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1. Γενικέσ Πληροφορίεσ
Ο παρϊν Οδθγόσ Σπουδϊν αφορά τθν ειδικότθτα «Τεχνολογίεσ Επικοινωνίασ και
Ρλθροφοριϊν ςτθν Ταξιδιωτικι Βιομθχανία τθσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που
παρζχεται ςτα Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186 2 13
«Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ (Φ.Ε.Κ. Α 193 179-2 13), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςε αποφοίτουσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και
αποφοίτουσ Σ.Ε.Κ.

1.1.

Ονομαςία Ειδικότητασ

«Τεχνολογίεσ Επικοινωνίασ και Ρλθροφοριϊν ςτθν Ταξιδιωτικι Βιομθχανία

1.2. Προώποθέςεισ εγγραφήσ
Ρροχπόκεςθ εγγραφισ των ενδιαφερομζνων ςτθν ειδικότθτα «Τεχνολογίεσ Επικοινωνίασ
και Ρλθροφοριϊν ςτθν Ταξιδιωτικι Βιομθχανία είναι να είναι κάτοχοι απολυτθρίων
τίτλων, δομϊν τθσ μθ υποχρεωτικισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ωσ ακολοφκωσ : Γενικό
Λφκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λφκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Ρολυκλαδικό Λφκειο (ΕΡΛ),
Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτιριο (ΤΕΕ) Β' Κφκλου ςπουδϊν, Επαγγελματικό Λφκειο
(ΕΡΑΛ), Επαγγελματικι Σχολι (ΕΡΑΣ), Σχολι Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ). Οι γενικζσ
προχποκζςεισ εγγραφισ ςτα ΙΕΚ ρυκμίηονται ςτθν Υ.Α. 5954 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ
Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΙΕΚ) που υπάγονται ςτθ Γενικι Γραμματεία Διά
Βίου Μάκθςθσ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) .

1.3. Διπλώματα – Βεβαιώςεισ – Πιςτοποιητικά
Οι απόφοιτοι τθσ ειδικότθτασ «Τεχνολογίεσ Επικοινωνίασ και Ρλθροφοριϊν ςτθν
Ταξιδιωτικι Βιομθχανία μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςισ τουσ ςτο Ι.Ε.Κ.
λαμβάνουν Βεβαίωςθ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Β.Ε.Κ.) και μετά τθν επιτυχι ςυμμετοχι
τουσ ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που διενεργεί ο
Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικισ Ειδικότθτασ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ
επιπζδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πζτυχαν ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ αρχικισ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που διενεργεί ο Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. μζχρι τθν ζκδοςθ του διπλϊματοσ
λαμβάνουν Βεβαίωςθ Ριςτοποίθςθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ.

1.4. Διάρκεια πουδών
Θ φοίτθςθ ςτα Ι.Ε.Κ. είναι πζντε (5) ςυνολικά εξαμινων, επιμεριςμζνθ ςε τζςςερα (4)
εξάμθνα κεωρθτικισ και εργαςτθριακισ κατάρτιςθσ ςυνολικισ διάρκειασ ζωσ 1.2
διδακτικζσ ϊρεσ ειδικότθτασ, ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα προγράμματα ςπουδϊν και ςε
ζνα εξάμθνο Ρρακτικισ Άςκθςθσ ι Μακθτείασ, ςυνολικισ διάρκειασ 96 ωρϊν.

1.5. Εθνικό Πλαίςιο Προςόντων
Τo «Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων κατατάςςει τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που αποκτϊνται ςτθ
χϊρα ςε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικισ Ειδικότθτασ, Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ
που χορθγείται ςτουσ αποφοίτουσ ΙΕΚ μετά από πιςτοποίθςθ, αντιςτοιχεί ςτο 5ο από τα 8
επίπεδα.
Οι υπόλοιποι τίτλοι ςπουδϊν που χορθγοφν τα ελλθνικά εκπαιδευτικά ιδρφματα
κατατάςςονται ςτα εξισ επίπεδα:
-Επίπεδο 1: Απολυτιριο Δθμοτικοφ.
-Επίπεδο 2: Απολυτιριο Γυμναςίου.
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-Επίπεδο 3: Ρτυχίο Επαγγελματικισ Ειδικότθτασ που χορθγοφν οι Σχολζσ Επαγγελματικισ
Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ).
-Επίπεδο 4: Απολυτιριο Γενικοφ Λυκείου. Ρτυχίο ΕΡΑΣ. Απολυτιριο Επαγγελματικοφ
Λυκείου και Ρτυχίο Επαγγελματικισ Ειδικότθτασ που χορθγείται ςτουσ αποφοίτουσ τθσ Γ'
τάξθσ των ΕΡΑΛ.
-Επίπεδο 5: Ρτυχίο Επαγγελματικισ Ειδικότθτασ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ που
χορθγείται ςτουσ αποφοίτουσ τθσ Τάξθσ Μακθτείασ των ΕΡΑ.Λ. μετά από πιςτοποίθςθ.
-Επίπεδο 6: Ρτυχίο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθ (Ρανεπιςτθμίου και ΤΕΙ).
-Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ.
-Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.6. Πιςτωτικέσ Μονάδεσ
Θα ςυμπλθρωκεί όταν εκπονθκεί το εκνικό ςφςτθμα πιςτωτικϊν μονάδων για τθν
επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ.

1.7. χετική Νομοθεςία
1. Ν. 3879 2 1 «Ανάπτυξθ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ (Φ.Ε.Κ. Α 163 2109-2 1 ), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
2. Ν. 4186 2 13 «Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ
(Φ.Ε.Κ. Α 193 17-9-2 13), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
3. Υ.Α. 5954 (Φ.Ε.Κ. Β 18 7 2-7-2014) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ
Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται ςτθ Γενικι Γραμματεία Δια
Βίου Μάκθςθσ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) .

2. ύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραςτηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματοσ)
Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας
Στθ ςφγχρονθ Ταξιδιωτικι Βιομθχανία οι τεχνολογίεσ Επικοινωνίασ και Ρλθροφοριϊν
αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι για οποιαδιποτε τουριςτικι επιχείρθςθ επιδιϊκει να
λειτουργεί βάςει ςφγχρονων ςτρατθγικϊν, που κα τθσ εξαςφαλίςουν τθν καλφτερθ δυνατι
λειτουργικότθτα και βιωςιμότθτα, ανταποκρινόμενθ ςτισ μεταβαλλόμενεσ και
εξελιςςόμενεσ ανάγκεσ τθσ τουριςτικισ αγοράσ. Ο ανταγωνιςμόσ και θ δυναμικι παρουςία
νζων προοριςμϊν ςτα τουριςτικά δρϊμενα, όςο και οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ
οικονομικισ κρίςθσ, επιβάλλουν μία ςυγχρονιςμζνθ θλεκτρονικι παρουςία του τουριςτικοφ
προϊόντοσ.
Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ αυτισ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηει τον ςφγχρονο τρόπο
λειτουργίασ τουριςτικϊν μονάδων και γραφείων, να αναγνωρίηει τισ ανάγκεσ τθσ
τουριςτικισ αγοράσ και να προςαρμόηει κατάλλθλα τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ, κακϊσ
επίςθσ να διακζτει όλα τα απαραίτθτα εφόδια ϊςτε να μπορεί να εργαςτεί ςε επιχειριςεισ
του τουριςτικοφ τομζα που δραςτθριοποιοφνται μζςω Διαδικτφου, παρζχοντασ υπθρεςίεσ
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υψθλισ ποιότθτασ και να υποςτθρίηει όλεσ τισ διαδικαςίεσ προβολισ και διάχυςθσ του
τουριςτικοφ προϊόντοσ.
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3. Πρόγραμμα Κατάρτιςησ
3.1. Ψρολόγιο Πρόγραμμα
ΔΞΑΜΗΝΟ

Α
Δ

Β

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θ

1

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ MARKETING – ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ
ΠΧΛΗΔΧΝ

2

2

2

ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Ι, ΙΙ

2

2

2

3

ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Ι, ΙΙ

1

3

2

4

ΣΟΤΡΙΜΟ Ι, ΙΙ

2

2

3

3

2

2

2

Σ

Θ

Δ

Γ
Σ

Θ

Δ

Γ
Σ

Θ

2

2

Δ

Σ

2
1

3

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΣΤΡΙΣΙΚΗ
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

2

8

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

2

2

9

ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ

2

2

10

ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΗΝ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ I, II, III

11

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

2

12

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ

2

13

ΦΗΦΙΑΚΟ MARKETING ΣΗΝ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ I, II

14

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ

15

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

2

16

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

2

2

4

17

ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΔΛΑΣΧΝ: ΣΟΜΔΙ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ &
ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

18

ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΧΝ
ΣΗΝ ΣΑΞΙΓΙΧΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

