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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

Γενική περιγραφή 

1.  Εισαγωγή 

- Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

- Το Τμήμα Περιβάλλοντος 

- Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας  
- Το Τμήμα Γεωγραφίας 
 
2. Απομενόμενος Ακαδημαικός Τίτλος 
 

3. Προυποθέσεις Εισαγωγής 

 

4. Εκπαιδευτικοί και επαγγελματικοί στόχοι 

 

5. Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές 
 
6. Διάγραμμα Μαθημάτων του προγράμματος σπουδών με πιστωτικές 
μονάδες (60 ανά έτος) 
 
7. Τελικές Εξετάσεις 
 
8. Κανονισμοί εξετάσεων και αξιολόγησης/βαθμολόγησης 
 
- Εκπαιδευτική Διαδικασία  
 
- Βαθμός Διπλώματος 
 

- Η Διπλωματική εργασία 

 
9.    Συντονιστής E.C.T.S. του Τμήματος 

 

10.  Παραρτήματα 

- Κανονισμός Βιβλιοθήκης 

- Γενικές Οδηγίες Εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας 
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Χρήσιμες πληροφορίες 

 

Διευθυντής ΔΠΜΣ:  

Καθηγητής κ. Δημήτριος Λαγός 

Email: d.lagos@aegean.gr 

Τηλ.: 22710-35321 

 

 

Γραμματεία φοιτητών:  

Μαρία Σταθάκου 

Υπεύθυνη Γραμματείας 

Email: mstath@aegean.gr 

Τηλ.:22710-35322 

Φαξ: 22710-35399 

 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Μιχαήλ Λιβανού 54 

82100, Χίος 

 

 

Βιβλιοθήκη: 22710-35030  

Γραφείο φοιτητικής μέριμνας: 22710-35025 

E-mail: post_grad_tourism@aegean.gr, mstath@aegean.gr 

Website: www.chios.aegean.gr/tourism 
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Με δεδομένο τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του τουριστικού φαινομένου και τον 
αντίστοιχα διεπιστημονικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και έρευνας σε θέματα 
σχεδιασμού, διοίκησης και πολιτικής, το ΠΜΣ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική 
του Τουρισμού»  παρέχει ένα ολοκληρωμένο  πρόγραμμα  εκπαίδευσης, το οποίο 
επικεντρώνεται στα ακόλουθα πεδία: 

 Στην έρευνα (κοινωνική, ανθρωπολογική, στατιστική) στον Τουρισμό. 

 Στο σχεδιασμό του τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 Στην ανάλυση του τρόπου διοίκησης λειτουργίας των τουριστικών 
επιχειρήσεων. 

 Στις μεθόδους προώθησης και πωλήσεων των τουριστικών προϊόντων. 

 Στη διερεύνηση των βασικών παραμέτρων της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. 

 Στην ανάδειξη των εφαρμογών της πληροφορικής στον τουρισμό. 

 Στον προσδιορισμό των κυριότερων παραμέτρων συγκρότησης της τουριστικής 
πολιτικής. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεπιστημονική προσέγγιση του τουρισμού και των 
οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτισμικών διαστάσεών του. Η 
προσέγγιση αυτή διασφαλίζεται από τη συνεργασία στην οργάνωση και λειτουργία 
του ΠΜΣ, τεσσάρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 
Ιστορίας. 
 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική 
του Τουρισμού» ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο 
εξάμηνα  (Α΄& Β’) περιλαμβάνουν υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων 
και των λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ενώ κατά τη διάρκεια του Γ’ 
εξαμήνου εκπονείται η διπλωματική εργασία. Η διάρκεια εκπόνησης της 
διπλωματικής εργασίας μπορεί να παραταθεί ένα εξάμηνο ακόμη, μετά από 
αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη αίτηση του μεταπτυχιακού 
φοιτητή, προς την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), μπορεί να δοθεί έγκριση 
για αναστολή φοίτησης διάρκειας ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια της αναστολής 
φοίτησης, αίρεται η ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και αναστέλλονται όλα 
τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.  
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Τα τμήματα που συνεργάζονται με το ΔΠΜΣ είναι τα ακόλουθα: 
 

 Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.) άρχισε να λειτουργεί σε προπτυχιακό 
επίπεδο το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1985-86. Το Τ.Δ.Ε. ανέπτυξε 
σταδιακά μορφές εκπαιδευτικής λειτουργίας και θεσμούς με καινοτομικό 
χαρακτήρα για την ελληνική ακαδημαϊκή πραγματικότητα. Πρόκειται για το θεσμό 
του Συμβούλου Σπουδών (1985), της Θερινής Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών 
(1986), της Επιτροπής Σύνδεσης του Πανεπιστημίου με τις Επιχειρήσεις (1990), τις 
εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό και τη διοργάνωση εβδομαδιαίων διαλέξεων με ομιλητές στελέχη 
επιχειρήσεων. Μεταξύ των στόχων των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τ.Δ.Ε. 
είναι και η δημιουργία νέας γνώσης, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για την 
αναβάθμιση του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος της περιφέρειας και 
τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της. Το 
Τμήμα αναπτύχθηκε δυναμικά τα τελευταία χρόνια και διαθέτει  τα  Εργαστήρια 
«Ποσοτικών Μεθόδων», «Τουριστικών Ερευνών και Μελετών», «Εφαρμογής των 
Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Πολυμορφική και Εξ 
αποστάσεων Εκπαίδευση και Κατάρτιση», «Logistics και Προτυποποίηση 
Επιχειρησιακών Συστημάτων», δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και ένα 
σημαντικό αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. 

 

 Το Τμήμα Περιβάλλοντος 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος δέχθηκε το 1986 τους πρώτους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές, απόφοιτους άλλων ΑΕΙ της χώρας, και το 1987 τους πρώτους 
προπτυχιακούς φοιτητές. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το Τμήμα επέδειξε ένα 
ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης, με συνεχώς αυξανόμενο αριθμό φοιτητών και 
αποφοίτων και διευρυνόμενη υλικοτεχνική υποδομή. Το Τμήμα Περιβάλλοντος 
είναι το μόνο Τμήμα ελληνικού ΑΕΙ που έχει ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό 
αντικείμενο το περιβάλλον στην ολότητά του. Καινοτόμο στην εκπαιδευτική και 
ερευνητική του δράση, παράγει, με έδρα τη Μυτιλήνη, ένα ερευνητικό έργο που 
καλύπτει τόσο τον χώρο του Αιγαίου, όσο και το σύνολο της χώρας. Παράλληλα, 
επιδιώκει να λειτουργήσει ως δυναμικός πολιτισμικός και πνευματικός παράγοντας 
στην υπέρβαση της απομόνωσης των νησιών του Αιγαίου και ως μοχλός τοπικής 
ανάπτυξης. 

 

 Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας  

 
Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, το οποίο υποστηρίζει 
πολύπλευρες και διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μελέτη των κοινωνικών, 
ιστορικών και πολιτισμικών όψεων της ανθρώπινης δράσης, άρχισε να λειτουργεί, 
σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, το ακαδημαϊκό έτος 1987-88 και σε 
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προπτυχιακό, το 1988-89. Το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος με τίτλο «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» έχει ως αντικείμενο τη 
διεπιστημονική μελέτη των σύγχρονων και ιστορικών κοινωνιών και πολιτισμικών 
συστημάτων και απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε δύο κατευθύνσεις, 
την ανθρωπολογική και την ιστορική. Στο Τμήμα λειτουργεί επίσης, το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές 
Προσεγγίσεις» το οποίο ασχολείται με τη διερεύνηση του φύλου ως αναλυτικού 
εργαλείου για την πληρέστερη κατανόηση ζητημάτων που σχετίζονται με την 
πολιτική, την οικονομία, την υγεία, την εκπαίδευση, τη γλώσσα και την τέχνη.  

 
 Το Τμήμα Γεωγραφίας 
 
Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί στη Μυτιλήνη, στο 
νησί της Λέσβου. Είναι το πρώτο Τμήμα Γεωγραφίας στην Ελλάδα. Θεσμοθετήθηκε 
το 1989 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995.  Στόχος του 
Τμήματος είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπτυχιακής και 
μεταπτυχιακής παιδείας στη Γεωγραφία που να παρακολουθεί και να 
ανταποκρίνεται τόσο στις διεθνείς εξελίξεις σ’ αυτή την επιστημονική περιοχή όσο 
και στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της μελέτης των χωρικών προβλημάτων 
στην Ελλάδα και του ρόλου της στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου και της 
Ευρώπης.  Το Τμήμα Γεωγραφίας διαθέτει πλήρες Πρόγραμμα Προπτυχιακών 
Σπουδών που διαρκώς προσαρμόζεται στις επιστημονικές και επαγγελματικές 
απαιτήσεις του κλάδου. Από το 2005 έως σήμερα λειτουργεί το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» ενώ 
συμμετέχει επίσης στα Διατμηματικά ΠΜΣ «Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» και 
«Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού". Λειτουργεί επίσης οργανωμένο 
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στη Γεωγραφία. Στο Τμήμα Γεωγραφίας 
λειτουργούν οργανωμένα εργαστήρια για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της 
έρευνας.  Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια είναι τα ακόλουθα: το Εργαστήριο 
Γεωπληροφορικής, το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας, και το Εργαστήριο 
Ανθρωπογεωγραφίας και Χωρικού Σχεδιασμού. 
 
 
2. ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 
 
 
Ο ακαδημαϊκός τίτλος που προσφέρει το Διατμηματικό ΠΜΣ είναι ένα 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης επιπέδου (Master) στο «Σχεδιασμό, Διοίκηση 
και Πολιτική του Τουρισμού» σε δύο κατευθύνσεις. Την κατεύθυνση της 
Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης και την κατεύθυνση της Διοίκησης Φιλοξενίας 
(Hospitality). 
 
 
3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
 

http://tourism-pms.aegean.gr/
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Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης δέχεται ετησίως  έως πενήντα 
φοιτητές (25 φοιτητές ανά κατεύθυνση).  Γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και 
συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, σύμφωνα με τον 
Ν.2083/1992, πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της 
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.    

Η επιλογή γίνεται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:  
α) γενική βαθμολογία του πτυχίου  

β) επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση 

γ) αποδεδειγμένη επάρκεια Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας  

δ) προηγούμενη ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα 

ε) συστατικές επιστολές  

στ) προσωπική συνέντευξη και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα        
του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύονται με δικαιολογητικά.  

 

Η δημοσίευση της προκήρυξης και η συγκέντρωση των υποψηφιοτήτων 
πραγματοποιούνται στο τέλος του εαρινού εξαμήνου κάθε χρόνου. Η διαδικασία 
επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται μέχρι τον Σεπτέμβριο, 
οπότε και ανακοινώνεται ο πίνακας των επιτυχόντων και των επιλαχόντων. Οι 
επιτυχόντες οφείλουν να εγγραφούν στο ΔΠΜΣ εντός καθορισμένου χρονικού 
διαστήματος που καθορίζεται σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ. Μετά την παρέλευση 
του χρονικού αυτού διαστήματος ειδοποιούνται κατά σειρά οι επιλαχόντες, 
προκειμένου να καλύψουν τυχόν κενές θέσεις. Ο πίνακας των επιλαχόντων ισχύει 
μόνον για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. 
 
Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινάει κάθε χρόνο την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 
Αυγούστου του επομένου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους 
διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό-εαρινό) Η έναρξη, η λήξη και οι 
εξεταστικές περίοδοι των εξαμήνων καθορίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων 
οργάνων. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και το 
μέγιστο τρεις εβδομάδες για εξετάσεις. 
 
H εγγραφή των πρωτοεισαγομένων φοιτητών γίνεται με την κατάθεση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου εισαγωγής, σε 
ημερομηνίες και με  διαδικασίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του 
ΔΠΜΣ.  
Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται ένας επιβλέπων από την ΕΔΕ ο οποίος έχει 
την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του 
μεταπτυχιακού φοιτητή. 

 
 
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
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Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που επιτυγχάνονται μέσα από το Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτουν το σύνολο των αντικειμένων που συνθέτουν το 
βασικό κορμό γνώσης των επιστημών του Τουριστικού Σχεδιασμού, της 
Τουριστικής Διοίκησης και της Πολιτικής του Τουρισμού, προσφέροντας μαθήματα 
υψηλής ποιότητας. Στην κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται φοιτητοκεντρικά 
συστήματα, ενεργές μέθοδοι διδασκαλίας, αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, αλλά και δράσεις σύνδεσης της διδασκαλίας με την τουριστική 
παραγωγή και κατανάλωση, καθώς και με την τουριστική έρευνα. 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του 
Τουρισμού» έχει συνεκτικότητα και λειτουργικότητα και βασίζεται στη 
διαπίστωση, ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις εκφράζουν τις ανάγκες της κοινωνίας 
και  αντιμετωπίζουν διαρκώς νέες προκλήσεις στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
των δραστηριοτήτων τους. Οι προκλήσεις αυτές σχετίζονται άμεσα με τους 
επαγγελματικούς στόχους των αποφοίτων και τις επιπτώσεις της σταδιακής 
ολοκλήρωσης των αγορών και των οικονομιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
δεκαετιών.  
 
Η πρόκληση ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι να ισορροπήσει 
μεταξύ της παραδοσιακής επιστήμης της διοίκησης, του προσφάτως 
διαμορφωμένου χώρου και των αλλαγών που έρχονται. Αυτό δημιουργεί την 
ανάγκη θέσπισης διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης του προγράμματος 
σπουδών ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας 
 
 
5. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΠΟΥΔΕΣ 
 
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού», παρέχει τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό σχετικό με το γνωστικό πεδίο του τουρισμού. 
 
 
6.  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ  
     ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (60 ΑΝΑ ΕΤΟΣ) 
 
 
Το διάγραμμα των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(πρόγραμμα μαθημάτων) έχει ως ακολούθως, ανά προσφερόμενη κατεύθυνση:  
 
 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (πρόγραμμα μαθημάτων)  
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις δύο κατευθύνσεις: 
 
1.  Ποσοτικές Μέθοδοι  
2.  Τουριστική Οικονομική  
3.  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων  
4.  Μάρκετινγκ στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία  
5.  Κοινωνιολογία του Τουρισμού 
6.  Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας  
 
Μαθήματα επιλογής και για τις δύο κατευθύνσεις: 
 
1. Διοίκηση Υπηρεσιών στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία 
2. Γεωγραφία του Τουρισμού   
3. Τουρισμός και Μεταφορές   
 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα τρία μαθήματα επιλογής. 
 
 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις 2 κατευθύνσεις: 
 
1.   Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική  
2. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό  
3. Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού  
 
Κατεύθυνση «Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης» 
 
Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης: 
 
1. Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό  
2. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός  
3. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  
 
Μαθήματα επιλογής: 
 
1.  Ανθρωπολογία του Τουρισμού  
2.  Το Πολιτιστικό Προϊόν στον Τουρισμό  
 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής. 
 
Κατεύθυνση «Διοίκηση Φιλοξενίας-Hospitality» 
 
Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης: 
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1.   Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων  
2.   Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων  
3.   Ηλεκτρονικό Επιχειρείν για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας  
 
Μαθήματα επιλογής: 
 
1.  Διοίκηση Λειτουργιών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας  
2.  Στρατηγικό Μάνατζμεντ για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας   
 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής. 
 
 

 
Β΄ Έτος 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Διπλωματική Εργασία. 

Οι σπουδές στο ΔΠΜΣ ολοκληρώνονται με την επιτυχή περάτωση των μαθημάτων 
(παρακολούθηση και εξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω), με τα οποία ο 
φοιτητής συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον 48  διδακτικές μονάδες ή 90 πιστωτικές 
μονάδες (ECTS),  που αναλύονται ως εξής:  
 36 δ.μ. ή 54 π.μ. από  υποχρεωτικά μαθήματα   
 6 δ.μ. ή 6 π.μ. από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα,  
 6 δ.μ. ή 30 π.μ. από τη διπλωματική εργασία. 
 
Σημειώνεται ότι κάθε υποχρεωτικό μάθημα αντιστοιχεί σε 3 εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας και σε 4,5 πιστωτικές μονάδες και κάθε μάθημα επιλογής αντιστοιχεί 
σε 3 πιστωτικές μονάδες. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 
πιστωτικές μονάδες. 
 
 
7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  (Έλεγχος Επιδόσεων -  εξεταστικές περίοδοι-εξετάσεις) 
 
 
Οι εξεταστικές περίοδοι του ΔΠΜΣ είναι τρεις: του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, του 
Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου και διαρκούν το μέγιστο τρεις εβδομάδες. Οι 
ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξεταστικών περιόδων αποφασίζονται από τη 
ΕΔΕ,  στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της εκπαιδευτικής λειτουργίας 
του ΔΠΜΣ. 
 
Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα εξετάζεται, σε τελική εξέταση, στο τέλος του εξαμήνου 
κατά το οποίο διδάχθηκε.  
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Ο Φοιτητής θεωρείται ότι έχει επιτύχει σε ένα μάθημα, εφ' όσον η τελική 
βαθμολογία του σε αυτό είναι ίση ή μεγαλύτερη του 5 σε κλίμακα από 0 έως 10.  
Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής μπορεί να επανεξεταστεί κατά την 
επαναληπτική εξεταστική περίοδο, τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου. Σε περίπτωση 
όπου κάποιος φοιτητής αποτύχει εκ νέου (στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο 
του Σεπτεμβρίου) σε ένα μόνο μάθημα, τότε ο φοιτητής έχει το δικαίωμα εμβόλιμης 
εξέτασης. Όταν η αποτυχία αφορά δύο ή τρία μαθήματα τότε ο φοιτητής 
υποχρεούται να εγγραφεί πάλι στα συγκεκριμένα μαθήματα και να 
παρακολουθήσει  τις διαλέξεις κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων εξαμήνων του 
επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε αυτή τη περίπτωση, ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
δεν υποχρεούται στην καταβολή επιπλέον ποσού διδάκτρων. Όταν η αποτυχία 
αφορά τέσσερα ή περισσότερα μαθήματα κατά την εξεταστική περίοδο του 
Σεπτεμβρίου τότε ο φοιτητής διαγράφεται από το ΔΠΜΣ. 
 
Η τελική βαθμολογία, καθώς και οι επιμέρους αξιολογήσεις, μπορούν να 
προκύπτουν ως αποτέλεσμα γραπτών ή (και) προφορικών ή (και) πρακτικών 
εξετάσεων ή (και) της όλης απόδοσης της συμμετοχής του φοιτητή στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως από παρουσίαση εργασιών για ειδικά θέματα που 
αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων και στην ανάπτυξη της κριτικής 
ικανότητας και της επιστημονικής σκέψης του φοιτητή. Στην περίπτωση 
παρουσίασης εργασίας/ών τότε αυτή/ές πρέπει να κατατίθενται για αξιολόγηση 
πριν τη λήξη του εξαμήνου στο οποίο εντάσσεται το μάθημα. Σε αντίθετη 
περίπτωση ο υπεύθυνος Διδάσκων έχει το δικαίωμα να αποφασίσει αν θα κάνει 
δεκτή για αξιολόγηση την εργασία στη διάρκεια της εξεταστικής Σεπτεμβρίου ή αν 
θα καθορίσει κάποιο άλλο τρόπο εξέτασης 
Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών σε κάθε 
μάθημα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υπεύθυνου διδάσκοντα.  
 
Η παραβίαση της γνησιότητας των εξετάσεων με συνεργασία μεταξύ των 
εξεταζομένων ή χρήση μεθόδων υποκλοπής των απαντήσεων απαγορεύεται. Σε 
περίπτωση διαπίστωσης υποκλοπής από επιτηρητή των εξετάσεων ή από τον 
αρμόδιο Διδάσκοντα ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ. Το ίδιο 
ισχύει και στην περίπτωση υποκλοπής μέρους ή του συνόλου υφιστάμενης 
εργασίας ή διπλωματικής εργασίας. 
 
 
8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Εκπαιδευτική Διαδικασία  
 
Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τρεις (3) διδακτικές μονάδες και τρεις (3) ώρες  
διδασκαλίας ανά  εβδομάδα. 
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Η παρουσία στα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται στον 
παρόντα Κανονισμό  και εξειδικεύονται από τον Διδάσκοντα κάθε μαθήματος  
 
Αν σε μάθημα επιλογής εγγραφούν  μόνον  1 ή 2  φοιτητές, το μάθημα δεν θα 
διδάσκεται στο εξάμηνο αυτό και οι φοιτητές, μέσα σε τακτή προθεσμία, θα 
καλούνται να επιλέξουν ένα από τα υπόλοιπα  μαθήματα, ώστε να καλύπτουν τον 
απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων και διδακτικών μονάδων της κατηγορίας αυτής. 
 
Σε περίπτωση ασθένειας, ή άλλου σοβαρού κωλύματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
έχουν το δικαίωμα να δικαιολογήσουν απουσίες οι οποίες ξεπερνoύν το 30% των 
συνολικών ωρών ανά μάθημα εξαμήνου, προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα ανάλογα 
αποδεικτικά. Απουσίες, οι οποίες υπερβαίνουν το 50% των συνολικών διδακτικών 
ωρών ενός μαθήματος δεν δικαιολογούνται και ο φοιτητής υποχρεούται να 
παρακολουθήσει το μάθημα στο αντίστοιχο εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού 
έτους.  Για τα προαναφερόμενα, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, 
αποφαίνεται η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.  
 
Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη, η βιβλιογραφία και ο τρόπος εξέτασης του κάθε 
μαθήματος καθορίζονται αποκλειστικά από τον Διδάσκοντα, ο οποίος είναι 
υπεύθυνος του μαθήματος.  

Το χρονοδιάγραμμα των διαλέξεων και το περίγραμμα κάθε μαθήματος 
ανακοινώνονται εγκαίρως από τη Γραμματεία μετά από συνεννόηση με τους 
διδάσκοντες. 

 
O φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών και να ανακηρυχθεί 
διπλωματούχος του ΔΠΜΣ, αφού συμπληρώσει καταρχήν τα τρία πλήρη εξάμηνα 
από την πρώτη εγγραφή του στο ΔΠΜΣ.  
 
Βαθμός Διπλώματος 
 
Ο βαθμός του πτυχίου υπολογίζεται αριθμητικά ως ο σταθμικός μέσος όρος των 
βαθμών που συγκέντρωσε ο φοιτητής σε όλα τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε 
επιτυχώς και τα οποία θεωρούνται αναγκαία για την ολοκλήρωση των σπουδών 
(βλέπε προηγούμενη παράγραφο).  
 
Ο βαθμός  του διπλώματος συνοδεύεται με το χαρακτηρισμό:  
- Άριστα, για βαθμό από 8,50 έως 10,00  
- Λίαν Καλώς, για βαθμό από 6,50 έως 8,50 (μη συμπεριλαμβανομένου)  
- Καλώς, για βαθμό από 5,00 έως 6,50 (μη συμπεριλαμβανομένου)  
 
Η χορήγηση του διπλώματος πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών. Η 
απονομή των πτυχίων γίνεται στο πλαίσιο ειδικής πανηγυρικής τελετής που 
αποκαλείται «καθομολόγηση των διπλωματούχων» και οργανώνεται μετά τη λήξη 
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των εξεταστικών περιόδων σε ημερομηνίες που καθορίζονται από το Πρυτανικό 
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η «καθομολόγηση» είναι επίσημη πράξη-δήλωση με 
την οποία ο απόφοιτος παρέχει αυτοπροσώπως ενώπιον του Πρύτανη, του 
Προέδρου του Τμήματος και των συναδέλφων του τη διαβεβαίωση για την 
προσήλωσή του στην επιστήμη και στις αρχές που διδάχθηκε στο Ίδρυμα.  
 
