τμθμάτων F&B 

- F&B branding 

- ΞαρκετινγκF&B 

- Σρογραμματιςμόσ λειτουργίασ πολλαπλϊν ςθμείων παραγωγισ και διάκεςθσ 

- Διοίκθςθ και προϊκθςθ προϊόντων F&B 

 

    

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

- Διαλζξεισ ςτθν τάξθ 
- Υυγγραφι εργαςιϊν 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

- Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω 
powerpointpresendations 

- Χριςθ διαδικτφου για επίδειξθ μελετϊν 
περίπτωςθσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 

Αςκιςεισ Σράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

20 



ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

Ρμαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Εκπιαδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

10 

Αυτοτελισ Ξελζτθ 60 

Σφνολο Μαθήματοσ  

(27 ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Ι. 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 : 

 Αγγελίδθσ Δ. Μιρκινζηου Ξ.,  (2001 ) ISO9000 ςτισ Τεχνικζσ Εταιρείεσ, 
UniversityStudioPress, Θεςςαλονίκθ 

 Γραφανάκθσ Δ. (2000 ) Στατιςτικόσ Ζλεγχοσ Ποιότθτασ, Ελλθνικό Ανοικτό 
Σανεπιςτιμιο, Σάτρα,  

 Ηαβλανόσ Ξ., (2006 ) Η Ποιότθτα ςτισ Παρεχόμενεσ Υπθρεςίεσ και τα Προϊόντα, 
Ακινα  

 Νογοκζτθσ, Ο. (1992) «Μάνατημεντ Ολικισ Ποιότθτασ,από τον Deming ςτον Tagushi 
και το SPSS, Ακινα 

 Φςιότρασ Γ. (1995) «Βελτίωςθ Ποιότθτασ», Ακινα: Εκδόςεισ Ξπζνου 

 Evans J.R. & Lindsay W.M. (1996) TheManagement and Control of Quality, 
3θζκδοςθ, West Publ. Co. 

 Gower, D. (2000) “Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ, Εκδόςεισ Ελλθν 

 Oakland J.S. (1995) Total Quality Management - text with cases, Butterworth-
Heinemann Publ. Co. 

 Petrick J.A. &Furr D.S. (1995) Total Quality in Managing Human Resources, St.Lucie 
Press 



 

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ, ΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΒΙΟΦΕΡΝΘΨΙΑ ΜΑΙ ΨΘΦΙΑΜΘ ΕΣΕΠΕΤΓΑΥΙΑ ΦΡΧΤΙΥΦΙΜΩΟ 

ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ ΜΑΙ ΣΤΡΡΤΙΥΞΩΟ 

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   

 

2 
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ 

και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 

περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 



ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΝΝΘΟΙΜΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΑΙ 

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. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ρ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι Γενικι γνϊςθ τθσ τεχνολογίασ και τον προϊόντων 

επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ τθσ παραγωγισ οπτικοακουςτικϊν ζργων. 

Ικανότθτα λιψθσ με βιντεοκάμερα   

Εξοικείωςθ με τα κφρια φορμά Βίντεο.  

Γνϊςθ βαςικϊν αρχϊν δθμιουργίασ βίντεο. 

Ανάπτυξθ δεξιοτιτων για ανεξάρτθτθ και προςωπικι μάκθςθ. 

Ικανότθτα ςυνεργαςίασ με ομάδεσ ατόμων οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ του 

ζργου. 

 

 

 

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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, 

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

 

Ειςαγωγι ςτθν χριςθ και λειτουργία τθσ βιντεοκάµερασ, των φορθτϊν φωτιςτικϊν 

ςωµάτων, των ςυςτθμάτων ςτιριξθσ και του μικροφϊνου 

Ειςαγωγι ςτθν οπτικοακουςτικι γλϊςςα μζςω προβολϊν και διαλζξεων.   

      Ανάλυςθ τθσ μορφισ και τθσ δομισ ςθμαντικϊν οπτικοακουςτικϊν ζργων. 



Θ τεχνολογία τθσ κάμερασ  

Θ χριςθ τθσ κάμερασ ωσ εκφραςτικό μζςο. 

Υχεδιαςμόσ λιψεων διαφορετικϊν τφπων πλάνων 

Χειριςμόσ τριποδιοφ/ κινιςεισ κάμερασ 

Βαςικζσ Αρχζσ Φωτιςμοφ  

Θχολθψία με μικρόφωνο 

Ιςορροπία Νευκοφ 

Αεροφωτογραφία  

      Ψθφιακι επεξεργαςία τουριςτικισ φωτογραφίασ κ βίντεο 

      Θ Αεροφωτογραφία κ το drone ςτθν προβολι τουριςτικϊν επιχειριςεων 

 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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, Σεμινάρια, 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 

Πεδίου, Μελζτθ &ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 

Πρακτικι (Τοποκζτθςθ), Κλινικι 

Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 

διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), Συγγραφι εργαςίασ / 

εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  

Αςκιςεισ Σράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

 

Ρμαδικι Εργαςία ςε  



δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 

του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 

μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ 

εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να 

αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

Εκπιαδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

 

Αυτοτελισ Ξελζτθ  

Σφνολο Μαθήματοσ  

(27  ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά 

προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 

προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 

-  

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

Υκοπετζασ Γιάννθσ, Η Βιντεοκάμερα Και Η Οπτικοακουςτική Καταγραφή, 

Pressphotopublications, 2008 



Zettl, Herbert, Σηλεοπτική Παραγωγή (Ειδικι Ελλθνικι Ζκδοςθ), Ζλλθν, 2002 

Zettl, Herbert, Παραγωγή Βίντεο – Βαςικζσ Αρχζσ Και Σεχνικζσ, Ζλλθν, 1999 

Bordwell, D.,  - Thompson .,  Ειςαγωγή την Σζχνη Σου Κινηματογράφου, 

Ξορφωτικό Ιδρυµα Εκνικιστραπζηθσ, 2004 

Ξποντίνασ, Θωµάσ, Η Κρυφή Γοητεία Σου Κινηματογράφου, Σαραςκινιο, 1993 

Μαχαγιάσ Αντϊνθσ, Σο ενάριο Από Σην Αρχική Ιδζα την Εκτζλεςη, Ζλλθν, 1998 

Hilliard Robert Γράφοντασ, Για Σο Ράδιο Και Σην Σηλεόραςη, Ζλλθν, 2002 

Jacobs, Lewis, Tα Εκφραςτικά Μζςα Σου Κινηματογράφου, Μακρζπτθσ, 1998 

Μαβάγιασ, Γιϊργοσ, Ο Κινηματόγραφοσ Χωρίσ Μυςτικά, Μαςτανιϊτθσ, 1990 

Thompson, Roy, Grammar Of The Shot, Focal Press, 2000  

 

 

-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ & ΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΦΡΧΤ. ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ ΜΑΙ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ 
ΦΙΝΡΠΕΟΙΑΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ BIOMHΧΑΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3  

   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΡΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Φο μάκθμα περιλαμβάνει ειδικζσ κεωρθτικζσ γνϊςεισ, πρακτικζσ δεξιότθτεσ και 
πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτο φαινόμενο του πολιτιςμικοφ-βιομθχανικοφ τουριςμοφ 
τουριςμοφ. Ειδικότερα κα γίνει αναφορά: ςτθν κατανομι των βιομθχανικϊν-πολιτιςμικϊν 
πόρων ανά τον κόςμο και ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ που διαμορφϊνουν και το 
προφίλ των επιςκεπτϊν. Θα εξεταςτεί θ ςχζςθ τθσ βιομθχανίασ ςτθν ανάπτυξθ. Θα γίνει 
εξζταςθ των βιομθχανικϊν-πολιτιςμικϊν πόρων και τθσ ςυνειςφοράσ τουσ ςτθν τοπικι και 
εκνικι οικονομικι ανάπτυξθ αλλά και τθσ προοπτικισ αναβάκμιςισ τουσ ςτθν Ελλάδα.  
Υτο πλαίςιο του μακιματοσ, επίςθσ, παρουςιάηονται βιομθχανικά μνθμεία, τόποι, ορυχεία, 
κατοικίεσ εργατϊν, ιςτορικά αρχεία κ.λπ. τόςο τθσ Ελλάδασ, όςο και του εξωτερικοφ και 
αξιολογείται ο τρόποσ προβολισ και τουριςτικισ αξιοποίθςισ τουσ. 
Υτόχοσ είναι: 

 Θ γνϊςθ των ποικίλων πόρων που ςχετίηονται με το βιομθχανικό-πολιτιςμικό 
τουριςμό 

 Θ αναγνϊριςθ εκ μζρουσ των φοιτθτϊν των ποικίλων τφπων του βιομθχανικοφ-
πολιτιςμικοφ τουριςτικοφ ρεφματοσ. 

 Θ αναγνϊριςθ και κατανόθςθ τθσ διάκριςθσ των διαφορετικϊν πόρων και μορφϊν του 
ΒΦ με ςτόχο τθ διαχείριςθ των διαφορετικϊν αναγκϊν των μετακινοφμενων / 
ταξιδιωτϊν 

 να αναλφουν και να επεξθγοφν τθν τυπολογία των βιομθχανικϊν-πολιτιςμιοκϊν 
πόρων 

ε) να γνωρίηουν τουσ φορείσ (εκνικοφσ και διεκνείσ, κρατικοφσ και ιδιωτικοφσ) που 
δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο του βιομθχανικοφ τουριςμοφ ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ 



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. Ρμαδικι Εργαςία 
3. Σροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
4. Υεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
5. Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

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

 Θ φφςθ και τα χαρακτθριςτικά τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ.  

 Σολιτιςμόσ και βιομθχανικι κλθρονομιά 

 Διεκνείσ φορείσ  

 Ρ ρόλοσ τθσ UNESCO 

 Hδιεκνισ προςταςία τθσ Βιομθχανικισ Μλθρονομιάσ 

 Ρι εκνικοί φορείσ 

 Θ βιομθχανικι ιςτορία ςτθν νεϊτερθ ιςτορία τθσ Ελλάδασ 

 Θ προςταςία τθσ νεϊτερθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ ςτθν Ελλάδα 

 Θ γεωγραφία τθσ ΒΜ ςτθν Ελλάδα 

 Ρ πολιτιςμικόσ-βιομθχανικόσ τουριςμόσ  

 Φυπολογία βιομθχανικϊν-πολιτιςμικϊν πόρων 

 Θ διαχείριςθ του ΒΦ 

 Θ ανάδειξθ τθσ ΒΜ. Ρι πολιτιςμικζσ διαδρομζσ.  

 Σολιτιςμικι κλθρονομιά και ανάδειξθ τθσ πολιτιςμικισ-Βιομθχανικισ Μλθρονομιάσ 
ωσ βαςικισ ςυνιςτϊςασ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ.  .   

 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υτθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

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

26 

Ρμαδικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

20 

Εκπιαδευτικι 
εκδρομι/μικρζσ 
ατομικζσ εργαςίεσ 

10 



εξάςκθςθσ 

Αυτοτελισ Ξελζτθ 43 

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

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
. 

 
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ επιλογισ 
-     Ερωτιςεισ κρίςεωσ 
- Επίλυςθ προβλθμάτων ςχετικϊν με τον τουριςμό 
- Υυγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ 
 
ΙΙ. Σαρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ (20%) 

 ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 Ξοίρα, Σολυξζνθ, & Σαρκζνθσ, Υπ. (2011). Πολιτιςμικόσ-Βιομθχανικόσ Τουριςμόσ, 
εκδ. Ανοικτι Βιβλιοκικθ, Ακινα.  

 Philip FeifanXie (2015). Industrial Heritage Tourism, Mulitligual Matters  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ  

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΑΣΡΘΕΞΑΦΩΟ ΠΕΟΡΔΡΧΕΙΑΜΩΟ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ πράξθσ 2 5 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η 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 

 

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. 



Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ξετά τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν όλα 
εκείνα τα απαραίτθτα ςτοιχεία αναφορικά με τθν διαχείριςθ αποκεμάτων και τθν 
λειτουργία του Φμιματοσ Σρομθκειϊν των Πενοδοχειακϊν Ξονάδων. 

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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα 

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

- Νιψθ αποφάςεων  
- ΑυτόνομθΕργαςία 
- Ρμαδικι Εργαςία 
- Υχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργου  
- Σροςαρμογι ςενζεσ καταςτάςεισ 

- Υεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Γενικά περί των προμθκειϊν. Διαδικαςία των προμθκειϊν (αγορζσ – παραλαβι – 

αποκικευςθ – διανομι)/ Οομοκετικό πλαίςιο προςταςίασ τθσ αγοράσ. 

Γενικά περί εμπορευμάτων όπωσ: λαχανικά και φροφτα νωπά και επεξεργαςμζνα. Γάλα και 



γαλακτοκομικά προϊόντα. Νίπθ, ζλαια, ποτά, γλυκαντικζσ φλεσ, ψάρια, κρζατα, εξοπλιςμόσ, 

υφάςματα, υλικά κακαριότθτοσ. 

Γνϊςεισ logistics για τθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ αποκεμάτων. Διοικθτικζσ γνϊςεισ για 

τθ διαχείριςθ του Φμιματοσ Σρομθκειϊν των Πενοδοχειακϊν Ξονάδων. 

 

     

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

- Διαλζξεισ ςτθν τάξθ 
- Υυγγραφι εργαςιϊν 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

- Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω 
powerpointpresendations 

- Χριςθ διαδικτφου για επίδειξθ μελετϊν 
περίπτωςθσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 

Αςκιςεισ Σράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

20 

Ρμαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Εκπιαδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

10 

Αυτοτελισ Ξελζτθ 60 



Σφνολο Μαθήματοσ  

(27 ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Ι. 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 : 

 Τάπτθσ Ο., (1999) Εμπορευματογνωςία – Προμικειεσ Εκδόςεισ Interbooks,   Ακινα. 

 ΦηορακοελευκεράκθσΗαχ., (1999)  Εμπορευματογνωςία – Προμικειεσ    Εκδόςεισ 
Interbooks, Ακινα. 

 Davis b.(2003) Food and beverage management, Oxford 

 Kotsherar H.L (1998 5θ edition) Quantity food purchasingN.York 

 Tear R. And olsen M.(1992)  International Hospitality Management   Pitman U.K 

 Waller k.(19996)  Importing food and beverage performance , Oxford:Butterworth-
Heinemann .Donnelly R. 

 Zenz G. (1994 7θ  edition)  Purchasing and the management of materialsN.York 
 

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ & ΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΞΣΑΤ ΠΕΟΡΔΡΧΕΙΑΜΩΟ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ πράξθσ 3 5 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ 

και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 

περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικότθτασ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ 

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. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο 



ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ 
Εκπαίδευςθσ 

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Θ απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων για τθν κάλυψθ τθσ κζςθσ του BarManager 
ςε ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, αλυςίδεσ και καταλφματα και θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν 

ςε εξειδικευμζνεσ Εφαρμογζσ Διοίκθςθσ Φμθμάτων Ξπαρ ςτισ προαναφερόμενεσ 

επιχειριςεισ. 

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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα 

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

- Νιψθ αποφάςεων  
- ΑυτόνομθΕργαςία 
- Ρμαδικι Εργαςία 
- Υχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργου  
- Σροςαρμογι ςενζεσ καταςτάςεισ 

- Υεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υτο μάκθμα  αναλφονται ζννοιεσ όπωσ το προςωπικό, το ςζρβισ, θ προϊκθςθ πωλιςεων, 
όπωσ θ οικονομικι εκμετάλλευςθ και διαχείριςθ του μπαρ μζςω Θ/Χ και, όπωσ θ ανάλυςθ 
των οικονομικϊν αποτελεςμάτων τθσ λειτουργίασ του μπαρ. Ρι μορφζσ των Ξπαρ, θ 
οργάνωςθ και λειτουργία τουσ ωσ ςθμαντικά τμιματα εκμετάλλευςθσ μζςα ςτα 
ξενοδοχειακά καταλφματα, τισ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ και τισ ξενοδοχειακζσ αλυςίδεσ.  