2

1

3

19

ΓΑΛΛΙΚΑ

5
6
7

2

2
2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

1

2

2

2

4

4

1

3

3

1

2
1

2

20

13

7

20

12

2

2

2
7

2
2

2

13

2

2
2

2

2

8

2

2

20

8

2
12

20

Θ= Θεωρία
Ε= Εργαςτιριο
Σ= Σφνολο
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3.2. Αναλυτικό Πρόγραμμα
Μαθήματα
ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ MARKETING – ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΠΨΛΗΕΨΝ
Στόχοσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ κατανόθςθ βαςικϊν εννοιϊν του marketing, θ
ειςαγωγι ςτισ τεχνικζσ και τα εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται κακϊσ και τα διαφορετικά
πεδία ςτα οποία μπορεί να γίνει εφαρμογι. Επίςθσ κα αποτελζςει τθ βάςθ για τθν
κατανόθςθ των εξειδικευμζνων μακθμάτων marketing που ακολουκοφν ςτα επόμενα
εξάμθνα.
Στο τζλοσ του μακιματοσ οι καταρτιηόμενοι κα ζχουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ϊςτε να
είναι ςε κζςθ να αναλφςουν τθ διαδικαςία διεκπεραίωςθσ ςχεδίων τουριςτικοφ marketing,
να αναγνωρίηουν τισ διαδικαςίεσ εντοπιςμοφ αναγκϊν και επικυμιϊν των καταναλωτϊν
τουριςτικϊν προϊόντων, να γνωρίηουν τισ αρχζσ τθσ ζρευνασ αγοράσ ςτον κλάδο φιλοξενίασ
και τουριςμοφ, να μποροφν να περιγράψουν το ρόλο, τθ λειτουργία και τουσ ςτόχουσ τθσ
επικοινωνίασ ςτον τουριςτικό τομζα, να αναγνωρίηουν και να επεξεργάηονται ςτρατθγικζσ
διεκνοποίθςθσ των επιχειριςεων φιλοξενίασ και τουριςμοφ, να αναλφουν τθν αξία και τισ
τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ προςωπικζσ πωλιςεισ, τθν προϊκθςθ, τθ διαφιμιςθ
και τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ ςτθν τουριςτικι βιομθχανία.
Περιεχόμενο μαθήματος
 Ζννοια, φιλοςοφία και περιεχόμενο marketing
 Συμπεριφορά καταναλωτι
 Τμθματοποίθςθ τθσ αγοράσ, επιλογι αγοράσ – ςτόχου, πρόβλεψθ πωλιςεων
 Στρατθγικι marketing – μείγμα marketing
 Το προϊόν - κφκλοσ ηωισ προϊόντοσ
 Ρολιτικι τιμολόγθςθσ και ςτρατθγικζσ
 Διανομι – δίκτυα διανομισ
 Επικοινωνία – διαφιμιςθ – προϊκθςθ
 Τουριςτικι διαφιμιςθ
 Στόχοι και ςτρατθγικζσ διαφιμιςθσ τουριςτικϊν επιχειριςεων
 Αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων
 Ρρακτικι προςζγγιςθ του marketing ςτα τουριςτικά γραφεία
 Δθμόςιεσ ςχζςεισ και πωλιςεισ
o Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ πϊλθςθσ
o Θ διαδικαςία πϊλθςθσ βιμα προσ βιμα
o Καλωςορίηοντασ τον πελάτθ
o Συγκζντρωςθ βαςικϊν πλθροφοριϊν
o Ειςθγιςεισ
 προτάςεισ
o Ρικανζσ αντιρριςεισ
 διάλογοσ ανάμεςα ςτα δφο μζρθ
o Κλείςιμο πϊλθςθσ
o Στοιχεία που δθμιουργοφν ανϊτερεσ δεξιότθτεσ πωλιςεων
o Διάκριςθ μεταξφ των μεκόδων πωλιςεων
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ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ Ι, ΙΙ
Περιεχόμενο μαθήματος
Α’ εξάμηνο
Στο πρϊτο εξάμθνο το μάκθμα κα αφορά τισ γενικζσ αρχζσ τθσ διοίκθςθσ, τισ διαδικαςίεσ
και τα διοικθτικά επίπεδα μιασ επιχείρθςθσ.







Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ τθσ διοίκθςθσ
Επιχειριςεισ - Οικονομικοί Οργανιςμοί και Επιχειριςεισ - Διεκνείσ και Ρολυεκνικζσ
Εταιρείεσ
Βαςικζσ περιοχζσ διοίκθςθσ (παραγωγι – marketing – χρθματοοικονομικι –
ανκρϊπινο δυναμικό)
Εςωτερικό κι εξωτερικό περιβάλλον οργανιςμοφ
Οργανωτικόσ ςχεδιαςμόσ
Διοικθτικζσ λειτουργίεσ

Β’ εξάμηνο
Στο δεφτερο εξάμθνο το μάκθμα ςτοχεφει ςτθ Διοίκθςθ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων και κα
αφορά τθ ςτρατθγικι διοίκθςθ, τθ διοίκθςθ αλλαγϊν και καινοτομιϊν, τθν εταιρικι
επικοινωνία και τθ διεκνι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ.










Στρατθγικι διοίκθςθ και ςτρατθγικι ανταγωνιςτικότθτα
Το εξωτερικό περιβάλλον: ευκαιρίεσ, απειλζσ, ανταγωνιςμόσ και ανάλυςθ των
ανταγωνιςτϊν
Το εςωτερικό περιβάλλον: πόροι, δυνατότθτεσ, πθγζσ ανταγωνιςμοφ και
ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα
Μεκοδολογίεσ, μοντζλα, εργαλεία και τεχνικζσ ςτρατθγικισ διοίκθςθσ
Στρατθγικι ςε επίπεδο επιχείρθςθσ
Επικοινωνιακι ςτρατθγικι
Δυναμικι του ανταγωνιςμοφ
Διοίκθςθ αλλαγϊν
Στρατθγικι και καινοτομία
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ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ Ι, ΙΙ
Σκοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να δϊςει ςτουσ καταρτιηόμενουσ μία ςαφι εικόνα για
τον τρόπο οργάνωςθσ και λειτουργίασ επιχειριςεων του τουριςτικοφ τομζα (ξενοδοχεία,
επιςιτιςτικζσ μονάδεσ, γραφεία τουριςμοφ).
Περιεχόμενο μαθήματος
Α’ εξάμηνο
Στο πρϊτο εξάμθνο θ φλθ του μακιματοσ επικεντρϊνεται ςτον τρόπο λειτουργίασ
γραφείων τουριςμοφ. Στθ πλαίςια τθσ κατάρτιςθσ κα πρζπει να υλοποιθκοφν μια ςειρά από
εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε διάφορουσ χϊρουσ που ςχετίηονται με τουριςτικά γραφεία.






Είδθ τουριςτικϊν γραφείων
Δομι και χαρακτθριςτικά λειτουργίασ τουριςτικϊν γραφείων
Οργανωτικι δομι – τμιματα τουριςτικϊν γραφείων
o Ρρογραμματιςμόσ
o Κρατιςεισ
o Ειςερχόμενοσ – Εξερχόμενοσ τουριςμόσ
o Υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων
o Ξενοδοχειακζσ κρατιςεισ
o Μεταφορά και μετακίνθςθ πελατϊν
o Ενοικίαςθ αυτοκινιτων
Οργάνωςθ διαδικτυακϊν τουριςτικϊν γραφείων

Β’ εξάμηνο
Στο δεφτερο εξάμθνο δίνεται ζμφαςθ ςτον τρόπο λειτουργίασ των τουριςτικϊν μονάδων.
Το εργαςτθριακό μζροσ κα πραγματοποιθκεί ςε τουριςτικζσ μονάδεσ με ςκοπό οι
καταρτιηόμενοι να κατανοιςουν ςε βάκοσ τα διάφορα τμιματα και τον τρόπο λειτουργίασ
τουσ μζςα ςε μία ξενοδοχειακι μονάδα.






Το ξενοδοχειακό προϊόν
Υποδοχι (κρατιςεισ, υποδοχι πελατϊν, κυρωρείο, τιρθςθ λογαριαςμϊν, ταμείο
κλπ)
Προφοι
o Ρροςωπικό
o Διαχείριςθ ιματιςμοφ
o Τμιμα λινοκικθσ
o Τμιμα ςυντιρθςθσ
o Αςφάλεια
Εςτιατόριο
o Ρροςωπικό
o Χϊροι
o Εξοπλιςμόσ
o Γεφματα
o Κατάλογοσ
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Μπαρ
o
o
o
o
o