Το κείμενο της καθομολόγησης που καθιερώθηκε στο έχει συνταχθεί στη νέα 
ελληνική γλώσσα και έχει ως εξής: «Επειδή το  Διατμηματικό Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών  στο «Σχεδιασμό Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» των 
Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος,  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας 
και Ιστορίας και Γεωγραφίας, με τη σύμφωνη γνώμη του Πρύτανη, με καταξίωσε 
στους διπλωματούχους αυτού, μετά από επιτυχή δοκιμασία, καθομολογώ δημοσίως 
τα εξής : Κάτοχος από σήμερα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της 
επιστήμης με ευσυνειδησία, ήθος και ελεύθερο φρόνημα. Θα επιδιώκω την 
αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας και την υπεράσπισή της και θα εργάζομαι 
για την πρόοδο της κοινωνίας μας, ώστε να καταστώ χρήσιμος στο Έθνος και την 
Πολιτεία». 
 
Η καθομολόγηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του έγγραφου 
πτυχιακού τίτλου. Η συμμετοχή σ’ αυτήν προϋποθέτει την υποβολή σχετικής 
αίτησης συνοδευόμενη από βεβαίωση από την υπηρεσία της Βιβλιοθήκης ότι ο 
ενδιαφερόμενος έχει τακτοποιήσει όλες του τις πιθανές εκκρεμότητες και 
βεβαίωση ότι δεν έχει οικονομικές ή τυχόν άλλες εκκρεμότητες (π.χ. εφόσον 
διαμένει στις Φοιτητικές Κατοικίες). Μέχρι την πραγματοποίηση της 
καθομολόγησης, ο απόφοιτος μπορεί να λάβει την ειδική βεβαίωση περάτωσης των 
σπουδών καθώς και τη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας που εκδίδονται από τη 
Γραμματεία, ύστερα από αίτησή του. 

Η Διπλωματική Εργασία 

 
Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, με θέμα αποδεκτό από τον επιβλέποντα 
διδάσκοντα, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των 
μεταπτυχιακών σπουδών στο ΔΠΜΣ. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας 
εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο των σπουδών.  
 
Ως Επιβλέπων της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται, από την ΕΔΕ, ένα μέλος ΔΕΠ ή 
Επιστημονικό Προσωπικό του Ιδρύματος. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας ορίζεται τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο 
επιβλέπων και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ ή Επιστημονικό Προσωπικό οι οποίοι είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να έχουν την 
ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο το 
προγράμματος. 
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Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε έξη (6) διδακτικές μονάδες και  υλοποιείται 
στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών. Κατά τα λοιπά αντιμετωπίζεται, ως υποχρεωτικό 
εξαμηνιαίο μάθημα, με μόνη διαφορά ότι η ολοκλήρωσή της μπορεί να παραταθεί, 
μετά από έγκριση της ΕΔΕ, για ένα επιπλέον εξάμηνο. Σε περίπτωση που δεν 
τηρηθούν τα προαναφερόμενα ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από τα 
μητρώα του ΔΠΜΣ.. 
 
Στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου γίνεται η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας 
ενώπιον της τριμελούς επιτροπής. 
 
Η διπλωματική εργασία κατατίθενται υποχρεωτικά στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ  σε 
ηλεκτρονική μορφή (CD) και στη Βιβλιοθήκη (παράρτημα  Χίου) σε  έντυπη (2 
αντίτυπα) και σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
 
9. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ E.C.T.S. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
Συντονιστής του προγράμματος των Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.)  του 
Τμήματος  Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η κ. Ελένη Γάκη. 
 
 
 
10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 
 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις δύο κατευθύνσεις: 
 
Τίτλος Μαθήματος: Ποσοτικες Μέθοδοι 
 
o       Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0031 
 
o Τύπος μαθήματος : Υποχρεωτικό 
 
o Επίπεδο μαθήματος 
             Μεταπτυχιακό επίπεδο 
 
o Έτος Σπουδών   
 
o Εξάμηνο Σπουδών  
 
o Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων  
 

1
ο
  

4,50 

Α 
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o Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 3 
 
o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
Βασίλης Α. Αγγελής , Μαρία Π. Ντουμή 
 
o Περιεχόμενο μαθήματος: 
Βασικό αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών θεωρητικών 
εννοιών της στατιστικής καθώς και των στατιστικών μεθόδων. Η Στατιστική 
ορίζεται ως η επιστήμη που ασχολείται με τη συλλογή, την παρουσίαση, την 
επεξεργασία, την ανάλυση και την ερμηνεία δεδομένων που προέρχονται από 
παρατηρήσεις ή μετρήσεις, οι οποίες αφορούν ιδιότητες φυσικών, οικονομικών ή 
κοινωνικών φαινομένων.  
Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί δρουν μέσα σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον. Ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στο διεθνή 
οικονομικό χώρο και στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών, οι 
μεταβολές στο περιβάλλον αυτό είναι ραγδαίες. Κατά συνέπεια οι διάφορες 
επιχειρηματικές αποφάσεις στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς εξαρτώνται 
από ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων και λαμβάνονται  υπό πίεση χρόνου και 
συνθήκες αβεβαιότητας. Βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων αυτών 
προϋποθέτει ενδελεχή ανάλυση δεδομένων που είναι διαθέσιμα. Η επιστήμη της 
Στατιστικής και οι τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης αποτελούν πολύτιμα 
εργαλεία υποστήριξης των αποφάσεων αυτών.  
Διαπιστώνεται ότι τα τελευταία χρόνια η Στατιστική σημειώνει μεγάλη εξέλιξη και 
η εφαρμογή της εμφανίζεται σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους μεταξύ αυτών 
και η Διοίκηση Επιχειρήσεων. 
 
o Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής : 
 θα έχει κατανοήσει τις βασικές μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης  
 θα έχει κατανοήσει την εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα αγοράς  
 θα έχει κατανοήσει την εφαρμογή τους μέσα από το στατιστικό πακέτο SPSS  
 θα έχει εξοικειωθεί στη χρήση βασικών μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης καθώς 
και στην αντιμετώπιση  διαφόρων ποσοτικών προβλημάτων που αφορούν στον 
τομέα του Τουρισμού. 
 
 
o Προαπαιτούμενα: 
Επαρκής γνώση Μαθηματικών. 
 
o Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 Εισαγωγή στη Στατιστική 
 Σύνοψη Δεδομένων: Γραφικές και Αριθμητικές Μέθοδοι  
 Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων 
 Τυχαίες Μεταβλητές - Κατανομές Πιθανότητας 
 Θεωρητικές Κατανομές 
 Διαστήματα Εμπιστοσύνης 
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 Έλεγχοι Υποθέσεων 
 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση 
 Χρονολογικές Σειρές 
 
 
o Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 
1ο Σύγγραμμα 

 Αγγελής Β., & Δημάκη Κ., Στατιστική, τόμος Α’, Εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη, 
2011. 

2ο Σύγγραμμα 

 Aγγελής, B., Στατιστική Β’, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Χίος, 2004. 

 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 
Α΄ Ελληνική 
 Zαχαροπούλου, X. Στατιστική: Μέθοδοι – Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη 1998-
2009. 
 Ιωαννίδης, Δ.Α. Στατιστικές Μέθοδοι, Τόμος Ι, Εκδόσεις Ζητη, Θεσσαλονίκη, 
2001. 
 Καλαματιανού, Α. Γ. Κοινωνική Στατιστική: Μέθοδοι Μονοδιάστατης 
Ανάλυσης, Εκδόσεις “Το Οικονομικό”, Αθήνα, 1992. 
 Kιντής, A. Σύγχρονη Στατιστική Ανάλυση, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1995 
 Λουκάς, Σ.Β., Στατιστική, Εκδόσεις Κριτική 2003 
 Πανάρετος, I. και  Ξεκαλάκη, Ε., Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη, Τόμος Ι, 
Αθήνα, 1993 
 Πανάρετος, Ι. και Ξεκαλάκη, Ε., Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη, Τόμος ΙΙ, 
Αθήνα, 2000 
 Τζωρτζόπουλος, Π. Θ., Λειβαδά, Α., Αριθμοδείκτες, Ασκήσεις, Αθήνα, 2003, 
ΟΠΑ, Τμήμα Στατιστικής 
 Χαλικιάς, Ι. Στατιστική: Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις,  
Εκδ. Rosili, Αθήνα, 2001. 
 Χατζηνικολάου, Δ., Στατιστική για Οικονομολόγους, Ιωάννινα 2002 
 
Β΄ Ξένη 
 Aczel, A. D. and Sounderpandian, J., Complete Business Statistics, McGraw – 
Hill & Irwin, 2002 
 Anderson, D.R., Sweeney, D.J. and Williams., T.A. Statistics for Business and 
Economics, West Publishing Company, Minneapolis, 1993. 
 Berenson, M. L., Levine, D. M. and Krehbiel, D. C., Basic Business Statistics. 
Concepts and Applications, Prentice – Hall Inc. New Jersey 2002 
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 Levine, D.M., Berenson, M.L. and Stephan, D. Statistics for Managers, 
Prentice-Hall Inc. New Jersey, 1999. 
 
o Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
 Παραδόσεις  
 Σημειώσεις και ασκήσεις στο e class 
 Μελέτες περίπτωσης 
 Φροντιστηριακές ασκήσεις 
 
o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 Εξέταση στη χρήση Στατιστικών Πακέτων στο Υπολογιστικό Κέντρο (20%) 
 Τελική Γραπτή Εξέταση (80%) 
 
 
o Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνικά 
 
 
o Τρόποι παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία 
 
 
Τίτλος Μαθήματος: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
o Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0001 
 

o Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό 
 
o Επίπεδο μαθήματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
 
o Έτος Σπουδών  
 
o Εξάμηνο Σπουδών  Χ 
 
o Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 
 
o Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 3 
 
o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΟΣ 
 
o Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 
Το γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής του Τουρισμού πραγματεύεται τις 
μακροοικονομικές και μικροοικονομικές πτυχές αυτού του φαινομένου, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση της περίπτωσης της Ελλάδος, ως χώρα υποδοχής 
τουριστών. 
 
 

ΠΡΩΤΟ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

4,50 
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o Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  
Το γνωστικό περιεχόμενο του μαθήματος έχει σκοπό να μεταδώσει στους φοιτητές 
μια σειρά θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στην 
κατανόηση του περιεχομένου της τουριστικής οικονομίας και στον προσδιορισμό 
του ρόλου που διαδραματίζει ο τουρισμός στο πλαίσιο της εθνικής μας οικονομίας 
 
 
o Προαπαιτούμενα:  
 
Βασικές γνώσεις οικονομικών επιστημών 
 
 
o Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 
         Βασικές Ενότητες Διδασκαλίας: 
 
o Το εννοιολογικό περιεχόμενο και  τα χαρακτηριστικά του τουρισμού και των 
τουριστών. 
o Τα συστατικά στοιχεία και η ιστορική εξέλιξη του τουριστικού ταξιδιού. 
o Μετάβαση από την επί παραγγελία στην βιομηχανική παραγωγή του προϊόντος 
"τουριστικό ταξίδι". 
o Σχεδιασμός, παραγωγή και διάθεση του "έτοιμου πακέτου ταξιδιού" (Ready 
Made Package Tour). 
o Η Οικονομική επιστήμη της τουριστικής ζήτησης. 
o Η  Μικροοικονομική και μακροοικονομική θεώρηση της τουριστικής ζήτησης. 
o Η κλαδική λειτουργία του τουρισμού στο πλαίσιο της εθνικής οικονομίας.  
o Μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τουρισμό.  
o Οικονομική ανάλυση (απασχόληση, εισόδημα, δείκτες αποδοτικότητας, συμβολή 
στους εθνικούς λογαριασμούς). 
 
o Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 
1. Βαρβαρέσος, Στέλιος «Τουρισμός: Οικονομικές προσεγγίσεις». Εκδόσεις  
Προπομπός, Αθήνα 1997. 
2. Ζαχαράτος, Γερ. «Τουριστική Κατανάλώση», ΚΕΠΕ, Αθήνα 1985. 
3. Ζαχαράτος, Γερ. «Package Tour Παραγωγή και διάθεση του τουριστικού 
ταξιδιού». Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα 2000. 
4. Ηγουμενάκης, Νίκος. «Τουριστική Οικονομία», Τόμος Β’, Εκδόσεις Interbooks, 
Αθήνα, 1997. 
 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 
5. Καλφιώτης, Σταύρος. «Τουριστική Οικονομική». Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα 
1976. 
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6. Λογοθέτης Μ.  «Προσδιοριστικοί παράγοντες της τουριστικής προσφοράς και 
ζητήσεως». Αθήνα 1971. 
7. Gray, H.P., (1983). "The Contribution of Economics to Tourism", Annals    of 
Tourism Research, Vol. 10, No. 1, σσ. 9-33.  
8. Gee C., J. Makens, D. Choy (επιμέλεια Θ. Μαυροδόντης).  «Τουριστική  & 
Ταξιδιωτική Βιομηχανία». εκδόσεις ΕΛΛΗΝ , Αθήνα  2001. 
9. Lundberg D., M. Krishnamoorthy, M. Stavenga. «Tourism Economics»,  John 
Wiley & Sons, Inc. USA, 1995. 
 
 
o Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
 
Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει και να αναλύσει τα συστατικά στοιχεία 
και την παραγωγή των τουριστικών ταξιδίων, καθώς και τις μικροοικονομικές και 
μακροοικονομικές πτυχές του τουριστικού φαινομένου. Ειδικότερα, το γνωστικό 
περιεχόμενο του μαθήματος έχει σκοπό να μεταδώσει στους φοιτητές μια σειρά 
θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση του 
περιεχομένου της τουριστικής οικονομίας και στον προσδιορισμό του ρόλου που 
διαδραματίζει ο τουρισμός στο πλαίσιο της εθνικής μας οικονομίας. 
 
o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 
Γραπτές εξετάσεις (60%) και εργασία (40%). 
 
o Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική 
 
o Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία 
 
 
Τίτλος Μαθήματος: Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων 
 
o Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0054 
 

o Τύπος Μαθήματος     Υποχρεωτικό 
 
o Επίπεδο μαθήματος Μεταπτυχιακό 
 
o Έτος Σπουδών 1ο  
 
o Εξάμηνο Σπουδών  Χειμερινό 
 
o Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 4,50 
 
o Αριθμός διδακτικών Μονάδων: 3 
 
o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  Δρ. Θεόδωρος Σταυρινούδης 
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o Περιεχόμενο μαθήματος: 
 
Σκοπός του μαθήματος είναι να συμβάλλει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις 
κύριες οικονομικές λειτουργίες των τουριστικών επιχειρήσεων και τις βασικές 
διεργασίες που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό περιβάλλον αυτών. Για την 
επίτευξη αυτού του σκοπού υιοθετούνται θεωρίες και έννοιες προερχόμενες τόσο 
από την Οικονομική Επιστήμη όσο και από την Επιστήμη της Διοίκησης των 
Επιχειρήσεων. 
 
o Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
 
Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να κατανοεί 
τις βασικές οικονομικές λειτουργίες των τουριστικών επιχειρήσεων και κυρίως τη 
σημασία των οικονομικών αποτελεσμάτων στη άσκηση των διοικητικών 
λειτουργιών. 
 
 
o Προαπαιτούμενα: Κανένα 
 
 
o Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 
Οι κύριες ενότητες του μαθήματος διαπραγματεύονται: 
Τα χαρακτηριστικά και τις επιδράσεις του εξωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος 
στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων.  
Τα κύρια στοιχεία της τουριστικής προσφοράς, τις διακρίσεις τους και τους 
βασικούς παράγοντες της τουριστικής εξειδίκευσης. 
Τις εσωτερικές οικονομικές παραμέτρους και τις σύγχρονες τάσεις που σχετίζονται 
με τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. 
 Τις μεθόδους και τεχνικές οικονομικής διοίκησης των κυριότερων κατηγοριών 
τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, tour operators, 
αεροπορικές εταιρείες κ.ά.). 
Έμφαση θα δοθεί αφενός στην προσαρμογή των περιεχομένων του μαθήματος στα 
δεδομένα της ελληνικής τουριστικής αγοράς και των ελληνικών τουριστικών 
επιχειρήσεων και αφετέρου στην, σε συνεργασία με τους φοιτητές, μελέτη και 
παρουσίαση ενδεικτικών περιπτώσεων (case studies). 
 
o Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 
Bull A., (1996) The economics of travel and tourism. 2nd edition, Longan. 
Cullen P., (1997) Economics for hospitality management. International Thomson 
Business Press. 
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Ioannides D., Debbage K., (ed) (1998) The economic geography of the tourist 
industry. A supply – side analysis. Routledge. 
Lewis R., (1998) Cases in hospitality strategy and policy. John Wiley and sons. 
Lundberg D., Krishnamoorthy M., Stavenga M., (1995) Tourism economics. John 
Wiley and sons. 
Sinclair T., Stabler M., (2002) The economics of tourism. Routledge. 
Tribe J., (1997) The economics of leisure and tourism. Environments, markets and 
impacts. Butterworth - Heinemann. 
Yale P., (1995) The business of tour operations. Longman. 
 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
- 
 
o Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
 
Διαλέξεις 
Παρουσίαση – συζήτηση μελετών περίπτωσης 
 
o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 
Γραπτές εξετάσεις (50%) 
Εργασία (50%). 
 
o Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική 
 
o Τρόποι παράδοσης Μαθήματος: Με φυσική παρουσία 
 
 
 
Τίτλος Μαθήματος: Μάρκετινγκ στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία  
 
 
o Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0041 

 
o Τύπος μαθήματοςi:  
 

o Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 
o Έτος σπουδών:  
 
o Εξάμηνο σπουδών:  
 
o Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 
o Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

1
ο
  

1
ο
  

Ευάγγελος Χρήστου & Ελένη Μαυραγάνη 

Υποχρεωτικό 

Μεταπτυχιακό 

4,5 

3 
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o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 
o Περιεχόμενο μαθήματοςii (100-300 λέξεις): 
 
Ορισμός και αρχές του τουριστικού μάρκετινγκ. Φιλοσοφία και διαδικασία του 
τουριστικού μάρκετινγκ. Ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης στην τουριστική 
αγορά. Διαδικασία λήψης απόφασης για αγορά τουριστικών προϊόντων. 
Κατάστρωση σχεδίων τουριστικού μάρκετινγκ. Ανάγκες καταναλωτών. Ψυχολογία 
των καταναλωτών. Τμηματοποίηση της τουριστικής αγοράς, στόχευση και 
τοποθέτηση. Ανάλυση του ανταγωνισμού. Έρευνα τουριστικής αγοράς 
(πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, ερωτηματολόγια, σύστημα πληροφοριών 
μάρκετινγκ). Μίγμα τουριστικού μάρκετινγκ και τα 4 “Π”. Προϊόν: εικόνα (image), 
μάρκα (brandname), διαφοροποίηση, ανάλυση προϊόντος, ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
κύκλος ζωής του προϊόντος, ιδιαιτερότητες προϊόντων και υπηρεσιών. Τιμή: 
ελαστικότητα της ζήτησης, ακαμψία και ευκαμψία τιμών, παράγοντες διαμόρφωσης 
της τιμής, διαφοροποίηση τιμής, τεχνικές καθορισμού της τιμής. Διανομή: κανάλια 
διανομής, ενδιάμεσοι, επιλογή καναλιών διανομής, πολιτική ενδιαμέσων. Μίγμα 
επικοινωνίας: μοντέλα επικοινωνίας, στόχοι και τεχνικές προώθησης των πωλήσεων, 
σχεδιασμός εσωτερικής και εξωτερικής προώθησης των πωλήσεων, λειτουργία του 
merchandising, στόχοι και στρατηγική της διαφήμισης, ανάπτυξη διαφημιστικής 
καμπάνιας, στόχος και τεχνικές δημόσιων σχέσεων, οργάνωση και στόχοι 
προσωπικών πωλήσεων. 
 
o Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματαiii (200-500 λέξεις): 
Το μάθημα σκοπεύει στο να βοηθήσει τον μεταπτυχιακό φοιτητή να κατανοήσει τις 
αρχές, την φιλοσοφία και τις εφαρμογές που χαρακτηρίζουν το Τουριστικό 
Μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος 
αυτού, ο σπουδαστής θα μπορεί να: 
 Εξηγήσει το εννοιολογικό περιεχόμενο και τις ιδιαιτερότητες του 
τουριστικού μάρκετινγκ. 
 Περιγράψει την δομή και τα χαρακτηριστικά της τουριστικής προσφοράς 
και ζήτησης και την σχέση τους με την φιλοσοφία του μάρκετινγκ για τουριστικούς 
προορισμούς. 
 Αναλύσει τους τρόπους με τους οποίους εντοπίζονται οι ανάγκες και οι 
επιθυμίες των καταναλωτών τουριστικών προϊόντων. 
 Αναλύσει βασικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν την συμπεριφορά των 
καταναλωτών των τουριστικών προϊόντων. 
 Περιγράψει την διαδικασία που ακολουθείται για την τμηματοποίηση της 
αγοράς, την στόχευση τμημάτων καταναλωτών και την τοποθέτηση τουριστικών 
προϊόντων σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς. 
 Εξηγήσει τις αρχές που χαρακτηρίζουν την έρευνα της τουριστικής αγοράς. 
 Αναλύσει την έννοια και την χρησιμότητα του μίγματος μάρκετινγκ και να 
διακρίνει τα χαρακτηριστικά των στοιχείων που το απαρτίζουν. 
 Περιγράψει τον ρόλο, την λειτουργία, τους στόχους και τις στρατηγικές 
σχετικά με το τουριστικό προϊόν. 
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 Περιγράψει τον ρόλο, την λειτουργία, τους στόχους και τις στρατηγικές 
σχετικά με την τιμολόγηση του τουριστικού προϊόντος. 
 Περιγράψει τον ρόλο, την λειτουργία, τους στόχους και τις στρατηγικές 
σχετικά με την διανομή του τουριστικού προϊόντος. 
 Περιγράψει τον ρόλο, την λειτουργία, τους στόχους και τις στρατηγικές 
σχετικά με το μίγμα επικοινωνίας μιας τουριστικής επιχείρησης 
 
o Προαπαιτούμενα (έως 50 λέξεις): 
Ουδέν 
 
 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 

Kotler, P. (2011) Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ: Ανάλυση, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και 
Έλεγχος (12η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις ΕΜΙ - Interbooks (ISBN: 960-390-084-02) 

Kotler, P., Bowen, J.R. & Makens, J.C. (20010) Marketing for Hospitality and Tourism 
(5th edition). Engelwood Cliffs: Prentice Hall (ISBN: 0-13-099611-4) 
 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 

Ηγουμενάκης, Ι. (1996) Τουριστικό Μάρκετινγκ. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks (ISBN: 
960-390-006-0). 

Χρήστου, Ε. (1999) Έρευνα Τουριστικής Αγοράς. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks (ISBN: 
960-390-046-Χ). 

Holloway, R. (2003) Τουριστικό Μάρκετινγκ. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος (ISBN: 
960-209-511-3). 

Morrison, A. (1999) Τουριστικό και Ταξιδιωτικό Μάρκετινγκ. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην 
(ISBN: 960-286-433-8). 