Διδάςκονται οι τφποι των αλκοολοφχων ποτϊν, των αναψυκτικϊν και των αφεψθμάτων, οι 
μζκοδοι παραγωγισ τουσ, και τζλοσ οι ιδιαιτερότθτεσ διοίκθςθσ των μπαρ. Αναλυτικά, 
πραγματοποιείται: 

- Θ εξοικείωςθ με τουσ χϊρουσ και τον εξοπλιςμό του μπαρ. 
- Φο ςερβίριςμα ποτϊν ςτο μπαρ. 
- Θ τεχνικι μίξθσ ποτϊν (cocktails) 
- Ανάλυςθ τθσ διαχείριςθσ του κόςτουσ. 
- Ξζκοδοι παραςκευισ αλκοολοφχων, τυπολογία αυτϊν 
- Ρινολογία 

- Φεχνικι μπαρ, καφετζριασ 

- Διοίκθςθ Ξπαρ 

- Ξάρκετινγκ και πωλιςεισ μπαρ 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

- Διαλζξεισ ςτθν τάξθ 
- Υυγγραφι εργαςιϊν 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

- Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω 
powerpointpresendations 

- Χριςθ διαδικτφου για επίδειξθ μελετϊν 
περίπτωςθσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 

Αςκιςεισ Σράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

20 

Ρμαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Εκπιαδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

10 



ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

Αυτοτελισ Ξελζτθ 60 

Σφνολο Μαθήματοσ  

(27 ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Ι. 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 

Σροτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 

Διεφκυνςθ και Φεχνικι του μπαρ - Σοτά – Ρινολογία. Σρινιανάκθ Ελευκερία, 

εκδόςεισ Interbooks, 1997 

Ξπαρ, Σοτά, Ρινολογία, Α. Ξάρασ, εκδόςεισ Interbooks, 1999 

Φο μεγάλο βιβλίο του Bar, H.F.ULLMANN, 2009 

Επάγγελμα Ξπάρμαν, Κων, 2014 

 

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinements.jsp;jsessionid=-vPMg1dYJhxcyPeXc878hyFp.node3?Ntt=H.F.ULLMANN&Nr=product.siteId%3A90001&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.publisherName


ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ, ΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΡΝΙΜΘΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

 

Διαλζξεισ   

  

   

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΝΝΘΟΙΜΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

2.ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 

Θ Διοίκηςη Ολικήσ Ποιότητασ (Total Quality Management,TQM) είναι μια φιλοςοφία 

διοίκθςθσ θ οποία πρεςβεφει ότι θ ποιότθτα είναι ευκφνθ όλων των εμπλεκόμενων μελϊν 

και όλων των λειτουργιϊν μζςα ςτον οργανιςμό. Χποςτθρίηει ότι θ επίτευξθ του ελζγχου 

ποιότθτασ είναι αυτοςκοπόσ και αναμζνεται από οποιονδιποτε να ςυμβάλλει ςτθν 

ςυνολικι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ. Θ Δ.Ρ.Σ. μπορεί να χαρακτθριςκεί ωσ ζνα ςφγχρονο 



«μοντζλο διοίκθςθσ», που θ επιτυχία του εξαρτάται από τθν αποτελεςματικότερθ επίτευξθ 

του άριςτου ςυνδυαςμοφ όλων των ςυντελεςτϊν τθσ παραγωγισ που ςυμμετζχουν ςε μια 

επιχείρθςθ. Για τθν επιτυχία τθσ εφαρμογισ τθσ ΔΡΣ υπάρχουν 3 βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ: 

(ςυμπεριλαμβανομζνου πάντα τθσ επικοινωνίασ και τθσ κουλτοφρασ): 

1. ζνα τεκμθριωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ 

2. τεχνικζσ και εργαλεία διαχείριςθσ ποιότθτασ 

3. ομαδικι εργαςία και άτομα 

 

 

Ξετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ : 

 Οα εφαρμόηουν τισ αρχζσ και ζννοιεσ που ςυνδζονται με μια προςζγγιςθ ΔΡΣ ςτθ 

διαχείριςθ επιχειριςεων και οργανιςμϊν παραγωγισ προϊόντων ι παροχισ 

υπθρεςιϊν. 

 Οα αναλφουν τθν επίδραςθ των προτφπων ςτθν ΔΡΣ  

 Οα κατανοοφν τισ διαφορετικζσ φιλοςοφίεσ  ΔΡΣ, με ςτόχο τθν καλφτερθ 

αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ προγραμμάτων ΔΡΣ.  

 Οα αντιλαμβάνονται τθν ςθμαςία και τθν ςυνδυαςτικι δυναμικι των εννοιϊν 

:πελάτθσ, υπθρεςία, ομαδικό πνεφμα. 

 Οα χρθςιμοποιοφν καινοτόμα εργαλεία ΔΡΣ.    

 Οα αξιολογοφν τα εφαρμοηόμενα ςυςτιματα ποιότθτασ. 

 Οα ςυγκροτοφν ομάδεσ οι οποίεσ με τθν χριςθ των κατάλλθλων εργαλείων 

διοίκθςθσ ποιότθτασ να ςτοχεφουν ςτθν βελτιςτοποίθςθ τθσ παραγωγικισ 

διαδικαςίασ. 

 Οα αξιολογοφν τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ με βάςθ πρότυπα ISO. 

 Οα αναπτφςςουν μία ςτρατθγικι ςυνολικά για τθν εφαρμογι τθσ Διοίκθςθσ Ρλικισ 

Σοιότθτασ ςε μία επιχείρθςθ.       

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, 

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  



Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ ποιότθτασ. (ιςτορικι αναδρομι, διαςτάςεισ ποιότθτασ κλπ) 

2.Βαςικζσ αρχζσ και αξιϊματα τθσ Διοίκθςθσ Ρλικισ Σοιότθτασ. 

3.Ρι πολιτικζσ ποιότθτασ. 

4.Θ ζννοια του κόςτουσ ποιότθτασ – ςφγχρονεσ μζκοδοι αποτίμθςισ του. 

5.Ξοντζλα Διοίκθςθσ Ρλικισ Σοιότθτα και τα Βραβεία Σοιότθτασ. 

6.Ανάπτυξθ Νειτουργίασ Σοιότθτασ, Ζλεγχοσ Ανταγωνιςτικότθτασ με Χριςθ Δεικτϊν    

(Benchmarking) 

7.Σρότυπα και πιςτοποίθςθ. 

8. Ζλεγχοσ ανταγωνιςτικότθτασ και Αξιολόγθςθ επιδόςεων. 

9.Ανκρϊπινο δυναμικό. 

10. Σελάτεσ και δείκτθσ ικανοποίθςθσ. 

 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Διαλζξεισ ςτθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  

Αςκιςεισ Σράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

 

Ρμαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

 

  

Αυτοτελισ Ξελζτθ  

Σφνολο Μαθήματοσ  

 
 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 

ερωτιςεισ κρίςεωσ 

 

 Ατομικι εργαςία 

-  

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 Ναλοφμθσ Δθμιτρθσ, Ματςϊνθ Βίκυ (2010), Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ Εφαρμογι 

ςτον Τουριςμό, εκδ. Υταμοφλθ, Ακινα. 

 Γιαννοποφλου Γεωργία (2004), Η Ολικι Ποιότθτα ςτον Τουριςμό, εκδ Κων, Ακινα 

 Μαμπουρίδθσ Γ. (2001), Η Στρατθγικι τθσ ποιότθτασ και θ Ελλθνικι Μικρομεςαία 

Επιχείρθςθ, εκδ. Μλειδάρικμοσ, Ακινα, 2001. 

 Μζφθσ Ο.Β. (2005), Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ Θεωρία και Πρότυπα, εκδ. Μριτικι, 
Ακθνα. 

 Ηαβλανόσ Ξ. (2006), Η ποιότθτα ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τα προϊόντα, Εκδ 



Υταμοφλθ, Ακινα 
 Ξπουραντάσ Δ.& Σαπαλεξανδρι Ο. (2002), Διοίκθςθ Ανκρωπίνων Πόρων, 

Εκδόςεισ: Ξπζνου 
 Fitz-Enz, J. (2001), The ROI of Human Capital: Measuring the Economic Value of 

Employee Performance, AMACOM, New York. 

 Kotler, P., Keller, K. (2006), Marketing Management, Pearson/Prentice-Hall, Upper 
Saddle River, NJ. 

 Gower, D. (2000)  Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ, Εκδόςεισ Ελλθν, Ακινα. 
 

 

-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 Φουριςτικι Επιςτθμονικι Επικεϊρθςθ 

 Φουριςτικά Θζματα 

 Annals of Tourism Research 

 European Journal of Tourism Research 

 International Journal of Applied Sciences in Tourism 

 Journal of Business Research 

 Journal of Tourism Research 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ, ΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΙΥ ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΦΩΦΡΓΤΑΦΙΑΥ ΜΑΙ ΦΡΧΤΙΥΞΡΥ 

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   

 

2 

 

Άςκθςθ πράξθσ 2     5 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ 

και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 

περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΝΝΘΟΙΜΘ 



ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι 

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. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Φο μάκθμα αποςκοπεί να γνωρίςει ςτουσ φοιτθτζσ τθν ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι τθν 

χριςθ τθσ, να τουσ καταςτιςει ικανοφσ να μποροφν να επιλζγουν τα φωτογραφικά υλικά, 

να ελζγχουν τθν λιψθ και τθν εκτφπωςθ των φωτογραφιϊν τουσ, να χειρίηονται τουσ 

φωτογραφικοφσ φακοφσ, να γνωρίςουν ζννοιεσ όπωσ θ εςτιακι απόςταςθ του φακοφ, το 

βάκοσ πεδίου, ι υπερεςτιακι απόςταςθ του φακοφ κ.α. και γενικά τθν τεχνικι τθσ 

ψθφιακισ φωτογραφίασ, να μποροφν να αξιολογοφν τα αποτελζςματα των φωτογραφιϊν 

τουσ και να αξιοποιοφν δθμιουργικά τισ τεχνικζσ τουσ γνϊςεισ 

 

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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 



Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

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  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

Θ γνωριμία με τα είδθ και τθν χριςθ τθσ ψθφιακισ φωτογραφικισ μθχανισ 

Θ κατανόθςθ των ιδιαιτεροτιτων των φωτογραφικϊν φακϊν. 

Θ κατανόθςθ των βαςικϊν αρχϊν μιασ φωτογράφιςθσ. 

Θ κατανόθςθ του μθχανιςμοφ τθσ φωτογραφικισ απεικόνιςθσ.  

Θ ικανότθτα προςδιοριςμοφ και επιλογισ των τεχνικϊν παραμζτρων τθσ φωτογράφιςθσ 

που διαμορφϊνουν μια καλοτραβθγμζνθ και καλοεκτυπωμζνθ φωτογραφία. 

Θ κατανόθςθ των τεχνικϊν επιλογϊν που κακορίηουν τθν ζννοια τθσ ορκισ 

αναπαράςταςθσ και τθσ μεταμόρφωςθσ μζςα από ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ επιλογζσ   

Θ ικανότθτα διάγνωςθσ ςφαλμάτων και παραμορφϊςεων ςτθ φωτογραφία με τθν χριςθ 

λανκαςμζνων φακϊν. 

Φωτογραφικά αρχεία,  jpeg, tiff, dng, psd, raw. Διαχείριςθ και επεξεργαςία Raw αρχείων με 

το camera raw του photoshop. 

Ηοοm in, Panning, Flash και αργι ταχφτθτα, πολλαπλι ζκκεςθ κλπ. 

Θ αγορά τθσ ςωςτισ φωτογραφικισ μθχανισ. 

Φωτογράφιςθ με smartphone  



 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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, Σεμινάρια, 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 

Πεδίου, Μελζτθ &ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 

Πρακτικι (Τοποκζτθςθ), Κλινικι 

Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 

διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), Συγγραφι εργαςίασ / 

εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 

του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 

μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ 

εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να 

αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  

Αςκιςεισ Σράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

 

Ρμαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

 

Εκπιαδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

 

Αυτοτελισ Ξελζτθ  

Σφνολο Μαθήματοσ  

(27  ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 



Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά 

προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 

προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

-  

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

Φάςοσ Υχίηασ Θ τεχνικι τθσ αναλογικισ κ τθσ ψθφιακισ φωτογραφίασ. Φωτογραφικό 
Είδωλο. 2014  

John Hedgecoe To νζο βιβλίο του φωτογράφου. Ξετάφραςθ Μ. Υυρράκοσ Σαπαςωτθρίου 
2010 ISBN 978-960-7182-81-4 

The Practical Zone System, Chris Jonson, Εκδ. Focal Press, 1994 

Black and White Photography in the Digital Age, T. Worobiec, R. Spence, Εκδ. Davis and 
Charles books, 2007 

The Manual of Photography, R. Jacobson, S. Ray, Εκδ. Focal Press, 1991 

Digital B+W Photography, John Beardsworth, Εκδ. Course PTR, Boston MA, 2004 

Mastering B+W Digital Photography, Michael Freeman, Εκδ. Lark Books, New York, 2006 

Digital Photography, S. Johnson, Εκδ. O’Reilly Media, Inc. 2006 



Digital B+W Printing, George Schaub, Εκδ. Amphoto Books, 2005 

 

 

-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ, ΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΕΞΒΑΘΧΟΥΘ ΡΣΦΙΜΘΥ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ ΦΡΧΤΙΥΦΙΜΡΧ 

ΣΤΡΡΤΙΥΞΡΧ 

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   

 

2 

 

Άςκθςθ πράξθσ 2     5 

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ 

και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 

περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΝΝΘΟΙΜΘ 



ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΑΙ 

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. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ρ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι  

Απόκτηςη εμπειρύασ ςε πρακτικϋσ και βαςικϋσ γνώςεισ που απαιτούνται για την κατανόηςη τησ 

τουριςτικόσ φωτογραφύασ. 

Ανϊπτυξη δεξιοτότων για ανεξϊρτητη και προςωπικό μϊθηςη και ικανότητα παραγωγόσ 

φωτογραφικών ςειρών οι οπούεσ ςχετύζονται τόςο εννοιολογικϊ όςο και υφολογικϊ.   

Ικανότητα ςκϋψησ και δημιουργύασ δομημϋνων εννοιών και ικανότητα κριτικόσ ανϊλυςησ του 

τρόπου εργαςύασ και των τελικών αποτελεςμϊτων. 

 

 

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 

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 



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  

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, 

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

Φωτογραφικόσ εξοπλιςμόσ 

Ματανόθςθ του φωτόσ, Γωνίεσ φωτογράφιςθσ 

Η ςφνκεςθ ςτθν φωτογραφία 

Φωτογράφιςθ κοντά ςε κάλαςςα κ νερό. Υκιζσ κ αντανακλάςεισ. 

Ουκτερινι φωτογραφία 

Εξειδικευμζνεσ τεχνικζσ φωτογραφίασ με smartphone 

Εξειδικευμζνεσ τεχνικζσ φωτογραφίασ με Drone  

Φα μυςτικά τθσ φωτογραφίασ ξενοδοχείων 

Φα μυςτικά τθσ Φωτογραφίασ φαγθτϊν.  