Ρροςωπικό
Εξοπλιςμόσ
Αλκοολοφχα – Μθ αλκοολοφχα ποτα
Ανάμειξθ ποτϊν
Κραςιά
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ΣΟΤΡΙΜΟ Ι, ΙΙ
Στόχοσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι καταρτιηόμενοι βαςικζσ ζννοιεσ του
τουριςμοφ, τον τρόπο εξζλιξισ του ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ, τθ ςθμαςία τθσ Τουριςτικισ
Ρολιτικισ για τθν οικονομικοπολιτικι ανάπτυξθ του τόπου, τισ εναλλακτικζσ μορφζσ του
τουριςμοφ και τισ προοπτικζσ ανάπτυξθσ τουσ ςτθ χϊρα μασ, αλλά και τθν Ευρωπαϊκι
διάςταςθ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ Τουριςτικισ Ρολικισ.
Περιεχόμενο μαθήματος
Α’ εξάμηνο
 Βαςικζσ ζννοιεσ του Τουριςμοφ
 Εξζλιξθ του τουριςμοφ ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ
 Τουριςτικι ηιτθςθ και παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν
 Χαρακτθριςτικά των τουριςτϊν
 Βαςικζσ μορφζσ τουριςμοφ
 Τουριςτικζσ επιχειριςεισ
Β’ εξάμηνο
 Εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ
o Εκκεςιακόσ – Συνεδριακόσ τουριςμόσ
o Αγροτουριςμόσ
o Οικοτουριςμόσ
o Γεωτουριςμόσ
o Θαλάςςιοσ τουριςμόσ
o Ακλθτικόσ τουριςμόσ
o Θεραπευτικόσ τουριςμόσ
o Ρολιτιςμικόσ τουριςμόσ
o Αςτικόσ τουριςμόσ
o Τουριςμόσ υπαίκρου
 Αειφορικά μοντζλα διαχείριςθσ τουριςμοφ
 Μζκοδοι ςχεδιαςμοφ μορφϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ
 Ο ρόλοσ των τοπικϊν και περιφερειακϊν φορζων ςτθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν
μορφϊν τουριςμοφ
 Συνειςφορά του εναλλακτικοφ τουριςμοφ ςτθν τοπικι ανάπτυξθ
 Θ Ευρωπαϊκι διάςταςθ ςτθ διαμόρφωςθ Τουριςτικισ Ρολιτικισ
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ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ
Το μάκθμα αυτό ειςάγει τον καταρτιηόμενο ςτο κόςμο τθσ Ρλθροφορικισ με ςτόχο να τον
εξοικειϊςει με τα ςφγχρονα δεδομζνα και τισ τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτον
τουριςτικό και ταξιδιωτικό χϊρο. Αναλυτικότερα φζρνει τον καταρτιηόμενο ςε επαφι με το
πωσ διαχειριηόμαςτε τθν πλθροφορία, με ποιουσ τρόπουσ θ τεχνθτι νοθμοςφνθ υπάρχει
ςτθν κακθμερινότθτά μασ ι αναμζνεται να ζχει κακοριςτικι παρουςία ςτισ παρεχόμενεσ
υπθρεςίεσ.
Περιεχόμενο μαθήματος
 Θ πλθροφορία ωσ ζννοια και θ διαχείριςι τθσ.
 Θ επεξεργαςία τθσ πλθροφορίασ
 Ρρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ και νομικά κζματα που προκφπτουν βάςει του
ςφγχρονου εκνικοφ και ευρωπαϊκοφ δίκαιου
 Θ κινθτι τθλεφωνία, τρόποσ λειτουργίασ και περιοριςμοί
o Βαςικζσ αρχζσ κινθτισ τθλεφωνίασ
o Οι εφαρμογζσ ςτα ςφγχρονα «ζξυπνα κινθτά τθλζφωνα και ο ρόλοσ τουσ
ςτθν τουριςτικι και ταξιδιωτικι βιομθχανία
 Δθμοφιλι κοινωνικά δίκτυα και τρόποσ χριςθσ
o Δθμιουργία προφίλ ςε αυτά
o Χριςθ και παρατιρθςθ των κοινωνικϊν δικτφων
o Καταγραφι προβλθματικϊν καταςτάςεων
 Ο ρόλοσ των διαδικτυακϊν κοινωνικϊν δικτφων
 Χριςθ του διαδικτφου ςτον τουριςμό
o Τουριςτικζσ υπθρεςίεσ προσ τον τελικό καταναλωτι μζςα από το διαδίκτυο
o Διαχείριςθ τουριςτικϊν πλθροφοριϊν και εικονικζσ επιςκζψεισ ςε χϊρουσ
τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ (virtual tour)
 Βιομετρικά ςτοιχεία και τρόποι αξιοποίθςισ τουσ (διαβατιρια, τουριςτικά
καταλφματα κλπ)
 Γεωγραφικά Συςτιματα Ρλθροφοριϊν (GIS) και θ εφαρμογι τουσ ςτθν τουριςτικι
και ταξιδιωτικι βιομθχανία
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ΑΓΓΛΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Θ εκμάκθςθ των αγγλικϊν ωσ βαςικισ γλϊςςασ του διεκνοφσ εμπορίου και του τουριςμοφ.
Θ χριςθ τθσ ςτο πεδίο εργαςίασ.
Στο τζλοσ των μακθμάτων οι καταρτιηόμενοι πρζπει να είναι ικανοί να:
 Κατανοοφν τθν αγγλικι γλϊςςα και τθν αγγλικι τουριςτικι και ταξιδιωτικι
ορολογία γραπτϊσ και προφορικϊσ.
 Επικοινωνοφν γραπτϊσ και προφορικϊσ ςτα αγγλικά
 Διαβάηουν και κατανοοφν τουριςτικά και ταξιδιωτικά ζγγραφα
 Διεκπεραιϊνουν τουριςτικζσ επιχειρθςιακζσ επικοινωνίεσ ςτα αγγλικά
Περιεχόμενο μαθήματος
Α’ εξάμηνο
 Γραμματικι και ςφνκεςθ φράςεων.
 Ανάπτυξθ ικανότθτασ γραφισ και ανάγνωςθσ.
 Αρχζσ ςυνομιλίασ.
 Επικοινωνία και δθμόςια ομιλία.
Β’ εξάμηνο
 Εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ με ζμφαςθ ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ.
 Τουριςτικοί διάλογοι.
 Ανάγνωςθ και ςφνταξθ τουριςτικϊν εντφπων.
 Ανάγνωςθ APT, Τουριςτικϊν Οδθγϊν, GTP, Advertising.
Γ’ εξάμηνο
 Εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ με ζμφαςθ ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ
 Τουριςτικι, Ταξιδιωτικι Ορολογία
 Χριςθ κωδικοποιθμζνων εκφράςεων ςε FAX, Email, ταξιδιωτικι επικοινωνία
 Ορολογία ςτο Τουριςτικό Marketing
Δ’ εξάμηνο
 Εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ με ζμφαςθ ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ.
 Ταξιδιωτικι και τουριςτικι αλλθλογραφία.
 Εμπορικι αλλθλογραφία.
 Σφνκεςθ επιςτολϊν και αναφορϊν.
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ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
Θ πρακτικι εφαρμογι κα υλοποιθκεί ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι
οι καταρτιηόμενοι κα πρζπει ολοκλθρϊνοντασ τθν κατάρτιςι τουσ να ζχουν γνωρίςει από
κοντά τισ λειτουργίεσ τόςο των γραφείων τουριςμοφ και ταξιδιωτικϊν επιχειριςεων, όςο
και των τουριςτικϊν μονάδων.
Α’ εξάμηνο
Το μάκθμα κα πρζπει να διεξαχκεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε οι καταρτιηόμενοι να
εξοικειωκοφν και να εφαρμόςουν τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που αποκτοφν από τα
υπόλοιπα μακιματα του εξαμινου. Ενδείκνυται θ διεξαγωγι του μακιματοσ ςε τουριςτικά
γραφεία ι θ επιςκζψεισ των καταρτιηομζνων ςε γραφεία τουριςμοφ προκειμζνου να
αποκτιςουν εμπειρία από πραγματικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του γραφείου. Ιδιαίτερθ
ζμφαςθ πρζπει να δοκεί και ςτον τρόπο επικοινωνίασ τόςο μεταξφ του προςωπικοφ τθσ
επιχείρθςθσ όςο και με τουσ πελάτεσ.
Β’ εξάμηνο
Ενδείκνυται θ διεξαγωγι του μακιματοσ ςε επιχειριςεισ φιλοξενίασ (ξενοδοχειακζσ
μονάδεσ) που να διακζτουν ςτο ςφνολο τουσ τα τμιματα που περιγράφονται ςτθν φλθ του
μακιματοσ «Οργάνωςη και λειτουργία τουριςτικών επιχειρήςεων ΙΙ». Σκοπόσ είναι να
αποκτιςουν οι καταρτιηόμενοι εμπειρία από πραγματικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ όλων των
τμθμάτων μιασ ξενοδοχειακισ μονάδασ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί και ςτον τρόπο
επικοινωνίασ τόςο μεταξφ του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ όςο και με τουσ πελάτεσ.
Γ΄ εξάμηνο
Στα πλαίςια αυτοφ το εξαμινου οι καταρτιηόμενοι είναι ζτοιμοι να εκπονιςουν ςτρατθγικζσ
και ςχζδια δράςθσ για ζνα τουριςτικό προϊόν. Για αυτό το λόγο προτείνεται θ εκπόνθςθ
ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου διαδικτυακισ προϊκθςθσ ενόσ τουριςτικοφ προϊόντοσ, ςτα
πλαίςια του μακιματοσ αυτοφ.
Δ΄ εξάμηνο
Στο τελευταίο εξάμθνο οι καταρτιηόμενοι καλοφνται να υλοποιιςουν ζνα ςενάριο ςτο
οποίο κα αναλάβουν τθν προϊκθςθ ενόσ τουριςτικοφ προϊόντοσ από τθν αρχι. Δθλαδι κα
κλθκοφν να αναλάβουν τόςο τθ δθμιουργία ενόσ ιςτότοπου όςο και τθν προϊκθςι του ςε
μθχανζσ αναηιτθςθσ και μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Σχεδιάηοντασ με τον τρόπο αυτό ζνα
πλιρεσ ςχζδιο δράςθσ και ενεργειϊν το οποίο δεν κα περιλαμβάνει μόνο τθν υλοποίθςι
του αλλά και τθν καταγραφι και κοςτολόγθςθ των ενεργειϊν που κα παραςχεκοφν ςτον
πελάτθ.
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ΑΡΦΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Το μάκθμα αυτό δίνει ςτουσ καταρτιηόμενουσ μία ςαφι εικόνα για τισ ζννοιεσ τθσ
Οικονομικισ Επιςτιμθσ ϊςτε να τουσ βοθκιςει να κατανοιςουν τον τρόπο λειτουργίασ τθσ
αγοράσ, αλλά και τον τρόπο που πρζπει να λειτουργεί μια επιχείρθςθ μζςα ςτο πλαίςιο
αυτό, προκειμζνου να είναι βιϊςιμθ και κερδοφόρα.
Περιεχόμενο μαθήματος
 Βαςικζσ οικονομικζσ ζννοιεσ (ανάγκεσ, αγακά, παραγωγι, οικονομικό κφκλωμα)
 Ηιτθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν
 Ρροςφορά αγακϊν και υπθρεςιϊν
 Μορφζσ οργάνωςθσ αγοράσ
 Ραραγωγι των επιχειριςεων
 Κόςτοσ παραγωγισ
 Ζννοιεσ οικονομικισ κεωρίασ (πλθκωριςμόσ, ανεργία, Ακακάριςτο Εκνικό και
Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν)
 Χριμα, Τραπεηικό ςφςτθμα, Χρθματιςτιριο
 Ο ρόλοσ του κράτουσ ςτθν οικονομία
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Θ εκμάκθςθ τθσ Γερμανικισ ωσ γλϊςςασ κφριασ τουριςτικισ αγοράσ που εξυπθρετεί το
ελλθνικό τουριςτικό προϊόν και θ χριςθ τθσ ςτο πεδίο εργαςίασ.




