
1 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-210815 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8ο (κατ 
Σουριςμόσ) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

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 
Υποβάκρου, Γενικϊν Γνϊςεων,Επιςτθμονικισ 

Περιοχισ… 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: - 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι και Αγγλικά 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://exams-sod.the.ihu.gr/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

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

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 

Ο γενικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι να προετοιμάςει τον φοιτθτι για ςταδιοδρομία ςε 
διοικθτικι κζςθ ςτθν βιομθχανία τθσ φιλοξενίασ. Μζςα από τθν μελζτθ και τθν ζρευνα που κα 
διεξαχκεί με τθν χριςθ πολλαπλϊν πθγϊν, ο φοιτθτισ κα καταςτεί ικανόσ να: 
 

1. ΓΝΩΗ: Αναγνωρίηει και περιγράφει τισ βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ διοίκθςθσ φιλοξενίασ 
(Προγραμματιςμόσ/χεδιαςμόσ, Οργάνωςθ,  Ηγεςία, Επικοινωνία, Λιψθ αποφάςεων,  
Ζλεγχοσ). 

2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: Διακρίνει και εξθγεί τα χαρακτθριςτικά και τισ τάςεισ τθσ βιομθχανίασ 
φιλοξενίασ και επιπλζον κατανοεί τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν ίδρυςθ, λειτουργία 
και διαχείριςθ ξενοδοχείων ςτθν Ελλάδα. 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εξετάηει τθν ςτρατθγικι διοίκθςθ, τθν διαχείριςθ κρίςεων και τισ 
τεχνολογικζσ καινοτομίεσ ςτθν βιομθχανία φιλοξενίασ και ταξινομεί τισ ςφγχρονεσ 
προςεγγίςεισ διοίκθςθσ των επιχειριςεων φιλοξενίασ. 

4. ΑΝΑΛΤΗ: Αναπτφςςει τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ των ςυναντιςεων, ςυνεδρίων και 
εκκζςεων, κακϊσ και τα διάφορα είδθ ψυχαγωγίασ, τα κεματικά πάρκα και τισ λζςχεσ 
(clubs). 

5. ΤΝΘΕΗ: Εξθγεί και ανακεωρεί τισ αρχζσ που διζπουν τθν διοίκθςθ ανκρωπίνων πόρων 
ςτθν βιομθχανία φιλοξενίασ. 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Ορίηει τα ςφγχρονα και αποδοτικά μοντζλα διοίκθςθσ ςτισ υπθρεςίεσ 
φιλοξενίασ και αξιολογεί τθν πράςινθ φιλοξενία και βιωςιμότθτα. 
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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. 

 εβαςμόσ ςτθν διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα. 

 εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον. 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Σο μάκθμα ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτθν διοίκθςθ τθσ βιομθχανίασ φιλοξενίασ. Οι κφριοι τομείσ 
μελζτθσ περιλαμβάνουν τθν ανάλυςθ και εφαρμογι νζων κεωριϊν και μοντζλων, κακϊσ και τα 
τρζχοντα ηθτιματα ςτθν διοίκθςθ των επιχειριςεων φιλοξενίασ.  
Οι διαλζξεισ του μακιματοσ αναφζρονταιςτα ακόλουκα κζματα: 
 

1. Βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ διοίκθςθσ φιλοξενίασ (Προγραμματιςμόσ/χεδιαςμόσ, Οργάνωςθ,  
Ηγεςία, Επικοινωνία, Λιψθ αποφάςεων,  Ζλεγχοσ). Βζλτιςτεσ πρακτικζσ διεκνϊσ. 

2. Σα χαρακτθριςτικά και οι τάςεισ τθσ βιομθχανίασ φιλοξενίασ. Η ιςχφουςα νομοκεςία για τθν 
ίδρυςθ, λειτουργία και διαχείριςθ επιχειριςεων φιλοξενίασ ςτθν Ελλάδα.  

3. τρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ και ςτρατθγικι διοίκθςθ ςτθν βιομθχανία φιλοξενίασ. 
4. Ηγεςία και διοίκθςθ ολικισ ποιότθτασ ςτισ επιχειριςεισ φιλοξενίασ.  
5. Διοίκθςθ επωνυμίασ (Brand management) ςτθν βιομθχανία φιλοξενίασ. 
6. φγχρονεσ προςεγγίςεισ τθσ διοίκθςθσ φιλοξενίασ. 
7. Σεχνολογικζσ καινοτομίεσ ςτθν βιομθχανία τθσ φιλοξενίασ. 
8. Διαχείριςθ κρίςεων ςτισ επιχειριςεισ φιλοξενίασ.  
9. Οργάνωςθ & διοίκθςθ τθσ ψυχαγωγίασ (αναψυχισ), των κεματικϊν πάρκων και των λεςχϊν 

