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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από τους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης - µαθητείας στα δύο έτη των σπουδών τους και η κατ’ έτος χρονική ταξινόµησή τους 

σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της ειδικότητάς τους. 

Το παρόν σχέδιο προδιαγραφών αποτελεί αρχική προσέγγιση για την πρακτική – µαθητεία των µαθητών. Το 

τελικό περιεχόµενό του θα προκύψει από τη συνεργασία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 

και των επαγγελµατικών τους οργανώσεων µε βάση και τις σχετικές τους προτάσεις. 

Οι χώροι µαθητείας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το περιεχόµενο (οι τοµείς δραστηριοτήτων / 

µαθησιακοί στόχοι) είναι κοινοί για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση στην οποία πραγµατοποιείται η 

πρακτική άσκηση είναι αυτή η οποία καθορίζει τη χρονική διάρκεια και τον τόπο εκπαίδευσης στον οποίο 

θα υλοποιείται η κάθε δραστηριότητα. 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
Το κύριο αντικείµενο σπουδών της ειδικότητας είναι η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στη 

διαχείριση τουριστικών και ξενοδοχειακών µονάδων. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι της ειδικότητας δραστηριο-

ποιούνται στους εξής τοµείς: 

- στον παραγωγικό τοµέα του εφοδιασµού όπου απασχολούνται στη διαχείριση (παραγγελία, 

αποθήκευση, συντήρηση και διακίνηση) υλικών και ποτών των επισιτιστικών τµηµάτων και 

µονάδων, 

- στον τοµέα της παραγωγής όπου δραστηριοποιούνται στη διοίκηση δωµατίων, ορόφων, 

τροφίµων και ποτών, συνεδριακών χώρων, καθώς και τµηµάτων άθλησης και ψυχαγωγίας 

πελατών, 

- στην εφαρµογή επιχειρησιακών και διεθνών ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών προγραµµάτων 

διαχείρισης και λειτουργίας όλων των τµηµάτων ενός ξενοδοχείου. 

Οι µαθητές της ειδικότητας στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλµατος τους µπορούν να ασχολού-

νται µε τα παρακάτω αντικείµενα και δραστηριότητες: 

• τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών µονάδων 

• προµήθεια υλικών και εξοπλισµού 

• υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών 

• δηµόσιες σχέσεις 

• εποπτεία ορόφων 

• έρευνα αγοράς – πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών 

• διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, κέντρα διασκέδα-

σης και κυλικεία) σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία Πολυτελείας και Α΄ 

κατηγορίας, επιβατικά πλοία και κρουαζιερόπλοια. 

Ειδικά όταν αφορούν τουριστικά και ταξιδιωτικά τµήµατα, καθώς και τµήµατα αεροπορικών, ναυ-

τιλιακών και σιδηροδροµικών εταιρειών οι πτυχιούχοι µπορούν να ασχολούνται µε: 

• την παροχή τουριστικών πληροφοριών 

• την έκδοση εισιτηρίων 

• τον σχεδιασµό και σύνθεση τουριστικού πακέτου 

• τον σχεδιασµό, προγραµµατισµό και εκτέλεση µαζικής διακίνησης ατόµων και 

• την καθοδήγηση ταξιδιωτικών οµάδων. 

Τέλος, οι πτυχιούχοι της ειδικότητας είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη ∆ιεύθυνση 

Επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ. και άλλες διοικητικές και επιτελικές ∆ιευθύνσεις του αλλά και να καλύ-

πτουν όλο το φάσµα της ∆ιοικητικής ιεραρχίας στους τοµείς της ειδικότητάς τους. 

Επίσης µε την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελµα, είτε ως στελέχη µονάδων, είτε ως 

αυτοαπασχολούµενοι. 
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ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ 

 
Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρ-

κεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. 
 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 
Σύµβαση Εργασίας και 
Επαγγελµατική Εκπαίδευ-
ση 

� Επεξήγηση Συµφωνητικού 

Μαθητείας. 

� Ανάλυση υποχρεώσεων και 

δικαιωµάτων που απορρέουν 

από το Συµφωνητικό Μαθη-

τείας. 

� Αναφορά στα σηµαντικότερα 

σηµεία του που έχουν σχέση 

µε τις ισχύουσες συλλογικές 

συµβάσεις εργασίας. 

� Ανάλυση προοπτικών επαγ-

γελµατικής εξέλιξης και πε-

ραιτέρω εκπαίδευσης. 
 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 
∆οµή και Οργάνωση Συµ-
βαλλόµενης Επιχείρησης 

� Γνωριµία µε τα διάφορα τµή-

µατα της επιχείρησης. 

� Επεξήγηση της δοµής και των 

βασικών λειτουργιών της επι-

χείρησης. 