Στο τζλοσ των μακθμάτων οι καταρτιηόμενοι πρζπει να είναι ικανοί να:
Χρθςιμοποιοφν τθ γερμανικι γλϊςςα για ςυνεννόθςθ και για ςφνταξθ εντφπων.
Διαβάηουν τουριςτικά ζντυπα και διεκπεραιϊνουν εμπορικι αλλθλογραφία ςτθ
γερμανικι

Περιεχόμενο μαθήματος
Α’ εξάμηνο
 Ανάλυςθ βαςικϊν κεμάτων τθσ γερμανικισ γραμματικισ και γλϊςςασ.
 Αρχζσ ςυνομιλίασ, γραφισ και επικοινωνίασ.
 Γραμματικι και ςφνκεςθ φράςεων.
 Ανάπτυξθ ικανότθτασ γραφισ και ανάγνωςθσ
Β’ εξάμηνο
 Εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ με ζμφαςθ ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ.
 Ανάγνωςθ και ςφνταξθ τουριςτικϊν εντφπων.
 Εμπορικι αλλθλογραφία.
 Τουριςτικι ορολογία.
 Σφνκεςθ επιςτολϊν και αναφορϊν.
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ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
Το μάκθμα χωρίηεται ςε 3 ενότθτεσ όςα και τα εξάμθνα ςτα οποία διδάςκεται. O
καταρτιηόμενοσ μζςα από αυτό το μάκθμα ζρχεται ςε επαφι με τισ ςφγχρονεσ ψθφιακζσ
τάςεισ ςτον τουριςμό. Στόχοσ είναι να γνωρίηει και να μπορεί να αξιοποιιςει αυτζσ τισ
τάςεισ, εκςυγχρονίηοντασ τουριςτικζσ επιχειριςεισ και ειςάγοντασ περιςςότερουσ
αυτοματιςμοφσ ςτθν κακθμερινότθτά τουσ.

Περιεχόμενο μαθήματος

Β εξάμηνο
 Ψθφιακόσ πολιτιςμόσ και τουριςτικι βιομθχανία
o Ρροςζγγιςθ και προϊκθςθ
o Διαμονι
o Μεταφορζσ
 Ρλεονεκτιματα και Μειονεκτιματα χριςθσ εφαρμογϊν υπολογιςτϊν ςτθν
τουριςτικι βιομθχανία
 Χριςθ ψυχαγωγίασ ωσ μζςο προϊκθςθσ τουριςτικϊν προϊόντων
Γ εξάμηνο
 Καταγραφι και τεκμθρίωςθ ςθμείων τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ
 Ειςαγωγι ςτισ διαδικτυακζσ ενζργειεσ που αφοροφν τουριςτικζσ επιχειριςεισ
o Θλεκτρονικζσ κρατιςεισ,
o Εικονικι περιιγθςθ ςε ζνα κατάλυμα,
o Σχόλια και αξιολογιςεισ επιςκεπτϊν και θ επίδραςι τουσ ςτο ευρφτερο
καταναλωτικό κοινό
 Διαδικτυακά μικροςυςτιματα πλθρωμϊν
 Μθχανογραφθμζνα Συςτιματα Κρατιςεων (Computer Reservation Systems) – CRS,
Ραγκόςμια Συςτιματα Διανομισ (Global Distribution Systems) – GDS
 Destination Management Systems (DMS)
 Γεωγραφικά ςυςτιματα πλθροφοριϊν (GIS)
 Βραχυχρόνια μίςκωςθ μθ τουριςτικϊν καταλυμάτων (πχ. Airbnb)
 Εφαρμογζσ δυνατοτιτων WEB 3 ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ
 Social media και τουριςτικζσ επιχειριςεισ.
 Ρνευματικά δικαιϊματα και ψθφιακζσ τεχνολογίεσ
 Αςφάλεια πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων
 Εφαρμογζσ Machine-to-Machine, Δίκτυο των Ρραγμάτων (ΙοΤ)
Δ εξάμηνο
 Λογιςμικά για ζξυπνεσ ςυςκευζσ
 Ζξυπνεσ εφαρμογζσ ςτθν τουριςτικι βιομθχανία, ζξυπνεσ ςυςκευζσ
 Δθμιουργία απλϊν εφαρμογϊν για τουριςτικζσ επιχειριςεισ
o Ρλατφόρμα δθμιουργίασ εφαρμογϊν για ζξυπνεσ ςυςκευζσ
o Αρχζσ προγραμματιςμοφ
o Δθμιουργία απλϊν προγραμμάτων
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o
o
o
o
o

Δθμιουργία interface
Υπολογιςμόσ χρόνου ηωισ εφαρμογισ
Αλλθλεπίδραςθ με χριςτθ
Δθμιουργία εφαρμογϊν με χριςθ εικόνασ, ιχου και γραφικϊν
Δθμιουργία εφαρμογϊν με χριςθ ζρευςθσ τοποκεςίασ και χριςθσ χαρτϊν
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ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
Σκοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να εμπεδϊςουν οι καταρτιηόμενοι τισ βαςικζσ αρχζσ και
ζννοιεσ τθσ λογιςτικισ κακϊσ και να κατανοιςουν ςε βάκοσ τισ ιδιαίτερεσ λειτουργίεσ που
αφοροφν ςτθ λογιςτικι τουριςτικϊν επιχειριςεων.
Περιεχόμενο μαθήματος
Α. ΓΕΝΙΚΘ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

