
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-

210517 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5ο (κατ. 

τουριςμόσ) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

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 (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

 Ειδικοφ Τπόβακρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ και ΑΓΓΛΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ommt.ihu.gr/wp-

content/uploads/courses21/210517_Per_Aeiforos-

tourismos-k-politikh.pdf 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελέςματα 

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 το Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα μπορεί:  

1. ΓΝΩΗ:  να προςδιορίςει τθν ζννοια τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ και των βαςικϊν αρχϊν που τθν ςυνκζτουν. 

2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: να διακρίνει  πϊσ οι αρχζσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ  ζχουν εφαρμογι ςτον τουριςτικό τομζα 
γενικότερα ςτθ χάραξθ τθσ τουριςτικισ πολιτικισ και ειδικότερα ςε επίπεδο μικροοικονομικό (επιχείρθςθσ).  

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: να είναι ςε κζςθ να εξετάςει κριτικά ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ των τουριςτικϊν επιχειριςεων 
ςε ςχζςθ με τισ αρχζσ του αειφόρου τουριςμοφ ϊςτε να είναι προβλζψιμθ και δυνατι μια προλθπτικι 
προςζγγιςθ αλλά και ενκάρρυνςθ των δραςτθριοτιτων τουσ ςε ςχζςθ με τισ αρχζσ τθσ αειφορίασ.   



4. ΑΝΑΛΤΗ: να ανακαλφψει ποια είναι εκείνα τα πρακτικά εργαλεία τα οποία μπορεί και κα πρζπει θ 
τουριςτικι επιχείρθςθ, ιδιαίτερα θ μικρομεςαία,  να χρθςιμοποιιςει προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτόχοσ του 
αειφόρου τουριςμοφ.   

5. ΤΝΘΕΗ: να δθμιουργιςει ζνα μοντζλο τουριςτικι επιχείρθςθσ που να βαςίηεται ςτθν αειφορία 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: να ςυγκρίνει και να αξιολογιςει μελζτεσ περιπτϊςεων. 

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

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

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 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 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  
 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
 Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

 

  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Σο περιεχόμενο του μακιματοσ διαπραγματεφεται τα παρακάτω κζματα: 

1. ΕIΑΓΩΓΘ ΣΟ ΘΕΜΑ ΣΘ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ. Ιςτορικό του  

κζματοσ.  

2. κζψεισ γφρω από το ηιτθμα τθσ Αειφόρου Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ.  Ατηζντα 

21 και Σουριςμόσ.  

3. Προβλθματιςμοί γφρω από τθ ςχζςθ αειφορίασ και μικρομεςαίασ 

τουριςτικισ επιχείρθςθσ. 

4. ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΘ. Ζννοια και διφοροφμενεσ προςεγγίςεισ τθσ 

αειφόρου ανάπτυξθσ.. Βαςικζσ αρχζσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ.  

5. Φζρουςα Ικανότθτα.. Βιοποικιλότθτα.. Δια-γενεαλογικι Δικαιοςφνθ. Δια-

χωρικι Τπευκυνότθτα.  

6. υμμετοχι. Κρίςιμο Φυςικό Κεφάλαιο. Ολιςτικι Προςζγγιςθ.  Αρχι τθσ 

Προλθπτικότθτασ. 



7. ΣΟΤΡΙΣΙΚΘ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΑΕΙ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ. Σφποι τουριςτϊν. 

"Νζοσ Σουριςμόσ" και "Νζοσ Σουρίςτασ". Μορφζσ του "Νζου Σουριςμοφ". 

8. ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ. Βαςικζσ αρχζσ και ερμθνείεσ του 

αειφόρου τουριςμοφ.   

9. Αειφόροσ τουριςμόσ και πρακτικζσ προςεγγίςεισ. Αειφόροσ τουριςμόσ και 

επιχειρθματικότθτα.   

10. Μζγεκοσ επιχείρθςθσ και επιδράςεισ αειφορίασ.  Αειφορία και μικρομεςαία 

επιχείρθςθ.  