Middleton, V.T..C. & Clarke, J.R. (2000) Marketing in Travel and Tourism. London: 
Butterworth-Heinemann (ISBN: 0750644710). 
 
o Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις): 
Διαλέξεις, ανάλυση μελετών περίπτωσης, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις. 
 
o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): 
Τελική γραπτή εργασία (100% της τελικής βαθμολογίας) 
 
o Γλώσσα διδασκαλίας: 
Ελληνική 
 
o Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως): 
Με φυσική παρουσία 
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Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία του Τουρισμού 
 
 
o Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0002 
 

o Τύπος Μαθήματος :  Υποχρεωτικό 
 
o Επίπεδο μαθήματος:  
 
       Μεταπτυχιακό  
 
o Έτος Σπουδών  
 
o Εξάμηνο Σπουδών  
 
o Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 
 
o Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3 
 
o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 
Άννα Κυριακάκη  
 
o Περιεχόμενο μαθήματος: 
 
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται αρχικά μια ιστορική αναδρομή της εμφάνισης του 
φαινομένου του τουρισμού. Στη συνέχεια αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι 
παράμετροι που επηρεάζουν τη λειτουργία του ατόμου-τουρίστα με σκοπό την 
καλύτερη κατανόηση του τρόπου συμπεριφοράς του πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά το ταξίδι. Η διερεύνηση των κίνητρων διαμόρφωσης των καταναλωτικών 
επιλογών των σύγχρονων τουριστών σε συνδυασμό με την αναζήτηση περισσότερο 
ήπιων και «ενταγμένων» μορφών ανάπτυξης (από την πλευρά των κοινωνιών 
υποδοχής) οδηγεί στην κατανόηση των κοινωνικών διαστάσεων της ανάπτυξης 
των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών τουρισμού στο σύγχρονο κόσμο.  
Ο ρόλος του τουρισμού στην κοινωνική ανάπτυξη των κοινωνιών υποδοχής και οι 
καθοριστικοί κοινωνικοί παράγοντες και κοινωνικές επιπτώσεις της τουριστικής 
ανάπτυξης αποτελούν επίσης σημαντικά ζητήματα για την Κοινωνιολογία του 
Τουρισμού.  Τέλος, η ποιότητα ζωής στις τουριστικές περιοχές: βελτίωση 
κοινωνικών δεικτών, η έννοια του κοινωνικού οφέλους, τα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις τουριστών αλλά και η Ηθική στον τουρισμό: η ηθική στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα, το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης, την 
οργάνωση των τουριστικών ταξιδιών, κλπ. αποτελούν καίρια θέματα ανάπτυξης 
του μαθήματος αυτού.  
 
o Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

1
ο
  

Α΄ 

4,50 
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Μετά την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα 
είναι σε θέση: 
o να αντιλαμβάνεται τους παράγοντες (κοινωνικούς και οικονομικούς) 
που διαμορφώνουν την ανάπτυξη του σύγχρονου τουρισμού 
o να προσδιορίζει τους παράγοντες διαμόρφωσης και να αναγνωρίζει 
τα χαρακτηριστικά των τυπολογιών των σύγχρονων τουριστών 
o να γνωρίζει και να μπορεί να ομαδοποιεί τα χαρακτηριστικά των 
κινήτρων που οδηγούν στην πραγματοποίηση των σύγχρονων ταξιδιών 
o να αντιλαμβάνεται και να μπορεί να ερμηνεύει το πλαίσιο 
επικοινωνίας μεταξύ τουριστών και ντόπιων και να αξιολογεί τις επιπτώσεις της 
τουριστικής ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες υποδοχής τουριστών 
o να προσδιορίζει και να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά των σταδίων 
τουριστικής ανάπτυξης 
o να αναγνωρίζει τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στην κοινωνική, 
πολιτισμική, οικονομική, επαγγελματική και παραγωγική δομή των τουριστικών 
προορισμών 
o να γνωρίζει τα ζητήματα ηθικής που διέπουν τους εμπλεκόμενους 
στην τουριστική ανάπτυξη και τέλος 
o να γνωρίζει τις εναλλακτικές πρακτικές ανάπτυξης και λειτουργίας 
των διαφορετικών μορφών και τύπων τουρισμού, με σκοπό μεσοπρόθεσμα την 
επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης 
Η κατανόηση και η ερμηνεία των παραπάνω ζητημάτων μέσω της κοινωνιολογικής 
ανάλυσης τους, μπορούν να βοηθήσουν το μεταπτυχιακό φοιτητή να αποκτήσει 
την ικανότητα να προσδιορίσει τους παράγοντες που είναι απαραίτητοι για την 
εφαρμογή ενός αποτελεσματικού τουριστικού σχεδιασμού (σε μίκρο ή μάκρο 
επίπεδο) όπως επίσης και να διερευνήσει εναλλακτικές και καινοτόμες λύσεις για 
την επίτευξη βιώσιμων πρακτικών στον τουριστικό τομέα. 
 
 
o Προαπαιτούμενα: 
 
Επαρκείς γνώσεις Κοινωνιολογίας, Τουριστικής Οικονομικής και Μάρκετινγκ. 
 
 
o Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 
o Ιστορική εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου. Κοινωνικοί και 
Οικονομικοί παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του σύγχρονου 
τουρισμού 
o Εννοιολογικές οριοθετήσεις του σύγχρονου τουρίστα και τουρισμού 
o Ο τουρισμός ως πεδίο έρευνας και ανάλυσης των κοινωνικών 
επιστημών 
o Χαρακτηριστικά Τουριστών, Τυπολογίες και Κίνητρα 
πραγματοποίησης ταξιδιών 
o Κοινωνιολογικές και Ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις της συνάντησης 
τουριστών και ντόπιων (Πλαίσιο συνάντησης- Επιρροές) 
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o Κοινωνικές (Κοινωνικός μετασχηματισμός, Εργασιακές αλλαγές)  και 
Πολιτισμικές επιπτώσεις και αλλαγές στους τόπους υποδοχής τουριστών 
o Σχέση Τουρισμού και Περιβάλλοντος. Ειδικές και Εναλλακτικές 
Μορφές Τουρισμού.  
o Αειφορική Ανάπτυξη- Βιώσιμες Πρακτικές 
o Ηθική στον τουρισμό. Δικαιώματα- Υποχρεώσεις Τουριστών, 
Τοπικών Κοινοτήτων. Επιχειρηματική Ηθική. Κοινωνικό όφελος τοπικών 
κοινωνιών υποδοχής τουριστών. 
o Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 
o Τσάρτας, Π., (1996) Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι: Κοινωνιολογικές 
Προσεγγίσεις στον Τουρισμό, Εξάντας, Αθήνα 
o Holden, A., (μετάφραση Θ. Μαυροδόντης) (2008) Κοινωνιολογικές 
Προσεγγίσεις στον Τουρισμό, Παπαζήση, Αθήνα 
o Αυγερινού, Σ., Ζαχαράτος, Γ., Ιακωβίδου, Ο., Κοκκώσης, Χ., Κούση, Μ., 
Μπριασούλη, Ε., Σπιλάνης, Γ. και Τσάρτας, Π., (2000) Τουριστική Ανάπτυξη 
Πολυεπιστημονικές Προσεγγίσεις, Εκδόσεις: Εξάντας, Αθήνα 
o Κοκκώσης, Χ. & Τσάρτας, Π., (2001) Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη 
και Περιβάλλον. Κριτική, Αθήνα. 
o Butler, R.W. (2006) The Tourism Area Life Cycle, Vol.1, Applications 
and Modifications. Channel View Publications, England.  
o Cohen, E. (1974) Who is a tourist? A conceptual clarification, 
Sociological Review, Vol.22, pp.527-555 
o Smith, V. (1978) Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism, 
Second Edition, University of Pennsylvania Press, Philadelphia. 
o Tsartas, P., Zagkotsi, S., Kontis, A.P. and Kyriakaki, A. (2004) Social and 
professional mobility in touristic areas of Greece: a critical appraisal of research 
findings (1972-2004), presented in The 2004 Conference Borderless Frontiers: the 
Implications for Tourism in the New & Enlarged European Union», Nicosia, Cyprus, 
10-11 December, 2004. 
 
 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 
 Βανσεχόβεν, Λ., Λάσκαρις, Κ., Λουλούδης, Λ., Μπεόπουλος, Ν. και Τσάρτας, Π.,  

(1995) Sustainable Development. Θεωρητικές Προσεγγίσεις μιας κρίσιμης έννοιας. 

Παπασωτηρίου, Αθήνα. 

 Γαλάνη-Μουτάφη, Β., (2002) Έρευνες για τον τουρισμό στην Ελλάδα και την 

Κύπρο: μία ανθρωπολογική προσέγγιση, Προπομπός, Αθήνα 

 Κοκκώσης, Χ. & Τσάρτας, Π., (2001) Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και 

Περιβάλλον. Κριτική, Αθήνα.  
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 Λύτρας, Π., (1998) Κοινωνιολογία του Τουρισμού, β΄ έκδοση, Interbooks, 
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o Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
 
o Παραδόσεις/ Διαλέξεις 
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o Διαλέξεις από εξωτερικούς συνεργάτες του ΔΠΜΣ σε σχετικά θέματα  
o Διαφάνειες και Σημειώσεις 
o Μελέτες περίπτωσης (Παρουσίαση και Συζήτηση) 
o Παρουσίαση εργασιών (Συζήτηση) 
 
 
o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 
o Εργασία (50% της βαθμολογίας) και  
o Τελική Εξέταση (50% της βαθμολογίας) 
 
Οι εργασίες αφορούν θέματα που σχετίζονται άμεσα με τις ενότητες του μαθήματος 
και μπορούν να παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του εξαμήνου. 
Η τελική εξέταση είναι γραπτή εξέταση πάνω σε όλη τη διδαχθείσα ύλη. 
 
 
o Γλώσσα Διδασκαλίας: 
 
Ελληνική Γλώσσα 
 
 
o Τρόποι παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία 
 
o Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα): 
 
  
Τίτλος Μαθήματος: Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας 
 
o Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0029 
 

o Τύπος Μαθήματος: Yποχρεωτικό κατεύθυνσης 
 
o Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό 
 
o Έτος Σπουδών  
 
o Εξάμηνο Σπουδών  
 
o Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 
 
o Αριθμός διδακτικών μονάδων:  3 
 
o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : Μαριάνθη Στογιαννίδου 
 
o Περιεχόμενο μαθήματος: 

1ο 

Χειμερινό 

(4,50 ECTS) 
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Εισαγωγή στην μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών με έμφαση στην ανάλυση του 
τουριστικού φαινομένου. Σημασία και ρόλος της έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. 
Εναλλακτικές επιστημολογικές προσεγγίσεις. Βασικές αρχές της μεθοδολογίας των 
Κοινωνικών Επιστημών. Διαδικασία ορισμού του προβλήματος της έρευνας, διαμόρφωσης 
του θεωρητικού πλαισίου προσέγγισης και ανάλυσης του προβλήματος και προσδιορισμού 
και βασικών μεταβλητών. Τεχνικές συλλογής δεδομένων. Βασικές τεχνικές ανάλυσης 
δεδομένων. Σύνθεση. 
 
o Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
Βασικές αρχές της μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών. Διαδικασία ορισμού 
του προβλήματος της έρευνας, διαμόρφωσης του θεωρητικού πλαισίου 
προσέγγισης και ανάλυσης του προβλήματος και προσδιορισμού και βασικών 
μεταβλητών. 
 
o Προαπαιτούμενα: Καμία 
 
o Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 
o Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
- Λαμπίρη-Δημάκη Ι., Η Κοινωνιολογία και η Μεθοδολογία της, Αθήνα-Κομοτηνή, 
1990, Σάκκουλα. 
- Javeau C., H Έρευνα με ερωτηματολόγιο, Αθήνα, 196, Τυπωθήτω. 
- Κυριαζή Ν., Η Κοινωνιολογική έρευνα, Αθήνα, 1998, Ελληνικές Επιστημονικές 
Εκδόσεις. 
- Φίλιας, Β. (1996) Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών 
Ερευνών. Guttenberg: Αθήνα. 
- Γέμτος, Π. (1987) Η Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών. Τομ. Α’, 
Παπαζήσης, Αθήνα. 
- Δαουτόπουλος, Γ. (1994) Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών στον Αγροτικό 
Χώρο, Β’ έκδοση, Θεσσαλονίκη. 
-     Σιάρδος, Γ. (1997) Μεθοδολογία Αγροτικής Κοινωνιολογικής Ερευνας,  
 Εκδόσεις Ζήτη: Θεσσαλονίκη. 
- Babbie, E. (1973) Survey Research Methods. Wadsworth, Belmont, Ca. 
- Cartwright, T.J (1973) “Problems, Solutions and Strategies: A Contribution to the 
Theory and Practice of Planning”, Journal of the American Institutte of Planners, Vol. 
39: 179-187. 
- Grawitz, M. (1981) Methode des Sciences Sociales. Dalloz: Paris 
- Patton, C. and D. Sawicki (1986) Basic Methods of Policy Analysis and Planning, 
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 
 
 
o Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
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Οι πανεπιστημιακές παραδόσεις αποτελούν τη διδακτική και μαθησιακή μέθοδο 
του μαθήματος. 
 
 
o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 
Η αξιολόγηση των φοιτητών/ φοιτητριών γίνεται βάσει ατομικής εργασίας και 
συμμετοχής τους στο μάθημα. 
 
o Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική 
 
o Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία 
 
 
Μαθήματα επιλογής και για τις δύο κατευθύνσεις: 
 
     Τίτλος Μαθήματος: Διοίκηση υπηρεσιών στον Τουρισμό και τη φιλοξενία 
 
 
o Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0065 

 
o Τύπος μαθήματοςiv:  
 

o Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 
o Έτος σπουδών:  
 
o Εξάμηνο σπουδών:  
 
o Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 
o Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 
o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 
o Περιεχόμενο μαθήματοςv (100-300 λέξεις): 
 
Οι τουριστικές υπηρεσίες κατέχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες οι 
οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τον 
τρόπο διοίκηση και την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων. 
Συγκεκριμένα, η παροχή τουριστικών υπηρεσιών απαιτεί την συνύπαρξη 
καταναλωτών-παραγωγών και την άμεση επαφή των πρώτων με τα συστήματα 
παροχής και παραγωγής υπηρεσιών με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να 
συμμετέχουν και να επηρεάζουν ενεργά την παραγωγή και κατανάλωση 
τουριστικών υπηρεσιών. Το τελευταίο εισάγει επίσης ένα μεγάλο βαθμό 
μεταβλητότητας, αβεβαιότητας και ετερογένειας στην λειτουργία των συστημάτων 

1 

χειμερινό  

Μαριάννα Σιγάλα 

ελεύθερη επιλογή 

μεταπτυχιακό  

3 

3 
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παροχής υπηρεσιών, τα οποία σε συνδυασμό με την άυλη φύση των υπηρεσιών 
δυσχεραίνουν την διοίκηση, μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας και απόδοσης 
των επιχειρησιακών λειτουργιών. Τέλος, η αποτελεσματική διοίκηση συστημάτων 
παροχής υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να αναπτύξει και να εφαρμόσει πολιτικές 
που θα μειώνουν την πολυπλοκότητα και τα προβλήματα που δημιουργούνται 
λόγω της σύντομης απαξίωσης των υπηρεσιών. Έτσι, το μάθημα αυτό αποσκοπεί 
να εξοικειώσει τους φοιτητές (τόσο από θεωρητικής όσο και από πρακτικής 
άποψης) με τις σύγχρονες στρατηγικές και πολιτικές αποτελεσματικής διοίκησης 
των επιχειρησιακών λειτουργιών στων τομέα των τουριστικών υπηρεσιών, οι 
οποίες αποβλέπουν στην μείωση των λειτουργικών προβλημάτων που 
δημιουργούνται λόγω των παραπάνω ιδιαιτεροτήτων των υπηρεσιών. Το μάθημα 
επίσης σκοπεύει στο να βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει τις βασικές αρχές, 
φιλοσοφία και μεθόδους που χαρακτηρίζουν τη διοίκηση τουριστικών υπηρεσιών, 
με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες απαιτήσεις και δυναμική επίδραση που έχουν 
σήμερα η κοινωνία-οικονομία της γνώσης και των νέων τεχνολογιών στην 
παγκοσμιοποίηση, διεθνοποίηση, ψηφιοποίηση και τέλος στην προσωποποίηση 
των επιχειρησιακών λειτουργιών στον τομέα των υπηρεσιών 

Συνοπτικά, το περιεχόμενο του μαθήματος  περιλαμβάνει τις εξής θεματικές 
ενότητες:  
  Κατανόηση των τουριστικών υπηρεσιών και εμπειριών  
 
 Κατανόηση του καταναλωτή των υπηρεσιών  
 
 Κατανόηση του περιβάλλοντος παροχής υπηρεσιών: περιβαλλοντικά 
στοιχεία & Servicescape  
 
 Ανάπτυξη της έννοιας και σχεδιασμός συστήματος παροχής υπηρεσιών  
 
 Διαχείριση της ζήτησης & της δυναμικότητας : Yield Management 
 
 Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις υπηρεσιών  
 
 Ανάπτυξη και σχεδιασμός νέων τουριστικών υπηρεσιών  

 
o Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματαvi (200-500 λέξεις): 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα: 
 γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τουριστικών υπηρεσιών και 
εμπειριών καθώς και των διοικητικών προβλημάτων που δημιουργούν  
 κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να σχεδιάσει και 
διοικήσει ένα παραγωγικό σύστημα και διαδικασία παροχής τουριστικών 
υπηρεσιών  
 μπορεί να ερμηνεύσει το ρόλο των πελατών στην παροχή τουριστικών 
υπηρεσιών και να καταστρώσει αποτελεσματικές στρατηγικές διοίκησης πελατών  
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 έχει τις ικανότητες και τις γνώσεις να αναπτύξει και να υλοποίηση νέες 
τουριστικές υπηρεσίες και εμπειρίες  
 γνωρίζει και θα μπορεί να προβλέψει και διοικήσει τις επιπτώσεις των νέων 
τεχνολογιών στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών  
 έχει κατανοήσει το ρόλο και τη σημασία αποτελεσματικής διοίκησης 
ανθρώπινου δυναμικού στην παροχή υπηρεσιών  
 
 
o Προαπαιτούμενα (έως 50 λέξεις): 
 
διοίκηση  
 
 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 
 
Fitzsimmons, J. and Fitzsimmons, M. (2010) Service Management: operations, 
strategy and information technology. McGraw Hill International Editions, NY 
Kamdapully, J. (2006). Service Management. Prentice Hall  
Ingold, A., McMahon, U. and Yeoman, I. (2000). Yield Management: strategies for the 
service sector. Continuum: NY  
 
 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 
 
Rust, R. and Kannan, P. (2002). E-Service: New directions in theory and practice. M.E. 
Sharpe: NY 
Lovelock, C. & Wirtz, J. (2006). Services Marketing, Prentice hall  
Dwayne Gremler , Mary Jo Bitner  Valarie A. Zeithaml (2012). Services Marketing. 
McGraw Hill  
Normann, R. (2002). Service Management: strategy and leadership in service business. 
Wiley: London  
Heineke, D. (2003). Managing services: using technology to create value. McGraw Hill: 
NY 
Voss, C., Armistead, C., Johnston, B. and Morris, B. (1985). Operations Management in 
Service industries and the public sector. Wiley: NY 
Looy, B., Gemmel, P. and Dierdonck, R. (2003). Services management: an integrated 
approach. Prentice Hall: London  
 
o Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις): 
Η διδασκαλία του μαθήματος ενισχύεται με την ανάλυση και συζήτηση μελετών 
περιπτώσεων που αποβλέπουν στην καλύτερη κατανόηση και στον συνδυασμό 
θεωρητικών προσεγγίσεων με τις σύγχρονες επιχειρηματικές εφαρμογές και 
πραγματικότητα. Η εκπαιδευτική διαδικασία επίσης περιλαμβάνει τη χρήση 
διαφόρων εργαστηριακών μεθόδων μάθησης, όπως ομαδικές εργασίες, ταινίες, 
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διαγνωστικά ερωτηματολόγια και υπόδυση ρόλων (role plays), έτσι ώστε οι 
φοιτητές να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες 
εκείνες που θα τους καταστήσουν φορείς νεωτεριστικών αλλαγών για τη 
διαμόρφωση στρατηγικών πλεονεκτημάτων στις επιχειρήσεις όπου θα 
δραστηριοποιηθούν.  
 
 
o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): 
o εξετάσεις 70% 
o ομαδική εργασία 30%  
 
o Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνικά  
 
o Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως): 
φυσική παρουσία 
 
 
Τίτλος Μαθήματος: Γεωγραφία του Τουρισμού 
 
o Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0004 
 

o Τύπος Μαθήματος:  Ελεύθερης Επιλογής 
 
o Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό 
 
o Έτος Σπουδών  
 
o Εξάμηνο Σπουδών  
 
o Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 
 
o Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3 
 
o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : Θεανώ Σ. Τερκενλή 
 
o Περιεχόμενο μαθήματος: 
 
Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες (βλ. syllabus) και διεξάγεται με 
την βοήθεια διαλέξεων της διδάσκουσας και προσκεκλημένων ομιλητών, ατομικών 
ασκήσεων και εργασίας κατά την διάρκεια του μαθήματος και ομαδικής εργασίας 
των φοιτητών/φοιτητριών. Η αξιολόγηση των φοιτητών/ φοιτητριών γίνεται 
βάσει ομαδικής εργασίας τους, εξαμηνιαίων εξετάσεων και συμμετοχής τους στο 
μάθημα. 
 
o Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  

1ο 

Χειμερινό 

3 ECTS 



ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Δ.Π.Μ.Σ. «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
36 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εκ μέρους των φοιτητών/τριών μιας 
συνοπτικής αλλά όσο το δυνατό σφαιρικής και πολυεπίπεδης εικόνας της 
συγκρότησης, της δυναμικής και της λειτουργίας του τουρισμού χωρικά. Επίσης, 
η ανάπτυξη ενός γεωγραφικού τρόπου σκέψης και δεξιοτήτων που αφορούν 
στην γεωγραφική προσέγγιση και μεθόδους/ τεχνικές ανάλυσης της 
συγκρότησης του τουριστικού φαινομένου στο χώρο.  
 