� Περιγραφή των υποχρεώσεων 

των εκπαιδευοµένων απέναντι 

στην επιχείρηση. 

� Ανάλυση των βασικών αρχών 

λειτουργίας των επιµέρους 

τµηµάτων της επιχείρησης. 

� ∆ιευκρίνιση των κύριων αρ-

χών που διέπουν τις ξενοδο-

χειακές / τουριστικές επιχει-

ρήσεις, τον Ε.Ο.Τ. και τις Ε-

παγγελµατικές Ενώσεις του 

τουριστικού / ξενοδοχειακού 

κλάδου. 
 

 

 

 

 

 

 

 

� Κατανοούν το θεωρητικό υ-

πόβαθρο των ανθρώπινων και 

εργασιακών σχέσεων. 

� Προσδιορίζουν την έννοια της 

στελέχωσης και αναφέρουν 

τον σκοπό και τη σηµασία 

της, καθώς και τα βασικά συ-

στατικά στοιχεία της. 

� Εντοπίζουν τις ιδιαιτερότητες 

της τουριστικής εργασίας και 

γνωρίζουν τις σύγχρονες µορ-

φές απασχόλησης. 

� Γνωρίζουν την έννοια του 

συνδικαλισµού και επεξηγούν 

την έννοια και το περιεχόµενο 

της συλλογικής σύµβασης ερ-

γασίας. 

� Μαθαίνουν να αναζητούν ερ-

γασία, καθώς κα να εξετάζουν 

το ενδεχόµενο να αναπτύξουν 

τη δική τους επιχείρηση. 
 

 
� Περιγράφουν τις έννοιες του 

ξενοδοχείου, του τουρισµού 

και κατ’ επέκταση της Ξενο-

δοχειακής και Τουριστικής 

Βιοµηχανίας. 

� Κατονοµάζουν τους τύπους, 

τις ιδιοµορφίες και τις ιδιοτυ-

πίες των ξενοδοχειακών κα-

ταλυµάτων. 

� Κατατάσσουν τα ξενοδοχεία 

σε αστέρια ανάλογα µε το ε-

πίπεδο, τις εγκαταστάσεις και 

τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

� Κατανοούν τον ορισµό της 

διοίκησης και περιγράφουν τις 

βασικές λειτουργίες της. 

� Εξοικειώνονται µε τις έννοιες 

λήψη αποφάσεων, ηγεσία, υ-

ποκίνηση, επικοινωνία, οµά-

δες, ποιότητα και διοίκηση ξε-

νοδοχειακών επιχειρήσεων. 

 

 

 

 

 

� Αναπτύσσουν την ικανότητα 

διαπραγµάτευσης και ανάλη-

ψης ευθυνών. 

� Καλλιεργούν την ανεξάρτητη 

σκέψη και την οξυδέρκεια. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Γίνονται υπεύθυνοι και ανα-

λαµβάνουν πρωτοβουλίες. 

� Συνεργάζονται µε τους υφι-

στάµενους και προϊστάµενους 

της ξενοδοχειακής / τουριστι-

κής µονάδας. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 
Καθαριότητα, Υγιεινή και 
Ασφάλεια στο χώρο εργα-
σίας 

� Χρήση κανονισµών και βασι-

κών αρχών υγιεινής. 

� Ορθολογική χρήση και δια-

χείριση απολυµαντικών και 

καθαριστικών µέσων. 

� Ανάλυση χαρακτηριστικών 

γνωρισµάτων των τροφίµων 

και των παραγόντων που επι-

δρούν στην ποιότητά τους. 

� ∆ιαχωρισµός κινδύνων σε βι-

ολογικούς, χηµικούς και φυ-

σικούς. 

� Περιγραφή των διαφόρων συ-

στηµάτων διασφάλισης ποιό-

τητας στις επιχειρήσεις µαζι-

κής εστίασης. 

� Αναφορά των επικίνδυνων 

σηµείων στον κάθε χώρο α-

πασχόλησης των εργαζοµένων 

και λήψη µέτρων για την α-

ποφυγή τους. 

� Περιγραφή των κανόνων 

προστασίας σε περίπτωση ερ-

γατικού ατυχήµατος, σύµφω-

να µε τις κείµενες διατάξεις. 

� Επεξήγηση του κανονισµού 

των προληπτικών µέτρων πυ-

ρασφάλειας και περιγραφή 

του σχεδίου δράσης σε περί-

πτωση πυρκαγιάς. 

� Ανάλυση των πρώτων βοη-

θειών που παρέχονται σε πε-

ρίπτωση ατυχήµατος. 
 