Ζννοια και ςκοπόσ τθσ Λογιςτικισ
Ενεργθτικό – Ρακθτικό – Κακ. Θζςθ – Λογαριαςμόσ
Απογραφι – Ιςολογιςμόσ
Εμφάνιςθ και λειτουργία λογαριαςμϊν
a. Λογαριαςμοί Ενεργθτικοφ
b. Λογαριαςμοί Ρακθτικοφ
c. Λογαριαςμοί Κακ. Θζςθσ
Διπλογραφικι διατφπωςθ οικονομικϊν εξελίξεων
Λογιςτικά βιβλία (Θμερολόγιο, Κακολικό, Βιβλία τάξθσ, Υποχρεωτικά βιβλία κατά
τον Εμπορικό Κϊδικα, ΚΦΣ), Θεϊρθςθ Βιβλίων και Στοιχείων
Ζλεγχοσ εγγράφων
d. Ιςοηφγιο λογαριαςμϊν
e. Λογιςτικι κατάςταςθ
f. Αρικμοϊςοηφγιο
Δαπάνθ, ζξοδα, ζςοδα, κφκλοσ εργαςιϊν, πρόςοδοσ
Συγκζντρωςθ λογαριαςμϊν Αποτ των
g. Λογαριαςμόσ αποτελζςματα εκμετάλλευςθσ.
h. Λογαριαςμόσ αποτελζςματα χριςθσ
Λογαριαςμόσ Εμπορεφματα
Αποςβζςεισ – Τρόποι και μζκοδοι αποςβζςεων
Γενικά περί χρεωςτϊν – Επιςφαλείσ και ανεπίδεκτοι ειςπράξεωσ χρεϊςτεσ
Απογραφι τζλουσ χριςθσ. Ραραδείγματα: διαφορζσ απογραφισ – εγγραφζσ
τακτοποίθςθσ
Συγκζντρωςθ αποτελεςμάτων, αποτελζςματα χριςθσ
Σφνταξθ ιςολογιςμοφ (γενικά – ςυμπλθρωματικά): Σφνταξθ απογραφισ τζλουσ
χριςθσ – Εκτίμθςθ των ςτοιχείων Ενεργθτικοφ και Ρακθτικοφ)
Λογαριαςμοί αντίκετοι ι αρνθτικοί: Ζννοια και ςκοπόσ, Εμφάνιςθ και λειτουργία
Λογαριαςμοί γραμματίων:
i. Λογαριαςμόσ Γραμμάτια ειςπρακτζα
j. Λογαριαςμόσ Γραμμάτια ςε κακυςτζρθςθ
k. Λογαριαςμόσ Γραμμάτια μεταβιβαςκζντα
l. Λογαριαςμόσ Γραμμάτια πλθρωτζα
Λογαριαςμοί τάξθσ
m. Λογαριαςμοί τάξθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων
n. Λογαριαςμοί τάξθσ που εμφανίηουν πρόκεςθ οικονομικισ δράςθσ
o. Λογαριαςμοί τάξθσ που εμφανίηουν αμφοτεροβαρείσ ςυμβάςεισ
Λογαριαςμοί ςε ξζνο νόμιςμα:
p. Τιρθςθ λογαριαςμοφ ξζνου νομίςματοσ με το λογιςτικό ιςότιμό του
q. Τιρθςθ λογαριαςμοφ ξζνου νομίςματοσ με το ιςότιμό ςε ευρϊ
r. Αποτίμθςθ των ςτοιχείων ςε ξζνο νόμιςμα
Διόρκωςθ λογιςτικϊν ςφαλμάτων:
 Στο θμερολόγιο
 Στο κακολικό
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Β. ΚΟΣΤΟΛΟΓΘΣΘ –ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ (κλαςςικζσ) μεκόδουσ τιμϊν κόςτουσ: Τα κριτιρια επιλογισ
των τεχνικϊν
2. Θ διάρκρωςθ τθσ τουριςτικισ επιχείρθςθσ και θ επίδραςθ τθσ ςτθν επιλογι του
ςυςτιματοσ. Τεχνικζσ βάςεισ, διαδοχικζσ βάςεισ (λογιςτικό ςχζδιο, κατανομι
εξόδων, παραγωγικά τμιματα, υποδιαίρεςθ τθσ επιχείρθςθσ, κακοριςμόσ των
τμθμάτων παραγωγισ, κατανομι δαπανϊν, κακοριςμόσ γενικϊν εξόδων,
υπολογιςμόσ τιμϊν κόςτουσ, βαςικό κόςτοσ των προϊόντων, αποκλίςεισ ςτο
πρότυπο κόςτοσ, αξιοποίθςθ των αποκλίςεων).
3. Υποδιαίρεςθ τθσ επιχείρθςθσ ςε ομοιογενι τμιματα:
 Τμιματα κόςτουσ
 Τμιματα παραγωγισ
 Τμιματα δραςτθριότθτασ
4. Κακοριςμόσ τθσ κατανομισ των δαπανϊν ςτα τμιματα μίασ επιχείρθςθσ
τουριςτικισ δραςτθριότθτασ.
5. Υπολογιςμόσ των τιμϊν κόςτουσ μονάδασ προϊόντοσ (τμιματοσ πωλιςεων).
6. Ρροχπολογιςτικόσ ζλεγχοσ των πωλιςεων και του κόςτουσ διαχείριςθσ:
 Εξεφρεςθ του κεωρθτικοφ κόςτουσ
7. Οργάνωςθ τμιματοσ προμθκειϊν. Ρροςδιοριςμόσ αναγκϊν ςε προμικειεσ:
 Υπεφκυνοι προςδιοριςμοφ προμθκειϊν
 Ρροςδιοριςμόσ θμερθςίων αναγκϊν των τμθμάτων
 Μζκοδοι και ςυςτιματα προμθκειϊν
 Ρρακτικοί τρόποι ςυςτθμάτων αγορϊν
8. Ζλεγχοσ τιμολογίων και αιτιςεων προμθκευτϊν. Δελτία ειςαγωγισ – εξαγωγισ
υλικϊν και ζλεγχοσ:
 Συςτιματα παρακολοφκθςθσ των ειςαγόμενων και καταγραφι (καρτζλεσ –
βιβλία – Κ Υ κλπ)
 Ροιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ
 Απογραφζσ υπολοίπων, προςδιοριςμόσ τθσ αξίασ των αποκεμάτων
9. Ραραςτατικά ςτοιχεία πωλιςεων ςτα διάφορα τμιματα:
 Οργάνωςθ των εντφπων
 Ζλεγχοσ των καταχωριςεων και των εκδόςεων
 Διαχωριςτικζσ καταςτάςεισ ελζγχου
10. Θμεριςια ςτοιχεία και πλθροφορίεσ, εβδομαδιαία – μθνιαία - ετιςια
αποτελζςματα: Ρροχπολογιςμοί, ειςθγθτικζσ εκκζςεισ
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ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΨΓΡΑΥΙΑ
Οι βαςικοί ςτόχοι του μακιματοσ είναι να εξοικειωκεί ο καταρτιηόμενοσ με μια ποικιλία
κεμάτων που αφοροφν τθν παγκόςμια γεωγραφία. Επίςθσ κα πρζπει να μάκει να επιλζγει
με ακρίβεια τισ ςωςτζσ διαδρομζσ αλλά και να ςχεδιάηει τουριςτικά πακζτα
χρθςιμοποιϊντασ τουσ κατάλλθλουσ ταξιδιωτικοφσ οδθγοφσ.
Στο τζλοσ των μακθμάτων οι καταρτιηόμενοι κα πρζπει να:
•Γνωρίηουν τα γεωγραφικά χαρακτθριςτικά του κόςμου: χϊρεσ, πρωτεφουςεσ, ςθμαντικζσ
πόλεισ, βουνά, ποταμοί και κάλαςςεσ.
•Γνωρίηουν τα βαςικά τουριςτικά μζρθ του κόςμου που ελκφουν περιςςότερο τον
τουρίςτα.
•Γνωρίηουν τα κλιματολογικά χαρακτθριςτικά τθσ κάκε θπείρου και περιοχισ.
•Γνωρίηουν τουσ βαςικοφσ τφπουσ μεταφοράσ προσ και από τθν κάκε χϊρα.
•Γνωρίηουν τουσ βαςικοφσ τφπουσ διαμονισ που διατίκενται ςε κάποια δεδομζνθ χϊρα.
•Γνωρίηουν τα τοπικά νομίςματα.
•Είναι ςε κζςθ να ςχεδιάςουν και να δθμιουργοφν λογικζσ και πρακτικζσ διαδρομζσ προσ
ζναν προοριςμό από γεωγραφικισ απόψεωσ.
•Λαμβάνουν υπόψθ το διεκνζσ ςφςτθμα ϊρασ.
•Χρθςιμοποιοφν επαγγελματικοφσ τουριςτικοφσ οδθγοφσ.
Περιεχόμενο μαθήματος
 Ειςαγωγι ςτθν ταξιδιωτικι γεωγραφία.
 Οικονομικι και φυςικι γεωγραφία:
o Βόρεια Αμερικι
o Κεντρικι Αμερικι
o Νότια Αμερικι
o Ευρϊπθ
o Αφρικι
o Αςία
o Αυςτραλία
o Ειρθνικόσ
 IATA και Γεωγραφία.
 Δθμιουργία αεροπορικϊν δρομολογίων.
 Διαφορζσ ϊρασ ςτισ διάφορεσ χϊρεσ.
 Τουριςτικοί προοριςμοί.
 Τουριςτικά κζντρα ανά τον κόςμο
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ΧΗΥΙΑΚΟ MARKETING ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ι, ΙΙ
Σε όρουσ τουριςτικοφ μάρκετινγκ και διαδικτυακοφ εμπορίου, οι τουριςτικζσ επιχειριςεισ
επιβάλλεται να ενιςχφςουν τθν διαδικτυακι του παρουςία. Τόςο άμεςα προσ τουσ εν
δυνάμει καταναλωτζσ τουσ με παρουςία ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ όςο και ζμμεςα
μζςα από μθχανζσ αναηιτθςθσ, ςυχνότθτα και κζςθ τθσ εμφάνιςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςε
αυτζσ κλπ. Σκοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να κατανοιςει ο καταρτιηόμενοσ τισ βαςικζσ
αρχζσ του διαδικτυακοφ μάρκετινγκ και τθσ διαδικτυακισ εμπορικισ ςυναλλαγισ ςτο
διαδίκτυο. Να ανακαλφψει τισ ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ αγοράσ και να είναι ςε κζςθ να
καταςτρϊςει πετυχθμζνεσ ςτρατθγικζσ διαδικτυακισ προϊκθςθσ τουριςτικϊν προϊόντων,
να κατανοιςει ςε βάκοσ το key-marketing και τα εργαλεία προϊκθςθσ που
χρθςιμοποιοφνται ςτθν τουριςτικι βιομθχανία.
Το εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ κα περιλαμβάνει πρακτικζσ εφαρμογζσ των
εργαλείων και των τεχνικϊν που χρθςιμοποιεί το ψθφιακό marketing.
Περιεχόμενο μαθήματος
Β’ εξάμηνο
 Ειςαγωγι ςτο Ψθφιακό Μάρκετινκγ για τθν τουριςτικι Βιομθχανία
 Χαρακτθριςτικά διαδικτυακοφ τόπου μίασ τουριςτικισ επιχείρθςθσ
 Μθχανζσ αναηιτθςθσ (κζςθ positioning, καταχϊρθςθ και παρουςία)
 Διαδικτυακι διαφιμιςθ
 Μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και ςτρατθγικζσ προϊκθςθσ
 Διαδικτυακι παρουςία και δθμιουργία ολοκλθρωμζνου διαδικτυακοφ
προφίλ παρουςίασ
Γ’ εξάμηνο
 E-Tourism: Ανάπτυξθ και Τεχνολογίεσ
 Επαφι με τουσ πελάτεσ, αξιοποίθςθ εμπειρίασ πελατϊν
 Τρόποι ανίχνευςθσ τοπικϊν αναγκϊν και κατανόθςθσ των αναγκϊν και των
επικυμιϊν των πελατϊν
 Εξατομίκευςθ τρόπου προϊκθςθσ τουριςτικοφ προϊόντοσ
 Διαχείριςθ οικονομικϊν ςχεδίων για τθν διαδικτυακι προϊκθςθ
 Δθμιουργία ολοκλθρωμζνου πλάνου ςτρατθγικισ διαδικτυακισ προϊκθςθσ ενόσ
τουριςτικοφ προϊόντοσ
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ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ των βαςικϊν νομικϊν εννοιϊν που ςχετίηονται
με τθν λειτουργία μιασ εμπορικισ επιχείρθςθσ. Στο τζλοσ των μακθμάτων οι καταρτιηόμενοι
πρζπει να:
 Κατανοοφν τισ ζννοιεσ του εμπόρου και των εμπορικϊν πράξεων,
 Γνωρίηουν τισ μορφζσ εταιρειϊν
 Γνωρίηουν τα δικαιϊματα και ζννομα αγακά που προςτατεφονται από το δίκαιο τθσ
βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ και του ακζμιτου ανταγωνιςμοφ.
Ρρζπει επίςθσ να γνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν τα κυριότερα αξιόγραφα που είναι ςε
ευρεία χριςθ ςτθν τουριςτικι αγορά, όπωσ:
 ζννοια και χρθςιμότθτα αξιογράφων,
 ζκδοςθ και μεταβίβαςθ,
 ευκφνθ και αξιϊςεισ,
 αναγνϊριςθ και ςυμπλιρωςθ (π.χ. ςυναλλαγματικι, επιταγι).
Περιεχόμενο μαθήματος
ΕΝΟΤΘΤΑ Α’
 Εμπορικζσ πράξεισ.
o Ζμποροι
 Εταιρείεσ (ζννοια, διακρίςεισ).
o Εταιρεία του Α.Κ.
o Ομόρρυκμθ εταιρεία
o Ετερόρρυκμθ εταιρεία
o Αφανισ εταιρεία
o Ανϊνυμθ εταιρεία
o Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ
o Μονοπρόςωπθ εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ
ΕΝΟΤΘΤΑ Β’
 Βιομθχανικι ιδιοκτθςία (ζννοια – προςτατευόμενα δικαιϊματα).
o Εμπορικι επωνυμία
o Σιμα
o Ακζμιτοσ ανταγωνιςμόσ
 Αξιόγραφα (ζννοια, διακρίςεισ).
o Συναλλαγματικι
o Γραμμάτιο εισ διαταγιν
o Επιταγι
o Φορτωτικι
o Εγγυθτικι επιςτολι τραπζηθσ
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ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να παρουςιάςει ςτον καταρτιηόμενο τθν ςχετικι με τον
τουριςμό νομοκεςία. Στο τζλοσ των μακθμάτων ο καταρτιηόμενοσ πρζπει να γνωρίηει:
 Τι είναι τουριςτικό γραφείο, πϊσ ιδρφεται και πϊσ λειτουργεί.
 Ροιεσ είναι οι υπθρεςίεσ που παρζχει ζνα τουριςτικό γραφείο.
 Ροιεσ είναι οι διακρίςεισ των τουριςτικϊν γραφείων.
 Ροιεσ είναι οι κφριεσ τουριςτικζσ ςυμβάςεισ που ςυνάπτει ζνα τουριςτικό γραφείο
(allotment, time share, marketing, inclusive tours, ξενοδοχειακζσ ςυμβάςεισ
διεκνοφσ χαρακτιρα, ναυλϊςεισ, κρουαηιζρεσ).
 Ροιεσ είναι οι υποχρεϊςεισ του γραφείου.
 Ροιοσ ελζγχει, ποιοσ εποπτεφει και τι κυρϊςεισ τυχόν επιβάλλει ςε ζνα τουριςτικό
γραφείο.
Περιεχόμενο μαθήματος
 Ζννοια, ίδρυςθ και λειτουργία τουριςτικοφ γραφείου.
 Υπθρεςίεσ του τουριςτικοφ γραφείου (γενικά).
o Διοργάνωςθ εκδρομϊν και περιθγιςεων
 Γενικζσ υποχρεϊςεισ
 Υποχρεϊςεισ ζναντι των ξενοδοχείων
 Υποχρζωςθ ζκδοςθσ κεωρθμζνων δελτίων εκδρομϊν, περιθγιςεων
και μεταφοράσ προςϊπων (transfers)
o Διαμεςολάβθςθ ςτθν παροχι τουριςτικϊν αγακϊν
o Ραροχι άλλων εξυπθρετιςεων ςχετικϊν με τον τουριςμό
 Διακρίςεισ του τουριςτικοφ γραφείου.
o Τουριςτικό γραφείο γενικοφ τουριςμοφ
o Τουριςτικό γραφείο εςωτερικοφ τουριςμοφ
 Συμβάςεισ του τουριςτικοφ γραφείου.
o Σφμβαςθ αποςτολισ εναλλαςςομζνων πελατϊν μζςα ςε οριςμζνθ χρονικι
περίοδο (allotment), ςφμβαςθ commitment
o Σφμβαςθ οργανωμζνου ταξιδιοφ (inclusive tour)
o Σφμβαςθ προϊκθςθσ, πϊλθςθσ, μεςολάβθςθσ ςτθν πϊλθςθ ακινιτων
χρονικά διαιρεμζνθσ χριςθσ (time share marketing), που βρίςκονται είτε
ςτθν Ελλάδα είτε ςτο εξωτερικό
o Ξενοδοχειακζσ ςυμβάςεισ διεκνοφσ χαρακτιρα για μεμονωμζνα άτομα ι
για ομάδεσ ατόμων (groups)
o Ναυλϊςεισ πλοίων και πλοιαρίων για πλόεσ αναψυχισ
o Συμβάςεισ οργάνωςθσ καλαςςίων περιθγιςεων (κρουαηιζρων)
 Ζλεγχοσ και εποπτεία του τουριςτικοφ γραφείου.
 Κυρϊςεισ ςε Τουριςτικό Γραφείο.
 Οργανωμζνα ταξίδια
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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ
Στόχοσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι καταρτιηόμενοι τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργεί θ θλεκτρονικι αγορά του τουριςμοφ κακϊσ και τθν ουςιαςτικι λειτουργία μιασ
θλεκτρονικισ επιχείρθςθσ, να είναι ςε κζςθ να αξιοποιιςουν τα εργαλεία που προςφζρουν
οι νζεσ τεχνολογίεσ ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ, να μποροφν να διαχειρίηονται τισ
υπθρεςίεσ που παρζχονται από τισ θλεκτρονικζσ επιχειριςεισ του τουριςτικοφ τομζα, να
γνωρίηουν τουσ κανόνεσ που διζπουν τθ λειτουργία τουσ.
Περιεχόμενο μαθήματος
 Ειςαγωγι ςτθ δθμιουργία θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ
 Εγκατάςταςθ ενόσ web server
 Ξενάγθςθ ςτο περιβάλλον
 Δθμιουργία διαχείριςθ βάςθσ δεδομζνων
 Απόκτθςθ ονόματοσ διεφκυνςθσ διαδικτυακοφ τόπου
 Ρρόγραμμα δθμιουργίασ ιςτότοπου (π.χ. Joomla)
 Εμφάνιςθ Θλεκτρονικοφ Καταςτιματοσ
 Ρεριοχι διαχείριςθσ Θλεκτρονικοφ Καταςτιματοσ
 Δθμιουργία και Διαχείριςθ Θλεκτρονικοφ Καταςτιματοσ
 Ρίνακασ ελζγχου και διαμόρφωςθ μενοφ
 υκμίςεισ και διαμόρφωςθ καταςτιματοσ
 Δθμιουργία και διαχείριςθ χρθςτϊν – Κακοριςμόσ δικαιωμάτων
 Δθμιουργία κατθγοριϊν προϊόντων
 Ειςαγωγι προϊόντων
 Διαχείριςθ προϊόντων και παραγγελιϊν
 Μζκοδοι πλθρωμισ
 Νομίςματα
 Κατάςταςθ παραγγελίασ
 Φορολογικοί κανόνεσ
 Δυνατότθτεσ εξειδικευμζνθσ αναηιτθςθσ εντόσ του δικτυακοφ τόπου
 Αναφορζσ
 Μodules, επεκτάςεισ και πρόςκετεσ δυνατότθτεσ
 Αςφάλεια και πιςτοποιθτικά αςφαλείασ. υκμίςεισ, πολιτικζσ.
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ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΕΛΑΣΨΝ: ΣΟΜΕΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ
ΜΟΡΥΕ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
Στόχοσ του μακιματοσ είναι να διαςαφθνιςτεί θ ιδιαιτερότθτα των υπθρεςιϊν ςτον
τουριςτικό κλάδο με ζμφαςθ ςτισ εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, όπωσ επίςθσ να
αναλφςει, μζςα από παραδείγματα, βαςικζσ παραμζτρουσ που ορίηουν τθν ποιότθτα των
υπθρεςιϊν και τθσ εξυπθρζτθςθ πελατϊν. Ολοκλθρϊνοντασ το μάκθμα, ο καταρτιηόμενοσ
κα πρζπει να:









Γνωρίηει τθν φπαρξθ και τουσ ςτόχουσ των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, τισ ανάγκεσ που
καλφπτουν, τον τρόπο λειτουργίασ τουσ, κακϊσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε μιασ
από τισ προςφερόμενεσ κατ αρχιν ςτθν Ελλάδα και κατ’ επζκταςθ ςτον υπόλοιπο
κόςμο, Τουριςτικζσ Υπθρεςίεσ.
Είναι εξοικειωμζνοσ και να είναι ςε κζςθ να ςχεδιάςει και να εφαρμόςει
ολοκλθρωμζνα ταξιδιωτικά προγράμματα, χρθςιμοποιϊντασ τισ γνϊςεισ του, ςε
κάκε μια από τισ Τουριςτικζσ Υπθρεςίεσ.
Διακρίνει τουσ διάφορουσ τφπουσ και επίπεδα επιβατϊν.
Ερμθνεφει τθν ιδιαίτερθ ςθμαςία των πελατϊν, των αναγκϊν και των προςδοκιϊν
τουσ.
Δθμιουργεί καλζσ πελατειακζσ ςχζςεισ.
Γνωρίηει όλεσ τισ εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ με ςτόχο τθν ευρφτερθ
αξιοποίθςι τουσ για τθν αφξθςθ του τηίρου ενόσ τουριςτικοφ πρακτορείου.
Ζχει τθ δυνατότθτα και τθν ικανότθτα να διαςυνδζςει ςυγκεκριμζνα τμιματα τθσ
τουριςτικισ πελατείασ με ειδικζσ ι εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ.