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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, Σεμινάρια, 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 

Πεδίου, Μελζτθ &ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 

Πρακτικι (Τοποκζτθςθ), Κλινικι 

Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  

Αςκιςεισ Σράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

 



Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 

διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), Συγγραφι εργαςίασ / 

εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 

του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 

μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ 

εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να 

αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

Ρμαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

 

Εκπιαδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

 

Αυτοτελισ Ξελζτθ  

Σφνολο Μαθήματοσ  

(27  ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά 

προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 

προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 

-  

 

 



ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

John P. Schaefer Ansel Adams. Ansel Adams guide. Basic techniques of Photography 
Book 1Little, Brown 1992 

John P. Schaefer Ansel Adams. Ansel Adams guide. Basic techniques of Photography 
Book 2 Little, Brown 1992 

John Hedgecoe To νζο βιβλίο του φωτογράφου. Ξετάφραςθ Μ. Υυρράκοσ 
Σαπαςωτθρίου 2010 ISBN 978-960-7182-81-4 

Harold Davis Creative landscapes. Paperback ISBN-13: 978-1118027325 

Φάςοσ Υχίηασ Θ τεχνικι τθσ αναλογικισ κ τθσ ψθφιακισ φωτογραφίασ. 
Φωτογραφικό Είδωλο. 2014  

Michael Freeman The photographers mind: Creative thinking for Better Digital 
Photos Paperback 

 

-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ & ΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΙΔΤΧΥΘ ΠΕΟΡΔΡΧΕΙΑΜΘΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΘΥ. ΞΕΝΕΦΘ 

ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑΥ  

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ πράξθσ 2 5 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η 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 

 

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. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να μεταφζρει ςτουσ φοιτθτζσ το απαραίτθτο υπόβακρο 

γνϊςεων γφρω από τθν ανάπτυξθ επενδυτικϊν ςχεδίων ςτον ξενοδοχειακό κλάδο και τθν  

ανάπτυξθ δεξιοτιτων ωσ προσ τθν τεχνικοοικονομικι αξιολόγθςι τουσ. Σαράλλθλα θ 

διδαςκαλία του μακιματοσ ςτοχεφει ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τισ κφριεσ 

μεκόδουσ αξιολόγθςθσ, χρθματοδότθςθσ και εκμετάλλευςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων,  με 

πραγματικά δεδομζνα και ηθτοφμενα,  που προςδίδει ςτο  διδακτικό αντικείμενο 

χαρακτιρα εφαρμοςμζνων γνϊςεων ςτον τομζα των ξενοδοχειακϊν επενδυτικϊν 

ςχεδίων.       

Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ικανοί να: 

- εκτιμοφν τθν αναγκαιότθτα ανάπτυξθσ επενδυτικϊν ςχεδίων και τθν χρθςιμότθτα 

μελετϊν ςκοπιμότθτασ και εφαρμογισ  

- διακρίνουν τουσ τφπουσ των επενδυτικϊν ςχεδίων και να ςυνδυάςουν τισ 

διαφόρουσ παραμζτρουσ που επιδροφν ςτθν επιλογι του κατάλλθλου ςχεδίου 

- περιγράφουν  τθν  ορκότερθ  επιλογι  επενδυτικϊν  ςχεδίων για ίδρυςθ 

ξενοδοχειακϊν μονάδων ,  όςο  και  ςε  κζματα  που  ςχετίηονται  με  τθ  βζλτιςτθ 

χρθματοοικονομικι διοίκθςθ και χρθματοδότθςθ μίασ ξενοδοχειακισ επιχείρθςθσ 

- αναλφουν και να αποτιμοφν ζνα επενδυτικό ςχζδιο με τθ βοικεια 

χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ  

- εξθγοφν κατά βζλτιςτο τρόπο επενδυτικά ςχζδια, ςτα πλαίςια λειτουργίασ μίασ 

ξενοδοχειακισ επιχείρθςθσ, τόςο κάτω από ςυνκικεσ βεβαιότθτασ όςο και 

αβεβαιότθτασ 

- ορίηουν ωσ προσ ςτο πϊσ μία ξενοδοχειακι επιχείρθςθ κα επιλζγει μία πολιτικι 

βζλτιςτθσ χρθματοδοτικισ διοίκθςθσ και μεριςματικισ πολιτικισ   

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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα 

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

- Νιψθ αποφάςεων  

- ΑυτόνομθΕργαςία 
- Υχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργου  

- Σροςαρμογι ςενζεσ καταςτάςεισ 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

- Εννοιολογικό περιεχόμενο και χαρακτθριςτικά επενδυτικϊν ςχεδίων  

- Αναγκαιότθτα ανάπτυξθσ επενδυτικϊν ςχεδίων  

- Χαρακτθριςτικά και παράγοντεσ επιλογισ  χωροκζτθςθσ ξενοδοχειακϊν 

επενδφςεων  

- Χρθςιμότθτα μελετϊν ςκοπιμότθτασ και μελετϊν εφαρμογισ για τθν ίδρυςθ 

ξενοδοχειακϊν μονάδων   

- Μριτιρια και μζκοδοι αξιολόγθςθσ ξενοδοχειακϊν επενδφςεων κάτω από ςυνκικεσ 

βεβαιότθτασ 

- Πενοδοχειακζσ επενδφςεισ  κάτω από ςυνκικεσ αβεβαιότθτασ 

- Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, προχπολογιςμόσ , οικονομικά ςτοιχεία και 

χρθματοδότθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων  

- Ρργανωτικι δομι, κόςτοσ καταςκευισ και λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ      

- Δζντρα αποφάςεων και ξενοδοχειακά επενδυτικά ςχζδια 

- Πενοδοχειακζσ επενδφςεισ με διαφορετικι διάρκεια ηωισ 

- Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ και εναλλακτικϊν ςεναρίων. 

- Αρικμοδείκτεσ ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων  

- Αποτίμθςθ και δίκαιθ αξία μίασ ξενοδοχειακισ επιχείρθςθσ 

- Μεφαλαιουχικόσ προγραμματιςμόσ ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων  

- Χρθματοδότθςθ και μεριςματικιπολιτικι ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων  

 



     

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

- Διαλζξεισ ςτθν τάξθ 
 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

- Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με 
θλεκτρονικά μζςα 

- Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e - class 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 

Αςκιςεισ Σράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

20 

Ρμαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Εκπιαδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

10 

Αυτοτελισ Ξελζτθ 60 

Σφνολο Μαθήματοσ  

(27 ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (70%) που περιλαμβάνει: 



 ‐  Θεωρθτικζσ ερωτιςεισ  

‐  Σρακτικζσ εφαρμογζσ  

Υκοπόσ Αξιολόγθςθσ:Ρ ζλεγχοσ τθσ κατανόθςθσ των 
βαςικϊν κεωρθτικϊν εννοιϊν του μακιματοσ  

Μριτιρια Αξιολόγθςθσ: Θ ορκότθτα, θ ςαφινεια και θ  

πλθρότθτα των απαντιςεων  

ΙΙ. Ατομικι ι Ρμαδικι Εργαςία  (30%) 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 Αποςτολόπουλοσ Ι., Ειδικά κζματα χρθματοδοτικισ διοικιςεωσ,Εκδόςεισ 

Υταμοφλθ, 2012. 

 Αρτίκθσ Σ. Γεϊργιοσ, Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ – Αποφάςεισ Επενδφςεων, 

Εκδόςεισ Α. Υταμοφλθ, 1999 

 Δοφνιασ Γ. και Ξουςτάκθσ Β. Τεχνολογικι Οικονομικι και Μεκοδολογία 

Εκπόνθςθσ Οικονομοτεχνικϊν Μελετϊν, 2002 

 Ευκφμογλου Γ. Σρόδρομοσ, Θζματα Χρθματοοικονομικισ Αναλφςεωσ, Εκδόςεισ 

Α. Υταμοφλθ, 1999 

 Μαρβοφνθσ Μ. Υ. Οικονομοτεχνικζσ Μελζτεσ: Μεκοδολογία – Τεχνικζσ – Θεωρία, 

2000 

 Μαρβοφνθσ Μ. Υ. Οικονομοτεχνικζσ Μελζτεσ: Υποδείγματα Μελετϊν, Μελζτεσ 

Περιπτϊςεων, Προβλιματα και Αςκιςεισ, 2000 

 Ναλοφμθσ Δ., Τοφπασ Β., Διοίκθςθ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων, Εκδόςεισ Α. 

Υταμοφλθ, 1998. 

 

 Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

- Journal of Hospitality Financial Management 

- Tourism Economics 

- Journal of Tourism Research 

- Tourismos 

 

 



ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ, ΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΞΕΘΡΔΡΝΡΓΙΜΘ ΣΤΡΥΕΓΓΙΥΘ ΑΣΕΙΜΡΟΙΥΘ-ΣΤΡΒΡΝΘΥ 

ΦΡΣΙΡΧ 

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   

 

2 

 

Άςκθςθ πράξθσ 2     5 

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ 

και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 

περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΝΝΘΟΙΜΘ 



ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΑΙ 

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. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Ρ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ παρουςίαςθσ και προβολισ του φυςικοφ 

τοπίου και του δομθμζνου αρχαιολογικοφ κ αρχιτεκτονικοφ τοπίου κατά τρόπο δελεαςτικό. 

Ζμφαςθ δίνεται ςτισ τεχνικζσ που προβάλουν ποιότθτα ςτον φπνο φαγθτό κλπ.   

 

 

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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 



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 

 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, 

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

Αρχιτεκτονικι φωτογραφία τοπίου κ χϊρων φιλοξενίασ κ εςτίαςθσ 

Φωτογράφιςθ ξενοδοχείων 

Φωτογράφιςθ δωματίων studio 

Φωτογράφιςθ δωματίων Airbnb 

Φωτογράφιςθ εςτιατορίων 

Φωτογράφιςθ καφετζριασ 

Φωτογράφιςθ καταςτθμάτων ροφχων, κοςμθμάτων και γενικοφ εμπορίου 

Φωτογράφιςθ εργοςταςίων, γραφείων κλπ 

Ψθφιακι επεξεργαςία. 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

 



αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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, Σεμινάρια, 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 

Πεδίου, Μελζτθ &ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 

Πρακτικι (Τοποκζτθςθ), Κλινικι 

Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 

διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), Συγγραφι εργαςίασ / 

εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 

του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 

μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ 

εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να 

αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  

Αςκιςεισ Σράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

 

Ρμαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

 

Εκπιαδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

 

Αυτοτελισ Ξελζτθ  

Σφνολο Μαθήματοσ  

(27  ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 

-  

 



Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά 

προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 

προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

John P. Schaefer Ansel Adams. Ansel Adams guide. Basic techniques of Photography Book 
1Little, Brown 1992 

John P. Schaefer Ansel Adams. Ansel Adams guide. Basic techniques of Photography Book 2 
Little, Brown 1992 

John Hedgecoe To νζο βιβλίο του φωτογράφου. Ξετάφραςθ Μ. Υυρράκοσ Σαπαςωτθρίου 
2010 ISBN 978-960-7182-81-4 

Michael Frye Digital Landscape Photography. In the footsteps of Ansel Adams and Great 
Masters. Hachette UK 

Harold Davis Creative landscapes. Paperback ISBN-13: 978-1118027325 

Φάςοσ Υχίηασ Θ τεχνικι τθσ αναλογικισ κ τθσ ψθφιακισ φωτογραφίασ. Φωτογραφικό 
Είδωλο. 2014  

Michael Freeman The photographers mind: Creative thinking for Better Digital Photos 
Paperback 

 

-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:  

 



ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΥΔΡΜΕ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΥΦΙΜΡΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΥ ΜΑΙ ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΙΜΘ ΜΝΘΤΡΟΡΞΙΑ 

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 

 3  

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ 

και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 

περιγράφονται αναλυτικά ςτο δ. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

 

ΣΤΡΑΙΤΕΦΙΜΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

                ΡΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

                    ΕΝΝΘΟΙΜΘ 

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. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο  ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Καηαλνεί θαη αμηνινγεί ην εύξνο ηεο δήηεζεο γηα αζηηθό ηνπξηζκό θαζώο θαη ηηο ηάζεηο πνπ 
δηακνξθώλνληαη (ραξαθηεξηζηηθά θαη θίλεηξα αζηηθνύ ηνπξίζηα)  

 Αληηιακβάλεηαη ηηο έλλνηεο  θαη ην εύξνο  ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ αζηηθώλ 
πόξσλ 

 Καηαλνεί ηηο δηεξγαζίεο κεηαηξνπήο ησλ αζηηθώλ πόξσλ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο 
ζε ζύγρξνλα θαη αληαγσληζηηθά ηνπξηζηηθά πξντόληα (π.ρ. ζεκαηηθέο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο 
θ.α.) 

 Καηαλνεί θαη ζρεδηάδεη πξνηάζεηο θαη πξντόληα αζηηθνύ ηνπξηζκνύ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 
ηνπηθέο παξακέηξνπο θαη ηηο δηεζλείο εμειίμεηο, κε εθαξκνγή ζηελ Ειιάδα θαη ηελ Επξώπε 

 Σρεδηάδεη πξνηάζεηο θαη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο κέζσ ηνπ 
πνιηηηζηηθνύ ηνπξηζκνύ, γηα εμεηδηθεπκέλα πνιηηηζηηθά ζέκαηα ( όπσο ν ζεζκόο ηεο 
Πνιηηηζηηθήο πξσηεύνπζαο ηεο Επξώπεο θ.α.) 

 Αμηνινγεί ζρέδηα αζηηθνύ ηνπξηζκνύ, θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

 

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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 



Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

…. 

Ρλοκλθρϊνοντασ με επιτυχία το μάκθμα, ο φοιτθτισ κα ζχει αποκτιςει ζνα ευρφτερο πλαίςιο 

ικανοτιτων που κα του παρζχουν ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθν ενδεχόμενθ εναςχόλθςι του με 

τθν απαςχόλθςι του ςτο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ προϊόντων/ ζργων και επιχειριςεων αςτικοφ 

τουριςμοφ μζςα από τθν αξιοποίθςθ των αςτικϊν πόρων και τθσ αρχιτεκτονικισ κλθρονομίασ. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

 Αςτικόσ τουριςμόσ. Αναδρομι, χαρακτθριςτικά και ςφγχρονεσ τάςεισ 

 Ρ ανταγωνιςμόσ των αςτικϊν τουριςτικϊν προοριςμϊν 

 Θ ηιτθςθ για αςτικό τουριςμό. Σροςδιοριςμόσ τθσ ζννοιασ του αςτικοφ Φουρίςτα 

Εφροσ, χαρακτθριςτικά και τμθματοποιθςθ του αςτικοφ τουρίςτα 

 Θ προςφορά αςτικοφ τουριςμοφ. Εφροσ, κατθγοριοποίθςθ και χαρακτθριςτικά των 

αςτικϊν τουριςτικϊν πόρων και προϊόντων  

 Φα μεγάλα πολιτιςτικά γεγονότακαι αςτικόσ τουριςμόσ  

 Φο Θεςμικό πλαίςιο προςταςίασ τθσ αρχιτεκτονικισ κλθρονομίασ 

 Ιςτορικζσ πόλεισ, ιςτορικά κζντρα πόλεων,παραδοςιακοί οικιςμοί, αρχιτεκτονικι 

κλθρονομιά. Σαραδείγματα από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό 

 Ρ ρόλοσ τθσ πολιτιςτικισ και αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ ςτθν τοπικι αςτικι 

ανάπτυξθ. Σαραδείγματα από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό 

 Ρ πολιτιςμόσ και θ αρχιτεκτονικι κλθρονομιά ωσ μζροσ τθσ ταυτότθτασ και τθσ 

τουριςτικισ εικόνασ των πόλεων. Σαραδείγματα από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό 

 Φορείσ Χάρτεσ και Διεκνείσ Υυμβάςεισ για τθν προςταςία και διαχείριςθ τθσ 

πολιτιςτικισ και αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ 

 Φάςεισ ςτθν τουριςτικι διαχείριςθ τθσ αρχιτεκτονικισ  κλθρονομιάσ. Σαραδείγματα 

από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό 



 Μαινοτόμα τουριςτικά προϊόντα αςτικοφ τουριςμοφ και αξιοποίθςθσ τθσ 

αρχιτεκτονικισ κλθρονομίασ : Χαρακτθριςτικά, ςχεδιαςμόσ, καλά παραδείγματα 

 Φουριςτικζσ αςτικζσδιαδρομζσ: Χαρακτθριςτικά, ςχεδιαςμόσ, καλά παραδείγματα 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

Σαρουςιάςεισ ςε powerpoint, ανάρτθςθ εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ ςτο e-class, προβολι video για ανάπτυξθ διαλόγου 

και ςυηιτθςθσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 

τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 

Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 

Πρακτικι (Τοποκζτθςθ), Κλινικι 

Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 

διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), Συγγραφι εργαςίασ / 

εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 

του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 

μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

ςφμφωνα με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 
 

Αςκιςεισ Σράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε μικρότερεσ 

ομάδεσ φοιτθτϊν και 

ερευνθτικι εργαςία 

 

  

  

  

  

Αυτοτελισ Ξελζτθ  

  

  

Υφνολο Ξακιματοσ  

 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

 

Α):Γραπτι τελικι εξζταςθ (100% του βακμοφ ) 



αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά 

προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 

προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

που περιλαμβάνει ερωτιςεισ κρίςεωσ και 
γνϊςεων  

(B): Σροαιρετικι Ατομικι Εργαςία (με 30% 

ςυνειςφορά ςτο βακμό )  

 

 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
 
 

 Αυγερινοφ-Μολϊνια Υ. (2000) Ρ ρόλοσ του τουριςμοφ ςτθν διατιρθςθ και ανάπτυξθ των 
ιςτορικϊν πόλεων,  ςτο Φςάρτασ Σ. (ΕΣ.) Φουριςτικι Ανάπτυξθ, Σολυεπιςτθμονικζσ 
Σροςεγγίςεισ, Ακινα, Εκδόςεισ Εξάντασ. 