 
Γνωστικό αντικείµενο: 
Προστασία του Περιβάλ-
λοντος 
� Ανάλυση των κανόνων και 

των µέτρων που λαµβάνει η 

επιχείρηση προκειµένου να 

συµβάλλει στην προστασία 

� ∆ιακρίνουν τις λειτουργίες, τα 

τµήµατα και τους κλάδους 

εκµετάλλευσης µιας ξενοδο-

χειακής επιχείρησης αλλά και 

το αντικείµενο δράσης τους. 

� Συντάσσουν το οργανόγραµ-

µα µιας ξενοδοχειακής επιχεί-

ρησης. 

� ∆ιακρίνουν τις κατηγορίες πε-

λατών και τις κυριότερες πη-

γές προέλευσής τους. 
 

 

� Κατανοούν τη σηµασία της 

υγιεινής και της ασφάλειας 

στον εργασιακό χώρο. 

� ∆ιαχωρίζουν τα διάφορα είδη 

απολυµαντικών και καθαρι-

στικών µέσων. 

� Περιγράφουν τις κατάλληλες 

συνθήκες που πρέπει να επι-

κρατούν στους χώρους εργα-

σίας. 

� Αναγνωρίζουν τη σηµασία του 

ποιοτικού ελέγχου των τροφί-

µων. 

� Κατονοµάζουν τις αλλοιώσεις 

που µπορεί να υποστούν τα 

διάφορα τρόφιµα. 

� Αναγνωρίζουν τους κινδύνους 

στους χώρους εργασίας και 

απαριθµούν τους τρόπους α-

ντιµετώπισής τους. 

� Αντιλαµβάνονται τη σηµασία 

της σωστής ανύψωσης και µε-

ταφοράς των φορτίων µε α-

σφάλεια. 

� Γνωρίζουν τρόπους αντιµετώ-

πισης των πυρκαγιών και τις 

αρχές παροχής Α΄ βοηθειών. 

� ∆ιακρίνουν τις διάφορες ση-

µάνσεις των χώρων εργασίας. 

� Αναφέρουν τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις που πρέπει να 

ισχύουν για ένα καλό εργασι-

ακό περιβάλλον. 
 

 

 

 

 

� Περιγράφουν τις βασικές αρ-

χές οικολογικής ισορροπίας. 

� Αναγνωρίζουν τους φυσικούς 

πόρους της γης και το βαθµό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Αναπτύσσουν σωµατική και 

πνευµατική αντοχή. 

� Αποκτούν ψυχραιµία και οξυ-

δέρκεια. 

� Καλλιεργούν την παρατηρητι-

κότητα και την οργάνωση. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Αποκτούν οικολογική συνεί-

δηση και εντιµότητα. 
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του φυσικού περιβάλλοντος, 

σύµφωνα µε τις κείµενες δια-

τάξεις. 

� Περιγραφή των µέτρων που 

εφαρµόζει η επιχείρηση προ-

κειµένου να εξοικονοµήσει 

ενέργεια και να διαχειριστεί 

σωστά τα διάφορα υλικά που 

χρησιµοποιεί. 

� Επεξήγηση του φιλικού προς 

το περιβάλλον τρόπου διαχεί-

ρισης των απορριµµάτων (α-

νακύκλωση). 
 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 
Προετοιµασία και ∆ιαχεί-
ριση Επισιτιστικών Τµη-
µάτων 
� Καθαρισµός και συντήρηση 

σκευών και εξοπλισµού. 

� Έλεγχος και παρακολούθηση 

αναλώσιµων υλικών. 

� Αποθήκευση και συντήρηση 

πρώτων υλών. 

� Παραλαβή παραγγελιών. 

� Σύνθεση µενού. 

� Οργάνωση σέρβις. 

� Εφαρµογή διαφόρων τρόπων 

σερβιρίσµατος. 

� Εξυπηρέτηση πελατών. 

� ∆ιευθέτηση προβληµάτων και 

καταστάσεων έντασης. 

� Έλεγχος και αξιολόγηση εξυ-

πηρέτησης πελατών. 

� Έκθεση των πλεονεκτηµάτων 

της ελληνικής και µεσογεια-

κής κουζίνας. 

� Σύνθεση µενού. 

� Αναγνώριση τύπων και τρό-

πων παρασκευής κρασιών και 

άλλων οινοπνευµατωδών πο-

τών. 

� Αντιστοίχηση κρασιών και ε-

δεσµάτων. 

� Κατανόηση επιπτώσεων υ-

περβολικής κατανάλωσης οι-

νοπνευµατωδών ποτών στην 

υγεία του ανθρώπου και την 

κοινωνία γενικότερα. 

� Γνώση αλλοιώσεων λόγω κα-

κής αποθήκευσης κρασιών. 

� Κατανόηση λόγων σωστής 

συντήρησης κρασιών. 

� Εκµάθηση και εφαρµογή συ-

εξάντλησής τους. 

� Περιγράφουν τα είδη ρύπαν-

σης. 

� Εφαρµόζουν µέτρα πρόληψης 

και αποτροπής της ρύπανσης 

στην επιχείρηση. 

� ∆ιακρίνουν τις µεθόδους εξοι-

κονόµησης ενέργειας στα 

διάφορα τµήµατα της ξενοδο-

χειακής επιχείρησης. 

� Εφαρµόζουν εναλλακτικές 

µορφές ενέργειας. 
 

 

 

 

 

 

 
� Χρησιµοποιούν το βασικό ε-

ξοπλισµού των επισιτιστικών 

τµηµάτων. 

� Αναγνωρίζουν τις πρώτες ύλες 

και τη χρήση τους. 

� Ενηµερώνονται για την ανα-

τοµία και τον τεµαχισµό των 

κρεάτων και των αλιευµάτων 

που χρησιµοποιούνται στην 

κουζίνα µιας ξενοδοχειακής 

µονάδας. 

� Χειρίζονται µε ευκολία την 

ορολογία των επισιτιστικών 

τµηµάτων. 

� Βοηθούν στην κοστολόγηση, 

την τιµολόγηση και τον έλεγ-

χο των υλικών των επισιτιστι-

κών τµηµάτων. 

� Κατανοούν τη σηµασία δια-

χείρισης αποθεµάτων µε Η/Υ. 

� Συνεργάζονται µε το προσω-

πικό των επισιτιστικών τµη-

µάτων µε σκοπό τη µεγαλύτε-

ρη δυνατή απόδοση της επι-

χείρησης και την επίλυση τυ-

χόν προβληµάτων. 

� Κατανοούν τις σύγχρονες τά-

σεις της µαγειρικής τέχνης. 

� Απαριθµούν τα ελληνικά και 

ευρωπαϊκά κρασιά κατά περι-

οχή. 

� Συνδυάζουν τη στολή και την 

εµφάνιση του προσωπικού µε 

τους κανόνες της υγιεινής και 

ασφάλειας. 

� Συµβάλουν στην καλή λει-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Αποκτούν αυτοπεποίθηση ό-

σον αφορά τη διαχείριση των 

επισιτιστικών τµηµάτων. 

� Γίνονται διαλλακτικοί, ευέλι-

κτοι και προσαρµοστικοί. 

� Καλλιεργούν τη δηµιουργική 

αντίληψη και τη διαπροσωπι-

κή επικοινωνία. 

� Αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες. 

� Αναπτύσσουν την προφορική 

και γραπτή επικοινωνία όχι 

µόνο στην ελληνική αλλά και 

στην αγγλική γλώσσα. 
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στηµάτων διασφάλισης ποιό-

τητας και ποιοτικού ελέγχου 

(HACCP – ISO). 

� Ανάπτυξη επικοινωνιακής ι-

κανότητας στην Αγγλική 

γλώσσα. 

� Σύσταση και έκδοση λογα-

ριασµού πελατών. 

� Κλείσιµο ταµείου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γνωστικό αντικείµενο: 
∆ιοργάνωση εκδηλώσεων 
� Σχεδιασµός και οργάνωση δι-

αφόρων εκδηλώσεων και ca-

tering. 

� Σύνταξη συµφωνητικού εκδή-

λωσης µεταξύ πελάτη και ξε-

νοδοχειακής επιχείρησης. 

� Στάδια προγραµµατισµού ερ-

γασιών των εκδηλώσεων. 

� Σύνθεση προσωπικού. 

� Είδη µπουφέ. 

� Παρασκευές κρύου και ζε-

στού µπουφέ. 

� Τρόπος παρουσίασης παρα-

σκευών και διακοσµητικών 

στοιχείων. 

� Επιλογή οινοπνευµατωδών 

ποτών, αναψυκτικών και φυ-

σικών χυµών. 

� ∆ιαρρύθµιση αίθουσας και 

τοποθέτηση οπτικοαουστικού 

εξοπλισµού. 

� Σερβίρισµα εδεσµάτων και 

ποτών. 

� Τήρηση εντύπων µαζικών εκ-

δηλώσεων. 

� Έκδοση λογαριασµού. 

 

 

 

 

 

τουργία του τµήµατος προµη-

θειών και στην οργάνωση και 

λειτουργία των επισιτιστικών 

τµηµάτων του ξενοδοχείου. 

� Αναπτύσσουν την ικανότητα 

κατανόησης ανθρώπων που 

προέρχονται από διαφορετικό 

εθνικό, κοινωνικό και πολιτι-

στικό περιβάλλον. 