Περιεχόμενο μαθήματος
ENOTHTA Α’
 Τουριςτικζσ Υπθρεςίεσ.
o Ξεναγοί
o Tour leaders (αρχθγοί γκροφπ)
o Τουριςτικό Animation
o Ξενοδοχεία (υπθρεςίεσ διαμονισ και εςτίαςθσ)
o Τουριςτικά λεωφορεία (ποφλμαν)
o Transfer
o Sightseeing
o Handling Κρουαηιερόπλοιων (incoming)
o Συνεργαςία μεταξφ cruise line και τουριςτικοφ πρακτορείου
o Hospitality desks
o Ενοικιάςεισyacht (yachting)
o Ενοικιάςεισ αυτοκινιτων
o Διοργάνωςθ εκδρομϊν (tours)
o Κοςτολόγθςθ εκδρομϊν
o Evaluation forms
o Μζκοδοι και διαδικαςίεσ βελτίωςθσ παροχισ τουριςτικοφ προϊόντοσ
ENOTHTA Β’
 Εξυπθρζτθςθ Ρελατϊν
o Διάκριςθ μεταξφ διαφόρων ειδϊν πελατϊν
o Θ ςθμαςία των πελατϊν, των προςδοκιϊν και των αναγκϊν τουσ
o Δθμιουργία καλϊν ςχζςεων ανάμεςα ςε πελάτθ και τουριςτικό γραφείο
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ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΨΝ ΣΗΝ ΣΑΞΙΔΙΨΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να δϊςει μια κακαρι εικόνα τθσ ζννοιασ τθσ κρίςθσ που
μπορεί να προκφψει από απρόβλεπτεσ καταςτάςεισ (απρόβλεπτα ατυχιματα, ακραία
φυςικά φαινόμενα, τρομοκρατικζσ επικζςεισ κ.α), κακϊσ και τον τρόπο που μπορεί αυτι,
να επθρεάςει τθν ταξιδιωτικι βιομθχανία βραχυπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα, δίνοντασ
παράλλθλα εργαλεία και ςτρατθγικζσ (μεκοδολογία διαχείριςθσ κρίςεων, κινδφνων,
πρόλθψθ, περιοριςμόσ και επίλυςθ επικίνδυνων καταςτάςεων, ςτρατθγικζσ επικοινωνίασ
για τθ διαςφάλιςθ τθσ εικόνασ μιασ επιχείρθςθσ ζπειτα από καταςτάςεισ κρίςεων) που
ςυμβάλουν ςτθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των καταςτάςεων αυτϊν που επθρεάηουν τισ
επιχειριςεισ του τουριςτικοφ τομζα.
Περιεχόμενο μαθήματος
 Κρίςθ: Αναγνϊριςθ και κατθγοριοποίθςθ
o Φυςικά φαινόμενα (ςειςμοί, πλθμμφρεσ, φωτιζσ κλπ)
o Ρολιτικζσ ςυνκικεσ (απεργίεσ, διαδθλϊςεισ, τρομοκρατικζσ επικζςεισ κλπ)
o Τεχνολογικζσ αςτοχίεσ (διακοπζσ ρεφματοσ, αςτοχίεσ δικτφων κλπ)
 Επιπτϊςεισ κρίςεων
 Μεκοδολογίεσ αναγνϊριςθσ, ανάλυςθσ και αξιολόγθςθσ κρίςεων
 Στρατθγικζσ διαχείριςθσ κρίςεων
 Απόκριςθ ςε καταςτάςεισ κρίςθσ και ςχεδιαςμόσ δράςεων
 Επικοινωνιακι διαχείριςθ κρίςεων
 Μελζτεσ περίπτωςθσ
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ΓΑΛΛΙΚΑ
Θ εκμάκθςθ τθσ Γαλλικισ γλϊςςασ λόγω τθσ ςπουδαιότθτάσ τθσ ςτισ διεκνείσ επικοινωνίεσ
και εμπόριο. Θ χριςθ τθσ ςτο πεδίο εργαςίασ.
Στο τζλοσ των μακθμάτων οι καταρτιηόμενοι πρζπει να είναι ικανοί να:
 Χρθςιμοποιοφν τθ γαλλικι γλϊςςα για ςυνεννόθςθ και για ςφνταξθ εντφπων.
 Διαβάηουν τουριςτικά ζντυπα και διεκπεραιϊνουν εμπορικι αλλθλογραφία ςτθ
γαλλικι.
Περιεχόμενο μαθήματος
Γ’ εξάμηνο
 Ανάλυςθ βαςικϊν κεμάτων τθσ γαλλικισ γραμματικισ και γλϊςςασ.
 Γραμματικι και ςφνκεςθ φράςεων.
 Ανάπτυξθ ικανότθτασ γραφισ και ανάγνωςθσ.
 Αρχζσ ςυνομιλίασ και ανάπτυξι τθσ.
Δ’ εξάμηνο
 Εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ με ζμφαςθ ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ.
 Ανάγνωςθ και ςφνταξθ τουριςτικϊν εντφπων.
 Εμπορικι αλλθλογραφία.
 Τουριςτικι ορολογία.
 Σφνκεςθ επιςτολϊν και αναφορϊν.
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4. Τγιεινή και Αςφάλεια κατά τη διάρκεια τησ Κατάρτιςησ
Για τθν υγιεινι και αςφάλεια των καταρτιηομζνων τθροφνται όλεσ οι προβλεπόμενεσ
διατάξεισ. Για τθν κατάρτιςθ ςε εργαςτθριακοφσ χϊρουσ και ςε επιχειριςεισ, τθροφνται οι
προχποκζςεισ και οι προδιαγραφζσ για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι ςτθν ειδικότθτα και
το επάγγελμα. Σε κάκε περίπτωςθ τόςο για τθν κατάρτιςθ ςτο ΙΕΚ, ςε επιχειριςεισ και
εργαςτθριακοφσ χϊρουσ όςο και για τθν πρακτικι άςκθςθ ι τθ μακθτεία πζραν τθσ
τιρθςθσ των κανόνων αςφαλείασ ςτθν ειδικότθτα και το επάγγελμα, τθροφνται οι κανόνεσ
αςφαλείασ και υγιεινισ όπωσ προβλζπονται ιδίωσ από :
 τον κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων
(βλ.Ν.385 2 1 , όπωσ ιςχφει),
 τισ διατάξεισ του κτιριοδομικοφ κανονιςμοφ (βλ. 3 46 3 4 89-ΦΕΚ 59 ∆ 3-02-89)
όπωσ ιςχφει.
 τον κανονιςμό λειτουργίασ των εργαςτθριακϊν κζντρων (ΦΕΚ 1318 Βϋ 2 15)
 το αρ.2 τθσ υπ. αρικμ. 139931 Κ1 ΚΥΑ «Ρρακτικι Άςκθςθ ι Μακθτεία
καταρτιηομζνων ΙΕΚ (ΦΕΚ 1953 Βϋ 2 15),
 το υπ. αρικμ. K1 146931 18 9 2 15 ζγγραφο του ΓΓΔΒΜΝΓ με κζμα «Ρρακτικι
άςκθςθ καταρτιηομζνων Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.)
 τθν παρ.8 του αρ.17 του Ν.4186 2 13 «Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ. (ΦΕΚ 193 Αϋ) όπωσ ιςχφει
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5. Προςόντα Εκπαιδευτών
Ωσ εκπαιδευτισ ενθλίκων ορίηεται ο επαγγελματίασ ο οποίοσ διακζτει τα τυπικά και
ουςιαςτικά προςόντα για τθν άςκθςθ του επαγγζλματόσ του και τθν απαιτοφμενθ
πιςτοποιθμζνθ εκπαιδευτικι επάρκεια για τθ γενικι εκπαίδευςθ και τθν επαγγελματικι
κατάρτιςθ ςτο πλαίςιο τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ, όπωσ προςδιορίηεται ςχετικά ςτο εκάςτοτε
ιςχφον πιςτοποιθμζνο Επαγγελματικό Ρερίγραμμα Εκπαιδευτι.
Θ επάρκεια, θ διαρκισ ανανζωςθ και θ επικαιροποίθςθ των προςόντων των εκπαιδευτϊν
όπωσ και θ χριςθ των κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν μεκόδων και εργαλείων,
ςυμπεριλαμβανομζνων των τεχνικϊν εκπαίδευςθσ ενθλίκων, αποτελοφν βαςικζσ
προχποκζςεισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ υψθλισ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ κατάρτιςθσ. Για
το λόγο αυτό, τα προγράμματα ςπουδϊν περιλαμβάνουν ςαφείσ κατευκφνςεισ αναφορικά
με τα προςόντα των εκπαιδευτϊν ανά μάκθμα και με τα απαιτοφμενα εκπαιδευτικά μζςα,
μεκοδολογίεσ και εργαλεία. Τα απαιτοφμενα προςόντα των εκπαιδευτϊν ανά μάκθμα ςτθν
ειδικότθτα «Τεχνολογίεσ Επικοινωνιϊν και Ρλθροφοριϊν ςτθν ταξιδιωτικι Βιομθχανία
ζχουν ωσ ακολοφκωσ:
ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ MARKETING – ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΠΩΛΗΕΩΝ
Ρτυχιοφχοσ ΤΕΙ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων ι ΑΕΙ TEI Οικονομικισ ςχολισ ι Διοικθτικισ
ςχολισ ι Διαφιμιςθσ και Δθμοςίων Σχζςεων.
ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Ι, ΙΙ
Ο εκπαιδευτισ να είναι πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. Σχολισ Διοίκθςθσ και Οικονομίασ, ΤΕΙ
Τουριςτικϊν Επιχειριςεων
ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Ι, ΙΙ
Ο εκπαιδευτισ να είναι πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. Σχολισ Διοίκθςθσ και Οικονομίασ, ΤΕΙ
Τουριςτικϊν Επιχειριςεων ι πτυχιοφχοσ Σχολισ Τουριςτικϊν Επαγγελμάτων
ΣΟΤΡΙΜΟ Ι, ΙΙ
Ρτυχιοφχοσ Τ.Ε.Ι.
Επαγγελμάτων.