 Bαρβαρζςοσ Υ. (2000) Τουριςμόσ. Ζννοιεσ, μεγζκθ, δομζσ. Η Ελλθνικι πραγματικότθτα.. 
Εκδ. Σροπομπόσ, Ακινα. 

 Biancini F. and Parkison M. (1994) Πολιτιςτικι Πολιτικι και Αναηωογόνθςθ των Πόλεων, 
ΕΕΦΑ. 

 Cazes, G., (1992) Tourisme et Tiers  Monde. Un bilan  controverse, Harmattan, Paris. 

 Cazes, G., (1989)  Les nouvelles colonies des vacances, Harmattan, Paris. 

 Edgell L. D., et al. (2007) Tourism Policy and Planning: yesterday, today and tomorrow, 
Butterworth-Heinemann 

 Gee C.Y (1997) International Tourism: a global perspective. W.T.O, Madrid. 

 Gunn C. (1994) Tourism Planning : Basics, Concepts, Cases. (3
rd

 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. 

 Μομίλθσ Σ., Βαγιονισ Ο. (1999) Τουριςτικόσ Σχεδιαςμόσ. Εκδ. Σροπομπόσ, Ακινα. 

 Μοκκϊςθσ Χ., Φςάρτασ Σ. (2001) Βιϊςιμθ Τουριςτικι Ανάπτυξθ και Περιβάλλον. Εκδ. 
Μριτικι, 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) Sustainable tourism development : Guide 
for local planners. W.T.O, Madrid. 

 W.T.O (1994) National and regional tourism planning. Routledge, London. 
 

 
Υυναφι επιςτθμονικά περιοδικά 
 

 Φουριςτικι Επιςτθμονικι Επικεϊρθςθ 

 Φουριςτικά Θζματα 

 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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ Υ.Δ.Ρ.Μ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ  ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ ΧΓΕΙΑΥ ΜΑΙ ΕΧΕΠΙΑΥ 

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  

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Γενικοφ Υποβάκρου , Ειδικοφ Υποβάκρου, 

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. 



Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

ΥΜΡΣΡΥ ΜΑΙ ΥΦΡΧΡΥ  ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ  
 
Οα παρζχει ζνα ςφνολο κεωρθτικϊν και εμπειρικϊν γνϊςεων ςτουσ φοιτθτζσ  ςχετικά με 
τον Φουριςμό Χγείασ και Ευεξίασ, διερευνϊντασ μία ςειρά από ηθτιματα και κρίςιμεσ 
παραμζτρουσ που ςχετίηονται με τθν αποςαφινιςθ όρων και εννοιϊν,τον  ςχεδιαςμό, τθν 
ανάπτυξθ,το νομικό πλαίςιο, 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  που ςχετίηονται με τισ 
ςυγκεκριμζνεσ μορφζσ εναλλακτικοφ τουριςμοφ, αλλά και τον ρόλο, ωσ κφριου ρυκμιςτι, 
μίασ ςειράσ ποιοτικϊν κυρίωσ κριτθρίων που επθρεάηουν,τόςο τον τόπο υποδοχισ, όςο και 
τισυποδομζσ αλλά και τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςε αυτόν. 
 
 Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ  του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ ο φοιτθτισ κα είναι ικανόσ 

να :  

 Οα αναγνωρίηει τισ εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ του Φουριςμοφ Χγείασ και το 
περιεχόμενο του, κακϊσ και του Φουριςμοφ Eυεξίασ. 

 Οα εκτιμά τισ δυνατότθτεσ,  τουσ τφπουσ και τα εργαλεία ςχεδιαςμοφ των 
δραςτθριοτιτων των μορφϊν του τουριςμοφ υγείασ. 

  Οα διακρίνει το  ρόλο και τθ ςυνειςφορά των τοπικϊν, περιφερειακϊν και εκνικϊν 
φορζων και οργανιςμϊν ςτθν ανάπτυξι τουσ. 

 Οα  εξθγεί τθν  αναγκαιότθτα φπαρξθσ επιχειρθςιακοφ περιεχομζνου και κατάλλθλθσ 
προςζγγιςθσ των δραςτθριοτιτων των ςυγκεκριμζνων μορφϊν. 

 Οα  εξετάηει το νομικό και χρθματοδοτικό πλαίςιο ενίςχυςισ τουσ. 

 Οα ςχεδιάηει  το  management και το  marketing των επιχειριςεων που αςχολοφνται 
με τον τουριςμό υγείασ και ευεξίασ. 

 Οα αξιολογεί τθν ςυνειςφορά των  τεχνολογιϊν πλθροφορικισ  και επικοινωνιϊν ςτθν 
διαχείριςθ των επιχειριςεων των ςυγκεκριμζνω μορφϊν. 

 Οα κρίνει τθν ςθμαςία τθσ ποιότθτασ των προςφερομζνων υπθρεςιϊν.  

 Οα ορίηει τον ανκρωπιςμό και τθν αίςκθςθ προςφοράσ ωσ βαςικι ςυνιςταμζνθ τθσ 
εξειδίκευςθσ και τθσ λειτουργίασ των τουριςτικϊν επιχειριςεων αυτοφ του τφπου. 

 Οα  εφαρμόηει  τα εργαλεία του management ςτθν βελτιςτοποίθςθ τθσ οργάνωςθσ και 
λειτουργίασ των επιχειριςεων τουριςμοφ υγείασ και ευεξίασ. 

 

 

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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 



Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

• Αυτόνομθ Εργαςία 

• Ρμαδικι Εργαςία 

• Νιψθ Αποφάςεων 

•       Σροςαρμογι των παρεχομζνων γνϊςεων ςτισ ςφγχρονεσ τουριςτικζσ εξελίξεισ       

•       Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

•        Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

•        Σαραγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο ςυγκεκριμζνο μάκθμα εςτιάηει : 
Υτθν ανάγκθ ανάπτυξθσ του τουριςμοφ υγείασ και ευεξίασ και ςτον προςδιοριςμό τθσ 
κζςθσ του ςτθν τουριςτικι αγορά 
Υτον ςχεδιαςμό, με ζμφαςθ τισ διεκνείσ και Ελλθνικζσ εμπειρίεσ ςχεδιαςμοφτου είδουσ 
των υπθρεςιϊν και των μονάδων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ και ευεξίασ 
Υτον ρόλο και τθν ςυνειςφορά των τοπικϊν, περιφερειακϊν και εκνικϊν Φορζων και 
Ρργανιςμϊν ςτθν ανάπτυξθ των ςυγκεκριμζνων μορφϊν. 
Υτθν μελζτθ των κρίςιμων παραγόντων (αναγκαιότθτα, δυνατότθτεσ, απόςβεςθ, 
εξειδικευμζνο προςωπικό) για τθν δθμιουργία επιχειριςεων τουριςμοφ υγείασ και ευεξίασ. 
Φο χρθματοδοτικό πλαίςιο ενίςχυςθσ των ςυγκεκριμζνων μορφϊν. 
Φο Management των επιχειριςεων τουριςμοφ υγείασ και ευεξίασ. 
Φθν ποιότθτα υπθρεςιϊν ςτον τουριςμό υγείασ και ευεξίασ. 
Φον ςχεδιαςμό και τισ ςτρατθγικζσ Marketing των ςυγκεκριμζνων μορφϊν. 
Φον ρόλο των διαφόρων εμπλεκομζνων τουριςτικϊν επιχειριςεων ςτθν  ανάπτυξθ των 
ςυγκεκριμζνων εναλλακτικϊν και ειδικϊν μορφϊν Φουριςμοφ. 
 

Θεωρθτικό Ξζροσ Ξακιματοσ  

1. Ρι Χπθρεςιεσ Χγειασ και Ευεξίασ ςτθν Ελλάδα ( Επίπεδα και Ξονάδεσ) 
2. Ρ Ιατρικόσ Φουριςμόσ (Δυνατότθτεσ Σαροχισ Χπθρεςιϊν Ιατρικοφ Φουριςμοφςε 

υπάρχουςεσ δομζσ, Μριτιρια Επιλογισ Αςκενϊν, Σιςτοποίθςθ Θεραπευτθρίων και 
Μλινικϊν, ΣιςτοποίθςθΠενοδοχειακϊν Ξονάδων ωσ 
'MedicalTourismFriendlyHotels',    Διαςυνοριακι Σερίκαλψθ ςτο Σλαίςιο τθσ 
Ευρωπαϊκθσ Ζνωςθσ,  Αρχζσ και όροι εφαρμογισ τθσ Μοινοτικισ Ρδθγίασ 
24/2011,Οομικό πλαίςιο , Επιδράςεισ ςτθν ιατρικικαι αςφαλιςτικι αγορά) 



3. Ρ Φουριςμόσ Ευεξίασ -WellnessAndSpaTourism (Χϊροι, φορείσ, διαςφνδεςθ 
υπθρεςιϊν, ανκρϊπινο δυναμικό, προςόντα και εκπαίδευςθ, υποδομζσ, 
πιςτοποίθςθ) 

4. Ρ Φουριςμοσ Αναηωογόνθςθσ -RecreationTourism (Σροδιαγραφζσ και Χπθρεςίεσ, 

Χϊροι, Υυςχζτιςθ με άλλεσ μορφζσ) 

5. Ρ Ιαματικόσ Φουριςμόσ (Χϊροι και Δυνατότθτεσ, Οομοκεςία, Φορείσ, Χποδομζσ, 

Χπθρεςίεσ) 

6. Management υπθρεςιϊν υγείασ και ευεξίασ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Θεωρθτικό μζροσ: Διαλζξεισ ςτθν Φάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

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

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mails 

Χριςθ Φ.Σ.Ε 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 

μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 

Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 

οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 

ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 

εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  

Αςκιςεισ  

Ρμαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

 

Αυτοτελισ Ξελζτθ  

Ξελζτθ και ανάλυςθ 

βιβλιογραφία 
 

  

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ 

(27  ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 

Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 

Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 

Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

 

Θεωρθτικό Ξζροσ:  

Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 

- Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 

-   Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 

- Επίλυςθ Σροβλθμάτων 

 

 

Ρμαδικι/Ατομικι Εργαςία  

Σαρουςιάςεισ με powerpoint 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 Γείτονα, Ξ. και Υαραντόπουλοσ, Ι. (2015), Ιατρικόσ Φουριςμόσ Επζνδυςθ Υτθν Χγεία & 
Ρικονομία, Εκδόςεισ Σαπαηιςθ, Ακινα  

 Ξοίρα-Ξυλωνοποφλου, Σ. και Ξυλωνόπουλοσ, Δ. (2014). Φουριςμόσ υγείασ και ταξίδι υγείασ: 
κοινωνιολογικι προςζγγιςθ και εννοιολογικι διαςαφινιςθ. "e-Σεριοδικό Επιςτιμθσ & 
Φεχνολογίασ". *Online+ 9(2): 11-28. Διακζςιμο από: http://e-jst.teiath.gr/ 

 Φοφντασ, Γ., Δοξιάδθσ, Α., Ματςάπθ, Α., & Υουλιϊτθσ, Μ., (2012), Ανάπτυξθ του Ιατρικοφ 
Τουριςμοφ ςτθν Ελλάδα, Ινςτιτοφτο Μοινωνικισ και Σρολθπτικισ Ιατρικισ, (ΙΜΣΙ), Ακινα 

 Arellano, deRamírez, A. B. (2007). Patients without Borders: The Emergence of Medical 
Tourism. International Journal of Health Services, 37(1), 193-198.  

 Benhacine, D., Hanslbauer, T., &Nungesser, S. (2008). German Health and WellnessVacationers: 
Market Analysis and Recommendations. Selective Tourism, 1(3), p.36  

 

 Bhardwaj, A. and Garg S. R, (2012), Indian Medical Tourism Industry: Growth Opportunities 
And Challenges, Multi Disciplinary Edu Global Quest (Quarterly), Volume 1, Issue 1, January-



March 2012, 115-135  

 Bies, W. and L. Zacharia, Medical tourism: Outsourcing surgery. Mathematical and Computer 
Modelling, 2007. 46(7-8): p. 1144-1159.  

 Bookman, M. Z., & Bookman, K. R. (Eds.). (2007). Medical Tourism in Developing Countries. 
New York and Hampshire: Palgrave Macmillan, p. 98  

 Carrera, P. M., & Bridges, J. F. P. (2006). Globalization and healthcare: understanding health 
and medical tourism. Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 6(4), p. 
447  

 Cohen G., Patients with Passports: Medical Tourism, Law, and Ethics, 2014, Oxford University 

 Connel J (2006), Medical tourism: Sea,sun and and surgery. Tourism Management, 27(6): 
p.1093-1100  

 Connell, J. (2011). Medical tourism. Wallingford: CABIPublishing 

 Connell, J. (2012). Contemporary medical tourism: Conceptualisation, culture and 
commodification, Tourism Management 34, p. 1-13.  

 Connell, J. (2013). Contemporary medical tourism: Conceptualisation, culture and 
commodification. Tourism Management, 34, 1-13. doi:10.1016/j.tourman.2012.05.009  

 Didaskalou, E., Nastos, P., Matzarakis A (2000),  

 “The Development Prospects For Greece Health Tourism And The Role Of Bioclimatic Regime In 
Greece’’,Laboratory of Climatology and Atmospheric Environment, University of Athens, 
Greece and Meteorological Institute, University of Freiburg, Germany 

 Ferrer, M., & Medhekar, A. (2012). The factors impacting on the management of global medical 
tourism service supply chain. GSTF Journal on Business Review, 2(2). 
http://dx.doi.org/10.5176/2010-4804_2.2.204. 67  

 Freire, N.,A., (2012) The Emergent Medical Tourism: Advantages and Disadvantages of the 
Medical Treatments Abroad, International Business Research Vol. 5, No. 2 ,41-50  

 Gopalakrishnan, C., Muncherji, M., and Upinder, D., (2009), Creating Wealth through Strategic 
HR And Entreprenurship, Excel Books, Ahmedabad, India, p. 533  

 Gray, H.H., Poland,S.C.,Medical tourism: Crossing borders to access health care. Kennedy 
Institute of Ethics Journal, 2008. 18(2): p. 193-201.  

 Griffiths,S., M., Tang, J., L. , Yeoh , E., K., (2014), Handbook of Global Public Health in Asia, 
Routledge, New York 

 Hall, C. M. (2011). Health and medical tourism: a kill or cure for global public health? Tourism 
Review, 66(1/2), 4-15.  

 Hancock, D, (2006), The Complete Medical Tourist:Your Guide to Inexpensive and Safe 
Cosmetic, Medical and Dental Surgery Overseas, John Blake Publishing, London, 

 Hodges, J., R., Kimbal , A., M., Turner, L., (2012), Risks and Challenges in medical tourism. 
Understanding the dynamics of the global market for health services, Praeger 

 Hopkins, L., Labonté, R., Runnels, V., & Packer, C. (2010). Medical tourism today: what is the 
state of existing knowledge? Journal of public health policy, 31(2), 185-198.  

 Information Resources Management Association, (2014), Hospitality, Travel, and Tourism: 
Concepts, Methodologies, Tools, andApplications, Idea Group, U.S., United States  

 Lee H. K and Fernando Y.,(2015), The antecedents and outcomes of the medical tourism supply 
chain, 2015, 46. 148–157.  