Διαπραγμάτευση της σύγχρονης γεωγραφικής διάρθρωσης του τουρισμού ως 
οικονομικού συστήματος αλλά και ως κοινωνικού φαινομένου σε διάφορα 
χωρικά επίπεδα από το «παγκόσμιο» ως το «τοπικό» και της διαπλοκής του με 
όλες τις διαστάσεις της ζωής στις κοινωνίες όπου αναπτύσσεται.  Διερεύνηση 
αυτών των ευρύτερων και ειδικότερων γεωγραφικών εκδηλώσεων του 
τουριστικού φαινομένου συνθετικά, στη βάση της συσχέτισής του με τις 
διαδικασίες της «ανάπτυξης» και της «παγκοσμιοποίησης». Επιμέρους 
αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα/ περιπτώσεις, που έχουν σκοπό την 
απόκτηση γνώσεων γεωγραφίας του τουρισμού και κυρίως την εξάσκηση σε 
έναν ολοκληρωμένο, συγκροτημένο γεωγραφικό τρόπο μελέτης και μια 
συνολικότερη προσέγγιση του τουριστικού φαινομένου στα μεταβαλλόμενα 
εκάστοτε γεωγραφικά του συμφραζόμενα. 
 
o Προαπαιτούμενα: Καμία 
 
o Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Η Γεωγραφική συγκρότηση του τουριστικού φαινομένου διαχρονικά στις 
οικονομικές, κοινωνικές  
και πολιτισμικές του διαστάσεις. 
 1.   Η σημασία μιας γεωγραφικής συγκρότησης της μελέτης του τουριστικού 
φαινομένου 
 2.   Γεωγραφική προοπτική της ιστορικής εξέλιξης του τουρισμού 
 3.   Χωρικά χαρακτηριστικά του τουρισμού 
 4.   Η σχέση του τουρισμού με τη γεωγραφία της ανάπτυξης 
 
B. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
1.   Δομή και δυναμική της ζήτησης τουρισμού και διακίνησης τουριστών σε 
συσχετισμό με τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των 
τουριστών. Τουριστικές ροές, τουριστικές αγορές και προσβάσεις. 
2.   Χώρες προέλευσης και παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση. Διαμόρφωση 
κινήτρων και δυνατότητας ταξιδιού.  
3.   Τουριστικό προϊόν - τουριστικοί προορισμοί.  Ειδικές και εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού στο χώρο.  Εσωτερικός και τοπικός τουρισμός.    
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4.   Σχήματα διεθνούς τουρισμού: το τουριστικό σύστημα και η τουριστική 
προσφορά. Τουριστικοί πόροι και υποδομή. 
5.   Τυπολογία τουριστικών περιοχών. Νησιωτικός, παράκτιος και αστικός 
τουρισμός. Διάρθρωση τουριστικού προϊόντος κατά περιοχή υποδοχής και 
προέλευσης.   
6.  Οι ενδιάμεσοι του τουριστικού κυκλώματος (tour operators, airline operators, 
hotel operators). Ο τουρισμός στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.  
 
Γ. ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Γεωγραφικές προσεγγίσεις στη μελέτη του τουρισμού: χωρική ανάλυση και τοπία 
τουρισμού.  Οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
του τουρισμού στο χώρο: ένας συνολικός απολογισμός.  Πολιτισμική επαφή και 
ανταλλαγή με τον τουρισμό και η γεωγραφική «παγκοσμιοποίηση» 
1.   Θεωρίες και μοντέλα ανάπτυξης του τουρισμού στο χώρο και σε διάφορες     
γεωγραφικές κλίμακες 
 2.   Οι χωρικές επιπτώσεις του τουρισμού στους τόπους υποδοχής: 
οικονομικά κόστη και οφέλη σε αντιδιαστολή προς περιβαλλοντικές, κοινωνικές 
και πολιτισμικές συνέπειες. 
3.   Σχέσεις μεταξύ ελεύθερου χρόνου, αναψυχής και τουρισμού. Θέματα 
γεωγραφίας του ελεύθερου χρόνου   
4.   Τοπία τουρισμού και η οπτική κατανάλωση του περιβάλλοντος: θεωρητικές 
προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές 
 
o Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:  
1.   Williams, Stephen.  1998.  Tourism Geography.  London: Routledge. 
2.   Hall, C. M. and S. J. Page.  1999.  The Geography of Tourism and Recreation: Environment, 
Place and Space.  London: Routledge.  Κεφάλαια: 1-4, Σελ: 1-138.   
3.   Williams, Allan and Gareth Shaw.  1998.  Tourism and Economic Development, in The 
New Europe: Economy, Society and Environment, David Pinder, ed.  New York: John Wiley & 
Sons.   
4.   Williams, Allan.  1997.  Tourism and Uneven Development in the Mediterranean, in The 
Mediterranean: Environment and Society, Russel King, Lindsay Proudfoot and Bernard 
Smith, eds.  London: Arnold.  
5.   Norton, Andrew.  1996.  Experiencing nature: the reproduction of environmental 
discourse through safari tourism in East Africa, Geoforum, Vol. 27, No 3, pp. 355-373.   
6.   Terkenli, Theano S.  2000.  Landscapes of tourism: a cultural geographic perspective, in 
Tourism and the  Environment: Regional, Economic,Cultural  and Policy Issues, 2nd 
Edition, Helen Briassoulis and Jan Van Der Straaten, eds.  London: Kluwer Academic 
Publishers.   
7.   Κομίλης, Παναγιώτης.  1986.  Χωρική Ανάλυση του Τουρισμού.  Αθήνα: ΚΕΠΕ.  Κεφάλαιο 
Ι: σελ. 19-43. 
 
 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
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Pearce, Douglas G.  1995.  Tourism Today: A Geographical Analysis, 2nd Edition.  New York: 
Longman Scientific & Technical.   
Shaw, Gareth and Allan Williams.  1994.  Critical Issues in Tourism: A Geographical 
Perspective, 2nd Edition. Oxford: Blackwell.  Κεφάλαια: 1-9 (Σελ: 1-200).     
Urry, John.  1995.  Consuming Places.  London: Routledge.  Kεφάλαια: Part III (8-11), Part IV 
(12, 14).   
Bond, M. E. and Jerry R. Ladman.  1980.  International tourism: an instrument for Third 
World development, in Dialectics of Third World Development, Ingolf Vogeler and Anthony 
R. de Souza, eds.  Montclair: Allanheld, Osmun.   
Britton, Robert.  1980.  Shortcomings of Third World Tourism, in Dialectics of Third World 
Devepment.   
Perez, Louis A. Jr.  1980.  Tourism Underdevelops Tropical Islands, in Dialectics of Third 
World Development. 
 
 
 
o Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
 
Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες (βλ. syllabus) και διεξάγεται με 
την βοήθεια διαλέξεων της διδάσκουσας και προσκεκλημένων ομιλητών, ατομικών 
ασκήσεων και εργασίας κατά την διάρκεια του μαθήματος και ομαδικής εργασίας 
των φοιτητών/φοιτητριών. 
 
o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 
Η αξιολόγηση των φοιτητών/ φοιτητριών γίνεται βάσει ομαδικής εργασίας τους, 
εξαμηνιαίων εξετάσεων και συμμετοχής τους στο μάθημα. 
 
o Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική 
 
o Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία 
 
 
Τίτλος Μαθήματος:  Τουρισμός και Μεταφορές 
 
o Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0055 
 

o Τύπος Μαθήματος: Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)  
 
o Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό 
 
o Έτος Σπουδών  
 
o Εξάμηνο Σπουδών  
 

1
ο
  

Χειμερινό 

3 
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o Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 
 
o Αριθμός διδακτικών μονάδων:   3 
 
o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου 
 
o Περιεχόμενο μαθήματος: 
 
Το μάθημα Τουρισμός και Μεταφορές εξετάζει τις μεταφορές στον τουρισμό ως 
προς το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις επικρατούσες τάσεις στην αγορά.  
Έμφαση δίνεται στις τομείς των αερομεταφορών και των κρουαζιέρων.  Το 
γνωστικό περιεχόμενο του μαθήματος έχει σκοπό να μεταδώσει στους φοιτητές μια 
σειρά θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στην 
κατανόηση του τομέα των μεταφορών και στον προσδιορισμό του ρόλου που 
διαδραματίζει αυτός στο πλαίσιο της τουριστικής οικονομίας και περιφερειακής 
ανάπτυξης.  Το μάθημα αναλύει, επίσης, θέματα ισορροπίας των αγορών κάτω από 
διαφορετικά καθεστώτα ανταγωνισμού, ρύθμισης και απορρύθμισης.  Εξετάσει 
εναλλακτικές επιχειρηματικές πρακτικές στο χώρο των μεταφορών του τουρισμού 
και παρουσιάζει διεξοδικά ζητήματα σχετιζόμενα με την κάθετη ολοκλήρωση στην 
τουριστική βιομηχανία.  Τέλος, προτείνει σειρά πολιτικών για την αντιμετώπιση 
των εγειρόμενων προβλημάτων. 
 
o Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει σειρά θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων σε σχέση με τον τομέα 
των μεταφορών και στον προσδιορισμό του ρόλου που διαδραματίζει αυτός στο 
πλαίσιο της τουριστικής οικονομίας και περιφερειακής ανάπτυξης.  Ως προς τις 
δεξιότητες, αναπτύσσεται η χρήση της λογικής και της συνθετικής και δημιουργικής 
σκέψης στο επιστημονικό πεδίο της διοίκησης των μεταφορών στο χώρο του 
τουρισμού.  Τέλος, ως προς τις ικανότητες, και μέσα από τη σχετική συζήτηση στις 
διαλέξεις του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία σκέψης και 
δυνατότητα εφαρμογής των θεωρητικών εννοιών των μεταφορών του τουρισμού 
στην πράξη.  Με αυτό τον τρόπο και στα πλαίσια ενός πραγματιστικού οικονομικού 
περιβάλλοντος, αυξάνεται η υπευθυνότητά τους και οι δυνατότητές τους για 
επαγγελματική ή και προσωπική ανέλιξη. 
 
o Προαπαιτήσεις: 
 
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα 
 
o Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 
Βασικές Ενότητες Διδασκαλίας:  
 Εισαγωγή στις Τουριστικές Μεταφορές 
 Προσφορά και Ζήτηση στις Αερομεταφορές 



ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Δ.Π.Μ.Σ. «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
40 

 Προσφορά και Ζήτηση στις Κρουαζιέρες και σε Λοιπές Τουριστικές Μεταφορές 
 Λιμένες, Αερολιμένες και Λοιπές Τουριστικές Μεταφορικές Υποδομές  
 Οι Νέες Τεχνολογίες στις Τουριστικές Μεταφορές 
 Διοίκηση, Marketing και Διαφήμιση στις Τουριστικές Μεταφορές 
 Ρύθμιση, Απορρύθμιση και Ανταγωνισμός στις Τουριστικές Μεταφορές 
 Τουριστικές Μεταφορές και Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη 
 
o Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 
• Graham, A., Papatheodorou, A. and Forsyth, P. (eds) (2008) Aviation and 
Tourism: Implications for Leisure Travel.  Aldershot: Ashgate. 
• Page, S. (1999) Transport and Tourism: Global Perspectives. (third edition) 
Harlow: Prentice Hall. 
 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 
• Cartwright R and Baird C (1999) The Development and Growth of the Cruise 
Industry, Oxford: Butterworth - Heinemann 
• Doganis, R. (2005) The Airline Business (second edition).  London: 
Routledge. 
• Doganis, R. (2010) Flying off Course: Airline Economics and Marketing 
(fourth edition).  London: Routledge. 
• Dowling, R. (ed.) (2006) Cruise Ship Tourism.  Wallingford: CABI Publishing. 
• Graham A. (2008) Managing Airports (third edition). Oxford: Butterworth – 
Heinemann. 
• Hanlon, P. (2006) Global Airlines: Competition in a Transnational Industry 
(third edition).  Oxford: Butterworth – Heinemann. 
• Papatheodorou, A. (ed.) (2006) Corporate Rivalry and Market Power: 
Competition Issues in the Tourism Industry, London: IB Tauris. 
 
 
 
o Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
 
Οι πανεπιστημιακές παραδόσεις αποτελούν τη διδακτική και μαθησιακή μέθοδο 
του μαθήματος. 
 
o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 
Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται: α) σε ομαδική γραπτή εργασία και 
παρουσίαση αυτής με συντελεστή βαρύτητας 40% στην τελική βαθμολογία και β) 
σε μία γραπτή εξέταση ανοικτού βιβλίου εφ’ όλης της ύλης του μαθήματος με 
συντελεστή βαρύτητας 60% στην τελική βαθμολογία.   
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o Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική 
 
o Τρόποι παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία 
 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα τρία μαθήματα επιλογής. 
 
 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις 2 κατευθύνσεις: 
 
Τίτλος Μαθήματος: Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική 
 

o Κωδικός Μαθήματος: ΤΡ0032 
o Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

 
o Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό 
 
o Έτος Σπουδών  
 
o Εξάμηνο Σπουδών  
 
o Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 
 
o Αριθμός διδακτικών μονάδων:      3 
 
o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου 
 
o Περιεχόμενο μαθήματος: 
 
Το μάθημα της Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτικής εξετάζει την έννοια και το 
περιεχόμενο της τουριστικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με εναλλακτικές θεωρητικές 
προσεγγίσεις, προϋποθέσεις και τύπους τουριστικής ανάπτυξης.  Το μάθημα, 
επίσης, αναλύει την οργάνωση, τους φορείς και τους θεσμούς στον τουρισμό και το 
ρόλο αυτών στη διαμόρφωση, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της τουριστικής 
πολιτικής. Παρουσιάζονται χαρακτηριστικές μελέτες περίπτωσης σε διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο πάνω σε ζητήματα τουριστικής πολιτικής 
και ανάπτυξης. 
 
o Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει σειρά θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων σε σχέση με την άσκηση 
πολιτικής και του ρόλου που διαδραματίζει αυτή στο πλαίσιο της τουριστικής 
οικονομίας και ανάπτυξης.  Ως προς τις δεξιότητες, αναπτύσσεται η χρήση της 

Πρώτο 

Εαρινό 

4,50 
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λογικής και της συνθετικής και δημιουργικής σκέψης στο επιστημονικό πεδίο της 
ανάπτυξης και της άσκησης πολιτικής στο χώρο του τουρισμού.  Τέλος, ως προς τις 
ικανότητες, και μέσα από τη σχετική συζήτηση στις διαλέξεις του μαθήματος οι 
φοιτητές αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία σκέψης και δυνατότητα εφαρμογής των 
θεωρητικών εννοιών της πολιτικής και της ανάπτυξης στην πράξη.  Με αυτό τον 
τρόπο και στα πλαίσια ενός πραγματιστικού οικονομικού περιβάλλοντος, 
αυξάνεται η υπευθυνότητά τους και οι δυνατότητές τους για επαγγελματική ή και 
προσωπική ανέλιξη. 
 
 
o Προαπαιτούμενα: 
 
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα 
 
o Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 
      Βασικές Ενότητες Διδασκαλίας - Περίγραμμα 
o • Τουριστική Ανάπτυξη: Κέντρο, Περιφέρεια και Ανισότητες 
o • Τουριστική Πολιτική σε Υπερεθνικό, Εθνικό, Περιφερειακό και 
Τοπικό Επίπεδο 
o • Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική Ολικής Ποιότητας 
(Integrated Quality Management) 
o • Μελέτες Περίπτωσης Τουριστικής Πολιτικής σε Αναπτυγμένες 
και Αναπτυσσόμενες Χώρες 
 
o Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 
• Hall CM (2008) Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. 2nd 
Edition, Harlow: Prentice Hall. 
• Stabler, M., Papatheodorou, A. and Sinclair, M. T. (2010) The Economics of 
Tourism.  2nd Edition, London: Routledge. 
 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 
• Inskeep E (1994) National and Regional Tourism Planning: methodologies 
and case studies, London: ITBP. 
• Lea, J. (1988) Tourism and Development in the Third World. London: 
Routledge. 
• Papatheodorou, A. (2006) Corporate Rivalry and Market Power: Competition 
Issues in the Tourism Industry.  London: IB Tauris. 
• Scheyvens, R. (2002) Tourism for Development: Empowering Communities. 
Harlow: Prentice Hall. 
• Κοκκώσης, Χ. και Π. Τσάρτας (2001) Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και 
Περιβάλλον. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 
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• Λαγός, Δ. (2005) Τουριστική Οικονομική.  Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 
• Λαγός, Δ. (2007) Θεωρίες Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης.  Αθήνα: 
Εκδόσεις Κριτική. 
 
 
o Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
 
Οι πανεπιστημιακές παραδόσεις αποτελούν τη διδακτική και μαθησιακή μέθοδο 
του μαθήματος. 
 
o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 
Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται: α) σε ομαδική γραπτή εργασία και 
παρουσίαση αυτής με συντελεστή βαρύτητας 40% στην τελική βαθμολογία και β) 
σε μία γραπτή εξέταση ανοικτού βιβλίου εφ’ όλης της ύλης του μαθήματος με 
συντελεστή βαρύτητας 60% στην τελική βαθμολογία.  Εναλλακτικά στα παραπάνω, 
δίνεται επίσης η δυνατότητα εκπόνησης ομαδικής γραπτής απαλλακτικής εργασίας 
με συντελεστή βαρύτητας 100%. 
 
o Γλώσσα Διδασκαλίας: 
 
Ελληνικά 
 
o Τρόποι παράδοσης μαθήματος: 
Με φυσική παρουσία 
 
 
Τίτλος Μαθήματος: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον 
Τουρισμό 
 

o Κωδικός Μαθήματος: ΤΡ0043 
o Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό 

 
o Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό 
 
o Έτος Σπουδών  
 
o Εξάμηνο Σπουδών  
 
o Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 
 
o Αριθμός διδακτικών μονάδων:      3 
 
o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
Καθηγητής Οδυσσέας Σακελλαρίδης 
 

1
ο
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Εαρινό 
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o Περιεχόμενο μαθήματος: 
Περιγραφή των δυνατοτήτων των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε 

όλες τις διαστάσεις του τουρισμού (σε μάκρο και μίκρο επίπεδο), καθώς και σε 

επηρεαζόμενες από τον τουρισμό δραστηριότητες (μεταφορές, πολιτισμός, 

περιβάλλον,…). 

 
o Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  
Γίνεται προσπάθεια να προσφέρονται ολοκληρωμένες γνώσεις στο συγκεκριμένο 

γνωστικό αντικείμενο: υπάρχει πολλαπλή και πολυεπίπεδη προσέγγιση (σφαιρική – 

γενική – συνοπτική προσέγγιση από τον διδάσκοντα, εξειδικευμένη –θεωρητική και 

πρακτική- προσέγγιση από τους φοιτητές, έκθεση των απόψεων σε ακροατήριο και 

συζητήσεις επί αυτών). Η αξιολόγηση της κτηθείσας γνώσης συνυπολογίζει: την 

συμμετοχή στην από καθέδρας διδασκαλία, την δόμηση, οργάνωση και παρουσίαση 

του θεωρητικού και πρακτικού τμήματος των εργασιών, καθώς και το γραπτό 

κείμενο της εργασίας (ολοκληρωμένη αξιολόγηση των 4 χαρακτηριστικών –

μαθησιακά αποτελέσματα, γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες- προκύπτει από τον 

συνδυασμό των παραπάνω δραστηριοτήτων-υποχρεώσεων). 

 
o Προαπαιτούμενα: 
 
Βασικές γνώσεις χρήσης εφαρμογών γραφείου (Office) 
 
o Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 
Τα πληροφοριακά τεχνολογικά συστήματα  σήμερα. Βασικές έννοιες και 

επιστημονικές περιοχές, σύγχρονα περιβάλλοντα διαλόγου και εκτέλεσης 

εφαρμογών. Βασικές εφαρμογές (Office, Internet) και υπηρεσίες (multimedia). Η 

χρήση της Πληροφορικής στη Διοίκηση των Τουριστικών Μονάδων. 

Κατηγοριοποίηση της πληροφορικής υποστήριξης των σημείων δημιουργίας, 

διάθεσης και κατανάλωσης των τουριστικών προϊόντων. Χαρακτηριστικά και 

ιδιομορφίες των πληροφορικών εφαρμογών σε θέματα διαχείρισης τουριστικών 

προϊόντων, υπηρεσιών και φορέων. Χαρακτηριστικές εφαρμογές (ξενοδοχεία, 

πρακτορεία, μεταφορές, ειδικές μορφές τουρισμού, πολιτισμός,…) και μελέτες 

περιπτώσεων (case studies). Σύγχρονες τάσεις μετεξέλιξης της πληροφορικής 
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υποστήριξης της διοίκησης και διαχείρισης τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Νέες Τεχνολογίες και φορείς του Τουρισμού-Υπηρεσίες Internet στον Τουρισμό- 

Νέες Τεχνολογίες και ελεύθερος χρόνος. Οι σύγχρονες τάσεις της έρευνας-Global 

Distribution Systems,  Συστήματα Εμπειρογνωμόνων στο Τουρισμό, Συστήματα 

Λήψης Αποφάσεων. 

 
o Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 
- Tourism Information Technology, Pauline J. Sheldon. 

- Πληροφορική και Τουρισμός, Ο. Σακελλαρίδης, ΕΑΠ. 

 
 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 
- Information Technology for Travel and Tourism. Gary Inkpen 

Άρθρα, δημοσιεύσεις που μοιράζονται στους φοιτητές 
 
o Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
 
Το κύριο τμήμα της διδακτέας ύλης παρουσιάζεται από τον διδάσκοντα, ενώ οι 
επιμέρους εξειδικευμένες εφαρμογές αναλαμβάνονται ως εργασίες από τους 
φοιτητές και παρουσιάζονται στους συναδέλφους τους. 
 
o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
Εργασίες με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (παρουσιάσεις και γραπτό κείμενο), με 
βαθμολόγηση 100% του τελικού βαθμού. 
 
 
o Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική 
 
 
o Τρόποι παράδοσης μαθήματος:  
   Με φυσική παρουσία 
 
Τίτλος Μαθήματος: Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού 
 

o Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0052 
o Τύπος Μαθήματος :   Υποχρεωτικό 
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 Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό Επίπεδο 
 
o Έτος Σπουδών  
 
o Εξάμηνο Σπουδών  
 
o Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 
 
o Αριθμός διδακτικών μονάδων:       3 
 
o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 
Άννα Κυριακάκη 
 
o Περιεχόμενο μαθήματος: 
 
Στο μάθημα αυτό αναφέρονται αναλυτικά οι παράγοντες που συνέβαλαν στην 
ανάπτυξη των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού και μελετώνται οι 
λόγοι που οδήγησαν στην αναζήτηση διαφορετικών προτύπων ανάπτυξης σε 
τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, δίδεται έμφαση στο ζήτημα της ανάγκης για προστασία 
του περιβάλλοντος από τις χώρες-υποδοχής τουριστών σε συνδυασμό με την  
αλλαγή των κινήτρων των τουριστών στις χώρες αποστολής. Μελετάται επίσης, η 
βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και η σχέση της με τις Ειδικές και Εναλλακτικές 
μορφές.  
Τέλος, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά, ο σχεδιασμός και το μάνατζμεντ των 
επιχειρήσεων στον Ειδικό και Εναλλακτικό τουρισμό, οι Υπηρεσίες και οι 
δραστηριότητες που εντάσσονται στις ΕΕΜΤ, καθώς και η ιδιαίτερη σημασία των 
κωδικών καλής πρακτικής.  
 
o Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  
Μετά την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα 
είναι σε θέση: 
o να αναγνωρίζει το τουριστικό προϊόν των Ειδικών και Εναλλακτικών 
Μορφών Τουρισμού. 
o να γνωρίζει τα διακριτά στοιχεία των ΕΕΜΤ, τη διαδικασία 
συγκρότησης και λειτουργίας τους καθώς και τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης τους 
o να κατανοήσει τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι 
ΕΕΜΤ στη διαφοροποίηση, τον εμπλουτισμό, την ανταγωνιστικότητα και τη 
βιωσιμότητα του τουρισμού 
o να προσδιορίζει τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά και 
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των ΕΕΜΤ και πως μπορούν αυτές να καταστούν 
βιώσιμες 
o να γνωρίζει παραδείγματα καλής πρακτικής στην ανάπτυξη των 
ΕΕΜΤ σε μίκρο και μάκρο επίπεδο ανάπτυξη και τέλος 

1 
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o να γνωρίζει τις εναλλακτικές πρακτικές ανάπτυξης και λειτουργίας 
των διαφορετικών μορφών και τύπων τουρισμού με σκοπό μεσοπρόθεσμα την 
επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης 
 
 
o Προαπαιτούμενα: 
 
Για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος θα ήταν ωφέλιμο να υπάρχουν 
επαρκείς γνώσεις Κοινωνιολογίας Τουρισμού, Τουριστικής Οικονομικής και 
Μάρκετινγκ, Σχεδιασμού και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στον Τουρισμό, 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτικής. 
 
o Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 
o Ανάλυση των παραγόντων που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των 
Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (ΕΕΜΤ)  
o Η πορεία μεταβολής των προτύπων ανάπτυξης των τουριστικών 
περιοχών.  
o Η έννοια της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και η σύνδεση της με 
την ανάπτυξη των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών.  
o Τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος των Ειδικών και 
Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.  
o Συγκριτική ανάλυση του τουριστικού προϊόντος  των Ειδικών και 
Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού και του Οργανωμένου Μαζικού Τουρισμού 
Διακοπών.  
o Ομαδοποίηση των προϊόντων των Ειδικών και Εναλλακτικών 
Μορφών Τουρισμού με κριτήριο το κυρίαρχο κίνητρο πραγματοποίησης τους.  
o Ανάλυση ομάδων προϊόντων ΕΕΜΤ: εννοιολογική προσέγγιση, 
διακριτά στοιχεία, παράγοντες ανάπτυξης, χαρακτηριστικά της τουριστικής 
προσφοράς και ζήτησης 
 
o Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 
o Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π., Γκρίμπα Ε., (2011), Ειδικές και 
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. Ζήτηση και Προσφορά νέων προϊόντων 
τουρισμού, Κριτική, Αθήνα.  
o Ανδριώτης Κ., (2008), Αειφορία και Εναλλακτικός Τουρισμός: 
Αγροτουρισμός, Ορεινός Τουρισμός, Οικοτουρισμός, Πολιτιστικός Τουρισμός, 
ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Αθήνα.  
o Βενετσανοπούλου Γ. Μ., (2006), Η Κρατική Συμβολή στον Τουρισμό. 
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού,  INTERBOOKS, Αθήνα.  
o Σωτηριάδης Μ., Φαρσάρη Ι. (επιμ), (2009), Εναλλακτικές και Ειδικές 
Μορφές Τουρισμού: σχεδιασμός, management, marketing, INTERBOOKS, Αθήνα.  
o Holden A., (2008), Environment and Tourism, Routledge, New York.  
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Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 
o Ανθοπούλου Θ., Ιακωβίδου Ο., Κουτσούρης Α. Σπιλάνης Ι., (1998), 
«Χωρικές και αναπτυξιακες διαστάσεις του Αγροτουρισμού στην Ελλάδα», 
Εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Θεσσαλονίκη.  
o Ασκέλη Σ., (2005), Επιχειρήστε…αγροτουριστικά, ΚΕΡΚΥΡΑ.  
o Αυγερινού-Κολώνια Σ., (2000), «Πολιτιστικές τουριστικές διαδρομές 
και αειφόρος ανάπτυξη της Αθήνας», Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 
Τουρισμός σε Νησιωτικές περιοχές και Ειδικούς προορισμούς, Χίος 14-17/12/2000.  
o Γκρίμπα Ε., (2005), Προϋποθέσεις και προοπτικές ανάπτυξης του 
Επαγγελματικού Τουρισμού στην Ελλάδα, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, Χίος.  
o Διακομιχάλης Μ., (2009), Ο Θαλάσσιος τουρισμός και οι επιδράσεις 
του στην Ελληνική Οικονομία, Σταμούλη, Αθήνα.  
o Fennell D., (2001), Oικοτουρισμός, Σ. Καραγιάννης (επιμ), Έλλην, 
Αθήνα.  
o Ιακωβίδου Ο., (2000), «Ο Αγροτουρισμός: το μικρό όμορφο και 
θηλυκό πρόσωπο στον τουρισμό», στο Τσάρτας Π., (επιμ.), Τουριστική Ανάπτυξη: 
πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις, Εξάντας, Αθήνα.  
o Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π., (2001), Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και 
Περιβάλλον, Κριτική, Αθήνα.  
o Κομίλης Π., (2007), Οικοτουρισμός: η εναλλακτική προοπτική 
αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, Προπομπός, Αθήνα.  
o Κραβαρίτης Κ., Παπαγεωργίου Α., (2007), Επαγγελματικός τουρισμός: 
εκθέσεων-κινήτρων, επιχειρηματικών ταξιδιών, οργάνωση συνεδρίων, 
INTERBOOKS, Αθήνα.  
o Μαρουδας Λ., Κυριακάκη Α., (2000), «Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ τοπικής ανάπτυξης και Οικοτουρισμού σε απομονωμένες νησιωτικές 
περιοχές», Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Τουρισμός σε Νησιωτικές 
περιοχές και Ειδικούς προορισμούς, Χίος 14-17/12/2000.  
o Μοίρα Π., (2009), Θρησκευτικός τουρισμός, INTERBOOKS, Aθήνα.  
o Παλάσκας Θ., Παπαθεοδώρου Α., Τσάμπρα Μ., (2000), Πολιτιστικός 
τουρισμός: παράγοντες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, Ακαδημία Αθηνών, 
Αθήνα.  
o Σχίζας Γ., (1998), Ο άλλος τουρισμός, Εναλλακτικές 
εκδόσεις/Οικοτοπία, Αθήνα.  
o Τσάρτας Π., Λαγός Δ., Ζαχαράτος Γ., Γκούβης Δ., (2001), Πρόγραμμα 
Αξιοποίησης Περιουσίας ΕΟΤ: Ορεινός- Χειμερινός τουρισμός, CSF ΑΕ-ΕΤΕ ΑΕ.  
o Τσάρτας Π., Λαγός Δ., Ζαχαράτος Γ., Κυριακάκη Α., (2001), 
Πρόγραμμα Αξιοποίησης Περιουσίας ΕΟΤ: Οικοτουρισμός, CSF ΑΕ-ΕΤΕ ΑΕ.  
o Τσάρτας Π., Λαγός Δ., Ζαχαράτος Γ., Ζαγκότση Σ., (2001), Πρόγραμμα 
Αξιοποίησης Περιουσίας ΕΟΤ: Πολιτιστικός τουρισμός, CSF ΑΕ-ΕΤΕ ΑΕ.  
o Τσάρτας Π., Λαγός Δ., Ζαχαράτος Γ., Χαμάκος Γ., (2001), Πρόγραμμα 
Αξιοποίησης Περιουσίας ΕΟΤ: Θεματικός τουρισμός, CSF ΑΕ-ΕΤΕ ΑΕ.  
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o WWF Ελλάς, (2003), Μέθοδοι διαχείρισης του οικοτουρισμού και του 
τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές, WWF-Ελλάς, Αθήνα.  
o WWF Ελλάς, (2010), Οδηγός για το Περιβάλλον, Τουρισμός και 
Περιβάλλον, WWF-Ελλάς, Αθήνα.  
o Ashworth G. J., Page S. J., (2011), “Urban tourism research: recent 
progress and current paradoxes”, Tourism Management, 32, (1), pp. 1-15.  
o Barros C. P., Butler R., Correia A., (2010), “The length of stay of golf 
tourism: a survival analysis”, Tourism Management, 31, (1), pp. 13-21.  
o Boniface P., Fowler P. J., (1993), Heritage tourism in the “Global 
village”, Routledge, London.  
o Burkley R., (2010), “Adventure tourism trends”, Adventure Tourism 
Management, pp. 215-230.   
o Choong-Ki L., Kang S. K., Long P., Reisinger Y., (2010), “Residents’ 
perceptions of casino impacts: A comparative study”, Tourism Management, 32, (2), 
pp. 189-201.  
o Collins-Kreiner N., (2010), “The geography of pilgrimage and tourism: 
transformations and implications for applied geography”, Applied Geography, 30, 
(1), pp. 153-164.  
o Conell J., (2006), “Medical toursm: Sea, sun, sand and…surgery”, 
Tourism Management, 27, (6), pp.1093-1100.  
o Fennell D., (2001), “A content analysis of Ecotourism definitions”, 
Current Issues in Tourism, 4, (5), pp. 103-121.  
o Garrod B., Wilson J. C., (2003), Marine ecotourism: issues and 
experiences, Clevedon Channel View.  
o Jones S., (2005), “Community based ecotourism. The significance of 
social capital”, Annals of Tourism Research, 32, (2), pp.303-324.  
o MacDonald R., Jolliffe L., (2003), “Cultural rural tourism: Evidence 
from Canada”, Annals of Tourism Research, 30, (2), pp. 307-322.  
o Maroudas, L. & A. Kyriakaki, (2001), «The perspectives of Ecotourism 
Development in Small Islands of the South Dodecanese», Anatolia, Volume 12, 
p.p.59-71. 
o Maroudas L., Gouvis D., Kyriakaki A., (2004), “Community approach to 
mountain adventure tourism development”, Anatolia, 15, (1), pp. 5-18. 
o Maroudas L., Panagiotopoulou R., Gouvis D., Kyriakaki A., (2004), 
“Community participation in outdoor adventure tourism development process”, 
paper presented in the Interim symposium of the Research Committee on 
International Tourism (RC 50) of the International Sociological Association (ISA), 
14-16 May, University of Aegean, Mytilini, Greece.  
o Nepal K. S., Chipeniouk R., (2005), “Mountain tourism: Towards a 
conceptual frameword”, Tourism Geographies, 7 (3), pp. 313-333.  
o Nolan M., Nolan S., (1992), “Religious sites as tourism attractions in 
Europe”, Annals of Tourism Research, 19, (1), pp. 68-78.  
o Sharpley R., (2002), “Rural tourism and the challenge of tourism 
diversification: the case of Cyprus”, Tourism Management, 23, (3), pp.233-244.  
o Trauer B., (2006), “Conceptualising special interest tourism 
frameworks for analysis”, Tourism Management, 27, (2), pp. 183-200.  
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o UNEP-WTO, (2005), Making tourism more sustainable: A guide for 
policy makers, Madrid.  
o Unesco, (2008), The effect of tourism on Culture and the Environment 
in Asia and the Pacific, UNESCO, Bangkok.  
o Weaver D., Lawton L. (2007), “Twenty years on: the state of 
contemporary eco-tourism research”, Tourism Management, 28, pp. 1168-1179.  
o WTO, (1993), Sustainable tourism development: guide for local 
planners, A tourism and the Environment Publication, Spain.  
 
o Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
 
o Παραδόσεις/ Διαλέξεις 
o Διαλέξεις από εξωτερικούς συνεργάτες του ΔΠΜΣ σε σχετικά θέματα  
o Διαφάνειες και Σημειώσεις 
o Μελέτες περίπτωσης (Παρουσίαση και Συζήτηση) 
o Παρουσίαση εργασιών (Συζήτηση) 
 
o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 
o Εργασία (50% της βαθμολογίας) και  
o Τελική Εξέταση (50% της βαθμολογίας) 
 
Οι εργασίες αφορούν θέματα που σχετίζονται άμεσα με τις ενότητες του μαθήματος 
και μπορούν να παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του εξαμήνου. 
Η τελική εξέταση είναι γραπτή εξέταση πάνω σε όλη τη διδαχθείσα ύλη. 
 
 
o Γλώσσα Διδασκαλίας: 
 
              Ελληνική Γλώσσα 
 
o Τρόποι παράδοσης μαθήματος:  
       Με φυσική παρουσία 
 
 
Κατεύθυνση «Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης» 
 
Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης: 
 
Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Διαχείριση στον 
Τουρισμού  
 
 

o Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0008 
o Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 
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o Επίπεδο μαθήματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
 
o Έτος Σπουδών  
 
o Εξάμηνο Σπουδών  Χ 
 
o Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 
 
o Αριθμός διδακτικών μονάδων:       3 
 
o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΟΣ 
 
o Περιεχόμενο μαθήματος: 
Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στο θεωρητικό και πρακτικό 
πλαίσιο του προγραμματισμού της ανάπτυξης του τουρισμού σε μια χώρα 
υποδοχής. Το θεωρητικό πλαίσιο και οι πρακτικές εφαρμογές του εξετάζονται τόσο 
σε επίπεδο τοπικού, περιφερειακού και εθνικού σχεδιασμού της τουριστικής 
ανάπτυξης με αντίστοιχες παρουσιάσεις περιπτώσεων από την Ελλάδα και άλλες 
χώρες όσο και σε επίπεδο συνολικών τουριστικών εγκαταστάσεων με αντίστοιχες 
παρουσιάσεις περιπτώσεων από τουριστικά συγκροτήματα στην Ελλάδα και στην 
αλλοδαπή. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις του σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης 
δίνουν τη δυνατότητα στο διδασκόμενο να γνωρίσει τις αρχές του ενδεικτικού αλλά 
και του επιτακτικού προγραμματισμού στην "τουριστική" εφαρμογή τους καθώς 
και τις αντίστοιχες εφαρμοζόμενες πολιτικές όπως 5ετή προγράμματα και master 
plan τουριστικής ανάπτυξης συγκεκριμένων περιοχών και τόπων. 
 
o Επιδιωκόμενα μαθησιακά  αποτελέσματα:  
Σκοποί του μαθήματος είναι: 
 Η ανάδειξη της αλληλεξάρτησης ανάμεσα στους τουριστικούς και 
περιβαλλοντικούς πόρους.  
 Η αιτιολόγηση της αναγκαιότητας για σχεδιασμό και περιβαλλοντική 
διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης. 
 Η περιβαλλοντική διαχείριση σε τουριστικές περιοχές και τουριστικές 
μονάδες.  
 Η εξέταση των πολιτικών για τη διασφάλιση της αρμονικής σχέσης, ανάμεσα 
στον τουρισμό και το περιβάλλον. 
 
o Προαπαιτούμενα:  
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
 
 
o Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 
         Βασικές Ενότητες Διδασκαλίας: 
 

ΠΡΩΤΟ 

ΕΑΡΙΝΟ 

4,50 
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 Ρόλος του σχεδιασμού στην αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού.  
 Αρχές και διαδικασία του σχεδιασμού της τουριστικής δραστηριότητας.  
 Επίπεδα χωρικού σχεδιασμού και εναλλακτικές προσεγγίσεις του 
σχεδιασμού της αειδόρου τουριστικής ανάπτυξης.   
 Εξειδίκευση τουριστικού σχεδιασμού της αειφόρου τουριστικής 
ανάπτυξης. Στρατηγικές, φορείς, μέσα οργάνωσης και πολιτικές σχεδιασμού. 
 Αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης και 
μεθοδολογία εφαρμογής τους.  
 Περιεχόμενο, δομή και διαδικασία κατάρτισης σχεδίου αειφόρου 
τουριστικής ανάπτυξης.  
 Εργαλεία/τεχνικές και φάσεις σχεδιασμού της αειφόρου τουριστικής 
δραστηριότητας. 
 Το φαινόμενο του κορεσμού και ο κύκλος ζωής του τουριστικού 
προϊόντος, τουριστικών περιοχών και δραστηριοτήτων. 
 Η ανάπτυξη του παράκτιου τουρισμού και οι επιπτώσεις του. 
 Ο χωρικός σχεδιασμός της τουριστικής δραστηριότητας (ειδικό πλαίσιο 
χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού) 
 
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 
o -Κοκκώσης Χ και Τσάρτας, Π 2001 Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και 
Περιβάλλον Εκδόσεις Κριτική:  
o Αθήνα 
o Παρπαϊρης Α. 2000 Κεφάλαιο 6: Περιβαλλοντική αντιμετώπιση των 
ειδικών έργων, Θεματική Ενότητα ΙΙΙ(Β): Σχεδιασμός και Προστασία του 
Περιβάλλοντος: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
o Παρπαϊρης Α. 2000 Κεφάλαιο 1: Συμμετοχή, περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και ενημέρωση του πολίτη στα πλαίσια άσκησης ορθής και 
αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής για την προώθηση των έργων, 
Θεματική Ενότητα ΙΙΙ(Β): Σχεδιασμός και Προστασία του Περιβάλλοντος: Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
o Παρπαϊρης Α. 2000 Κεφάλαιο 1: Προστασία και αποκατάσταση του 
παράκτιου περιβάλλοντος, Κεφάλαιο 5: Προστασία και αποκατάσταση τοπίου, 
Θεματική Ενότητα ΙV(Β): Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
- 
 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 
o Mathieson, A. and Wall, G. (1993) Tourism: Economic, Physical and 
Social Impacts Longman: New York 
o -Pearce, D.  
o (1981) Tourist Development Longman: London 
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o -OECD (1980) The Impacts of Tourism on the Environment OECD: 
Paris 
o Internet sites 
o -www.wttc.org 
o -greenhotels.com 
o Θεσμικά κείμενα 
o ΜΠΕ Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων : ΚΥΑ 69269/5387/90 
o EcoAudit Directive No. 1836/93 
o Charter for Sustainable Tourism 
o Προαιρετική Βιβλιογραφία 
o -Ashworth, G. and Turnbridge, J. (1990) The Tourist-Historic City 
Bellhaven: London 
o -Briassoulis. H. and Van der Straaten, J, (eds.) (2000) Tourism and the 
Environment: Regional, Economic and Policy Issues Kluwer: Dordrecht 
o -Coccossis, H. and Nijkamp, P. (eds.) (1995) Sustainable Tourist 
Development Avebury: London 
o -Commission of the European Communities (1993) Taking Account of 
Environment in Tourism Development Luxembourg 
o -International Hotel Association (1995) Environmental Action Pack 
for Hotels UNEP Tech. Report 31 
o -Law, C. (1995) Urban Tourism: Attracting Visitors to Large Cities 
Mansell: Poole 
o -Michaud, J. (1983) Le Tourisme face a l' Environnement Presses 
Universitaires de France: Paris 
o -Priestley, G., Edwards, A. and Coccossis, H. (eds.) 1996 Sustainable 
Tourism? European Experiences CAB International 
- Coccossis, H. and Mexa, A. 2004 The Challenge of Tourism Carrying 
Capacity Assessment: Theory and Pracice, Ashgate. 
 
o Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
 
Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει και να αναλύσει τα συστατικά στοιχεία, 
την παραγωγή και διάθεση των τουριστικών ταξιδίων, καθώς και τις 
μικροοικονομικές και μακροοικονομικές πτυχές του τουριστικού φαινομένου. O 
διεθνής τουρισμός ενεργοποιεί ένα σύνθετο πλέγμα οικονομικο-κοινωνικών 
δραστηριοτήτων τόσο στην χώρα προέλευσης όσο και στην χώρα υποδοχής του 
ταξιδιώτη. Το γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής του Τουρισμού 
πραγματεύεται τις μακροοικονομικές και μικροοικονομικές πτυχές αυτού του 
φαινομένου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση της περίπτωσης της 
Ελλάδος, ως χώρα υποδοχής τουριστών. 
 
 
o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 
Γραπτές εξετάσεις (60%) και εργασία (40%). 
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o Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική 
 
 
o Τρόποι παράδοσης μαθήματος: με φυσική παρουσία 
 
 
Τίτλος Μαθήματος: Περιφερειακή- Τοπική Ανάπτυξη και Τουρισμός  
 

o Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0049 
o Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 

 
o Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό 
 
o Έτος Σπουδών  
 
o Εξάμηνο Σπουδών  
 
o Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 
 
o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  Επικ. Καθ. Ιωάννης Σπιλάνης 
 
o Περιεχόμενο μαθήματος: 
 
Το μάθημα Περιφερειακή-Τοπική Ανάπτυξη και Τουρισμός εμβαθύνει στις βασικές 
έννοιες τουριστικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας που έχουν ήδη διδαχθεί σε 
μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου. Εξετάζοντας τον τουρισμό ως μέσο για την 
τοπική-περιφερειακή ανάπτυξη, το μάθημα εστιάζει στους τρόπους μέτρησης (με 
βάση μεταβλητές και δείκτες) της τουριστικής δραστηριότητας, της απόδοσής της  
και των επιπτώσεών της σε χωρικό επίπεδο, αλλά και στον τρόπο ανάλυσης των 
δεδομένων αξιολόγησης. Απόδοση και επιπτώσεις εντοπίζονται και αναλύονται με 
βάση τη συστημική προσέγγιση, ενώ ειδικότερα εξετάζεται, με τη βοήθεια των 
εργαλείων της οικονομικής θεωρίας και διεθνών μελετών περίπτωσης, η συμβολή 
του τουρισμού στην ανάπτυξη της περιοχής υποδοχής. Η θεωρητική προσέγγιση 
συμπληρώνεται εμπειρικά μέσα από την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην 
καταγραφή και αξιολόγηση  της τουριστικής δραστηριότητας, της απόδοσης και 
των επιπτώσεών της σε επιλεγμένο προορισμό υποδοχής. 
 
o Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους και τα 
εργαλεία (α) περιγραφής και ανάλυσης της κατάστασης του τουρισμού (απόδοση) 
στην περιοχή υποδοχής τουριστών, και (β) εκτίμησης και αξιολόγησης (evaluation) 
των επιπτώσεων (impacts)  της τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή αυτή 
(περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο) με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η 
καλή γνώση μιας περιοχής (συνολικά και ειδικά της τουριστικής της ανάπτυξης) 
αποτελεί προϋπόθεση για τον ορθολογικό σχεδιασμό (planning) και τη σωστή 
επιλογή αποτελεσματικών δράσεων (decision making). Υπό αυτό το πλαίσιο, οι 

1
ο
  

 

Εαρινό 

4,50 
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φοιτητές αναπτύσσουν τη συνθετική και κριτική τους σκέψη στο πολύ-
επιστημονικό πεδίο της διαχείρισης τουριστικού προορισμού. Ταυτόχρονα, μέσα 
από την παρουσίαση βέλτιστων διεθνών πρακτικών καθώς και την ενεργή και 
εκτενή συμμετοχή τους στην ανάπτυξη της επιλεγμένης μελέτης περίπτωσης, 
ενισχύεται η ικανότητα των φοιτητών να διαχειριστούν πραγματικές συνθήκες και 
να εφαρμόσουν τις διδαχθείσες έννοιες, μεθόδους και εργαλεία στην πράξη. 
 
 
o Προαπαιτούμενα: 
 
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. 
 
o Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 
Ενότητα 1: Έννοιες & Μεθοδολογία. 
Ενότητα 2: Οικονομικές, δημογραφικές, περιβαλλοντικές επιδόσεις και επιπτώσεις 
του τουρισμού στην περιοχή υποδοχής. 
Ενότητα 3: Ο τουρισμός ως παράγοντας περιφερειακής ανάπτυξης: δυνατότητες 
και όρια. Η βιωσιμότητα ενός τουριστικού προορισμού. 
Ενότητα 4: Τουριστικός σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο για τη βιώσιμη τουριστική 
ανάπτυξη. Βελτίωση των επιδόσεων τουρισμού και των επιπτώσεών του στην 
περιοχή υποδοχής. 
 
o Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 

 ΣΠΙΛΑΝΗΣ Γ – ΒΑΓΙΑΝΝΗ Ε Τουρισμός και βιώσιμη περιφερειακή 
ανάπτυξη (σημειώσεις μαθήματος) 

 PEPPING G., DE BRUIJN M. (1991), Tourism: emphasis on selective 
development. An evaluation of tourist types on a regional level with a case study for 
the Greek island of Alonnisos, Research Paper, Frij University of Amsterdam.  

 ΣΠΙΛΑΝΗΣ Γ (επ. υπεύθυνος) (2007) Τουριστικό Παρατηρητήριο Ν. Χίου: 
Έκθεση Τουριστικής Κατάστασης Ν. Χίου 2004-6, Πανεπιστήμιο Αιγαίου – 
Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης & ΕΝΑ Ν. Χίου. 
 ΣΠΙΛΑΝΗΣ Γ (επ. υπεύθυνος) (2008) Τουριστικό Παρατηρητήριο Ν. Σάμου: 
Έκθεση Τουριστικής Κατάστασης Ν. Σάμου 2006, Πανεπιστήμιο Αιγαίου – 
Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης.  
 SPILANIS I, VAGIANNI L., GLYPTOU K (2009) Profile of Sustainability in 
some Mediterranean tourism destinations. The evaluating framework of the tourism 
activity + Annex II Variables, MAP/Blue Plan Eds. 