� Εξοικειώνονται µε την κατα-

νόηση και την παραγωγή 

προφορικού και γραπτού λό-

γου στην Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

� Χρησιµοποιούν σύγχρονο λο-

γισµικό Η/Υ που αφορά στην 

παρακολούθηση παραγγελιών, 

στην εξεργασία κειµένων, στη 

σύνταξη λογιστικών φύλλων 

και πινάκων, καθώς και στη 

σύνταξη και έκδοση λογαρια-

σµών. 

 

 
� Ξεχωρίζουν τους διάφορους 

τύπους µαζικών εκδηλώσεων 

εστίασης. 

� Περιγράφουν τη διαδικασία 

συµφωνίας-σύµβασης µεταξύ 

πελάτη και επιχείρησης. 

� Ταξινοµούν τα εδέσµατα και 

τον εξοπλισµό ενός µπουφέ. 

� Περιγράφουν τη σύνθεση του 

προσωπικού των µαζικών εκ-

δηλώσεων εστίασης. 

� Χρησιµοποιούν σύγχρονο λο-

γισµικό Η/Υ που αφορά στην 

παρακολούθηση και τη διορ-

γάνωση εκδηλώσεων, στη δι-

αχείριση ηλεκτρονικού ταχυ-

δροµείου (για αποστολή και 

λήψη µηνυµάτων και συνηµ-

µένων αρχείων σχετικών µε 

την οργάνωση των εκδηλώ-

σεων), στην επεξεργασία κει-

µένων, στη σύνταξη λογιστι-

κών φύλλων και πινάκων για 

τη σύσταση του µπουφέ, κα-

θώς και στη σύνταξη και έκ-

δοση λογαριασµών. 

� Τηρούν τα έντυπα των εκδη-

λώσεων. 

� Χρησιµοποιούν µε ασφάλεια 

τον εξοπλισµό του catering. 

� Οργανώνουν υπηρεσίες cater-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Αποκτούν προσαρµοστικότη-

τα και ευελιξία. 

� Αναπτύσσουν την ικανότητα 

διαπραγµάτευσης, οργάνωσης 

και προγραµµατισµού. 

� Συµβάλλουν στη λήψη απο-

φάσεων. 
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Προετοιµασία Τµήµατος 
Ορόφων 
� Κατανόηση της σηµασίας του 

τµήµατος των ορόφων στο 

ρόλο του καθαρού και υγιει-

νού περιβάλλοντος στην ξε-

νοδοχειακή επιχείρηση. 

� Παρουσίαση όλων των λει-

τουργιών και των προσφερό-

µενων υπηρεσιών του τµήµα-

τος. 

� Απόκτηση των απαραίτητων 

επαγγελµατικών γνώσεων και 

ανάπτυξη τεχνικών και προ-

σωπικών δεξιοτήτων για την 

παροχή των υπηρεσιών στο 

τµήµα των Ορόφων. 

� Αντίληψη της σπουδαιότητας 

της οµαδικής εργασίας. 

� Ανάπτυξη ικανότητας διαπρο-

σωπικών σχέσεων. 

� Γνώση των γενικών αρχών δι-

ακόσµησης του ξενοδοχείου. 

ing. 

 

 
� Περιγράφουν συνοπτικά το 

ρόλο και τις βασικές αρµοδιό-

τητες του τµήµατος των Ορό-

φων στην ξενοδοχειακή επι-

χείρηση. 

� Κατονοµάζουν το προσωπικό 

των Ορόφων και περιγράφουν 

τα βασικά καθήκοντα του. 

� Ακολουθούν τους βασικούς 

κανόνες εµφάνισης, συµπερι-

φοράς και προσωπικής υγιει-

νής. 

� Συντάσσουν και διεκπεραιώ-

νουν (χειρόγραφα και ηλε-

κτρονικά) εκθέσεις, αναφορές 

και κάθε είδους έντυπα. 

� Αντιλαµβάνονται τη σπου-

δαιότητα της σωστής συνερ-

γασίας µε τα άλλα τµήµατα 

της ξενοδοχειακής επιχείρη-

σης. 

� Χειρίζονται το ηλεκτρονικό 

σύστηµα καρτών-κλειδιών και 

αναγνωρίζουν τα κλειδιά των 

δωµατίων. 

� Προσδιορίζουν τις βασικές 

αρµοδιότητες και το βασικό 

εξοπλισµό της λινοθήκης και 

του πλυντηρίου. 

� Περιγράφουν τα δωµάτια της 

επιχείρησης (εγκαταστάσεις, 

επίπλωση, ιµατισµός, σκεύη). 

� Περιγράφουν έναν τυπικό ό-

ροφο ξενοδοχείου. 

� Εξηγούν το µηχανισµό της 

χηµικής απολύµανσης και τις 

περιπτώσεις που χρησιµοποι-

είται. 

� Προσδιορίζουν τα χαρακτηρι-

στικά των υλικών καθαριότη-

τας και επιλέγουν το κατάλ-

ληλο σε κάθε περίπτωση. 

� Προσδιορίζουν τη διαδικασία 

προµήθειας, ελέγχου, µετα-

τροπής ή καταστροφής του 

ιµατισµού. 

� Γνωρίζουν τον κύκλο εργα-

σιών του ιµατισµού (παράδο-

ση, πλύση, διαλογή, στέγνω-

µα, σιδέρωµα και παραλαβή). 

� ∆ιακρίνουν τα είδη των υφα-

σµάτων του ιµατισµού. 

 

 
� Αναπτύσσουν την αυτοπει-

θαρχία, τη σωµατική και 

πνευµατική αντοχή. 

� Καλλιεργούν την παρατηρητι-

κότητα, την εχεµύθεια και τη 

διακριτικότητα. 

� Γίνονται συνεργάσιµοι και 

υπάκουοι. 

� ∆ιεκπεραιώνουν και διευκο-

λύνουν τις εργασίες µεταξύ 

των διαφόρων τµηµάτων της 

επιχείρησης. 
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� Ελέγχουν και εντοπίζουν τις 

βλάβες στου χώρους της ξε-

νοδοχειακής επιχείρησης. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ 

 
Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρ-

κεια της µαθητείας – πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. 
 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 
Προετοιµασία Τµήµατος 
Κρατήσεων 

� Επεξεργασία εγγυηµένων και 

µη εγγυηµένων κρατήσεων. 

� Ενηµέρωση πλάνου κρατήσε-

ων (χειρόγραφου και ηλε-

κτρονικού). 

� ∆ιεκπεραίωση αλληλογραφί-

ας. 

� Παρακολούθηση προκαταβο-

λών και συµβολαίων Allot-

ment. 

� Ενηµέρωση Booking Position 

µε βάση τις Forecasts. 

� Παρακολούθηση προµηθειών 

των ταξιδιωτικών γραφείων. 

� Απολογισµός της συνεργασί-

ας µε τα διάφορα ταξιδιωτικά 

γραφεία και τους διοργανωτές 

των διαφόρων εκδηλώσεων. 

� Στοχευµένη χρήση των µεθό-

δων πληροφόρησης και επι-

κοινωνίας µεταξύ πελατών και 

TOUR OPERATORS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Κατανοούν και χειρίζονται 

την κατάλληλη ορολογία του 

κάθε τύπου κράτησης. 

� Ζητούν από τους πελάτες τις 

κατάλληλες εγγυήσεις ανάλο-

γα µε τον τύπο κράτησης. 

� ∆ιαχειρίζονται σωστά µία 

Rooming list ή Voucher. 

� Χρησιµοποιούν τους βασι-

κούς όρους ενοικίασης δωµα-

τίων. 

� Υπολογίζουν τη δύναµη, τη 

δυναµικότητα και την πληρό-

τητα του ξενοδοχείου. 

� ∆ιακρίνουν όλους τους τύ-

πους δωµατίων. 

� Βοηθούν στο τµήµα κρατή-

σεων του ξενοδοχείου και χει-

ρίζονται τον σύγχρονο εξο-

πλισµό του. 

� ∆ιακρίνουν τις κατηγορίες πε-

λατών και τις κυριότερες πη-

γές προέλευσής τους. 

� Χρησιµοποιούν µε ευχέρεια 

την ονοµατολογία των τύπων 

δωµατίων (Superior, connect-

ing rooms, executive κλπ). 

� Κατανοούν το θεσµικό πλαί-

σιο σύναψης συµβολαίων 

(π.χ. Allotment, commitment). 

� Αναγνωρίζουν τις περιπτώσεις 

όπου προβλέπονται προσαυ-

ξήσεις και εκπτώσεις. 

� Κατανοούν τη διαδικασία κα-

θορισµού τιµών και τη σύν-

θεση του ξενοδοχειακού 

προϊόντος. 
� Υπολογίζουν τους διάφορους 

τρόπους χρέωσης µιας διανυ-

κτέρευσης. 

� Κατανοούν τη συµψηφιστική 

διαδικασία µεταξύ οριστικής 

κράτησης και booking posi-

tion. 

 

 

 
 

� ∆ιεκπεραιώνουν και διευκο-

λύνουν τις εργασίες µεταξύ 

των διαφόρων τµηµάτων της 

επιχείρησης. 

� Αποκτούν µαθηµατική ευ-

στροφία και συνδυαστική 

σκέψη. 

� Γίνονται αυτόνοµοι και ανε-

ξάρτητοι. 