11. υςτιματα πιςτοποίθςθσ αειφορίασ ςτθν τουριςτικι βιομθχανία  

12. Αειφορία και τουριςτικι πολιτικι ανάπτυξθσ προοριςμϊν  

13. Καλζσ πρακτικζσ αειφορίασ από τθν εςωτερικι και διεκνι πραγματικότθτα 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Διαδικτυακά 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνίασ (Σ.Π.Ε.) ςτθ 
Διδαςκαλία. Θτοι:  

 Θ/Τ, POWER POINT 
  XΡΘΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΘΝ 

ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 
 MULTIMEDIA 
 INTERNET 

 E-MAIL 
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 39 

Μελζτθ και ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ 

41 

 υγγραφι και παρουςίαςθ 

εργαςίασ   

70 

φνολο Μακιματοσ                   150 

  

  

  

  

  
 

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, 

 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ:  Ελλθνικι 

Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: 

Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ και  πολλαπλισ επιλογισ. 

Γραπτι εργαςία με δθμόςια παρουςίαςθ. 



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

Σελικι γραπτι εξζταςθ. 

 Κριτιρια αξιολόγθςθσ: 

υμμετοχι ςτο μάκθμα. 

Επιτυχία ςτισ απαντιςεισ των τεςτ και τθσ τελικισ εξζταςθσ. 

 Γραπτι εργαςία και πετυχθμζνθ παρουςίαςθ βαςιςμζνθ ςτα 

παρακάτω ςτοιχεία: 

Α . Σίτλοσ και πρωτοτυπία του κζματοσ. 

Β. Περίλθψθ του κζματοσ. 

Γ. θμαςία τθσ ζρευνασ (κζματοσ). 

Δ. Οριςμόσ του ερευνθτικοφ προβλιματοσ. 

Ε. κακοριςμόσ υποκζςεων και ερευνθτικϊν ερωτθμάτων.  

Σ. χεδιαςμόσ ζρευνασ. 

Η. Βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ. 

Θ. Βιβλιογραφία και αναφορζσ. 

Θ. πετυχθμζνθ δθμόςια παρουςίαςθ με  κριτικι ανάλυςθ των 

επιχειρθμάτων και των ευρθμάτων. 

Ι. Διαχείριςθ ερωτιςεων από το ακροατιριο. 

Σα κριτιρια είναι δθμοςιευμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ. 

 

 
 
 
 
 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
 

  Sustainable Tourism on a Finite Planet  Megan Epler Wood (Earthscan from Routledge, 2017) 

 International Cases in Sustainable Travel & Tourism, Edited by Dagmar Lund-Durlacher (Goodfellow 
Publishers, 2013) 

 Green Growth and Travelism: Letters from Leaders, Edited by Geoffrey Lipman, Terry DeLacy, Shaun 
Vorster, Rebecca Hawkins, and Min Jiang (Goodfellow Publishers, 2012) 

 Taking Responsibility for Tourism, Harold Goodwin,  (Goodfellow Publishers 2011) 

 Sustainable Tourism in Island Destinations, Sonya Graci and Rachel Dodds (2010, Earthscan/Routledge)  
 Sustainable Tourism Management, by John Swarbrooke, 2015 CABI INTERNATIONAL  
 Φϊτθσ Κιλιπίρθσ (2009). Αειφόροσ Σουριςτικι Ανάπτυξθ: Εμπειρικζσ προςεγγίςεισ. Δίςιγμα 

Θεςςαλονίκθ, (2009).  

 Middleton, V. Sustainable Tourism: A Marketing Perspective. Oxford, Butterworth Heinechann, (1998). 
 

https://sustainability-leaders.com/interview-megan-epler-wood/
https://sustainability-leaders.com/interview-dagmar-lund-durlacher/
https://sustainability-leaders.com/interview-geoffrey-lipman/
https://sustainability-leaders.com/interview-rebecca-hawkins/
https://sustainability-leaders.com/interview-harold-goodwin/
https://sustainability-leaders.com/interview-rachel-dodds/


 Συναφή επιςτημονικά περιοδικά 

• Annals of Tourism Research  

• International Journal of Contemporary Hospitality Management  

• Journal of Hospitality and Tourism Research  

• Journal of Travel & Tourism Marketing  

• Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism  

• Journal of Sustainable Tourism Management 

 