 ΣΠΙΛΑΝΗΣ Γ. – ΒΑΓΙΑΝΝΗ Ε. (2009) Η συνεισφορά των Ε.Ε.Μ.Τ στην 
τοπική και νησιωτική ανάπτυξη στον συλλογικό τόμο Σωτηριάδη Μ – Φαρσάρη Ι 
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(επιμ) «Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές Τουρισμού: Σχεδιασμός, Μάνατζμεντ και 
Μάρκετινγκ. Εκδόσεις INTERBOOKS. Αθήνα, 2009, σ.174-197  

 ΣΠΙΛΑΝΗΣ Γ – ΒΑΓΙΑΝΝΗ E. (2010), Τουρισμός και Περιβάλλον, συμβολή 
στη Μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, «Η Σημασία του Τουρισμού για την 
Ελληνική Οικονομία/Κοινωνία & Προτάσεις Πολιτικής για την Τουριστική 
Ανάπτυξη», Εκδόσεις ΣΕΤΕ, σ. 15. 

 ΣΠΙΛΑΝΗΣ Γ – ΒΑΓΙΑΝΝΗ E. (2010), Εκτίμηση αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων τουρισμού σε τοπικό επίπεδο. Η περίπτωση της Σάμου, συμβολή στη 
Μελέτη Πανεπιστήμιο Αιγαίου, «Η Σημασία του Τουρισμού για την Ελληνική 
Οικονομία/Κοινωνία & Προτάσεις Πολιτικής για την Τουριστική Ανάπτυξη», 
Εκδόσεις ΣΕΤΕ, σ. 16. 

 SPILANIS I, (2012) Profile of Sustainability in some Mediterranean Tourist 
Destinations. Towards of a quality label for Mediterranean tourism. Plan Bleu, 
Valbonne. (Blue Plan Papers 12) 
 

 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 

Ενότητα 1: 

BRIASSOULIS H. (2001) Sustainable development and its indicators: Through a 
(Planner’s) Glass Darkly. Journal of Environmental Planning and Management. 44(3). 
pp. 409-427. 

BUHALIS D. (1999) Tourism on the Greek Islands: Issues of peripherality, 
competitiveness and development. International Journal of tourism research. 1. pp. 
341-358.  

GIANNIAS D. (1999) Regional tourism industry indices and the allocation of the 
European Union and state funding: the case of Greece. International Journal of 
tourism research. 1, pp. 401-412.  

GORTAZAR L., MARIN C. (1999) Tourism and Sustainable Development: from theory 
to practice – the island experience, Gobierno de Canarias – Insula, Spain, pp. 9-16.  

KANDELAARS P. (1997) A Dynamic Simulation Model of Tourism and Environment in 
the Yucatan Peninsula, Interim Report, international Institute for Applied Systems, 
IR-97-18/ April, Austria. 

JOHNSEN J., UMBACH-DANIEL A., SCHNELL K. (2003) Monitoring system for 
sustainable tourism in Swiss Alpine Regions. Tools for regions to act on their own 
initiative. 43rd Congress of the European Regional Science Association. Finland. 

UNEP (1996) Μέθοδοι και εργαλεία για τις μελέτες συστημικής ανάλυσης και 
ανάλυσης προοπτικών στη Μεσόγειο. Σειρά Τεχνικές Εκθέσεις Ν. 115. UNEP, Plan 
Bleu. Sophia Antipolis.  

UNEP (2005), Dossier on tourism and sustainable development in the 
Mediterranean, MAP Technical Reports Series no 159, PNUE/PAM Athens  
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ΣΠΙΛΑΝΗΣ Γ. (2003) Τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη στη Μεσόγειο. Η περίπτωση 
της Ελλάδας. UNEP. 

 

Ενότητα 2: 

McELROY J. (2003) Tourism development in small islands across the world. Geogr. 
Ann. 85 B (4). p.p. 231-242. 

SMEETS E., WETERINGS R. (1999) Environmental indicators: typology and overview. 
European Environmental Agency. Copenhagen.  

ΣΠΙΛΑΝΗΣ Γ, ΒΑΓΙΑΝΝΗ Ε, ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Γ, (2005), Συγκριτική αξιολόγηση 
τουρισμού παρατήρησης πουλιών και συμβατικού τουρισμού στο νησί της Λέσβου 
– Ελλάδα, 5ο Μεσογειακό Συνέδριο για την Κοινωνιολογία του Τουρισμού, 
Θεσσαλονίκη 22-24 Σεπτεμβρίου. 

 

Ενότητα 3 : 

COCCOSSIS H. (2001) Defining, measuring and evaluating carrying capacity in 
European tourism destinations. Final Report. Athens.  

COCCOSSIS H. (2002) Defining, measuring and evaluating carrying capacity in 
European tourism destinations. Material for a document. Laboratory of 
Environmental Planning. University of the Aegean. Athens.  

EC (2002) Early warning system for identifying declining tourist destinations, and 
preventive best practices. European Communities. Austria.  

ΣΠΙΛΑΝΗΣ Γ., ΒΑΓΙΑΝΝΗ Λ. (2002) Βιώσιμος τουρισμός και φέρουσα ικανότητα σε 
ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα. Συνέδριο Μέθοδοι μέτρησης της φέρουσας 
ικανότητας και διαχείρισης επισκεπτών σε προστατευόμενες περιοχές. WWF Hellas. 
Αθήνα.  

ΣΠΙΛΑΝΗΣ Γ. (2000) Τουρισμός και περιφερειακή ανάπτυξη. Η περίπτωση των 
νησιών του Αιγαίου. Στο Πάρις Τσάρτας (επιμ.) Τουριστική Ανάπτυξη - 
Πολυεπιστημονικές Προσεγγίσεις. Εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα, σελ. 149-187. 

 

Ενότητα 4: 

MARTIN VALLES D. (2001) Improving the quality of the tourist products. European 
Commission.  

UNEP (2005), Making tourism more sustainable. A guide for policy makers 

WALL G. (1997) "Is Ecotourism Sustainable?" Environmental Management, Springer 
– Verlag New York Inc., Vol. 21, No. 4, pp. 483-491. 

ΣΠΙΛΑΝΗΣ Γ., ΒΑΓΙΑΝΝΗ Ε. (2004) Βιώσιμος τουρισμός: Ουτοπία ή αναγκαιότητα; 
Ο ρόλος των νέων μορφών τουρισμού στα νησιά του Αιγαίου. Στο Bill Bramwell 
(ed) Coastal Mass Tourism. Diversification and Sustainable Development in Southern 
Europe. Channel View Publications. Great Britain. p.p. 269-291. 

 
o Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
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Οι πανεπιστημιακές παραδόσεις αποτελούν τη βασική διδακτική μέθοδο του 
μαθήματος. Η μαθησιακή διαδικασία ενισχύεται με την υποχρεωτική συμμετοχή 
των φοιτητών στην ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης τουριστικής καταγραφής και 
αξιολόγησης σε προορισμό επιλογής. 
 
 
o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 
Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται:  
α) στις τρεις επιμέρους ομαδικές εργασίες και παρουσιάσεις, με συντελεστή 
βαρύτητας 3*10% επί της τελικής βαθμολογίας, 
β) στην τελική ομαδική γραπτή εργασία, με συντελεστή βαρύτητας 15% επί της 
τελικής βαθμολογίας, και 
γ) στη γραπτή εξέταση εφ’ όλης της ύλης του μαθήματος με συντελεστή βαρύτητας 
55% επί της τελικής βαθμολογίας.  
 
Η ενεργή συμμετοχή τόσο στις διαλέξεις, όσο και στη μελέτη περίπτωσης 
λαμβάνεται επίσης υπόψη, επηρεάζοντας τον τελικό βαθμό. 
 
o Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνικά 
 
 
o Τρόποι παράδοσης μαθήματος: με φυσική παρουσία 
 
 
Τίτλος Μαθήματος: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  
 

 Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0039 
 Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 

 
 Επίπεδο μαθήματος Μεταπτυχιακό 
 
 Έτος Σπουδών 1ο 
 
 Εξάμηνο Σπουδών Εαρινό 
 
 Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 4,50 
 
 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3 
 
 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  Σ. Κουκούλας 
 
 Περιεχόμενο μαθήματος:  
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Το μάθημα αυτό έχει τρεις βασικές ενότητες: 
 
1) Εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων  
2) Οπτικοποίηση δεδομένων 
3) Ανάλυση χωρικών δεδομένων 

  

Η πρώτη ενότητα συμπεριλαμβάνει βασικές έννοιες των Συστημάτων 
Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), εισαγωγή χωρικών και περιγραφικών 
δεδομένων, διόρθωση, μετασχηματισμούς δεδομένων και  χρήση λογικών 
προτάσεων για τη διαχείριση και την εξαγωγή πληροφορίας. 

 

Στην δεύτερη ενότητα οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις για τη δημιουργία 
θεματικών χαρτών. 

Στην τελευταία ενότητα οι φοιτητές εξοικειώνονται με βασικές αναλύσεις 
υπέρθεσης γεωγραφικών δεδομένων. Σε αυτή την ενότητα οι φοιτητές μαθαίνουν 
για τις εφαρμογές των ΣΓΠ σε πραγματικά προβλήματα σχεδιασμού. Συγκεκριμένα 
θα εργαστούν θεωρητικά και πρακτικά με την ανάλυση καταλληλότητας γης 
χρησιμοποιώντας δυο ή τρία ενδεικτικά κριτήρια στο πλαίσιο ενός ΣΓΠ.  

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  
Οι στόχοι του μαθήματος είναι: 
Η κατανόηση  των βασικών  εννοιών των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών 
(ΣΓΠ) και η απόκτηση βασικών ικανοτήτων για την εισαγωγή χωρικών και 
περιγραφικών δεδομένων σε ένα ΣΓΠ, τη δημιουργία θεματικών χαρτών καθώς και 
την εκπόνηση βασικών αναλύσεων υπέρθεσης γεωγραφικών δεδομένων.  
Τα τελευταία επιτυγχάνονται μέσα από μια σειρά ασκήσεων με πραγματικά 
δεδομένα.  
 
 Προαπαιτούμενα: 
 
Καμία 
 
 Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 
            Μάθημα 1ο:    Βασικές έννοιες των Σ.Γ.Π. , Χωρικά Δεδομένα, Συστήματα 
Συντεταγμένων, Προβολικά Συστήματα 
  
Μάθημα  2ο:  Μορφές και δομές χωρικών δεδομένων.  Εισαγωγή  Δεδομένων και 
ζητήματα σχετικά με τα χωρικά  δεδομένα / Βάσεις Δεδομένων 
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Μάθημα  3ο:  Θεματικοί χάρτες 
 
Μάθημα  4ο:  Χωρική Ανάλυση  με δεδομένα καν. ψηφιδωτής μορφής και 
διανυσματικά δεδομένα  
 
Ασκήσεις/εργασίες εξαμήνου: 
 
1. Εισαγωγή χωρικών και περιγραφικών δεδομένων, κωδικοποίηση 
/κατηγοριοποίηση δεδομένων, παρουσίαση δεδομένων σε μορφή χάρτη. 
Μετασχηματισμοί συντεταγμένων. Αλλαγή προβολής. 
  
2.  Δημιουργία θεματικών χαρτών 

       

3.  Χωρική ανάλυση - καταλληλότητα γης με δυο / τρία κριτήρια  

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 
Κουτσόπουλος Κ., 2002. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και ανάλυση 
χώρου, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, ISBN: 960-7530-20-9 
  
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 
Burrough P.A., and R.A. McDonnell, 1998, Principles of Geographical Information 
Systems, Oxford University Press. 
 
Longley P.A., M.F. Goodchild, D.J Maguire and D.W. Rhind, 2001, Geographic 
Information Systems and Science, John Wiley & Sons. 
 
Demers, M.N, 2000, Fundamentals of Geographical Information Systems, Oxford 
University Press. 
 
Graeme Bonham-Carter, 1994, Geographic Information Systems for 
Geoscientists: Modelling with GIS, Elsevier. 
 
  
 Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
 
Τρόπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστήρια 
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 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 
Τρόπος αξιολόγησης: 2 Εργασίες  για το 100% της αξιολόγησης. 
 
 Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνικά 
 
 Τρόπος παράδοσης μαθήματος: με φυσική παρουσία 
 
 
Μαθήματα επιλογής: 
 
 
Τίτλος Μαθήματος: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

o Κωδικός μαθήματος:ΤΡ0003 
o Τύπος Μαθήματος : Επιλογή κατεύθυνσης 

 
o Επίπεδο μαθήματος 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
 
o Έτος Σπουδών  
 
o Εξάμηνο Σπουδών  
 
o Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 
 
o Αριθμός διδακτικών μονάδων:      3 
 
o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : Δέσποινα Νάζου 
 
o Περιεχόμενο μαθήματος: 
      Το μάθημα χωρίζεται σε  3 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, το μάθημα στοχεύει 
στην μελέτη της συνάντησης της  κοινωνικής ανθρωπολογία κ με τον τουρισμό και 
την  συγκρότηση των πολιτισμικών ταυτοτήτων στον τουρισμό. Επίσης 
εξετάζονται 
o ταξινομήσεις, κατηγοριοποιήσεις και ορισμοί του «τουρίστα», αλλά και   η 
δομική διάκριση μεταξύ «οικοδεσπότη» (host) και «επισκέπτη» (guest) και η 
χρησιμότητα (καταλληλότητά) της για την ανθρωπολογική ανάλυση. Ακόμη 
επιχειρείται η ανάλυση της έννοιας του «ανήκειν» σε σχέση με το χώρο λόγω του 
προβληματικού χαρακτήρα των κατηγοριοποιήσεων (host / guest) και της 
συνακόλουθης χάραξης σταθερών ορίων. Σε αυτήν την ενότητα αναλύεται επίσης ο 
τουρισμός ως τελετουργία κατά την παράδοση του V. Turner.  καθώς και η 
θεώρηση του τουρισμού ως μια μορφή ιμπεριαλισμού (D. Nash) 
 

1o  

Εαρινό 

3 
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o Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος επικεντρώνεται στη  στο μοτίβο του 
ταξιδιού στον τουρισμό και την πορεία εξέλιξής του. Επίσης αναλύεται η θεωρία της 
κινητικότητας  του J. URRY και δίνεται έμφαση στην ανάλυση του τουρισμού από 
τη σκοπιά της εμπειρίας. Δίνεται έμφαση στις προσεγγίσεις των MacCannell και 
Bruner για την αυθεντικότητα καθώς και στην  έμφυλη διάσταση στον τουρισμό 
(γυναίκες και άνδρες τουρίστες) 
Προκειμένου να καταδειχθεί η σύνδεση μεταξύ του τουρισμού και της μετα-
αποικιορατικής εποχής  παρουσιάζονται θεωρήσεις αναφορικά με τον  τουριστικό 
λόγο και η συμβολή του στην κατασκευή της τουριστικής ταυτότητας , αναλύονται 
τα ‘τουριστικά’ τοπία. Επίσης παρουσιάζονται ανθρωπολογικές ερμηνείες και 
αναλύσεις από τη σκοπιά των πολιτισμικών σπουδών σχετικές με την  κοινωνική 
παραγωγή και αναπαραγωγή των τόπων ως αντικειμένων για τουριστική 
κατανάλωση. 
Η ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της σημειωτικής προσέγγισης 
του Urry και την οπτική διάσταση της διαπολιτισμικής συνάντησης. 
 
o Η τρίτη ενότητα  στοχεύει στην ανάδειξη του τουρισμού από τη σκοπιά της  
κοινωνίας υποδοχής και σε ανάλυση ζητημάτων κοινωνικής αλλαγής, «συνέχειας» 
και «ασυνέχειας» των τοπικών κοινωνιών. Προυσιάζονται παραδείγματα 
ανάπτυξης του τουρισμού σε τοπικό επίπεδο: οι βασικοί συντελεστές και οι 
πρακτικές τους. Ακόμη αναλύονται οι  ‘παραγωγοί υπηρεσιών’, η συνάντηση 
ντόπιου – ξένου και ο ρόλος των πολιτισμικών διαμεσολαβητών στον τουρισμό. 
Παρουσιάζονται εκτενώς θεωρήσεις για την  «αυθεντικότητα» ως αίτημα των 
διαπολιτισμικών συναντήσεων, αλλά και ανασυγκρότηση  της τοπικής, εθνοτικής ή 
έμφυλης ταυτότητας στο πλαίσιο των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτισμικών 
αλλαγών που επιφέρει άμεσα ή έμμεσα ο τουρισμός. 
 
 
o Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  
Οι στόχοι του μαθήματος αφορούν: 
1. Στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές ερμηνευτικές 
προσεγγίσεις  στην κοινωνική ανθρωπολογία, στις πολιτισμικές σπουδές και εν 
μέρει στην κοινωνιολογία που σχετίζονται με τον τουρισμό ως διεπιστημονικό 
πεδίο ανάλυσης.  
2.  Στην δυνατότητα των φοιτητών/τριών να αναπτύσσουν κριτική ματιά και 
συνδυαστικό τρόπο σκέψης  ώστε να αντιμετωπίζουν σφαιρικά το τουριστικό 
φαινόμενο μέσα από μια ανθρωποκεντρική σκοπιά. 
3. Στην απόκτηση  ενός συνεκτικού προφορικού λόγου, αλλά και δεξιοτήτων 
σχετικά με την γραπτή εκφορά και ανάλυση  του επιστημονικού λόγου και των 
απόψεων  τους. 
4. Στη συνειδητοποίηση ότι οι γνώσεις  από το μάθημα αφορούν εμπειρικά 
δεδομένα από διάφορες περιοχές του κόσμου που οδηγούν σε θεωρίες και οι οποίες 
με τη σειρά τους μπορούν να έχουν εφαρμογή στην επίλυση πρακτικών 
προβλημάτων σχετικών με την ανάπτυξη του τουρισμού. 
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o Προαπαιτούμενα : Κανένα 
 
o Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Oρισμός του αντικειμένου και εννοιολογικές 
προσεγγίσεις του τουρισμού και του τουρίστα 
1) Tο επιστημονικό πεδί της κοινωνικής ανθρωπολογία και η συνάντησή της με τον 
τουρισμό  
Η συγκρότηση των πολιτισμικών ταυτοτήτων στον τουρισμό.  
Ταξινομήσεις, κατηγοριοποιήσεις και ορισμοί του «τουρίστα».   H δομική διάκριση 
μεταξύ «οικοδεσπότη» (host) και «επισκέπτη» (guest) και η χρησιμότητα 
(καταλληλότητά) της για την ανθρωπολογική ανάλυση. Αναθεώρηση της έννοιας 
του «ανήκειν» σε σχέση με το χώρο ενόψη του προβληματικού χαρακτήρα των 
κατηγοριοποιήσεων (host / guest) και της συνακόλουθης χάραξης σταθερών ορίων.  
Ο τουρισμός ως τελετουργία κατά την παράδοση του V. Turner.  O τουρισμός ως 
μια μορφή ιμπεριαλισμού (D. Nash), Από τη δομική ανάλυση στην προσέγγιση του 
τουρισμού ως διαδικασία.  
 
Κείμενα για προφορική παρουσίαση  
Kohn, T., 1997, «Island Involvement and the Evolving Tourist”, στο S. Abram, J. 
Waldren & D. Macleod (επιμ.), Tourists and Tourism: Identifying with People 
and Places, σ. 13-28.  S. Abram, J. Waldren and D. Macleod (επιμ.).  Οxford: Berg. 
Μacleod, D., 1997, “Alternative Tourists on a Canary Island”, στο Tourists and 
Tourism: Identifying with People and Places, σ. 129-47. 
Waldren, Jacqueline, 1997, “We Are Not Tourists—We Live here”, στο Tourists and 
 Tourism: Identifying with People and Places, σ. 51-70. 
 
 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Η τουριστική δραστηριότητα : A) Αναπαραστάσεις,  B) 
εμπειρίες 
 
1) Το μοτίβο του ταξιδιού στον τουρισμό και η πορεία εξέλιξής του.   Από την 
έμφαση στην εκπαίδευση και την αλληλόδραση (Μεγάλη Περιήγηση) στην έμφαση 
στην οπτική σύλληψη (sight-seeing). Η θεωρία της κινητικότητας  του J. URRY 
 
Κείμενα για προφορική παρουσίαση: 
Galani-Moutafi, V., 2000, “The Self and the Other: Traveler, Ethnographer, Tourist”, 
 Annals of Tourism Research 27, 1, σ. 203-224. 
White, N. R. 2004, «Travel as transition. Identity and Place» Annals of Tourism 
Research Vol. 31(1). 
 
2) O τουρισμός από τη σκοπιά της εμπειρίας.  Τι επιδιώκει να αποκομίσει από το 
ταξίδι του ο τουρίστας.  Προσεγγίσεις των MacCannell και Bruner για την 
αυθεντικότητα .  Η έμφυλη διάσταση στον τουρισμό: Γυναίκες και άνδρες 
τουρίστες.  
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Κείμενα για προφορική παρουσίαση 
 
Nazou D. 2009, « From Mykonos to Thailand: The Mykoniot  entrepreneurs and  their  
families in ‘Pleasure’ and ‘reversal’ trips to Asia. An Ethnographical Approach». 
Κείμενο σε ηλεκτρονικά πρακτικά του 4ου  Διεθνούς Συνεδρίου  του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου « Planning the future- Learning from the Past», 3-5 Απριλίου, Ρόδος. 
 
Selänniemi, T. 2002, «Couples on Holiday: (En)Gendered or Endangered 
Experiences?» » in M. B. Swain & J. H. Momsen (eds), Gender/Tourism/Fun. 
 
 Μeisch, L.A. 2002, «Sex and Romance on the Trail in the Andes: Guides, Gender & 
Authority», in M. B. Swain & J. H. Momsen (eds), Gender/Tourism/Fun. 
 
Dahles, H. 2002, «Gingolos and Rastamen: Tourism, Sex and Changing Gender 
Identities» in M. B. Swain & J. H. Momsen (eds), Gender/Tourism/Fun. 
  
3)) Aναπαραστάσεις της ετερότητας.  Ανθρωπολογικές και τουριστικές 
αναπαραστάσεις  
του «εαυτού» και του «άλλου». H σύνδεση μεταξύ του τουρισμού και της μετα-
αποικιορατικής εποχής 
 
Κείμενα για προφορική  παρουσίαση 
Νοy, C. 2004, « THIS TRIP REALLY CHANGED ME.Backpackers’ Narratives of Self-
Change», Annals of Tourism Research, Vol. 31, (1) 
Pritchard, A. Morgan N. J.,  2001, «Culture, identity and tourism representation: 
marketing Cymru or Wales?», Tourism Management, Vol. 22, ( 2) 
 
 
4) Ο τουριστικός λόγος και η συμβολή του στην κατασκευή της τουριστικής 
ταυτότητας  
του τόπου προορισμού. Τα ‘τουριστικά’ τοπία και η έννοια του  ‘τόπου’. Η 
κοινωνική παραγωγή και αναπαραγωγή των τόπων ως αντικειμένων για 
τουριστική κατανάλωση  
Κείμενα για προφορική παρουσίαση: 
Meethan K. 1996 «Place, Image and Power: Brighton as a resort» , στο Tom Selwyn 
(ed)  The tourist image.  
 