 Lewis, M., J., Macpherson, K., L., (2013), Histories of responses to non-communicable and 
communicable diseases, Routledge,  

 Lunt, N., Horsfall, D.,Hanefeld, J., (2015),Handbook on Medical Tourism and Patient Mobility 
1st Edition, Edward Elgar Pub, USA 

 Mainil, T, Eijgelaar, E, Klijs, J, Nawijn, J, Peeters, P, 2017, Research for TRAN Committee – 
Health tourism in the EU: a general investigation, European Parliament, Policy Department for 
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Συναφή επιςτημονικά περιοδικά 

 Annals of Tourism Research 

 European Journal of Tourism Research 

 International Journal of Applied Sciences in Tourism 

 International Business Research 

 International Journal of Health Services 

 Journal of Public Health Policy 

 Journal of Travel Research 

 Journal of Tourism Research 

  Journal on Business Review 
 Leisure Science 

 Revue du Tourisme 

 Tourism Management 

 Tourismos 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ & ΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΦΡΧΤΙΥMOY 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ευρωπαϊκι - Ιταλικι κουλτοφρα και Φουριςμόσ 

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 

ΔΙΑΝΕΠΕΙΥ    

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, 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. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

ΥΜΡΣΡΥ ΜΑΙ ΥΦΡΧΡΥ  ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ  
Ρ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι να διευρφνει τουσ πνευματικοφσ και γνωςιακοφσ ορίηοντεσ 
του φοιτθτι και να καταλάβει πωσ ο τουριςμόσ μίασ χϊρασ είναι αλλθλζνδετοσ με τθν 
κουλτοφρα αυτισ και τον πολιτιςμό.  

 

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  

• Αυτόνομθ Εργαςία 
• Ρμαδικι Εργαςία 
• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

• 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 
• Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρητικό μζροσ μαθήματοσ 

1. Ειςαγωγι - γενικά 
2. Εικαςτικζσ τζχνεσ 
3. Σολιτιςτικά κζντρα  
4. Ξόδα – Φουριςμόσ 
5. Ιςτορικι κλθρονομιά 
6. Αρχιτεκτονικι κλθρονομιά 
7. Ξνθμεία παγκόςμιασ κλθρονομιάσ 
8. Φιλοςοφία και Φουριςμόσ 
9. Γαςτρονομία και Φουριςμόσ 
10. Νογοτεχνία και Φουριςμόσ 
11. Αρχαιολογικοί χϊροι και Φουριςμόσ 
12. Ξουςεία, ιςτορικζσ πόλεισ και Φουριςμόσ 
13. Ηωγραφικι παράδοςθ και Φουριςμόσ  

 
 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ ςτθν τάξθ 

 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

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

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

Χριςθ internet για επίδειξθ μελετϊν περίπτωςθσ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 

μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 

Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 

οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 

ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 

εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 

Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 

Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 

Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ για το κεωρθτικό μζροσ του 

μακιματοσ(80%). 

 

ΙΙ.Εργαςία(20%) 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

1. Morin, Edgar και Nair, Sami (1998).  Ξία πολιτικι πολιτιςμοφ. Ακινα, εκδόςεισ Νιβάνθσ. 
2. Cattaneo, M., TrifoniJ. (2004). Σαγκόςμια κλθρονομιά, προςτατευόμενοι αρχαιολογικοί 

τόποι. Εκδόςεισ Δομικι, Ακινα. 
3. Βουδοφρθ,Δ. (1992). Θ προςταςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτθν προοπτικι τθσ 

ενιαίασ ευρωπαϊκισ αγοράσ. Εκδόςεισ Σαπαηιςθσ, Ακινα. 
4. Βουδοφρθ,Δ. (2003). Μράτοσ και μουςεία. Εκδόςεισ Υάκουλασ, Θεςςαλόνίκθ. 
5. Υβορϊνοσ,Ο. (1993). Επιςκόπθςθ τθσ νεοελλθνικισ Ιςτορίασ, Εκδόςεισ Θεμζλιο,Ακινα. 
6. Αλεξανδρι Ελζνθ (2015). Σολιτιςτικι κλθρονομιά – Διαχείριςθ. Εκδόςεισ ‘Ιων, Ακινα   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ & ΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΦΡΧΤΙΥMOY 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Ευρωπαϊκι Φζχνθ και Νογοτεχνία ςε ςχζςθ με τον 

Φουριςμό 

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 

ΔΙΑΝΕΠΕΙΥ    

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, 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. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

ΥΜΡΣΡΥ ΜΑΙ ΥΦΡΧΡΥ  ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ  
Ρ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι να διευρφνει τουσ πνευματικοφσ και γνωςιακοφσ ορίηοντεσ 
του φοιτθτι και να καταλάβει πωσ ο τουριςμόσ μίασ χϊρασ είναι αλλθλζνδετοσ με τθν 
κουλτοφρα αυτισ και τον πολιτιςμό.  

 

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  

• Αυτόνομθ Εργαςία 
• Ρμαδικι Εργαςία 
• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

• 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 
• Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρητικό μζροσ μαθήματοσ 

Νογοτεχνία και Φουριςμόσ 
Θζατρο και Φουριςμόσ 
Σολιτιςτικι ηωι και Φουριςμόσ 
Ξουςικι βιομθχανία και Φουριςμόσ 
Μινθματογράφοσ και Φουριςμόσ 
Ναϊκόσ πολιτιςμόσ και Φουριςμόσ 
Σολιτιςτικι κλθρονομιά 
Σολιτιςτικι εξζλιξθ και Φουριςμόσ 
Ιςτορικά κείμενα και Φουριςμόσ 
Ιςτορικζσ πόλεισ και Φουριςμόσ 
Φιλοςοφία – ποίθςθ και Φουριςμόσ 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ ςτθν τάξθ 

 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

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

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

Χριςθ internet για επίδειξθ μελετϊν περίπτωςθσ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 

μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 

Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 

οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 

ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 

εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 

Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 

Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 

Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ για το κεωρθτικό μζροσ του 

μακιματοσ(80%). 

 

ΙΙ.Εργαςία(20%) 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Morin, Edgar καιNair, Sami (1998).  Ξία πολιτικι πολιτιςμοφ. Ακινα, εκδόςεισ Νιβάνθσ. 

Cattaneo, M., Trifoni J. (2004). Σαγκόςμια κλθρονομιά, προςτατευόμενοι αρχαιολογικοί τόποι. 
Εκδόςεισ Δομικι, Ακινα. 

Βουδοφρθ,Δ. (1992). Θ προςταςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτθν προοπτικι τθσ ενιαίασ 
ευρωπαϊκισ αγοράσ. Εκδόςεισ Σαπαηιςθσ, Ακινα. 

Βουδοφρθ,Δ. (2003). Μράτοσ και μουςεία. Εκδόςεισ Υάκουλασ, Θεςςαλόνίκθ. 

Υβορϊνοσ,Ο. (1993). Επιςκόπθςθ τθσ νεοελλθνικισ Ιςτορίασ, Εκδόςεισ Θεμζλιο,Ακινα. 

Αλεξανδρι Ελζνθ (2015). Σολιτιςτικι κλθρονομιά – Διαχείριςθ. Εκδόςεισ ‘Ιων, Ακινα 

  



ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ Υ.Δ.Ρ.Μ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΞΡΧΥΕΙΑ ΜΑΙ ΦΡΧΤΙΥΞΡΥ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

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

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Γενικοφ Υποβάκρου , Ειδικοφ Υποβάκρου, 

Ειδικότθτασ, Γενικϊν Γνϊςεων , Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΕΙΔΙΜΡΧ ΧΣΡΒΑΘΤΡΧ 

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. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

ΥΜΡΣΡΥ ΜΑΙ ΥΦΡΧΡΥ  ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ  
 
Οα παρζχει ζνα ςφνολο κεωρθτικϊν και εμπειρικϊν γνϊςεων ςτουσ φοιτθτζσ  ςχετικά με τα 
μουςεία, τα είδθ, το περιεχόμενο και τθν επιρροικαι το ρόλο τουσ ςτον εμπλουτιςμό του 
τουριςτικοφ προϊόντοσ του προοριςμοφ. 
 
Οα δϊςει παραδείγματα μουςείων που οδιγθςαν ςτθν τουριςτικι ανάπτυξθ ενόσ προοριςμοφ 
 
Οα καταςτιςει ςαφι τον ςυμπλθρωματικό ρόλο τουσ ςτθν προςζλκυςθ τουριςτϊν ςε ζναν 
τουριςτικό προοριςμό 
 
Οα δείξει τθν ςχζςθ των μουςείων με τον μαηικό τουριςμό και τισ διάφορεσ εναλλακτικζσ μορφζσ 
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  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 

και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

• Αυτόνομθ Εργαςία 

• Ρμαδικι Εργαςία 

•       Σροςαρμογι των παρεχομζνων γνϊςεων ςτισ ςφγχρονεσ τουριςτικζσ εξελίξεισ       



•       Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

•        Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

•         Σαραγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

Το ζςγκεκπιμένο μάθημα εζηιάζει ζηα παπακάηυ : 

- Η ιζηοπία και εξέλιξη ηυν μοςζείυν 

- Η αναγκαιόηηηα ηηρ ύπαπξηρ μοςζείυν 

-Οι ηύποι ηυν μοςζείυν (απσαιολογικά, ιζηοπικά, θπηζκεςηικά, λαογπαθικά κ.λπ.) 

-Οι ζςλλογέρ  ηυν μοςζείυν 

-Η επιζκετιμόηηηα ηυν μοςζείυν και η ζσέζη ηοςρ με ηον μαζικό ηοςπιζμό και ηιρ 

εναλλακηικέρ μοπθέρ ηοςπιζμού 

- Τα μοςζεία υρ σώποι ζςνεδπίυν και εκδηλώζευν 

-Χαρακτθριςτικά παραδείγματα πρωτοποριακϊν μουςείων ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ 

-Το παπόν και ηο μέλλον ηυν μοςζείυν (οπάμαηα, ηάζειρ, πολιηικέρ, ζηπαηηγικέρ) 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Θεωρθτικό μζροσ: Διαλζξεισ ςτθν Φάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

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

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mails 

Χριςθ Φ.Σ.Ε 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 

μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 

Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  

Αςκιςεισ  



(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 

οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 

ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 

εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

Ρμαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

 

Αυτοτελισ Ξελζτθ  

Ξελζτθ και ανάλυςθ 

βιβλιογραφία 

 

  

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ 

(27  ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 

Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 

Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 

Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

1.Γραπτι τελικι εξζταςθ για το κεωρθτικό μζροσ του 

μακιματοσ που περιλαμβάνει: 

- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

- Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 

- Επίλυςθ υποκετικϊν προβλθμάτων  

- Υυγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ 

2.Σρακτικι αποτίμθςθ δεξιοτιτων που περιλαμβάνει 

ανάλυςθ και ςχολιαςμό μελετϊν περίπτωςθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠροτεινόμενθΒιβλιογραφία : 

 
1. Kotler, Neil and Philip Kotler, (1998), Museum Strategy and Marketing. Designing Missions.Building 

Audiences.Generating Revenue and Resources. San Francisco 
 

2. Richards, G. (2001), Cultural Tourism: Global and Local Perspectives. New York: HaworthHospitality 
Press. 

 
3. Bennett, T. (1995),The Birth of the Museum. History, Theory, Politics. London and New York 

 
4. Bennett, T. (1999), “That those who run may read”.The Educational Role of the Museum. EditorEilean 

Hooper-Greenhill. London 
 

5. Museums Association ,(2000), Code of Ethics for Museums,. London, 

https://www.museumsassociation.org/ethics/code-of-ethics 

 
6. Dean, D., (1994), Museum Exhibition. Theory and Practice. London and New York. 

 
7. Hooper-Greenhill,E. (1999),The Educational Role of the Museum, London. 

 
8. Falk, J. H. &. Dierking,L. D(1992),The Museum Experience. Washington DC 

 
9. Hooper-Greenhill, E.,(1994),Museum and Gallery Education. Leicester, London and New York, 

 
10. Hooper-Greenhill, E., (2001),”The Re-birthof the Museum”. Leicester 

 
11. International Council of Museums (ICOM), (2010). ICOM Missions. http://icom.museum/ 
12. Kirshenblatt-Gimblett, B. (1998), Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage,Berkeley. 

 
13. Lord, Gail Dexter and Lord B. (1997),The Manual of Museum Management. Oxford. 

 
14. McKercher, B. and Du CrosH.(2002), Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural 

Heritage Management. London and New York 
 

15. McLean, F.,(1997), Marketing the MuseumLondon and New York 
 

16. NWHO, ( 1999), “Sustainable Touism and Cultural Heritage. A Review of Development Assistance and Its 
Potential to Promote Sustainability”. *A report done by NWHO for the World Bank. Without publishing 
place], 
 

17. Weil, Stephen E.(2002), Making Museums Matter. London and Washington DC,  
 

 
 

 

 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΥΔΡΜΕ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΞΑΤΜΕΦΙΟΓΜ ΦΡΧΤΙΥΦΙΜΩΟ ΣΤΡΡΤΙΥΞΩΟ 

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  

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ 

και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 

περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

 

ΣΤΡΑΙΤΕΦΙΜΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΝΝΘΟΙΜΘ 



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. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

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

ςτόχο τθν κατανόθςθ του περιεχομζνου του Ξάρκετινγκ τουριςτικϊν προοριςμϊν, αλλά 

και τθν παροχι γνϊςθσ  για κατάςτρωςθ ςτρατθγικϊν κακϊσ και για τθν διατιρθςθ των 

χαρακτθριςτικϊν  και των φυςικϊν πόρων των προοριςμϊν.  

ΞΑΘΘΥΙΑΜΑ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΑ 

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

- Οα κατανοοφν τθν ζννοια του τουριςτικοφ προοριςμοφ και τα χαρακτθριςτικά αυτϊν. 

-Οα αναγνωρίηουν τα είδθ των τουριςτικϊν προοριςμϊν. 

-Οα αναγνωρίηουν όλεσ τισ λειτουργίεσ του Ξάρκετινγκ τουριςτικοφ προοριςμοφ. 

-Οα κατανοοφν  τα διάφορα ςτάδια του κφκλου ηωισ των τουριςτικϊν προοριςμϊν. 

-Οα κατανοοφν τθ ςθμαντικότθτα  όλων των μεταβλθτϊν του μείγματοσ Ξάρκετινγκ 

τουριςτικϊν προοριςμϊν .  



-Οα κατανοοφν τθ δομι και τθ λειτουργία των DMOs (DestinationMarketingOrganizations). 

-Οα κατανοοφν τθ ςφνκετθ ζννοια του destination branding.  

-Οα  ςυνκζτουν, με  βάςθ τα δεδομζνα, ολοκλθρωμζνα ςχζδια Ξάρκετινγκ   

-Οα οργανϊνουν δραςτθριότθτεσ διαφόρων τεχνικϊν προϊκθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων 

και αυτϊν του διαδικτφου.  

 

 

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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

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

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  



Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Βαςικζσ αρχζσ Ξάρκετινγκ Φουριςτικϊν προοριςμϊν. 

Αναλυτικι παρουςίαςθ των εννοιϊν,  τθσ ορολογίασ και των χαρακτθριςτικϊν των 

τουριςτικϊν προοριςμϊν. 

Ανάλυςθ των φάςεων του κφκλου ηωισ των τουριςτικϊν προοριςμϊν και των 

χαρακτθριςτικϊν του κάκε ςταδίου. 

Βιωςιμότθτα και μάρκετινγκ τουριςτικϊν προριςμϊν. 

Ανάπτυξθ νζων προϊόντων  και κριτιρια για τθν ανάπτυξθ τουσ. 

Φα χαρακτθριςτικά των  τουριςτϊν-καταναλωτϊν  των διαφόρων ειδϊν τουριςτικϊν 

προοριςμϊν. 

Υχζδια και προγραμματιςμόσ Ξάρκετινγκ τουριςτικοφ προοριςμοφ και τουριςτικϊν 

περιφερειϊν. 

Υτρατθγικζσ Ξείγματοσ  Ξάρκετινγκ τουριςτικϊν  προοριςμϊν. 

Destination Branding.  

Φο τουριςτικό ςφςτθμα διανομισ και θ επιλογι καναλιϊν διανομισ. 

Μακοριςμόσ του μείγματοσ προϊκθςθσ. 

Υφςτθμα αξιολόγθςθσ.  

Digital destination marketing, διαδίκτυο και διαχείριςθ προοριςμϊν 

Ανάλυςθ περιπτωςιολογικϊν μελετϊν (casestudies) διεκνϊν τουριςτικϊν προοριςμϊν. 

 

 



ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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, Σεμινάρια, 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 

Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 

Πρακτικι (Τοποκζτθςθ), Κλινικι 

Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 

διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), Συγγραφι εργαςίασ / 

εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 

του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 

μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ 

εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να 

αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  

Αςκιςεισ Σράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

 

Ρμαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

 

Εκπαιδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

 

Αυτοτελισ Ξελζτθ 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 

- Ερωτιςεισ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ςτοιχείων τθσ 

κεωρίασ  



 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά 

προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 

προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

-    Ερωτιςεισ κριτικισ προςζγγιςθσ και τεκμθρίωςθσ  

-     Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ  

- Επίλυςθ Σροβλθμάτων  

 Σρακτικι αποτίμθςθ δεξιοτιτων που περιλαμβάνει  

ανάλυςθ και ςχολιαςμό μελετϊν περίπτωςθσ  

 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 

 Βαςιλειάδθσ, Χ. (2009) Θ Διοικθτικι και το Ξάρκετινγκ των Φουριςτικϊν 
Σροοριςμϊν, Ακινα: Υταμοφλθσ 

 WTO (2007). A Practical Guide to Tourism destination Management. World 
Tourism Organisation. Madrid, Spain. 

 Pike, S. (2008) Destination Marketing: An Integrated Marketing 
Communication Approach, 1st edition. UK : Elsevier Butterworth- Heinemann, 
Oxford 

 Dore, L., Crouch, G.I. (2003). “Promoting Destinations: An Exploratory Study of 
Publicity Programmes Used by National Tourism Organizations.” Journal of 
Vacation Marketing, Vol 9, No2, pp. 137-149 

 Pan, B. (2015), The power of search engine ranking for tourist destinations, 
Tourism Management (47), pp. 79-87 

 Hudson, S., Ritchie, B. (2009). “Branding a memorable destination experience: 
The case of ‘Brand Canada.” Article in International Journal of Tourism 
Research Vol 11, No2, pp.217 

 Presenza, A. (2005). “Towards a Model of the Roles and Activities of 
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Vacation Marketing, Vo16, No3, pp. 235-247 



 Richie, J.R., Crouch, G.I. (2003). “The Competitive Destination: A Sustainable 
Tourism Perspective.” Article in Tourism Management, Vol 21, No1, pp.1-7 

 Prideaux  B., (2009) Resort Destinations: Evolution, Management and 
Development , Kindle Edition,2009. 

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

 Morrison, A. (2001) Τουριςτικό και Ταξιδιωτικό Μάρκετινγκ, Ακινα, Εκδόςεισ 
Ζλλθν. 

 Morrison, A. (2001) Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ Τουριςτικοφ Μάρκετινγκ, Ακινα,  
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-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

Journal of Destination Marketing and Management 
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Journal of Travel and Tourism Marketing  
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 Journal of Vacation Marketing  
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΥΔΡΜΕ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΡΧΤΙΥΞΡΥ ΜΑΙ ΧΩΤΙΜΕΥ ΣΡΝΙΦΙΜΕΥ 

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 

   

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ 

και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 

περιγράφονται αναλυτικά ςτο δ. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

ΣΤΡΑΙΤΕΦΙΜΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΡΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΝΝΘΟΙΜΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΡΧΙ 

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. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Φο μάκθμα «ΦΡΧΤΙΥΞΡΥ ΜΑΙ ΧΩΤΙΜΕΥ ΣΡΝΙΦΙΜΕΥ» ςτοχεφει να δϊςει ςτον φοιτθτι τισ 

κατάλλθλεσ γνϊςεισ  για το ρόλο που παίηουν οι χωρικζσ πολιτικζσ (όροι δόμθςθσ και χωροκζτθςθσ 

τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων χωρικόσ ςχεδιαςμόσ,)  ςτθν κατεφκυνςθ τθσ βιϊςιμθσ τουριςτικισ 

ανάπτυξθσ, ςτθν προςζλκυςθ τουριςτικϊν επενδφςεων, ςτθν ελκυςτικότθτα των τουριςτικϊν 

περιοχϊν και ςτο επικυμθτό πρότυπο οργάνωςθσ του τουριςμοφ ςε μια περιοχι. Υτο μάκθμα το 

ηιτθμα τθσ χωρικϊν πολιτικϊν προςεγγίηεται  από τθν άποψθ του τουριςμοφ μζςα από μελζτεσ 

περίπτωςθσ από τθν Ευρϊπθ και τθν Ελλάδα. 

Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 αναγνωρίηουν  τισ διαςτάςεισ και τα επίπεδα του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ ςτθ βιϊςιμθ 

τουριςτικι  ανάπτυξθ. 

 Ξποροφν να αξιολογιςουν τθν επίδραςθ του κεςμικοφ πλαιςίου για τθν χωρικι ανάπτυξθ 

του τουριςμοφ 

 είναι εξοικειωμζνοι  με διάφορεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ για τθν ανάλυςθ και τθν 

αξιολόγθςθ των χωρικϊν παραμζτρων ςτθν τουριςτικι ανάπτυξθ. 

  είναι εξοικειωμζνοι με τθ  χριςθ εργαλείων και μοντζλων χωρικοφ ςχεδιαςμοφ για τον 

τουριςμό  

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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  



Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Ρλοκλθρϊνοντασ με επιτυχία το μάκθμα, ο φοιτθτισ κα ζχει αποκτιςει ζνα ευρφτερο πλαίςιο 

ικανοτιτων που κα του παρζχουν ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθν ενδεχόμενθ εναςχόλθςι του με 

τθν τουριςτικι ζρευνα ι τθν απαςχόλθςι του ςτθ διοίκθςθ τουριςτικϊν προοριςμϊν και 

επιχειριςεων. Θα μπορεί να ςυγκεντρϊνει και εν μζρει να αναλφει πλθροφορίεσ και δεδομζνα και 

να προςεγγίηει με τρόπο αυτόνομο κζματα διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Βαςικζσενότθτεσ 

1. Ειςαγωγή: Ο χώροσ ωσ βαςικόσ ςυντελεςτήσ τησ τουριςτικήσ ανάπτυξησ. Θ ζννοια του 

χωρικοφ ςχεδιαςμοφ (Θ ζννοια και ο ςκοπόσ του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ, ορολογίεσ, επίπεδα 

εφαρμογισ χωρικϊν πολιτικϊν)  

2. Η χωρική διάςταςη του τουριςμοφ 

 Ξοντζλα χωρικισ ανάπτυξθσ του τουριςμοφ 

 Θεωρίεσ χωρικοφ ςχεδιαςμοφ, τρζχουςεσ ζννοιεσ ςτθ ςτρατθγικι ςχεδιαςμοφ και ςτθν 

πολιτικι 

 Σλαίςια και  εργαλεία εφαρμογισ χωρικϊν πολιτικϊν για τον τουριςμό 

 Φουριςτικοί  δείκτεσ 

 Χωρικι ανάπτυξθ του τουριςμοφ από τθν άποψθ των πόρων και των προϊόντων. 

 Υτρατθγικζσ  χωροκζτθςθσ των τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων 

3. Ο ρόλοσ του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ και των χωρικών πολιτικών ςτην ανάπτυξη των 

τουριςτικών προοριςμών 

 Ρ ρόλοσ του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ και των χωρικϊν πολιτικϊν ςτθν  κατεφκυνςθ τθσ 

βιϊςιμθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ. Σαραδείγματα από τθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ  

 Ρ ρόλοσ του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ και των χωρικϊν πολιτικϊν ςτθ διευκόλυνςθ τθσ υγιοφσ  

τουριςτικισ επιχειρθματικότθτασ και ςτθν προςζλκυςθ επενδφςεων. Σαραδείγματα 

εφαρμοςμζνων  χωρικϊν  πολιτικϊν  και  δράςεων. 

 Ρ ρόλοσ του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ και των χωρικϊν πολιτικϊν ςτο πρότυπο τθσ τουριςτικισ 

ανάπτυξθσ που κα ακολουκιςει μια περιοχι. Σαραδείγματα από τθνΕλλάδα και 

τθνΕυρϊπθ 

 Χωρικζσ πολιτικζσ και δράςεισ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αφξθςθσ τθσ  ελκυςτικότθτα των 

τουριςτικϊν περιοχϊν. Μαλά παραδείγματα από τθνΕλλάδα και τθνΕυρϊπθ 

4. Αξιολόγηςη του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ ωσ προσ την αποτελεςματικότητα του ςε ςχζςη με 

την τουριςτική ανάπτυξη 

5. Χωρικζσ πολιτικζσ και τουριςτική ανάπτυξη ςτην Ελλάδα. Αναδρομή και Σάςεισ 

6. Πολιτικζσ και τουριςτική ανάπτυξη ςτον παράκτιο χώρο 

7. Πολιτικζσ και τουριςτική ανάπτυξη ςτον αςτικό χώρο. Αςτική αναγζννηςη και 

αναπλάςεισ 

8. Πολιτικζσ και τουριςτική ανάπτυξη ςε προςτατευόμενζσ περιοχζσ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

 Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω ΦΣΕ ςτθ 

διδαςκαλία και τθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

(Χριςθ πλατφόρμασ eclass) 

 Σαρακολοφκθςθ μακθμάτων μζςω PowerPoint και 

κριτικι ανάλυςθ με τθ χρθςιμοποίθςθ κεωρθτικϊν 

απόψεων που αποτυπϊνονται γραπτϊσ ςε εργαςία. 



φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 

τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 

Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 

Πρακτικι (Τοποκζτθςθ), Κλινικι 

Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 

διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), Συγγραφι εργαςίασ / 

εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 

του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 

μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

ςφμφωνα με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 

 
Αςκιςεισ Σράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε μικρότερεσ 

ομάδεσ φοιτθτϊν και 

ερευνθτικι εργαςία 

 

 

 

 

Αυτοτελισ Ξελζτθ 

 

 

Υφνολο Ξακιματοσ  

(26 ώρεσ φόρτου   

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

 

Α):Γραπτι τελικι εξζταςθ (100% του βακμοφ ) 
που περιλαμβάνει ερωτιςεισ κρίςεωσ και 
γνϊςεων  

(B): Σροαιρετικι Ατομικι Εργαςία (με 30% 

ςυνειςφορά ςτο βακμό )  



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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Υυναφι επιςτθμονικά περιοδικά 
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 Φουριςτικά Θζματα 

 Annals of Tourism Research 

 Archives of Economic History 
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 European Journal of Tourism Research 

 International Journal of Applied Sciences in Tourism 



 Journal of Travel Research 

 Journal of Tourism Research 
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 Les Cahiers du Tourisme 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ & ΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΤΡΧΣΡΝΡΓΙΥΞΡΙ ΜΑΙ ΜΡΥΦΡΝΡΓΘΥΘ ΠΕΟΡΔΡΧΕΙΑΜΩΟ 

ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ  

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ πράξθσ 3 5 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η 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 

 

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. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
Ρ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ παροχι κεωρθτικϊν και πρακτικϊν γνϊςεων αναφορικά 

με τα κεματικά πεδία τθσ Μοςτολόγθςθσ και τθσ Ματάρτιςθσ Σροχπολογιςμϊν των 

Πενοδοχειακϊν Επιχειριςεων.  

Θ Μοςτολόγθςθ,  ςυγκεντρϊνει λογιςτικζσ πλθροφορίεσ προκειμζνου να γίνει θ 

αποτίμθςθ του τελικοφ αποκζματοσ και θ μζτρθςθ του αποτελζςματοσ  ςτα επιμζρουσ 

τμιματα εκμετάλλευςθσ των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων, ενϊ παράλλθλα  

κατθγοριοποιεί και παράγει λογιςτικζσ αναφορζσ, οι οποίεσ κα βοθκιςουν τα 

διευκυντικά ςτελζχθ των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων ςτθν  λιψθ  αποφάςεων  

αναφορικά  με  τον  προγραμματιςμό  και  τον  ζλεγχο  των  εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ.  

Ξε βάςθ τθν Μοςτολόγθςθ παρζχονται ςτα διευκυντικά ςτελζχθ των ξενοδοχειακϊν 

επιχειριςεων χριςιμεσ και αςφαλείσ πλθροφορίεσ για τθν ςαφι Ματάρτιςθ 

Σροχπολογιςμϊν με απϊτερο ςτόχο τον ορκό προγραμματιςμό   και  ζλεγχο των  

εργαςιϊν τθσ   

Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ικανοί να: 

 γνωρίηουν τθν ζννοια του κόςτουσ, τισ διακρίςεισ του κόςτουσ, τα ςυςτατικά 

ςτοιχεία του κόςτουσ και τουσ μθχανιςμοφσ επιμζτρθςθσ του κόςτουσ των 

ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων. 

 διακρίνουν τα ςυςτιματα κοςτολόγθςθσ, τισ μεκόδουσ ςφνταξθσ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν και τον υπολογιςμό απωλειϊν κατά τθν  διαδικαςία παραγωγισ 

υπθρεςιϊν και αγακϊν ςτα ξενοδοχεία. 

 είναι ςε κζςθ να τιμολογοφν προϊόντα και υπθρεςίεσ ςτο ςφγχρονο 

ανταγωνιςτικό οικονομικό περιβάλλον των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων. 

 γνωρίηουν  τισ βαςικζσ διακρίςεισ του κόςτουσ και τισ μεκόδουσ εκτίμθςθσ του 

κόςτουσ. 

 αναλφουν τθ ςχζςθ κόςτουσ-όγκου δραςτθριότθτασ και κζρδουσ. 

 προςδιορίηουν το πρότυπο κόςτοσ και να αναλφουν τισ αποκλίςεισ του κόςτουσ. 

 γνωρίηουν τθν χρθςιμότθτα των προχπολογιςμϊν ςτα ξενοδοχεία, τον 



προχπολογιςτικό προγραμματιςμό και τον προχπολογιςτικό ζλεγχο   

 εφαρμόηουν τισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ των γενικϊν και ανά τομζα 

εκμετάλλευςθσ  προχπολογιςμϊν των ξενοδοχείων και να υπολογίηουν τθν 

οικονομικι προςτικζμενθ αξία.  

 

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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα 

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

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

- Νιψθ αποφάςεων  
- Αυτόνομθ Εργαςία 
- Ρμαδικι Εργαςία 
- Εργαςία ςεδιεκνζσ περιβάλλον 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

- Βαςικζσ ζννοιεσ ροισ και ςυμπεριφοράσ του κόςτουσ 

- Ματανομι του κόςτουσ ςτα επιμζρουσ προϊόντα και υπθρεςίεσ των ξενοδοχειακϊν 

επιχειριςεων   

- Επεξιγθςθ ροισ του κόςτουσ ςτθν παραγωγικι  διαδικαςία  των ξενοδοχειακϊν 

επιχειριςεων 

- Μακοριςμόσ των διαδικαςιϊν του κόςτουσ παραγωγισ των προϊόντων και των 

υπθρεςιϊν των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων. 