(clubs). 
10. Διοίκθςθ εκδθλϊςεων ςτθν βιομθχανία τθσ φιλοξενίασ. 
11. Ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ ςυναντιςεων, ςυνεδρίων και εκκζςεων (MICE). 
12. Διοίκθςθ ανκρωπίνων πόρων ςτθν βιομθχανία φιλοξενίασ. 
13. Πράςινθ φιλοξενία και βιωςιμότθτα. 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ, παρουςιάςεισ power point, παρουςιάςεισ 
εργαςιϊν – ςχολιαςμόσ – ςυηιτθςθ, μελζτεσ περιπτϊςεων. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Η/Τ, διαδίκτυο, e-mail, πλατφόρμεσ MOODLE και ZOOM. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
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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 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 39 

Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

46 

υγγραφι εργαςίασ  ή 65 

Μθ κακοδθγοφμενθ μελζτθ (65) 

  

  

  

  

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

Γλώςςα αξιολόγηςησ: Ελλθνικά 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: 
1. Γραπτή εργαςία 

 Για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα 
εκπονιςουν και κα παρουςιάςουν ςε ςυγκεκριμζνεσ 
θμερομθνίεσ μια επιςτθμονικι εργαςία. Οι παρουςιάςεισ κα 
πραγματοποιθκοφν δια ηϊςθσ κατά τθν διάρκεια των 
μακθμάτων. 

 Οι εργαςίεσ κα είναι ατομικζσ ι ομαδικζσ και κα εκπονθκοφν με 
ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ και προδιαγραφζσ. 

 Σα κζματα των εργαςιϊν προτείνονται ςτθν αρχι του εξαμινου 
από τθν κακθγιτρια του μακιματοσ. 

 Οι εργαςίεσ κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά (ωσ αρχείο word) ςτθν 
πλατφόρμα Moodle(https://exams-sod.the.ihu.gr/). 

 Ο λεπτομερισ οδθγόσ του μακιματοσ, το υποςτθρικτικό υλικό, 
μεγάλοσ αρικμόσ θλεκτρονικϊν βιβλίων, κακϊσ και όλεσ οι 
πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με το μάκθμα είναι αναρτθμζνα 
ςτο Moodle (https://exams-sod.the.ihu.gr/),  ςτο οποίο 
ειςζρχεται ο φοιτθτισ χρθςιμοποιϊντασ τουσ κωδικοφσ του 
ΠΤΘΙΑ.  

 Μετά τθν πρϊτθ είςοδο ςτο Moodle απαιτείται εγγραφι ςτο 
μάκθμα (το ονοματεπϊνυμο με Ελλθνικά γράμματα). ε 
περίπτωςθ αδυναμίασ πρόςβαςθσ ςτο Moodle (π.χ. λόγω 
αλλαγισ των κωδικϊν του) ο φοιτθτισ πρζπει να επικοινωνιςει 
με το Κζντρο Διαχείριςθσ Δικτφου του ΔΙΠΑΕ 
(http://www.noc.teithe.gr/).  

 
2.Εξετάςεισ (Δοκιμαςία Πολλαπλήσ Επιλογήσ) 
Οι εξετάςεισ κα πραγματοποιθκοφνμε ερωτιςεισ πολλαπλισ 
επιλογισ.  
Η εξεταςτζα φλθ είναι θ εξισ: 
 
1. θμειϊςεισ (Εγχειρίδιο) «Αρχζσ Διοίκθςθσ Φιλοξενίασ» τθσ κ. Σ. 
Καπίκθ (αρχείο pdf). 
2. Παρουςιάςεισ τθσ κακθγιτριασ ςτον φάκελο ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ ΣΟΤ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ. 
 
Σο παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό βρίςκεται ςτο Moodle 
(https://exams-sod.the.ihu.gr/). 
 
θμείωςθ: Οι φοιτθτζσ ζχουν τθν δυνατότθτα να δουν τισ ςωςτζσ 
απαντιςεισ και να διαςταυρϊςουν τθν ορκότθτα τθσ 
βακμολόγθςισ τουσ ςτο γραφείο τθσ κακθγιτριασ. 
 