� Αναπτύσσουν ευχέρεια στη 

χρήση ξενοδοχειακών προ-

γραµµάτων µέσω Η/Υ. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 
Προετοιµασία Τµήµατος 
Υποδοχής (Front Office) 
και Τήρησης Λογαριασµών 
Πελατών (Main Courante) 
� ∆ιεκπεραίωση Pre allocation. 

� Πραγµατοποίηση Check in. 

� Καταχώρηση χρεωστικών κι-

νήσεων. 

� Πραγµατοποίηση Check Out. 

� Καταχώρηση Passants. 

� Παρακολούθηση, εξόφληση 

και έκδοση λογαριασµών. 

� Πραγµατοποίηση Night Audit 

(κλεισίµατος ηµέρας). 

� Παρακολούθηση και εξόφλη-

ση Χρεωστών. 

� Πραγµατοποίηση αντιλογι-

σµών και έκδοση διαφόρων 

τύπων τιµολογίου. 

� Παρακολούθηση και έκδοση 

συγκεντρωτικών καταστάσε-

ων τµηµάτων. 

� Κλείσιµο ταµείου και έκδοση 

ταµειακής κατάστασης. 

� ∆ιορθώσεις σε λάθη κλεισί-

µατος. 

� Μετατροπή συναλλάγµατος. 

� Παραλαβή τιµαλφών. 

� ∆ιαχείριση µηνυµάτων και 

τηλεφωνικού κέντρου. 

� Τήρηση Ιστορικού Πελατών 

και Βιβλίου Εντυπώσεων. 

� Συνεργασία µε τα άλλα τµή-

µατα της ξενοδοχειακής επι-

χείρησης για την επίλυση 

προβληµάτων και παραπόνων 

των πελατών. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Χρησιµοποιούν ανάλογο ξε-

νοδοχειακό πρόγραµµα Η/Υ 

για τη διαχείριση των κρατή-

σεων. 
 

 
� Αντιλαµβάνονται τη θέση που 

κατέχει και το ρόλο που δια-

δραµατίζει το τµήµα του Front 

Office στη λειτουργία και την 

οργάνωση µιας ξενοδοχειακής 

επιχείρησης. 

� Αναγνωρίζουν και περιγρά-

φουν τις εγκαταστάσεις και 

τον εξοπλισµό του Front Of-

fice. 

� Περιγράφουν τη σύνθεση, τα 

βασικά προσόντα και τα κα-

θήκοντα του προσωπικού του 

τµήµατος. 

� ∆ιαπραγµατεύονται µε τους 

πελάτες τη σωστή πώληση 

των δωµατίων και των λοιπών 

υπηρεσιών της ξενοδοχειακής 

επιχείρησης. 

� Καταρτίζουν διάφορα είδη 

βραχυχρόνιων και µακροχρό-

νιων προβλέψεων. 

� Συνεργάζονται µε την Προϊ-

σταµένη Ορόφων για την κα-

λύτερη διαχείριση τόσο των 

δωµατίων όσο και τον διαφό-

ρων προβληµάτων που απα-

σχολούν τους πελάτες κατά τη 

διαµονή τους στην ξενοδοχει-

ακή επιχείρηση. 

� Κατανοούν τη σπουδαιότητα 

της εµφάνισης και της καλής 

συµπεριφοράς του προσωπι-

κού του τµήµατος αλλά και 

την αξία που έχει η καλή πρώ-

τη εντύπωση του πελάτη στη 

συνέχιση της παραµονής του 

στο κατάλυµα. 

� Συµπληρώνουν τα απαιτούµε-

να έντυπα, βιβλία και πλάνα. 

� Αναλύουν τη σηµασία και τη 

χρησιµότητα του Ιστορικού 

Πελατών ως εργαλείο Market-

ing και προώθησης των πω-

λήσεων. 

� Εκτελούν εργασίες για τις α-

φίξεις και τις αναχωρήσεις 

µεµονωµένων και groups πε-

λατών, παρέχοντας υπηρεσίες 

 

 

 

 

 

 
� Αναπτύσσουν ηγετικές, προ-

γραµµατιστικές και οργανωτι-

κές ικανότητες. 

� Επιλύουν προβλήµατα και 

λαµβάνουν αποφάσεις. 

� Εµπνέουν εµπιστοσύνη και 

λειτουργούν αυτόνοµα. 

� Προσέχουν την εµφάνισή τους 

και την ατοµική τους καθα-

ριότητα. 

� Συµπεριφέρονται µε ευγένεια, 

χαµόγελο και αυτοπεποίθηση. 

� Είναι διακριτικοί και εχέµυ-

θοι. 

� Επιδεικνύουν ψυχραιµία και 

ορθολογική σκέψη. 
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υψηλού επιπέδου. 
� Ενηµερώνουν τους λογαρια-

σµούς των πελατών. 

� Προβαίνουν σε κάθε είδους 

καταχωρήσεις στο Ισοζύγιο 

Ηµερήσιας Κίνησης Πελατών 

(Main Courante). 

� Εισπράττουν χρήµατα και α-

ποδέχονται πιστωτικές κάρτες 

για την είσπραξη προκαταβο-

λών ή την εξόφληση λογαρια-

σµών. 

� Παρακολουθούν τους χρεώ-

στες. 

� Μαθαίνουν να κάνουν σωστές 

συναλλαγές σε συνάλλαγµα 

και τηρούν τα απαραίτητα βι-

βλία για την αγορά συναλ-

λάγµατος. 

� ∆ιαχειρίζονται ταξιδιωτικές 

επιταγές. 

� Εκτελούν εργασίες ελέγχου 

και άλλες εργασίες που λαµ-

βάνουν χώρα κατά τη διάρ-

κεια του νυχτερινού κλεισίµα-

τος (Night Audit). 

� Συµµετέχουν στη διενέργεια 

απογραφής και στην κατάρτι-

ση προϋπολογισµού. 

� ∆ιεκπεραιώνουν κάθε είδους 

αλληλογραφία και απόδοση 

µηνυµάτων στους πελάτες. 

� Γνωρίζουν τον τρόπο µε τον 

οποίο εκτελείται η µεταφορά 

των πελατών και των απο-

σκευών τους από και προς το 

σηµείο άφιξης τους. 

� Εξυπηρετούν τους πελάτες µε 

εχεµύθεια, διακριτικότητα και 

ευγένεια. 

� Προσδιορίζουν και χρησιµο-

ποιούν τα διάφορα συστήµατα 

φύλαξης τιµαλφών που χρη-

σιµοποιεί η εκάστοτε ξενοδο-

χειακή επιχείρηση. 

� Κατανοούν και διαχειρίζονται 

την ιδιαιτερότητα της έκτα-

κτης αναχώρησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΑΕ∆ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Γνωστικό αντικείµενο: 
Εφαρµογές Η/Υ στην Ξε-
νοδοχειακή Επιχείρηση 
� Συνειδητοποίηση του ότι είναι 

απαραίτητη η άριστη γνώση 

ενός ξενοδοχειακού προγράµ-

µατος (π.χ. Protel, ErmisWin, 

Alexandros) προκειµένου να 

εργαστούν στο τµήµα της Υ-

ποδοχής ή της Τήρησης Λο-

γαριασµών Πελατών (Main 

Courante). 

� Αντίληψη της διευκόλυνσης 

που παρέχει η εκτέλεση εργα-

σιών µέσω του Η.Υ. 

� Άριστη γνώση του ξενοδοχει-

ακού προγράµµατος. 

 

 

 

 

� Κατανοούν ότι το µηχανο-

γραφηµένο σύστηµα είναι 

γρήγορο και εξυπηρετικό στις 

εργασίες της Υποδοχής και 

της Main Courante. 

� Γνωρίζουν τα ξενοδοχειακά 

προγράµµατα που υπάρχουν 

στην αγορά. 

� Εκτελούν εργασίες καταχώ-

ρησης: 

- τιµοκαταλόγων 

- συνεργαζόµενων πρακτο-

ρείων και εταιριών 

- συµβολαίων Allotment 

- διαφόρων ειδών κράτησης 

- διαφόρων ειδών άφιξης 

- διαφόρων αλλαγών 

- χρεωστικών κινήσεων 

στους λογαριασµούς των 

πελατών 

- µετρητών τµηµάτων (pas-

sants) 

- διαφόρων ειδών αναχώ-

ρησης 

- έκδοσης λογαριασµών 

- χρεωστών 

- εξόφλησης χρεωστών 

- κλεισίµατος ηµέρας 

(Night Audit). 

� Παρακολουθούν τις κινήσεις 

των P.O.S. (Point of Sales). 

� Εκτυπώνουν ενηµερωτικές 

καταστάσεις διαφόρων τµη-

µάτων (Housekeeping report, 

Forecasts, Booking position 

κ.ά.). 
 

 

 

 
� Αναπτύσσουν ευχέρεια στη 

χρήση ξενοδοχειακών προ-

γραµµάτων µέσω Η/Υ. 

� Ανταποκρίνονται στις διαρ-

κώς µεταβαλλόµενες κοινωνι-

κοοικονοµικές συνθήκες της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης. 

� Επιδιώκουν τη δια βίου µάθη-

ση. 

� Αποκτούν αυτοεκτίµηση και 

δυνατή προσωπικότητα. 

� Επιλύουν προβλήµατα µε ψυ-

χραιµία, διπλωµατία και διο-

ρατικότητα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