- Νιψθ αποφάςεων ςτα πλαίςια τθσ ανάλυςθσ τθσ ςχζςθσ των μεγεκϊν Μόςτουσ – 

γκου – Μζρδουσ (cost –volume-profitanalysis) 

- Ξζκοδοι μζτρθςθσ του κόςτουσ ςτουσ επιμζρουσ τομείσ εκμετάλλευςθσ των 

ξενοδοχείων Υφγχρονεσ μζκοδοι τιμολόγθςθσ ξενοδοχειακϊν προϊόντων και 

υπθρεςιϊν 

- Μοςτολόγθςθ πιάτου, banquets και ποτϊν 

- Χρθςιμότθτα των προχπολογιςμϊν 

- Σροχπολογιςτικόσ προγραμματιςμόσ  

- Σροχπολογιςτικόσ ζλεγχοσ 

- Ματάρτιςθ γενικοφ προχπολογιςμοφ ξενοδοχειακισ επιχείρθςθσ  

- Ματάρτιςθ προχπολογιςμοφ ανά τομζα ξενοδοχειακισ επιχείρθςθσ 

- Υφνταξθ αναφορϊν επίδοςθσ τθσ ξενοδοχειακισ επιχείρθςθσ  

 

 

     

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

- Διαλζξεισ ςτθν τάξθ 
 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

- Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με 
θλεκτρονικά μζςα 

- Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω 
τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e - class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 

Αςκιςεισ Σράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

20 



Ρμαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Εκπαιδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

10 

Αυτοτελισ Ξελζτθ 60 

Σφνολο Μαθήματοσ  

(27 ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (100%) που περιλαμβάνει: 

‐  Θεωρθτικζσ ερωτιςεισ  

‐  Σρακτικζσ εφαρμογζσ  

Υκοπόσ Αξιολόγθςθσ:Ρ ζλεγχοσ τθσ κατανόθςθσ των 
βαςικϊν κεωρθτικϊν εννοιϊν του μακιματοσ  

Μριτιρια Αξιολόγθςθσ: Θ ορκότθτα, θ ςαφινεια και θ  

πλθρότθτα των απαντιςεων  

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Δθμοποφλου – Δθμάκθ Ι., (2002) Κοςτολόγθςθ, Εκδόςεισ Interbooks, Ακινα 

Σομόνθσ  Ο., (2004) Κοςτολόγθςθ, 4θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Υταμοφλθ, Ακινα 

Boardman R., Hotel and Catering Costing and Budgets, 3θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ 

Heinemann, London. 

Harris P. – Hazzard P.,  Managerial Accounting in the Hotel and Catering Industry. 

Lucey T., (1996) Costing, DP Publications, London      . 

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

- Journal of Cost Analysis and Management  

- Journal of Hospitality Financial Management 

- Journal of Tourism Research 

- Tourismos 

 



ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ & ΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΧΤΘΞΑΦΡΔΡΦΙΜΘ ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΠΕΟΡΔΡΧΕΙΑΜΩΟ 

ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η 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 

 

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. 



Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να μεταφζρει ςτουσ φοιτθτζσ το απαραίτθτο κεωρθτικό 

υπόβακρο γνϊςεων αλλά και τισ κατευκυντιριεσ αρχζσ για τθν κατανόθςθ των 

πραγματικϊν διαςτάςεων των διαφόρωνχρθματοδοτικϊν αναγκϊν και προβλθμάτων που 

αντιμετωπίηουν οι ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ.  

Σαράλλθλα θ διδαςκαλία του μακιματοσ ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ των κατάλλθλων 

δεξιοτιτων για τθν ορκολογικι επίλυςθ των επιμζρουσ χρθματοοικονομικϊν 

προβλθμάτων των επιχειριςεων του κλάδου και ςτθν παροχι των κατάλλθλων μεκόδων 

και χρθματοδοτικϊν εργαλείων που κα τουσ διευκολφνουν ςτο τρόπο λιψεωσ 

τωνχρθματοοικονομικϊν τουσ αποφάςεων. 

Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ικανοί να: 

‐ αναπτφςςουν αναλυτικι ςκζψθ και να ςυνδυάςουν τισ διαφόρουσ παραμζτρουσ ζτςι 

ϊςτε   να είναι ςε κζςθ να λαμβάνουν τισ ςωςτζσ αποφάςεισ ςε ςφντομο χρόνο που κα 

τουσ επιτρζπει να εντοπίηουν ζγκαιρα, με επιςτθμονικζσ μεκόδουσ, τθν αναγκαιότθτα 

χρθματοδότθςθσ των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων, να  εξαςφαλίηουν τθν μεγιςτοποίθςθ 

τθσ χρθματοδότθςθσ και τθν μεγιςτοποίθςθ του οικονομικοφ αποτελζςματοσ αυτϊν.  

‐ επιλζγουν  τισ διαδικαςίεσ προςζγγιςθσ των άριςτων οικονομικϊν επιλογϊν πουπρζπει 

να υιοκετοφν οι ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ ςε ζνα ςφγχρονο και ανταγωνιςτικό 

περιβάλλον. 

-ςυνδυάηουν  τισ μεκόδουσ και τεχνικζσ ανάλυςθσ που ζχουν μάκει με αποτελεςματικό 

τρόπο. 

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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα 

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 



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 

 

- Νιψθ αποφάςεων  

- ΑυτόνομθΕργαςία 
- Ρμαδικι Εργαςία 
- Υχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργου  

- Σροςαρμογι ςενζεσ καταςτάςεισ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

- Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ Χρθματοδοτικισ Διοίκθςθσ.  

- Φο περιβάλλον των εμπορικϊν  επιχειριςεων (οικονομικό και νομικό).  

- Φο περιβάλλον των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων.  

- Φο Υφγχρονο Χρθματοδοτικό Υφςτθμα 

- Χρθματοοικονομικι δομι των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων. 

- Θ αναγκαιότθτα χρθματοδότθςθσ των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων. 

- Ξζκοδοι Αξιολόγθςθσ Επενδφςεων.  

- Αξιολόγθςθ επενδυτικοφ κινδφνου και ζργου τθσ ξενοδοχειακισ επιχείρθςθσ.   

- Αξιολόγθςθ Επενδφςεων ςε κακεςτϊσ Μινδφνου  

- Αξιολόγθςθ Επενδφςεων ςε κακεςτϊσ Σλθκωριςμοφ 

- Ξζκοδοι πρόβλεψθσ των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν των ξενοδοχείων.  

- Μλαςςικοί και ςφγχρονοι τρόποι χρθματοδότθςθσ των Επιχειριςεων.  

- Φο Χρθματοπιςτωτικό περιβάλλον. Μεφαλαιαγορά και Χρθματιςτιριο.  

- Φα χρθματοοικονομικά προϊόντα        

 

     

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

- Διαλζξεισ ςτθν τάξθ 
 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

- Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με 
θλεκτρονικά μζςα 

- Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e - class 

 



ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 

Αςκιςεισ Σράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν 

εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν 

20 

Ρμαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ.  

10 

Εκπιαδευτικι 

εκδρομι/μικρζσ 

ατομικζσ εργαςίεσ 

εξάςκθςθσ 

10 

Αυτοτελισ Ξελζτθ 60 

Σφνολο Μαθήματοσ  

(27 ώρεσ φόρτου 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 

135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (70%) που περιλαμβάνει: 

‐  Θεωρθτικζσ ερωτιςεισ  

‐  Σρακτικζσ εφαρμογζσ  

Υκοπόσ Αξιολόγθςθσ:Ρ ζλεγχοσ τθσ κατανόθςθσ των 
βαςικϊν κεωρθτικϊν εννοιϊν του μακιματοσ  

Μριτιρια Αξιολόγθςθσ: Θ ορκότθτα, θ ςαφινεια και θ  

πλθρότθτα των απαντιςεων  

ΙΙ. Ατομικι ι Ρμαδικι Εργαςία  (30%) 

 

 



ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 Αποςτολόπουλοσ Ι.Ο.(1997). Ειδικά Θζματα Χρθματοδοτικισ Διοικιςεωσ. Εκδ. Α. 
Υταμοφλθσ, Ακινα. 

 Αρτίκθσ Γ. (2002). Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Αποφάςεισ Επενδφςεων. Εκδ. 
Interbooks, Ακινα. 

 Ευκφμογλου Σ.(1999). Θζματα Χρθματοοικονομικισ Διοίκθςθσ. Αυτοζκδοςθ. 

 Μαρακανάςθσ Γ. (1996). Χρθματοδοτικά Θζματα. Εκδ. «Φο Ρικονομικό» Μ & Σ. 
Υμπίλιασ ΑΕΒΕ, Ακινα. 

 Μαρακανάςθσ Γ. (1998).Βαςικζσ Αρχζσ Χρθματοοικονομικισ Διοίκθςθσ και 
Χρθματιςτθριακζσ Αγορζσ.Εκδ. Ευγ. Ξπζνου, Ακινα.    

 Μαρακανάςθσ Γ.(1998).Αξιολόγθςθ Επενδφςεων , Χρθματοδοτιςεισ και 
Χρθματιςτθριακζσ Αγορζσ.Εκδ.  Φο Ρικονομικό  Μ & Σ. Υμπίλιασ ΑΕΒΕ, Ακινα. 

 Σαπαδόπουλου Δ.Ν., Δθμόπουλου Α.Ι., Ναηαρίδθ Γ.Φ.(1984). Ειδικά Προβλιματα 
ςτθ Χρθματοδότθςθ των Επιχειριςεων. Φόμοσ Βϋ. Εκδ.Αφοί Μυριακίδθ, 
Θεςςαλονίκθ.  

 Σαποφλιασ Γ. (2002). Θεμελιϊδθσ Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ. Εκδ. Δ. 
Δθμακαράκου, Ακινα.     

 Σετράκθσ Σ.Ε. (1999). Αξιολόγθςθ και Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ. Φόμοσ Βϋ. Εκδ. 
«Φο οικονομικό» Μ & Σ. Υμπίλιασ ΑΕΒΕ, Ακινα.  

 Φηωάννου Ι. (1996). Χρθματοδοτικι Διοίκθςθ. Εκδ. «Φο Ρικονομικό» Μ & Σ. Υμπίλιασ 
ΑΕΒΕ, Ακινα.  

 Φιλιππάτοσ Γ.Μ., Ακαναςόπουλοσ Σ.Ι.(1986). Κόςτοσ Κεφαλαίου-Πολιτικι 
Μεριςμάτων και Χαρτοφυλακίου. Εκδ.Σαπαηιςθ, Ακινα. 

 Byrns R, Stone G, Manolatos G (2004). Οικονομικι – Μακροοικονομικι – Θεωρία & 
Πράξθ. Εκδ. Ελλθν, Ακινα. 

 Coles Martin (1997).Financial Management.Heinemann Educational. 
Publishers,Halley Court, Jordan Hill, Oxford. 

 Groppelli A.A. ,Nikbakht Ehsan(1996). Χρθματοοικονομικι.Εκδ. Μλειδάρικμοσ, 
Ακινα. 

 Kefford Bryan (1995). Financial Modelling for Business Decisions. KoganPageLimited 
, London U.K.   

 Rees Bill(1995). Financial Analysis. Prentice Hall, Hertfordshire. 

 Rutterford. J., Upton M.&Kodwane D. (1998). Financial Strategy. J. Wiley & Sons Ltd. 

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

- Journal of Hospitality Financial Management 

- Tourism Economics 

- Journal of Tourism Research 

- Tourismos 

 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ Υ.Δ.Ρ.Μ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Ρ ΦΡΞΕΑΥ ΦΘΥ ΑΣΑΥΧΡΝΘΥΘΥ ΥΦΙΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΙΥ 
ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ ΜΑΙ ΦΙΝΡΠΕΟΙΑΥ 
  

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 Σράξεισ 3  

   

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

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. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
ΥΜΡΣΡΥ ΜΑΙ ΥΦΡΧΡΥ  ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ  
 
Ρ Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να βοθκιςει τον φοιτθτι/ τρια να ζχει μια όςο το δυνατόν καλφτερθ 
εικόνα τθσ Απαςχόλθςθσ  των ιδιαιτεροτιτων και των απαιτιςεων τθσ ςτον τομζα του τουριςμοφ 
και τθσ φιλοξενίασ.  
Υτόχοσ του μακιματοσ είναι να βοθκιςει τον φοιτθτι/τρια να αναπτφξει τα ιπια προςόντα του και 
να  καταςτεί ανταγωνιςτικόσ ςτθν διεκνι και εκνικι τουριςτικι βιομθχανία.  
Φο εν λόγω μάκθμα κα προςεγγίςει τον παραπάνω ςκοπό και ςτόχο με διαδραςτικζσ μεκόδουσ 
εκπαίδευςθσ ϊςτε να αναδείξει τισ δυνατότθτεσ των φοιτθτϊν ςε εργαςιακζσ καταςτάςεισ με 
κακεςτϊσ πίεςθσ χρόνου και περιπτϊςεισ που απαιτείται προςαρμοςτικότθτα και πρωτοβουλία.  
  
Ξε  τθν  επιτυχι ολοκλιρωςθ του εν λόγω μακιματοσ ο φοιτθτισ/τρια κα είναι ικανόσ/θ να: 
 

 Ματανοιςει  το τουριςτικό φαινόμενο 



 Αναλφει το εξωτερικό περιβάλλον των τουριςτικϊν επιχειριςεων 

 Είναι ςε κζςθ να εκτιμά  τισ κζςεισ εργαςίασ  ςτον τουριςμό ςτο πλαίςιο τθσ Εκνικισ 
απαςχόλθςθσ 

 Διακρίνει τουσ τφπουσ τθσ τουριςτικισ απαςχόλθςθσ 

 Σροςδιορίςει τισ  εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ τθσ  απαςχόλθςθσ ςτθν τουριςτικι 
βιομθχανία  

 Εντοπίηει τισ ιδιομορφίεσ, τα χαρακτθριςτικά και τουσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ τθσ 
τουριςτικισ απαςχόλθςθσ  

 Αναγνωρίηει τθν  οργάνωςθ των τουριςτικϊν επιχειριςεων και φιλοξενίασ 

 Εξετάηει τα απαιτοφμενα ιπια και τεχνικά προςόντα των απαςχολοφμενων ςτισ 
επιχειριςεισ τουριςμοφ και φιλοξενίασ 

 Μαλλιεργιςει τα ιπια προςόντα του/τθσ ϊςτε να καταςτεί ανταγωνιςτικόσ/θ ςτον τομζα 
τθσ τουριςτικισ απαςχόλθςθσ   

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  

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

 

• Ρμαδικι Εργαςία 

• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
• Νιψθ Αποφάςεων  
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό Σεριβάλλον 

•      Σροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

•      Σαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
•      Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Θεωρθτικό Ξζροσ Ξακιματοσ  

Φο εν λόγω μάκθμα εςτιάηει : 

 Υτο τουριςτικό φαινόμενο 

 Υτο εξωτερικό περιβάλλον των τουριςτικϊν επιχειριςεων και φιλοξενίασ 

 Υτισ κζςεισ εργαςίασ  ςτον τουριςμό ςτο πλαίςιο τθσ Εκνικισ απαςχόλθςθσ 

 Υτουσ τφπουσ τθσ τουριςτικισ απαςχόλθςθσ 

 Υτισ  εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ τθσ  απαςχόλθςθσ ςτθν τουριςτικι βιομθχανία  

 Υτισ ιδιομορφίεσ, τα χαρακτθριςτικά και τουσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ τθσ 
τουριςτικισ απαςχόλθςθσ  

 Υτθν  οργάνωςθ των τουριςτικϊν επιχειριςεων και τθν επιχειριςεων φιλοξενίασ 

 Υτα απαιτοφμενα ιπια και τεχνικά προςόντα των απαςχολοφμενων ςτισ επιχειριςεισ 
τουριςμοφ και φιλοξενίασ  

 Υτθν ανάπτυξθ των ιπιων προςόντων των φοιτθτϊν ϊςτε να καταςτοφν ανταγωνιςτικοί 
ςτον τομζα τθσ τουριςτικισ απαςχόλθςθσ  

 

 



ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Θεωρθτικό μζροσ: Διαλζξεισ ςτθν Φάξθ Σρόςωπο με 

πρόςωπο. Διαδραςτικό μζςω παρουςιάςεων των 

ομαδικϊν εργαςιϊν των φοιτθτϊν. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 
Επικοινωνία  με φοιτθτζσ με χριςθ e-mails 
Χριςθ Φ.Σ.Ε  (Power Point/Prezi) 

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

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 50 

Ρμαδικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

40 
 

Αυτοτελισ Ξελζτθ 35 

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

 
Θεωρθτικό Ξζροσ: (30%) 
Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
- Επίλυςθ Σροβλθμάτων 
 