Travlou, P. 2002, “Go Athens: A Journey to the Centre of the City” στο Si. Coleman, M. 
Crang (eds.) Tourism: Between Place and Performance 
 
Dobson. R. 2007 “Beaches and Breaches: Articulations and Negotiations of Identity,  
Ethnicity and Cosmopolitanism in Mauritius – ‘The Most Cosmopolitan Island Under 
the Sun’,  
The Limina Editorial Collective  
http://limina.arts.uwa.edu.au  
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Salazar, N. B., 2006 «Touristifying Tanzania. Local Guides, Global Discourse», Annals 
of Tourism Research, Vol 33, (3). 
 
5) Η σημειωτική προσέγγιση του J. Urry και η οπτική διάσταση της διαπολιτισμικής 
συνάντησης. Ο τουρισμός – ως έκφανση του μεταμοντερνισμού. 
 
Κείμενα για προφορική παρουσίαση: 
Markwick, M. 2001, «Postcards from Malta. Image, Consumption, Context», Annals of 
Tourism Research  Vol. 28, (2) 
 
Τucker, H., 1997, “The Ideal Village: Interactions through Tourism in Central 
Anatolia”, 
στο S. Abram, J. Waldren and D. Macleod (επιμ.), Tourists and Tourism: Identifying 
with People and Places, σ. 107-128. 
 

 

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο τουρισμός από τη σκοπιά της  κοινωνίας υποδοχής. Ζητήματα 
κοινωνικής αλλαγής, «συνέχειας» και «ασυνέχειας» των τοπικών κοινωνιών. 
«Τουρισμός» και «φιλοξενία» ως πλαίσιο διαμόρφωσης των πολιτισμικών 
κατηγοριών ‘εμείς’ και  οι ‘άλλοι” 
 
1) Παραδείγματα ανάπτυξης του τουρισμού σε τοπικό επίπεδο: βασικοί 
συντελεστές και οι πρακτικές τους. Οι ντόπιοι ως ‘παραγωγοί υπηρεσιών’ 
 
Κείμενα για προφορική παρουσίαση 
Galani-Moutafi, V., 1993, “From Agriculture to Tourism: Property, Labor, Gender and 
Kinship in a Greek Island Village” (Part One), Journal of Modern Greek Studies 11,  
 
Galani-Moutafi, V., 1994, “From Agriculture to Tourism: Property, Labor, Gender and  
Kinship in a Greek Island Village” (Part Two), Journal of Modern Greek Studies 12,  
 
Νάζου, Δ., 2005, «Συναντώντας τον ‘άλλον’ στον τουρισμό. Οι γυναίκες 
επιχειρηματίες,οι τουρίστες και οι διαπολιτισμικές τους ανταλλαγές στη Μύκονο», 
στο Μ. Μιχαηλίδου και Ι. Κυριακάκης (επιμ.), Η προσέγγιση του ‘άλλου’: Ιδεολογία, 
μεθοδολογία και ερμηνευτική πρακτική 
 
 
2) Η συνάντηση ντόπιου – ξένου και ο ρόλος των πολιτισμικών 
διαμεσολαβητών στον τουρισμό. Η «αυθεντικότητα» ως αίτημα των 
διαπολιτιμικών συναντήσεων. Θεωρητικές προσεγγίσεις για την    έννοια της 
«φιλοξενίας» από τη σκοπιά της κοινωνιολογίας/κοινωνικής ανθρωπολογίας. 
 
Κείμενα για προφορική παρουσίαση: 
Greenwood, D., 1989, “Culture by the Pound: An Anthropological Perspective on 
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Tourism as Cultural Commoditization” στο V. Smith (επιμ.), Hosts and Guests: 
The Anthropology of Tourism, σ. 171-186. 
 
Zarkia, C. 1996, 5. “Philoxenia:: Receiving Tourists -- but Not Guests -- on a Greek 
Island”, στο J. Boissevain (ed.) «Coping with Tourists: European Reactions to Mass 
Tourism  1996. 
 
Sjoholm, C., 2010, «Μurder Walks in Ystad», στο Β. T. Knudsen and A.M. Waade 
(eds), Re-investing Authenticity. Tourism, Place and Emotions.  
 
3) Ανασυγκρότηση και αναπαράσταση της τοπικής, εθνοτικής ή έμφυλης 
ταυτότητας στο πλαίσιο των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτισμικών αλλαγών 
που επιφέρει άμεσα ή έμμεσα ο τουρισμός. 
 
Κείμενα για προφορική παρουσίαση: 
Lisa Hiwasaki, 2000, « Ethnic Tourism in Hokkaido and the Shaping of Ainu 
Identity», ; Pacific Affairs, Vol. 73. 
 
Scott, J., 1995, “Sexual and National Boundaries in Tourism”, Annals of Tourism 
Research 22, 2, σ. 385-403. 
 
Ύλη του μαθήματος.   
Συνίσταται α) στις διαλέξεις της διδάσκουσας και στις παρουσιάσεις των κειμένων 
από τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές /τριες β) στα κείμενα τα οποία ανήκουν 
στην εξεταστέα ύλη, 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ: Οι προφορικές παρουσιάσεις των κειμένων αντιστοιχούνς στο 
25% του συνολικού βαθμού που είναι το 10 (δηλ έως  2,5). Επίσης στο τέλος του 
εξαμήνου οι φοιτητές/τριες πρέπει να παραδώσουν και γραπτές εργασίες οι οποίες 
αντιστοιχούν και αυτές στο  25% (  έως  2,5).Τέλος,  η γραπτή εξέταση στο τέλος 
του εξαμήνου αντιστοιχεί  στο υπόλοιπο 50% του συνολικού βαθμού (έως   5). 
  
 
o Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  
 
*Leite, N. and N. Graburn 2009, « Anthropological Interventions in Tourism Studies», 
in T. Jamal and M. Robinson (eds) The Sage Handbook of Tourism Studies. Sage 
 
*  Crouch D. 2009, « The diverse Dynamics of Cultural Studies and Tourism», », in T. 
Jamal and M. Robinson (eds) The Sage Handbook of Tourism Studies. Sage. 
* McCabe, S. 2002, « Τhe tourist experience and Everyday life», in G.M.S. Dann(ed),  
The Tourist as a metaphor of the social world. CABI publishing. 
 
*Jeremy Boissevain, 1996, Εισαγωγή στο «Coping with Tourists: European 
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Reactions to Mass Tourism (σελ.1-21) 
 
 *Γαλανή-Μουτάφη, B. 2002, «Aνθρωπολογία και Τουρισμός. (Μέρος Πρώτο : 
σελ.19-70)» και  «Μέρος Τρίτο. Κριτικές Παρατηρήσεις πάνω στη σχολιασμένη 
βιβλιογραφία. (σελ. 293-308), στο Έρευνες για τον Τουρισμό στην Ελλάδα & την  
Κύπρο. Μια Ανθρωπολογική Προσέγγιση. Προπομπός. 
 
*Graburn, N., 2001, «Secular Ritual: A general Theory of tourism» in V. L. Smith (ed), 
Hosts and Guests Revisited 
 
*Γαλανή-Μουτάφη, Β., 1995, «Προσεγγίσεις του τουρισμού: το επινοημένο και το  
 αυθεντικό», Σύγχρονα Θέματα 55, σ. 28-39. 
 
*ΜacCannell, D., 2001, «The commodification of culture», in V. L. Smith (ed), Hosts 
and Guests Revisited. 
 
*Scott, J., 2001, “Gender and Sustainability in Mediterranean Island Tourism” στο  
D. Ioannides, Y. Apostolopoulos & S. Sonmez (επιμ.), Μediterranean Islands and 
Sustainable Tourism Development, σ. 87-107. 
 
*Βruner, Ed., 1991, “The Transformation of Self in Tourism”, Annals of Tourism 
Research 18, 2, σ. 238-50. 
 
*Aitchison, C. 2009, « Gender and Tourism Discourses: Advancing the Gender 
Project in Tourism Studies», in T. Jamal and M. Robinson (eds) The Sage Handbook 
of Tourism Studies. Sage 
 
* Τσάρτας Π., 1996 «Από τους περιηγητές στο σύγχρονο μαζικό τουρισμό...»  στο 
«ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΤΟΠΟΙ...» σελ. 11- 47  
 
*Urry, J., 1990, The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies,  
 κεφ. 1 & 7. 
 
* Mavric , M. and J. Urry,  2009, «Tourism Studies and the new Mobilities Paradigm 
(NMP)», in T. Jamal and M. Robinson (eds) The Sage Handbook of Tourism Studies. 
Sage 
in T. Jamal and M. Robinson (eds) The Sage Handbook of Tourism Studies. Sage 
 
 
*Tucker, Η. and J. Akama 2009 «Tourism and postcolonialism» in T. Jamal and M. 
Robinson (eds) The Sage Handbook of Tourism Studies. Sage 
 
 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
Μacleod, D., 1997, “Alternative Tourists on a Canary Island”, στο Tourists and 
Tourism: 
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 Identifying with People and Places, σ. 129-47. 
Waldren, Jacqueline, 1997, “We Are Not Tourists—We Live here”, στο Tourists and 
 Tourism: Identifying with People and Places, σ. 51-70. 
Galani-Moutafi, V., 2000, “The Self and the Other: Traveler, Ethnographer, Tourist”, 
 Annals of Tourism Research 27, 1, σ. 203-224. 
White, N. R. 2004, «Travel as transition. Identity and Place» Annals of Tourism 
Research Vol. 31(1). 
 
Galani-Moutafi, V., 1993, “From Agriculture to Tourism: Property, Labor, Gender and 
Kinship in a Greek Island Village” (Part One), Journal of Modern Greek Studies 11,  
 
Galani-Moutafi, V., 1994, “From Agriculture to Tourism: Property, Labor, Gender and  
Kinship in a Greek Island Village” (Part Two), Journal of Modern Greek Studies 12,  
 
 
Nazou D. 2009, « From Mykonos to Thailand: The Mykoniot  entrepreneurs and  their  
families in ‘Pleasure’ and ‘reversal’ trips to Asia. An Ethnographical Approach». 
Κείμενο σε ηλεκτρονικά πρακτικά του 4ου  Διεθνούς Συνεδρίου  του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου « Planning the future- Learning from the Past», 3-5 Απριλίου, Ρόδος. 
 
Selänniemi, T. 2002, «Couples on Holiday: (En)Gendered or Endangered 
Experiences?» » in M. B. Swain & J. H. Momsen (eds), Gender/Tourism/Fun. 
 
Meethan K. 1996 «Place, Image and Power: Brighton as a resort» , στο Tom Selwyn 
(ed)  The tourist image.  
 
Travlou, P. 2002, “Go Athens: A Journey to the Centre of the City” στο Si. Coleman, M. 
Crang (eds.) Tourism: Between Place and Performance 
 
Dobson. R. 2007 “Beaches and Breaches: Articulations and Negotiations of Identity,  
Ethnicity and Cosmopolitanism in Mauritius – ‘The Most Cosmopolitan Island Under 
the Sun’,  
The Limina Editorial Collective  
http://limina.arts.uwa.edu.au  
 
Salazar, N. B., 2006 «Touristifying Tanzania. Local Guides, Global Discourse», Annals 
of Tourism Research, Vol 33, (3). 
 
Pratt M.L (1992). Imperial eyes: Travel Writing and Transculturation. New York: 
Routledge. 
 
Pritchard, A. and Morgan, N. (2003). “Mythic Geographies of Representation and 
Identity: 
Contemporary Postcards of Wales”. Journal of Tourism and Cultural Change, 
1(2):111-130. 
 



ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Δ.Π.Μ.Σ. «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
69 

Pritchard Α. and Morgan N.J (2000α). “Constructing tourism landscapes – gender, 
sexuality 
and space”. Tourism Georgaphies, 2 (2): 115-139. 
 
Pritchard Α. and Morgan N.J (2000β). “Privileging the male gaze – Gendered Tourism 
Landscapes”. Annals of Tourism Research, 27(4):884-905. 
 
o Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
 
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι: διδασκαλία με τη χρήση πρωτογενούς 
υλικού από ερευνητικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις βασικές θεωρητικές 
προσεγγίσεις  , παρουσιάσεις μελετών περιπτώσεων, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 
χώρους που σχετίζονται με το περιεχόμενο της διδασκαλίας (μουσεία, επιχειρήσεις, 
τουριστικές περιοχές), παρουσιάσεις κειμένων στο πλαίσιο της συμμετοχής 
φοιτητών στην διδακτική διαδικασία. 
 
o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 
Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε προφορική παρουσίαση (25% της 
συνολικής βαθμολογίας), γραπτή εργασία (25%) και γραπτή εξέταση (50%). 
 
 
o Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνικά 
 
 
o Τρόπος παράδοσης μαθήματος: με φυσική παρουσία 
 
Τίτλος Μαθήματος: Το Πολιτιστικό Προϊόν στον Τουρισμό  
 

o Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0033 
o Τύπος Μαθήματος : Επιλογής κατεύθυνσης 

 
o Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό 
 
o Έτος Σπουδών  
 
o Εξάμηνο Σπουδών  
 
o Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 
 
o Αριθμός διδακτικών μονάδων:        3 
 
o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΑΖΟΥ 
 
o Περιεχόμενο μαθήματος: 

1ο 

Εαρινό 

3 
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Το μάθημα διαρθρώνεται γύρω από τις εξής θεματικές ενότητες: 
 
1) Εννοιολογήσεις και ιστορική αναδρομή:  

Στην παρούσα  ενότητα αναλύονται οι βασικές εννοιολογήσεις του πολιτισμού σε 
επιστημονικά πεδία όπως της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της πολιτισμικής 
γεωγραφίας, της κοινωνιολογίας  καθώς και σχέση πολιτισμού – τουρισμού όπως 
αυτή διαμορφώθηκε ιστορικά (από την εποχή της Μεγάλης Περιήγησης έως 
σήμερα). Στην ενότητα αυτή εστιάζουμε στην έννοια της Πολιτιστικής κληρονομιάς 
και του τουρισμού που αφορά την κατανάλωση της κληρονομιάς ως προϊόντος 
(heritage tourism). Ειδικά, αναλύονται  οι έννοιες της κληρονομιάς (heritage), της 
παράδοσης και της ταυτότητας (αναλυτικές προσεγγίσεις), καθώς και ζητήματα 
ανακύκλωση και διαχείριση του ‘παρελθόντος’. 

2) Μουσεία: κοινωνικό πλαίσιο, περιεχόμενα και αμφισβητούμενες ερμηνείες: 
Στην ενότητα αυτή δίνεται έμφαση στις εννοιολογήσεις της μνήμης, λήθης, και 
χρήσεων και καταχρήσεων του παρελθόντος υπό το πρίσμα των μουσείων ως 
θεσμών που συγκροτούν και αναπαράγουν τοπικές εθνικές, έμφυλες ιδεολογίες, 
ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζονται και από αυτές. Ειδικά μας απασχολούν τα 
μουσεία και οι εθνικοί πολιτισμοί αναφορικά με τον τουρισμό και τις ταυτότητες, 
καθώς  και οι μουσειακές πρακτικές, οι ταξινομήσεις,  και πολιτικοποίηση του 
πολιτισμού. Τα μουσεία παρουσιάζονται ως κεντρικός άξονας της διασύνδεσης 
πολιτισμικής παραγωγής και κατανάλωσης 
 
3) Τουριστικές τέχνες, ethnic τέχνες, φεστιβάλ και γαστρονομικές παραδόσεις: 
Σε αυτήν την ενότητα ο τουρισμός προσεγγίζεται  σε άμεση σχεση με την 
παραγωγή τεχνουργημάτων (χειροτεχνημάτων) και ως μοχλός ώθησης σε 
διαδικασίες εξέλιξης των τουριστικών τεχνών. Παρουσιάζονται οι βασικές 
θεωρητικές προσεγγίσεις για  τα ‘προϊόντα προέλευσης’, για την έννοια της 
‘αυθεντικότητας’ και  τις διαδικασίες εμπορευματοποίησής τους, ενώ αναλύονται 
τα τοπικά φεστιβάλ και special events ως τουριστικά θέλγητρα—μια εναλλακτική 
προοπτική στον μαζικό τουρισμό. Επίσης δίνεται έμφαση στην έννοια του 
Πολιτιστικού τουρισμού. 
 
o Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
 
Στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις  
στην κοινωνική ανθρωπολογία, στις πολιτισμικές σπουδές και εν μέρει στην 
κοινωνιολογία που σχετίζονται με την τουριστική κατανάλωση ‘προϊόντων’ όπως η 
οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς, τα χειροτεχνήματα, τα τοπικά φεστιβαλ, τα 
μουσεία. 
 Στην δυνατότητα των φοιτητών/τριών να αναπτύσσουν κριτική ματιά και 
συνδυαστικό τρόπο σκέψης  ώστε να αντιμετωπίζουν σφαιρικά το τουριστικό 
φαινόμενο ως διαδιακασία που αναδιαμορφώνει τις τοπικές ταυτότητες, παράγει 
διαφορές και ανασυγκροτεί πολιτικές ιδεολογίες τοσο σε επίπεδο παραγωγής 
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λόγου, εννοιών για το πολιτισμό, όσο και στο επίπεδο παραγωγής υλικών αγαθών 
και υπηρεσιών.  
5. Στην απόκτηση  ενός συνεκτικού προφορικού λόγου, αλλά και δεξιοτήτων 
σχετικά με την γραπτή εκφορά και ανάλυση  του επιστημονικού λόγου και των 
απόψεων  τους. 
Στη συνειδητοποίηση ότι οι γνώσεις  από το μάθημα αφορούν εμπειρικά δεδομένα 
από διάφορες περιοχές του κόσμου που οδηγούν σε θεωρίες και οι οποίες με τη 
σειρά τους μπορούν να έχουν εφαρμογή στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων 
σχετικών με την ανάπτυξη του τουρισμού 
 
o Προαπαιτούμενα: 
Κανένα 
 
o Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 
Το μάθημα διαρθρώνεται γύρω από τις εξής θεματικές ενότητες: 
 

Εννοιολογήσεις και ιστορική αναδρομή   

 βασικές εννοιολογήσεις του πολιτισμού σε επιστημονικά πεδία όπως της 
κοινωνικής ανθρωπολογίας, της πολιτισμικής γεωγραφίας, της κοινωνιολογίας   
 καθιέρωση (πρόσληψη) του πολιτισμού ως προϊόν 
 σχέση πολιτισμού – τουρισμού όπως αυτή διαμορφώθηκε ιστορικά (από την 
εποχή της Μεγάλης Περιήγησης έως σήμερα) 
 
Πολιτιστική κληρονομιά και heritage tourism  
 οι έννοιες της κληρονομιάς (heritage), της παράδοσης και της ταυτότητας 
(αναλυτικές προσεγγίσεις) 
 παραγωγή της κληρονομιάς—ανακύκλωση και διαχείριση του παρελθόντος 
ιστορικές πραγματικότητες και ζητήματα πολιτικής οικονομίας--διαδικασίες 
(πρότυπα) κατασκευής, ανακατασκευής και επινόησης της κοινωνικής και 
πολιτισμικής κληρονομιάς  
 κατανάλωση του δομημένου περιβάλλοντος  (θεωρητικές προσεγγίσεις) 
ο τουριστικός προορισμός ως καταναλωτικό «προϊόν»  (business metaphor) 
οι σημασιοδοτήσεις τουριστικών θελγήτρων στο πλαίσιο της συμβολικής 
διαδραστικής διαδικασίας   (ανθρωπολογική/κοινωνιολογική σκοπιά). 
 

Μουσεία: κοινωνικό πλαίσιο, περιεχόμενα και αμφισβητούμενες ερμηνείες 

 
 μνήμη, λήθη, και χρήσεις και καταχρήσεις του παρελθόντος 
 μουσεία και εθνικοί πολιτισμοί—η σχέση εθνικισμού, αρχαιολογίας και 
τουρισμού 
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 η σχέση τουρισμού και μουσείων (ιστορική αναδρομή)—ταυτότητες και 
ετερότητες 
 μουσειακές πρακτικές: ταξινομήσεις, υποστασιοποιήσεις και πολιτικοποίηση 
του πολιτισμού 
 τα μουσεία: κεντρικός άξονας της διασύνδεσης πολιτισμικής παραγωγής και 
κατανάλωσης 
 η συμβολή των μουσείων στη συγκρότηση της ‘αίσθησης του τόπου’ (sense of 
place) 
 αλλαγή του ρόλου των μουσείων σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης 
 
Τουριστικές τέχνες, ethnic τέχνες, φεστιβάλ και γαστρονομικές παραδόσεις 
 τουρισμός, τεχνουργήματα (χειροτεχνήματα) και διαδικασίες εξέλιξης των 
τουριστικών τεχνών  
 χειροτεχνήματα, αυθεντικότητα και τοπική/εθνοτική ταυτότητα  
 προϊόντα προέλευσης, τοπική γνώση και διαδικασίες εμπορευματοποίησης—η 
εφαρμογή της προσέγγισης της πολιτισμικής οικονομίας σε περιπτώσεις αγροτικής 
τουριστικής ανάπτυξης 
 αγροτικός τουρισμός και το ζήτημα των αμφισβητούμενων εννοιολογήσεων της 
κοινότητας, της τοπικής ταυτότητας και της παράδοσης 
 τοπικά φεστιβάλ και special events ως τουριστικά θέλγητρα—μια εναλλακτική 
προοπτική στον μαζικό τουρισμό  
 