Ο κάθε φοιτητήσ ζχει την δυνατότητα να επιλζξει είτε την 1

η
 είτε 

την 2
η
 μζθοδο. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Βιβλία: 

https://exams-sod.the.ihu.gr/
http://www.noc.teithe.gr/
https://exams-sod.the.ihu.gr/
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-Διοίκθςθ τομζα δωματίων ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων, Νίκοσ Θεοχάρθσ (2016), Εκδόςεισ Προπομπόσ 
-Introductionto Hospitality Management, John R. Walker, (7

th
 edition), 2017 

-Strategic Management for Hospitality and Tourism, Fevzi Okumus, Levent Altinay & Prakash Chathoth, 2010,  
ISBN: 978-0-7506-6522-3 
-Introduction to management in the hospitality industry, Barrows, C., Powers, T., Reynolds, D., 2012  
-Hospitality Today: An Introduction, 7

th
Edition, Rocco M. Angelo and Andrew N. Vladimir, 2011 

-Hotel management and operations, Denney G. Rutherford, Michael J. O'Fallon, John Wiley & Sons, 2010 
-Foundations of lodging management, David K. Hayes, Jack D. Ninemeier, Allisha A. Miller,   Pearson/Prentice 
Hall, 2012 
-Hotel and Lodging Management: An Introduction, 2nd Edition, Alan T. Stutts, James Wortman, 2005 
-Hotel Operations Management, Hayes, D. & Ninemeier, J. (2004),  New Jersey: Prentice Hall 
-Hospitality operations: careers in the world's greatest industry, Jack D. Ninemeier, Joe Perdue, Pearson/Prentice 
Hall, 2004 
-Managing Technology in the Hospitality Industry, Michael Kasavana, John j. Cahill 
-Managing Front Office Operations, Michael L. Kasavana and Richard M. Brooks 
-Accounting for Hospitality Managers, Raymond Cote 
-Professional Front Office Management, David K.Hayes 
-Successful Service Operations Management (2nd edition), Metters, R., King-Metters, K., Pullman, M. & Walton, 
S. (2006), Ann Arbor, MI: South-Western 
-Service Management: Operations, Strategy and Information Technology (4th Edition), Fitzsimmons, J., & 
Fitzsimmons, M. (2004), New York: McGraw-Hill 
-Service Management and Operations, Haksever, C., Render, B., Russell, R. & Murdick, R. (2000), New Jersey: 
Prentice Hall 
-Service Operations Management, Johnston, R. & Clark, G. (2001), London: Financial Times/Prentice Hall  
-Handbook of hospitality operations and IT, Jones, P. (2008), Oxford: Butterworth-Heinemann 
-The management of hotel operations, Jones, P. & Lockwood, A. (2004), London: Thomson 
-Operations Management, Slack, N, Chambers, S. & Johnston, R. (2004), Harlow, England: Financial 
Times/Prentice Hall 
-Kapiki, S. and Fu, J. (2015). E-Hospitality Strategies Enhancing Competitiveness: Evidence from China and 
Central Macedonia, Greece in "Handbook on Tourism Development and Management", Editor: Kerri Hayden 
Collins, NOVA Science Publishers, ISBN: 978-1-63463-646-9, pp. 165-190. 
 
Ιστοσελίδες:  
 

 http://www.hospitalitynet.org (Hospitality net, on-line magazine) 

 http://www.traveldailynews.com (Daily travel and tourism news portal) 

 http://www.hotelnewsresource.com (Hotel news resource) 

 http://www.hotelmule.com (On-line community for hospitality and tourism industry professionals) 

 http://www.4hoteliers.com/  (Hospitality, Hotel & Travel News) 

 http://www.unusualhotelsoftheworld.com (Guide to unique and unusual hotel properties). 
 

-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
 

1. Advances in Hospitality and Leisure (http://www.emeraldinsight.com/products/books/series.htm?id=1745-
3542)  

2. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research 
(http://www.tandfonline.com/loi/rana20/current)  

3. ASEAN Journal on Hospitality and Tourism (http://www.aseanjournal.com/) 
4. Asia Pacific Journal of Innovation in Hospitality and Tourism 

 (http://www.taylors.edu.my/apjiht/aims_n_scope.html) 
5. Contemporary issues in Hospitality Student Journal (http://www.sturesearcher.ch/) 
6. Cornell Hospitality Quarterly (http://cqx.sagepub.com/) 
7. Hospitality and Society (http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=194/view,page=2/) 
8. International Hospitality and Tourism Student Journal (http://www.sturesearch.ch/) 
9. International Journal of Contemporary Hospitality Management 

(http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=IJCHM) 
10. International Journal of Hospitality and Event Management 

(http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijhem) 
11. Journal of Hospitality & Tourism Studies (http://www.akht.or.kr/) 
12. Journal of Hospitality and Tourism (http://www.johat.org/) 
13. Journal of Hospitality and Tourism Cases (http://www.chrie.org/publications/jhtc/jhtc-abstractsv2-

2/index.aspx) 
14. Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing - JTHSM (https://www.jthsm.gr/). 
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