 
Ρμαδικι Εργαςία (70%) 
 Γραπτι Εργαςία και Σαρουςίαςθ τθσ με  χριςθ Power 

Point /Prezi 
 
 

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

 Βαρβαρζςοσ Υ. (2013)Ρικονομικι του Φουριςμοφ, ( βϋ ζκδοςθ ), Εκδ. Σροπομπόσ, Ακινα 

 Ινςτιτοφτο Φουριςτικϊν Ερευνϊν κα Σροβλζψεων (Ι.Φ.Ε.Σ.),(2004) Θ Απαςχόλθςθ ςτα 
Ελλθνικά   Πενοδοχεία, Ειδικζσ Εκδόςεισ, Ακινα  

 Μαντάσ Α. (1998), Ρργανωτικι Βιομθχανικι Ψυχολογία, Μίνθτρα, Επαγγελματικι 
ικανοποίθςθ, Θγεςία, Εκδ. Ελλθνικά γράμματα, Ακινα  

 Φςίτουρασ Α. Μ. (2000) Θ εποχικότθτα του τουριςμοφ ςτθν Ελλάδα και τισ ανταγωνίςτριεσ 
χϊρεσ, Ακινα, ΙΦΕΣ 

 Φςάρτασ  Σ, Νφτρασ Σ.,(Επιμ.) (2017),  Φουριςμόσ, Φουριςτικι Ανάπτυξθ, Υυμβολζσ Ελλινων 
Επιςτθμόνων, Εκδόςεισ Σαπαηιςθ, Ακινα  

 Ψωινόσ A.,(2008) Αριςτοτζλειο Σανεπιςτιμιο Θες /νικθσ Ζρευνα για τον προςδιοριςμό των 
απαςχολουμζνων ςτουσ κλάδουσ του Φουριςμοφ, Θες/νικθ 

 Armstrong M.(1998), Personnel Management Practice, UK: Kogan Page 



 Guerra D., Peroni G. (2003) in the tourist sector, CEDEFOP, Berlin 

 Vallen J, (2012) American Hotel and Motel Association, The Art and Science of Hospitality 
Management, Ο.York 

 William I. Morgan J.(2009), Hospitality Personnel Management, U.S.A.: CBI 
 

 
Υυναφι επιςτθμονικά περιοδικά 
 

 Φουριςτικι Επιςτθμονικι Επικεϊρθςθ 

 Ειδικζσ Εκδόςεισ ΙΦΕΣ 

 Φουριςτικά Θζματα 

 Annals of Tourism Research 

 European Journal of Tourism Research 

 Journal of Tourism Research 

 Journal of Travel Research 

 Tourism Management 

 Tourismos 

 Tourism Issues 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ Υ.Δ.Ρ.Μ.Ε 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΘ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ  ΕΤΓΑΦΙΜΡΧ-ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ 
ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΥΦΡΟ ΦΡΞΕΑ ΦΡΧ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ  

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 Σράξεισ 3  

   

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

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. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
ΥΜΡΣΡΥ ΜΑΙ ΥΦΡΧΡΥ  ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ  
 
Θ τουριςτικι βιομθχανία είναι τομζασ «Ζνταςθσ Εργαςίασ» και οι εργαηόμενοι ςε αυτιν 
προκειμζνου να μεταφζρουν ςτον τουρίςτα- καταναλωτι υπθρεςίεσ ποιότθτασ, επιβάλλεται να 
πλθροφν τισ κατάλλθλεσ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ.     
Ρ Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να βοθκιςει τον φοιτθτι/ τρια να ζχει μια πλιρθ εικόνα τθσ 
Διαςφάλιςθσ τθσ Σοιότθτασ των εργαηομζνων ςτον τομζα του τουριςμοφ και τθσ φιλοξενίασ. 
Υτόχοσ του μακιματοσ είναι να βοθκιςει τον φοιτθτι/τρια μπορεί να εντοπίηει και να ςτρατολογεί 
τουσ  κατάλλθλουσ εργαηόμενουσ, να διαςφαλίηει με κατάρτιςθ ςτον χϊρο εργαςίασ να αποκτιςουν 
τα κατάλλθλα ιπια και τεχνικά προςόντα και να τουσ καταδείξει τουσ τρόπουσ προςωπικισ 
ανάπτυξθσ. Σαράλλθλα να καταςτοφν οι ίδιοι θγζτεσ παρά διοικθτικά ςτελζχθ/ προϊςτάμενοι οι 
οποίοι κα διεκπεραιϊνουν τισ κακθμερινζσ εργαςίεσ ρουτίνασ.   
 
Ξε  τθν  επιτυχι ολοκλιρωςθ του εν λόγω μακιματοσ ο φοιτθτισ/τρια κα είναι ικανόσ/θ να: 
 



 Σροςδιορίςει τισ  εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ τθσ  απαςχόλθςθσ ςτθν τουριςτικι 
βιομθχανία  

 Αναλφει το περιβάλλον τθσ τουριςτικισ επιχείρθςθσ και όλεσ τισ επιμζρουσ μεταβλθτζσ που 
επθρεάηουν τθν Διαςφάλιςθ τθσ Σοιότθτασ των εργαηόμενων 

 Διαβλζπουν τισ μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ και επικυμίεσ των φιλοξενοφμενων  

 Εντοπίηει τισ Ξεκόδουσ Διαςφάλιςθσ Σοιότθτασ των εργαηομζνων ςτον τουριςτικό τομζα 

 Αναγνωρίηει τθν ςθμαςία τθσ θγετικισ ςυμπεριφοράσ ςε αντιδιαςτολι με τον 
διεκπεραιωτι προϊςτάμενο 

 Εξετάηει τα απαιτοφμενα ιπια και τεχνικά προςόντα των απαςχολοφμενων ςτισ 
επιχειριςεισ τουριςμοφ και φιλοξενίασ 

 Εφαρμόηει τεχνικζσ ανάδειξθσ των δυνατοτιτων των εργαηομζνων  

 Βελτιϊνει  με «Ενδυνάμωςθ» και «Εμπλουτιςμό» κακθκόντων το ζργο των εργαηομζνων 
    

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  

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

 

• Ρμαδικι Εργαςία 

• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
• Νιψθ Αποφάςεων  
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό Σεριβάλλον 

•      Σροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

•      Σαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
•      Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Θεωρθτικό Ξζροσ Ξακιματοσ  

Φο εν λόγω μάκθμα εςτιάηει : 

 Υτθν τουριςτικι βιομθχανία  

 Υτο εξωτερικό περιβάλλον των τουριςτικϊν επιχειριςεων και φιλοξενίασ 

 Υτισ ανάγκεσ και επικυμίεσ των φιλοξενοφμενων 

 Υτουσ τφπουσ Διαςφάλιςθσ Σοιότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ  

 Υτισ  εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ των Αναγκϊν των εργαηομζνων  

 Υτισ ιδιομορφίεσ, τα χαρακτθριςτικά και τουσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ τθσ 
τουριςτικισ απαςχόλθςθσ  

 Υτθν  οργάνωςθ των τουριςτικϊν επιχειριςεων και τθν επιχειριςεων φιλοξενίασ 

 Υτισ τεχνικζσ αυτό-αξιολόγθςθσ 

 Υτθν «Ενδυνάμωςθ» και «Εμπλουτιςμό» κακθκόντων του ζργου των εργαηομζνων 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Θεωρθτικό μζροσ: Διαλζξεισ ςτθν Φάξθ Σρόςωπο με 

πρόςωπο. Διαδραςτικό μζςω παρουςιάςεων των 



ομαδικϊν εργαςιϊν των φοιτθτϊν. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 
Επικοινωνία  με φοιτθτζσ με χριςθ e-mails 
Χριςθ Φ.Σ.Ε  (Power Point/Prezi) 

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

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  

Ρμαδικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ.  

 

Αυτοτελισ Ξελζτθ  

Ξελζτθ  και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

 

                                       
  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ 
(  ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

 

 

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

 
Θεωρθτικό Ξζροσ: (30%) 
Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
- Επίλυςθ Σροβλθμάτων 
 
 
Ρμαδικι Εργαςία (70%) 
 Γραπτι Εργαςία και Σαρουςίαςθ τθσ με  χριςθ Power 

Point /Prezi 
 
 

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

 Βαρβαρζςοσ Υ. (2013)Ρικονομικι του Φουριςμοφ, ( βϋ ζκδοςθ ), Εκδ. Σροπομπόσ, Ακινα 

 Ινςτιτοφτο Φουριςτικϊν Ερευνϊν κα Σροβλζψεων (Ι.Φ.Ε.Σ.),(2004) Θ Απαςχόλθςθ ςτα 
Ελλθνικά   Πενοδοχεία, Ειδικζσ Εκδόςεισ, Ακινα  

 Μαντάσ Α. (1998), Ρργανωτικι Βιομθχανικι Ψυχολογία, Μίνθτρα, Επαγγελματικι 
ικανοποίθςθ, Θγεςία, Εκδ. Ελλθνικά γράμματα, Ακινα 

 Ναλοφμθσ Ν. Ματςϊνθ Β. (2010), Διοίκθςθ Ρλικισ Σοιότθτασ. Εφαρμογι ςτον Φουριςμό. 
Εκδόςεισ Υταμοφλθσ, Ακινα 

 Ηάβλανοσ Ξ. (2008), Θ Σοιότθτα ςτισ Σαρεχόμενεσ Χπθρεςίεσ και τα Σροϊόντα, Εκδόςεισ 
Υταμοφλθσ  

 Φςίτουρασ Α. Μ. (2000) Θ εποχικότθτα του τουριςμοφ ςτθν Ελλάδα και τισ ανταγωνίςτριεσ 
χϊρεσ, Ακινα, ΙΦΕΣ 

 Φςάρτασ  Σ, Νφτρασ Σ.,(Επιμ.) (2017),  Φουριςμόσ, Φουριςτικι Ανάπτυξθ, Υυμβολζσ Ελλινων 
Επιςτθμόνων, Εκδόςεισ Σαπαηιςθ, Ακινα  

 Χυτιρθσ Ν. (2001), Ρργανωςιακι Υυμπεριφορά, θ ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά ςε οργανιςμοφσ 
και επιχειριςεισ, Εκδόςεισ Interbooks, Ακινα   

 Ψωινόσ A.,(2008) Αριςτοτζλειο Σανεπιςτιμιο Θες /νικθσ Ζρευνα για τον προςδιοριςμό των 
απαςχολουμζνων ςτουσ κλάδουσ του Φουριςμοφ, Θες/νικθ 



 Armstrong M.(1998), Personnel Management Practice, UK: Kogan Page 

 Guerra D., Peroni G. (2003) in the tourist sector, CEDEFOP, Berlin 

 Vallen J, (2012) American Hotel and Motel Association, The Art and Science of Hospitality 
Management, Ο.York 

 Vecchio R. (1998) Oranizational Behavior, The Dryden Press International Edition, New York 
 William I. Morgan J.(2009), Hospitality Personnel Management, U.S.A.: CBI 

 
 
Υυναφι επιςτθμονικά περιοδικά 
 

 Φουριςτικι Επιςτθμονικι Επικεϊρθςθ 

 Ειδικζσ Εκδόςεισ ΙΦΕΣ 

 Φουριςτικά Θζματα 

 Annals of Tourism Research 

 European Journal of Tourism Research 

 Journal of Tourism Research 

 Journal of Travel Research 

 Tourism Management 

 Tourismos 

 Tourism Issues 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΥΔΡΜΕ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΥ ΦΡΧΤΙΥΦΙΜΩΟ ΜΑΦΑΝΧΞΑΦΩΟ ΜΑΙ 

ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ 

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 

 3  

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ 

και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 

περιγράφονται αναλυτικά ςτο δ. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

                ΡΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

                    ΕΝΝΘΟΙΜΘ 

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. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

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

και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο  ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Γλσξίδεη γηα ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ θαη εηδηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Γλσξίδεη ην ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ αδεηνδόηεζεηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Ειιάδα 

 Καηαλνεί ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ην ζρεδηαζκό ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ θαη 
εγθαηαζηαζεσλ 

 Καηαλνεί ηε ζεκαζία ησλ δηάθνξσλ ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο θαη πνηόηεηαο ζηα 
ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα ζηελ Ειιάδα θαη ζην Εμσηεξηθό  

 Καηαλνεί δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 Μπνξεί λα θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ηνπ ζσζηνύ ζρεδηαζκνύ ελόο ηνπξηζηηθνύ θαηαιύκαηνο 
ώζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθά ζσζηό θαη ειθπζηηθό ζηνπο ηνπξίζηεο 

 

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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  



Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

…. 

Ρλοκλθρϊνοντασ με επιτυχία το μάκθμα, ο φοιτθτισ κα ζχει αποκτιςει ζνα ευρφτερο πλαίςιο 

ικανοτιτων που κα του παρζχουν ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθν ενδεχόμενθ εναςχόλθςι του 

τθν απαςχόλθςι του ςε τουριςτικά καταλφματα και άλλεσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα περιλαμβάνει διαλζξεισ με τθν ακόλουκθ κεματολογία: 

 Ιςτορικι εξζλιξθ των τουριςτικϊν καταλυμάτων ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό 

 Χαρακτθριςτικά καταλυματικοφ δυναμικοφ τθσ Ελλάδασ και τάςεισ 

 Φυπολογίεσ καταλυμάτων 

 Ειδικζσ κατθγορίεσ τουριςτικϊν καταλυμάτων (καινοτόμα καταλφματα, 

designhotels,conceptshotels, boutiquehotels, historichotelsκ.α.) 

 Εγκαταςτάςεισ ειδικισ τουριςτικισ υποδομισ 

 Βαςικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ τουριςτικϊν καταλυμάτων και εγκαταςτάςεων  

 Ξελζτθ ςκοπιμότθτασ και βιωςιμότθτασ, ανάλυςθ αγοράσ και ανταγωνιςμοφ με 

ςτόχο τον κακοριςμό των ςχεδιαςτικϊν κατευκφνςεων για τθ δθμιουργία ενόσ 

ανταγωνιςτικοφ τουριςτικοφ καταλφματοσ   

 Θεςμικό πλαίςιο που διζπει τθ δθμιουργία των τουριςτικϊν καταλυμάτων 

(χωροκζτθςθ και περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ)Σλαίςιο λειτουργικϊν και τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν  

 Υυςτιματα πιςτοποίθςθσ και ποιότθτασ καταλυμάτων ςτθν Ελλάδα και το 

εξωτερικό 

 Υφγχρονεσ τάςεισ ςτον ςχεδιαςμό ενόσ τουριςτικοφ καταλφματοσ 

 Σαραδείγματα από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό 

 

 



ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

Σαρουςιάςεισ ςε powerpoint, ανάρτθςθ 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτο e-class, προβολι video για 

ανάπτυξθ διαλόγου και ςυηιτθςθσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 

τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 

Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 

Πρακτικι (Τοποκζτθςθ), Κλινικι 

Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 

διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), Συγγραφι εργαςίασ / 

εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 

του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 

μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

ςφμφωνα με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 
 

Αςκιςεισ Σράξθσ που 

εςτιάηουν ςτθν εφαρμογι 

μεκοδολογιϊν και 

ανάλυςθ μελετϊν 

περίπτωςθσ ςε μικρότερεσ 

ομάδεσ φοιτθτϊν και 

ερευνθτικι εργαςία 

 

  

  

  

  

Αυτοτελισ Ξελζτθ  

  

  

Υφνολο Ξακιματοσ  

 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

 

Α):Γραπτι τελικι εξζταςθ (100% του βακμοφ ) 
που περιλαμβάνει ερωτιςεισ κρίςεωσ και 
γνϊςεων  

(B): Σροαιρετικι Ατομικι Εργαςία (με 30% 



Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά 

προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 

προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

ςυνειςφορά ςτο βακμό )  

 

 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

Richard H. Penner; Lawrence Adams; Stephani K. A. Robson (2012), Hotel Design, Planning, and 

Development, W.W. Norton & Company  

 

 

 

 

https://books.google.co.uk/books?id=GAFzuQAACAAJ
https://books.google.co.uk/books?id=GAFzuQAACAAJ
https://books.google.co.uk/books?id=GAFzuQAACAAJ