Πολιτιστικός τουρισμός και αειφόρος ανάπτυξη 

 αρνητικά και θετικά χαρακτηριστικά του πολιτιστικού τουρισμού 
 η επιλογή μεταξύ ‘φυσικών’ και ‘επινοημένων’ θελγήτρων: η πολιτική διάσταση 
του σχεδιασμού 
 
o Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
1) «International Tourism , Identity and Change» Edward M. Bruner - John B. Allcock 
- Marie-Francoise Lanfant (eds.), 1995, τα παρακάτω κεφάλαια: 
-“Introduction - Marie-Francoise Lanfant International Tourism, 
Internationalization and the Challenge to Identity –-Marie-Francoise Lanfant 
“Cultural Heritage and Tourist Capital” 
2) Touring Cultures : Transformations of Travel and Theory  
     by Urry, John (Editor); Rojek, Chris (Editor), 1997, το παρακάτω  κεφάλαιο 
-“A People's Story: Heritage, Identity and Authenticity “ Sharon Macdonald 
3)   Consuming Tradition, Manufacturing Heritage : Global Norms and Urban Forms 
in the Age of Tourism by Alsayyad, Nezar (Editor), 2001, τα παρακάτω κεφάλαια 
-“Global Norms and Urban Forms in the Age of Tourism: Manufacturing Heritage, 
Consuming Tradition”   Nezar AlSayyad 
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-“Tourism Encounters: Inter- and Intra-Cultural Conflicts and the World's Largest 
Industry”   Mike Robinson 
-“Re-Presenting and Representing the Vernacular: The Open-Air Museum”   Paul 
Oliver 
4) -Καυταντζόγλου, Ρωξάνη, 2003, "Λαογραφικά μουσεία", "λαϊκός πολιτισμός" και 
το "κοινό" των μουσείων", Εθνογραφικά, τομ. 12-13, σελ. 33-45.  
 5) -Σκουτέρη-Διδασκάλου, Ελεωνόρα, 2003, "Ό,τι δεν αξιώθηκα ν’ αποκτήσω τότε, 
αυτό κατέχω ακόμη. Για μια ανθρωπολογία της συλλογής", Εθνογραφικά, τομ. 12-
13, σελ.47-79.  
6) Από το βιβλίο της  Γκέφου – Μαδιανού Δήμητρα « Πολιτισμός και Εθνογραφία» 
(1999), 2011, το παρακάτω κεφάλαιο- Κεφάλαιο 2 : «Από τον πολιτισμό στους 
πολιτισμούς»  
7)‘The authentic illusion: humanity’s intangible cultural heritage, the 
Moroccan experience’ Συγγραφέας :AHMED SKOUNTI (στο βιβλίο Intangible 
Heritage -Edited by Laurajane Smith and Natsuko Akagawa, 2008) 
8) Reconstituting the Taj Mahal: tourist flows and glocalization 
Συγγραφέας: Tim Edensor (στο βιβλίο του J. Urry, Tourism Mobilities:Places to play, 
places in play,2004) 
9) Bodies, spirits, and Incas:performing Machu Picchu 
Συγγραφέας: Alexandra Arellano (στο βιβλίο του J. Urry, Tourism Mobilities:Places 
to play, places in play, 2004) 
10) Favela tours: indistinct and maples representations of the real in Rio de Janeiro 
Συγγραφείς: Beatriz Jaguaribe and Kevin Hetherington (στο βιβλίο του J. Urry, 
Tourism Mobilities:Places to play, places in play,2004) 
11) Heritage tourism in the Pacific. Modernity, myth, and identity 
Συγγραφέας: C. Michael Hall (στο βιβλίο Cultural Heritage and Tourism in the 
Developing World. A regional perspective. Edited byDallen J. Timothy and Gyan P. 
Nyaupane, 2009) 
12)  Cultural preservation, tourism and ‘donkey travel’ on China’s frontier 
Συγγραφέας: Robert Shepherd (στο βιβλίο Asia on Tour. Exploring the rise of Asian 
tourism. Edited by Tim Winter, Peggy Teo and T.C. Chang, 2008) 
13) Singapore’s postcolonial landscape. Boutique hotels as agents Συγγραφείς: 
Peggy Teo and T.C. Chang (στο βιβλίο Asia on Tour. Exploring the rise of Asian 
tourism. Edited by Tim Winter, Peggy Teo and T.C. Chang, 2008) 
14) Ayurvedic tourism in Kerala. Local identities and global markets Συγγραφέας: 
Denise Spitzer (στο βιβλίο Asia on Tour. Exploring the rise of Asian tourism. Edited 
by Tim Winter, Peggy Teo and T.C. Chang, 2008) 
 15) Wales Underground: Discursive Frames and Authenticities in Welsh Mining 
Heritage Tourism Events,Συγγραφείς: NIKOLAS COUPLAND, PETER GARRETT and 
HYWEL BISHOP (Στο βιβλίο and Tourism, Discourse, Communication.Edited 
byAdam Jaworski and Annette Pritchard, 2011) 
16) Alternative India: Transgressive Spaces, Συγγραφέας: KELLY DAVIDSON ((Στο 
βιβλίο and Tourism, Discourse, Communication.Edited byAdam Jaworski and 
Annette Pritchard, 2011). 
17) Mauritian Landscapes of Culture, Identity, and Tourism Συγγραφέας: Anne K. 
Soper (στο βιβλίο (Landscape, Tourism, and Meaning Edited by DANIEL C. 
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KNUDSEN, MICHELLE M. METRO-ROLAND, ANNE K. SOPER, CHARLES E. GREER, 
2008) 
 
 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
Evans-Pritchard, Deirdre, 1993, “Ancient Art in Modern Context”, Annals of Tourism  
Research 20(1): 9-31. 
Cohen, Eric, 1993, “Introduction: Investigating Tourist Arts”, Annals of Tourism  
Research 20(1): 1-.8. 
Shenhav-Keller, Shelly, 1995, “The Jewish Pilgrim and the Purchase of a Souvenir in 
Israel” στο Lanfant, Allcock & Ed. Bruner (επιμ.) International Tourism: Identity and 
Change, σελ.143-158. 
Richards, Greg, 1996, “Production and Consumption of European Cultural Tourism, 
Annals of Tourism Research 23(2), σ. 261-283 
Macdonald, S., 1997, “A Peoples’ Story: Heritage, Identity and Authenticity” στο C. 
Rojek & J. Urry (επιμ.), Τοuring Cultures: Transformation of Travel and Theory, σελ. 
155-175. 
Harrison, J., 1997, “Museums and Touristic Expectations”, Annals of Tourism 
Research 24(1): 23-40. 
Kirshenblatt-Gimblett, B., 1998, Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage  
(Part 2). 
Getz, Donald, 1998, “Event tourism and the authenticy dilemma”, στο W. F. Theobald 
(επιμ.), Global Tourism (2nd ed.), 409-427. 
Long, Lucy, 1998, “Culinary Tourism: A Folkloristic Perspective on Eating and 
Otherness”, Southern Folklore 55(3), σ. 181-204. 
Bessière, Jacinthe, 1998, “Local Development and Heritage: Traditional Food and 
Cuisine as Tourist Attractions in Rural Areas”, Sociologia Ruralis 38(1), σ. 21-34.  
Voase, Richard, 1999, “Consuming tourist sites/sights: a note on York”, Leisure 
Studies 18(4), σ. 289-96. 
Kneafsey, Moya, 2000, “Tourism, Place Identities and Social Relations in the 
EuropeanRural Periphery”, European Urban and Regional Studies 7(1), σ. 35-50. 
De Bres, Karen & Davis, James, 2001, “Celebrating group and place identity: a case 
study of a new regional festival”, Tourism Geographies 3(3): 326-337. 
Graburn, N., 2001, “Learning to Consume: What is Heritage and When is it 
Traditional?”, στο Ν. Alsayyad (επιμ.), Consuming Tradition, Manufacturing Heritage: 
Global Norms and Urban Forms in the Age of Tourism. Routledge, σ. 
68-89. 
Νάκου, Ειρήνη, 2001, Μουσεία: Εμείς, Τα Πράγματα και ο Πολιτισμός.  Εκδ. Νήσος. 
Markwick, Marion, 2001, “Tourism and the development of handicraft production in 
theMaltese islands”, Tourism Geographies 3(1): 29-51.  
Oliver, Paul, 2001, “Re-Presenting and Representing the Vernacular: The Open-Air 
Museum”, στο Ν. Αlsayyad (επιμ.), Consuming Tradition, Manufacturing Heritage:P 
Global Norms and Urban Forms in the Age of Tourism, σ. 191-211. 
Ooi, Can-Seng, 2002, Cultural Tourism & Tourism Cultueres. Copenhagen Business 
School Press.  
Nogués, Antonio Miguel, 2002, “Culture, Transactions, and Profitable Meanings: 
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Tourism in Andalusia” στο Ullrich Kockel (επιμ.) Culture and Economy:Contemporary 
Perspectives, σελ.151-163. 
Καυταντζόγλου, Ρωξάνη, 2003, «Λαογραφικά μουσεία, «λαϊκός πολιτισμός» και το 
«κοινό» των μουσείων», Εθνογραφικά, τομ. 12-13, σελ. 33-45. 
Σκουτέρη-Διδασκάλου, Ελεωνόρα, 2003, «Ό,τι δεν αξιώθηκα ν’ αποκτήσω τότε, 
αυτό κατέχω ακόμη.  Για μια ανθρωπολογία της συλλογής», Εθνογραφικά, τομ. 12-
13, σελ.47-79. 
Galani-Moutafi, V., 2004, “A Regionally Distinctive Product and the Construction of 
Place Identity”, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality 
Research 15(1), σ. 19-38. 
ΜcIntosh, Alison, 2004, “Tourists’ appreciation of Maori culture in New Zealand”, 
Tourism Management 25: 1-15. 
 
o Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
 
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι: διδασκαλία με τη χρήση πρωτογενούς 
υλικού από ερευνητικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις βασικές θεωρητικές 
προσεγγίσεις  , παρουσιάσεις μελετών περιπτώσεων, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 
χώρους που σχετίζονται με το περιεχόμενο της διδασκαλίας (μουσεία, επιχειρήσεις, 
τουριστικές περιοχές), παρουσιάσεις κειμένων στο πλαίσιο της συμμετοχής 
φοιτητών στην διδακτική διαδικασία. 
 
o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 
Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε προφορική παρουσίαση (25% της 
συνολικής βαθμολογίας), γραπτή εργασία (25%) και γραπτή εξέταση (50%). 
 
o Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά 
 
o Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία 
 
 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής. 
 
Κατεύθυνση «Διοίκηση Φιλοξενίας-Hospitality» 
 
Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης: 
 
Τίτλος Μαθήματος: Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων 
 

o Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0060 
o Τύπος Μαθήματος  : Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 

 
Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό 
 

1ο 
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o Έτος Σπουδών  
 
o Εξάμηνο Σπουδών  
 
o Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 
 
o Αριθμός διδακτικών μονάδων:    3 
 
o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 
o Περιεχόμενο μαθήματος: 
 
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή όλων εκείνων των απαραίτητων 

χρηματοοικονομικών γνώσεων που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων, από τα 

στελέχη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, και οι οποίες εξασφαλίζουν την εύρυθμη 

χρηματοοικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Η 

προσέγγιση των ξενοδοχειακών μονάδων μέσα από το συγκεκριμένο μάθημα 

αποσκοπεί σε μια στροφή της «διοικητικής κουλτούρας» εγγύτερα προς τη 

χρηματοοικονομική γνώση και τις διεργασίες. Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις 

θεματικές ενότητες - κύκλους. Ο πρώτος κύκλος αναφέρεται σε γενικές αρχές και 

έννοιες χρηματοοικονομικής διοίκησης και πολιτικής. Ο δεύτερος κύκλος 

αναφέρεται στα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία και τις τεχνικές, που 

χρησιμοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Ο τρίτος κύκλος αναφέρεται 

σε ειδικά θέματα που αφορούν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις 

ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν, με έμφαση στα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής 

αγοράς. 

 
o Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  
Στο τέλος του μαθήματος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: 

 Να προσδιορίζει την οικονομική θέση ενός ξενοδοχείου μελετώντας τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύει 

 Τις βασικές χρηματοοικονομικές λειτουργίες μίας ξενοδοχειακής 

επιχείρησης, το λογιστικό κύκλωμα, καθώς και τις λειτουργίες των πιστώσεων και 

των δανειοδοτήσεων 

 Τη μεθοδολογία αξιολόγησης που πρέπει να εφαρμόζει ένα ξενοδοχείο σε 

μία επένδυση, είτε αφορά επέκταση, είτε αναδιάρθρωση κλπ. 

 Τη λειτουργία και τη χρήση των χρηματοοικονομικών προϊόντων που 

προσφέρονται στις χρηματοοικονομικές αγορές 

 

Εαρινό 

4,50 
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o Προαπαιτούμενα: 
Βασικές αρχές οικονομικής και διοικητικής των επιχειρήσεων 
 
o Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 
- Λογιστικές αρχές και παραδοχές 
- Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων ξενοδοχειακών μονάδων   
- Χρήση της Λογιστικής πληροφορίας για τη λήψη αποφάσεων 
- Ξενοδοχειακή Λογιστική 
- Αρχές αποτίμησης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης 
- Αξιολόγηση επενδύσεων στον τουρισμό 
- Αποτίμηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
 
o Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση / Βασιλείου – Ηρειώτης, Εκδόσεις Rosili 
Hospitality Financial Management / Robert E. Chatfield & Michael Dalbor, Prentice 

Hall 

Financial Management for the Hospitality Industry / Andrew W., Damitio J. and 

Schmidgall R. Prentice Hall, 2007  

 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
Financial Management for hospitality decision makers / G. Guilding, ΒΗ 

Management accounting for hospitality and tourism / Richard Kotas  

Accounting for hospitality, tourism and leisure / Gareth Owen  

Business accounting for hospitality and tourism / H. Atkinson, A. Berry, R. Jarvis  

Hospitality management accounting / Michael M. Coltman, Martin G. Jagels 

Investment Appraisal and Financing Decisions” / S Lumby & Jones C. Thomson 

Learning Publ., 1999 

Financial Management /  Brigham E, Gapenski L,  Dryden Press 1994 

Accounting and Financial Management: developments in the international 

hospitality industry / P. Harris – M. Mongiello, ΒΗ 

Management Accounting for Hospitality, Tourism, And Leisure Industries: A 

Strategic Approach / Debra Adams 

 
 
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
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o Διαλέξεις πάνω στις βασικές αρχές της χρηματοδοτικής διοίκησης 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων  

o Ατομική και ομαδική μελέτη και εργασίες 

o Πρακτικές προσεγγίσεις σε ελληνικά ξενοδοχεία (μελέτη περιπτώσεων) 

o Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

 
 
o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
H βαθμολογία των φοιτητών καθορίζεται από τις εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου 
 
 
o Γλώσσα Διδασκαλίας: 
 
Ελληνικά 
 
o Τρόποι παράδοσης μαθήματος:  
Με φυσική παρουσία 
 
 
Τίτλος Μαθήματος: Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων 
 

o Κωδικός Μαθήματος: ΤΡ0062 
o  Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 

 
o Επίπεδο μαθήματος Μεταπτυχιακό 
 
o Έτος Σπουδών 1ο  
 
o Εξάμηνο Σπουδών  Εαρινό 
 
o Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 4,50 
 
o Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3 
 
o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  Δρ. Θεόδωρος Σταυρινούδης 
 
o Περιεχόμενο μαθήματος: 
 
Σκοπός του μαθήματος είναι να συμβάλλει στην εξοικείωση των φοιτητών με τη 
σημασία της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) στις τουριστικές 
επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις φιλοξενίας. Επιδιώκεται η εμβάθυνση 
στις βασικές έννοιες της Δ.Α.Π. και η ανάλυση τους με τρόπο που θα επιτρέπει την 
απόκτηση θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεων σχετικά με την εφαρμογή των 
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βασικών αρχών της στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της 
αποτελεσματικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 
 
o Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μάθημα οι φοιτητές θα: 
- Κατανοούν τη σημασία της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού στις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
- Γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού και 
τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής τους στα ξενοδοχεία 
- Είναι ικανοί να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν σε 
τμήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε ξενοδοχειακές και άλλες τουριστικές 
επιχειρήσεις. 
 
o Προαπαιτούμενα:  
 
          Βασικές γνώσεις Διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων 
 
 
o Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 
Οι κύριες ενότητες του μαθήματος διαπραγματεύονται: 
- Τις βασικές έννοιες και το περιεχόμενο της Δ.Α.Π. στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
- Τις βασικές θεωρίες της Δ.Α.Π. και την εφαρμογή τους στις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις 
- Τις βασικές λειτουργίες της Δ.Α.Π. και τις ιδιαιτερότητες - δυσκολίες της 
εφαρμογής τους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
 
o Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 
- Drummond K., (1990) Human Resource Management for the Hospitality Industry. 
Van Nostrand Reinhold. 
- Go F., Monachello M, and Baum T., (1996) Human Resource Management in the 
Hospitality Industry. John Wiley & Sons.    
- Nebel E., (1991) Managing Hotels Effectively. Van Nostrand Reinhold. 
- Παπαλεξανδρή Ν. και Μπουραντάς Δ., (2003) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. 
Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. 
 
 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 
 
o Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
 
Διαλέξεις 
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Παρουσίαση – συζήτηση μελετών περίπτωσης 
 
o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 
Γραπτές εξετάσεις (50%) 
Εργασία (50%). 
 
o Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική 
 
 
o Τρόπος παράδοσης μαθήματος: με φυσική παρουσία 
 
 
 
Τίτλος Μαθήματος: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Εμπόριο για Επιχειρήσεις 
Φιλοξενίας 
 
o Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0059 
o Τύπος μαθήματος:                 Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 
o Επίπεδο μαθήματος:              Μεταπτυχιακό  
 
o Έτος Σπουδών 1ο 
 
o Εξάμηνο Σπουδών  Εαρινό 
 
o Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 4,50 
 
o Αριθμός διδακτικών μονάδων:   3 
 
o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
           Μαριάννα Σιγάλα  
 
o Περιεχόμενο μαθήματος: 
 

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει τον μεταπτυχιακό φοιτητή να 
κατανοήσει το ρόλο, τη σημαντικότητα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
ηλεκτρονικού εμπορίου για την ηλεκτρονική διανομή, μάρκετινγκ και πώληση 
τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις 
ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος, βιομηχανίας και 
ζήτησης και στην επίδραση τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών 
ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα επιχειρησιακά μοντέλα των διαφόρων εικονικών και 
παραδοσιακών επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην (ηλεκτρονική) αλυσίδα 
διανομής τουριστικών προϊόντων / υπηρεσιών αναλύονται και αξιολογούνται. 
Συνοπτικά, το μάθημα αποβλέπει στην ανάπτυξη μίας συστηματικής διαδικασίας 
κατάστρωσης και πραγματοποίησης ολοκληρωμένων επιχειρησιακών μοντέλων 
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ηλεκτρονικού εμπορίου για επιχειρήσεις στην τουριστική βιομηχανία. Το μάθημα 
ενδείκνυται χρήσιμο για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις, τόσο για αυτές που 
θέλουν να ενσωματώσουν και να εφαρμόσουν το ηλεκτρονικό εμπόριο στα 
υπόλοιπα κανάλια και πρακτικές διανομής, προώθησης και πώλησης του προϊόντος 
/ υπηρεσίας τους (π.χ. ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρίες, 
μουσεία, εθνικοί / τοπικοί οργανισμοί τουρισμού), όσο και σε αυτές τις επιχειρήσεις 
που θέλουν να αναπτυχθούν και να εισέλθουν στον τομέα της τουριστικής 
βιομηχανίας με βάση μόνο το ηλεκτρονικό εμπόριο, (π.χ. εικονικές επιχειρήσεις).  
 
o Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  

Πιο συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος αυτού, ο 
φοιτητής θα μπορεί να: 
 Εξηγήσει την έννοια, περιεχόμενο, σκοπούς και τα επιχειρησιακά μοντέλα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου. 
 Να αναγνωρίσει και να προβλέψει τους περιβαλλοντικούς και τεχνολογικούς 
παράγοντες που επιφέρουν δυναμικές αλλαγές στην οικονομία, στην τουριστική 
βιομηχανία και αλυσίδα διανομής .  
 Αναγνωρίσει τους σημαντικούς τύπους, είδη και ονόματα επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται και ελέγχουν την αλυσίδα διανομής τουριστικών προϊόντων / 
υπηρεσιών όπως επίσης και να αναλύσει / αξιολογήσει τα επιχειρησιακά τους 
μοντέλα. 
 Εφαρμόσει τις μεθόδους και διαδικασία κατάστρωσης ολοκληρωμένων 
στρατηγικών σχεδίων ηλεκτρονικού εμπορίου στην τουριστική βιομηχανία και να 
σχεδιάσει τα χαρακτηριστικά των στοιχείων που τις απαρτίζουν όπως: 
 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστιοσελίδων 
 Παροχή πελατειακής υποστήριξης και υπηρεσιών στο διαδίκτυο (e-service 
quality and e-customer service)  
 Αναγνώριση ηθικών, κοινωνικών και πολικών θεμάτων / προβλημάτων του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και ανάπτυξη privacy policy  
 Σχεδιασμός και πραγματοποίηση συστημάτων ασφαλείας  
 Σχεδιασμός και πραγματοποίηση συστημάτων για ασφαλές ηλεκτρονικές 
συναλλαγές και πληρωμές  
 Σχεδιάσει και να αναλύσει ολοκληρωμένες στρατηγικές και πρακτικές 
εφαρμογές ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και να διακρίνει τα χαρακτηριστικά των 
στοιχείων που τις απαρτίζουν όπως: 
 Ανάπτυξη και υλοποίηση ηλεκτρονικού μίγματος μάρκετινγκ: προϊόν, τιμή, 
διανομή και μίγμα επικοινωνίας 
 Σχεδιασμός και πραγματοποίηση διαφήμισης στο διαδίκτυο  
 Πραγματοποίηση και οφέλη / μειονεκτήματα έρευνας αγοράς στο διαδίκτυο  
 E-customer Relationship Management και  
 Viral Marketing & Permission Marketing 
 Μέτρηση και αξιολόγηση στρατηγικών και πρακτικών ηλεκτρονικού μάρκετινγκ  
 Ενσωματώσει οργανικά και ολοκληρωτικά τις στρατηγικές και πρακτικές του 
ηλεκτρονικού εμπορίου με την στρατηγική και άλλες λειτουργίες της επιχείρησης. 
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 Αξιολογήσει, να προβλέψει και να διοικήσει αλλαγές και εξελίξεις στον χώρο του 
ηλεκτρονικού εμπορίου. 
 αξιοποιήσει το κοινωνικό διαδίκτυο για την ηλεκτρονική προώθηση και 
μάρκετινγκ τουριστικών επιχειρήσεων  
 
 
o Προαπαιτούμενα: 
 
Κανένα  
 
o Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 

Εισαγωγή και Βασικές Έννοιες  

 Ηλεκτρονικό εμπόριο:  
ορισμός, περιεχόμενο, σκοποί, λόγοι ανάπτυξης και οφέλη 
 Αλυσίδα, σύστηματα/κανάλια/επιχειρήσεις διανομής στην τουριστική 
βιομηχανία 
Ρόλος, σημασία/μέγεθος και επιπτώσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου στην 
τουριστικής αλυσίδα διανομής και στην τουριστική ζήτηση  

Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Μοντέλου  

Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ: εργαλεία και εφαρμογές, μειονεκτήματα και 
πλεονεκτήματα 

Μέθοδοι και δείκτες αξιολόγησης ιστοσελίδων και ηλεκτρονικού εμπορίου  

Σχεδιασμός και αξιολόγηση ηλεκτρονικών στρατηγικών διανομής 

Χρήση και αξιοποίηση του κοινωνικού διαδικτύου στον τουρισμό  

Χρήση του διαδικτύου για την αντιμετώπιση κρίσεων στον τουρισμό  
 
 
o Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 
SIGALA, M., Mich, L. & Murphy, J. (Eds.) (2007). Information & Communication 
Technologies in Tourism 2007, Springer Computer Science, Wien, ISBN: 978-3-211-
69564-7 
SIGALA, M., Christou, E. & Gretzel, U. (2012). Web 2.0 in Travel, Tourism and 
Hospitality: theory, practice and cases. Ashgate Publishers. ISBN 978-1-4094-2091-
0 
Nyheim, P., McFadden, F. and Connolly, D. (2004). Technology strategies for the 
hospitality industry. Pearson Prentice Hall 
O’Connor (1999). Electronic Information Distribution in tourism and Hospitality, 
CABI publishing 
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Poon, A. (1993). Tourism, Technology and Competitive Strategies, Oxford: CAB 
Werthner, H. and Klein, S. (1999). Information Technology and Tourism; a 
challenging relationship, Vienna: Springer Verlag  
 
 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 
Alford P. (2000). E-business models in the travel industry, Travel and Tourism 
Analyst, No. 3, p. 67-87 
Chen, S. (2001). Strategic management of e-business. Chichester: John Wiley & Sons 
Downes, L. and Mui, C. (1998). Unleashing the killer app: digital strategies for market 
dominance, Boston, MA: Harvard Business School Press. 
El-Sawy, O.A., Malhotra, A., Gosain, S. and Young, K.M. (1999). IT intensive value 
innovation in the electronic economy: insights from Marshall industries, MIS 
Quarterly, 12/10, 305-333 
Gianforte, G. (2003). The world at our fingertips - How online travel companies can 
turn clicks into bookings. Journal of Vacation Marketing, 10(1), 79-86. 
Hitz, M., Murphy, J. and Sigala, M. (2006). