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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ , Εργαςτθριακζσ Εφαρμογζσ 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 

ΕΙΔΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

NAI 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
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1. 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 παρακολοφκθςθ του μακιματοσ   αναμζνεται ο φοιτθτισ να ζχει τισ: 
1. ΓΝΩΗ: ο φοιτθτισ μπορεί να αναγνωρίηει το ρόλο και τθ ςθμαςία των γραφείων 

ταξιδίων ανάλογα με τθ διάκριςι τουσ και τισ διάφορεσ κατθγορίεσ τουριςτικϊν 
προϊόντων και υπθρεςιϊν που προςφζρονται ϊςτε να οργανωκεί και να εκτελεςτεί 
ομαλά ζνα ταξίδι μεμονωμζνων ι οργανωμζνων ομάδων ταξιδιωτϊν. 

2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: κα είναι ςε κζςθ να διακρίνει του τφπουσ και τα χαρακτθριςτικά των 
διαφορετικϊν ταξιδιωτϊν ϊςτε να μπορζςει να επιλζξει και να οργανϊςει  τισ 
υπθρεςίεσ που χρειάηεται ο κάκε διαφορετικόσ τφποσ πελάτθ-ταξιδιϊτθ 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: κα είναι ςε κζςθ να υπολογίςουν και να παράγουν ατομικά ι ομαδικά 
πακζτα εκδρομϊν με διάφορα μεταφορικά μζςα και καταλφματα. 

4. ΑΝΑΛΤΗ: να ςχεδιάηει τθν οργάνωςθ και λειτουργία των τμθμάτων ενόσ γραφείου 
ταξιδίων. 

5. ΤΝΘΕΗ: να δθμιουργεί και να προτείνει τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει το 
τουριςτικό γραφείο και να είναι ςε κζςθ να ερμθνεφςει και χρθςιμοποιιςει τθν 



ορολογία των γραφείων ταξιδίων. 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: να ορίηει τουσ προμθκευτζσ του τουριςτικοφ γραφείου, να υποςτθρίηει 

ατομικά ι ομαδικά πακζτα εκδρομϊν, να υποςτθρίηει ολοκλθρωμζνα πακζτα 
ταξιδίων ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του πελάτθ, να ςυγκρίνει τουσ τρόπουσ 
κράτθςθσ μζςα από τα ςφγχρονα κανάλια κρατιςεων καταλυμάτων, να ςυγκρίνει 
πακζτα μζςα από τουσ τιμοκαταλόγουσ των touroperators 

 
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… 
……. 

O φοιτθτισ με τθν επιτυχι παρακολοφκθςθ κα μπορεί να: 

 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 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

το μάκθμα Διοίκθςθ ταξιδιωτικϊν οργανιςμϊν και πρακτορείων διδάςκεται θ 
λειτουργία του τουριςτικοφ γραφείου μζςα από τισ παρακάτω ενότθτεσ: 

1. Βαςικζσ ζννοιεσ –ορολογία- Abbreviations - διακρίςεισ τουριςτικϊν  
γραφείων  

2. Τπθρεςίεσ του τουριςτικοφ γραφείου 
3. Οργανωτικι δομι –Οργανόγραμμα 
4. Σμιμα κρατιςεων – ζκδοςθσ ειςιτθρίων 
5. Σμιμα Οργανωμζνων Σαξιδίων – μεμονωμζνων και ομαδικϊν – Corporate 
6. Σμιμα ειςερχόμενου τουριςμοφ 
7. Ξενοδοχειακζσ κρατιςεισ – Σφποι ςυμβολαίων – είδθ ςυνεργαςίασ 
8. Είδθ Vouchers 
9. Tour Leader – κακικοντα 
10. Σουριςτικά πακζτα – διακρίςεισ – ςυςτατικά τουριςτικοφ πακζτου, 

Διακρίςεισ τουριςτικϊν πακζτων 
11.  FIT – GIT – Hosted Tours – Pre-packaged  
12. Βαςικά ςτάδια δθμιουργίασ τουριςτικϊν πακζτων 
13. Οικονομικά ςτοιχεία κοςτολόγθςθσ εκδρομισ, Κοςτολόγθςθ εκδρομισ – 

Netprice – Grossprice - Σελικι τιμι πϊλθςθσ 



4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

H/Y, projector, internet, e-mail, υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ μζςω θλεκτρονικισ 

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

 

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 

Δρασηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Ομαδικι ι ατομικι 
εργαςία 

41 

Μελζτθ & Ανάλυςθ 
Βιβλιογραφιασ 

30 

Αυτοτελι 
μελζτθ/εξάςκθςθ 

40 

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ(25 
ϊρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 
πιςτωτικι μονάδα) 

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. 

 

Α. Γραπτι Σελικι εξζταςθ (70%)  
     (Περιλαμβάνει ερωτιςεισ κρίςεωσ , ανάπτυξθσ , 
Επίλυςθσ προβλθμάτων) 
 
Β. Παρουςίαςθ ατομικισ ι ομαδικισ εργαςίασ (30%) 
 
Η εξεταςτζα φλθ αναρτάται ςτο moodle και 
αφιερϊνεται χρόνοσ πριν από τθν εξζταςθ ςτθν 
επίλυςθ αποριϊν ςχετικά με τθν εξεταςτζα φλθ. 
Διατθρείται αρχείο τεκμθρίων εξζταςθσ φοιτθτϊν 
μζχρι τθν λιψθ του πτυχίου τουσ. 
Μετά τθν εξζταςθ διατίκεται χρόνοσ ςε κάκε φοιτθτι 
για διευκρίνιςθ των λακϊν του και εξιγθςθ τθσ 
βακμολογίασ του. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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


5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Παπαγεωργίου, Α. (2021), «Μάνατημεντ ςφγχρονων τουριςτικϊν γραφείων», BrokenHill, Λευκωςία 

Παπαγεωργίου, Α. (2007), «Οργάνωςθ και λειτουργία τουριςτικϊν γραφείων», Interbooks, Ακινα  

Παπαγεωργίου, Α. (2004), «Αρχζσ Λειτουργίασ Τουριςτικϊν Γραφείων» , Interbooks, Ακινα 

Σωτθριάδθσ, Μ. (2006). Ταξιδιωτικά Πρακτορεία: incoming&outgoing, Προπομπόσ, Ακινα  

Χυτιρθσ, Λ. (1995), « Τουριςτικά Γραφεία»,Interbooks, Ακινα 

 
 
 

 