Τουριςτικϊν

Επιχειριςεων

ι

πτυχιοφχοσ

Σχολισ

Τουριςτικϊν

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ΤΕΙ κατεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ.
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ρτυχιοφχοσ Αγγλικισ Φιλολογίασ ι ιςότιμου πτυχίου που να επιτρζπει τθν διδαςκαλία
Αγγλικϊν ςτον τουριςμό
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
Α και Β εξάμηνα
Ο εκπαιδευτισ να είναι πτυχιοφχοσ Τ.Ε.Ι. Τουριςτικϊν Επιχειριςεων ι πτυχιοφχοσ Σχολισ
Τουριςτικϊν Επαγγελμάτων ι εμπειροτζχνθσ με 5ετι εμπειρία ςτο χϊρο.
Γ και Δ εξάμηνα
Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ΤΕΙ κατεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ ι ειδικόσ εμπειροτζχνθσ τουριςτικισ
τεχνολογίασ με προχπθρεςία ςε ςχετικι επαγγελματικι απαςχόλθςθ τουλάχιςτον 5 ετϊν.
ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ο εκπαιδευτισ να είναι πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. τμθμάτων Οικονομικϊν και Ρολιτικϊν
Επιςτθμϊν ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων.
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ρτυχιοφχοσ Γερμανικισ Φιλολογίασ ι ιςότιμου πτυχίου που να επιτρζπει τθν διδαςκαλία
Γερμανικϊν ςτον τουριςμό
ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ I, II, III
Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ΤΕΙ κατεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ.
ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ
Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ΤΕΙ τμιματοσ Λογιςτικισ ι Οικονομίασ ι και Διοίκθςθσ, με 3ετι εμπειρία
ςτο αντικείμενο.
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ρτυχιοφχοσ Τ.Ε.Ι. Τουριςτικϊν
Επαγγελμάτων.

Επιχειριςεων

ι

πτυχιοφχοσ

Σχολισ

Τουριςτικϊν

ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ I, II
Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ΤΕΙ κατεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ με μεταπτυχιακό ςτο Μάρκετινγκ ι τθ
Διοίκθςθ ι εμπειροτζχνθσ με προχπθρεςία ςε ςχετικι επαγγελματικι απαςχόλθςθ
τουλάχιςτον 5 ετϊν.
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ
Ρτυχιοφχοσ Νομικισ ςχολισ.
ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ
Ρτυχιοφχοσ Νομικισ ςχολισ.
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ
Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ΤΕΙ κατεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ.
ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΕΛΑΣΩΝ: ΣΟΜΕΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΜΟΡΦΕ
ΣΟΤΡΙΜΟΤ
Ρτυχιοφχοσ Τ.Ε.Ι. Τουριςτικϊν Επιχειριςεων με 5ετι επαγγελματικι προχπθρεςία ςε
ανάλογο αντικείμενο ςτον εναλλακτικό τουριςμό.
ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ ΣΗΝ ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ρτυχιοφχοσ Τ.Ε.Ι. Τουριςτικϊν Επιχειριςεων ι πτυχιοφχοσ Σχολισ Τουριςτικϊν
Επαγγελμάτων, με ςχετικό μεταπτυχιακό ςτθ Διαχείριςθ Κρίςεων ι 5ετι επαγγελματικι
προχπθρεςία ςε μεγάλθ τουριςτικι μονάδα.
ΓΑΛΛΙΚΑ
Ρτυχιοφχοσ Γαλλικισ Φιλολογίασ ι ιςότιμου πτυχίου που να επιτρζπει τθν διδαςκαλία
Γαλλικϊν ςτον τουριςμό
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στθ ςφνταξθ του οδθγοφ ςπουδϊν τθσ ειδικότθτασ «Τεχνολογίεσ Επικοινωνίασ και
Ρλθροφοριϊν ςτθν Ταξιδιωτικι Βιομθχανία/ VICT ςυνζβαλαν οι:
 Λαμπρινι Β. Σταμάτθ, Ρλθροφορικόσ MSc, Υποδιευκυντισ Δ.ΙΕΚ Ρρζβεηασ
 Δθμιτρθσ Κυριακόσ, Ρλθροφορικόσ, MSc, MBA, MEd, Διευκυντισ Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω
 Ανδρζασ Μουγγολιάσ, Ρλθροφορικόσ, MSc, MEd
 Συντονιςμόσ: Ιωάννθσ Γ. Αναγνωςτάκθσ, Μακθματικόσ, MedA/ΣυΕΡ, Διευκυντισ
Δ.ΙΕΚ Ρρζβεηασ

33

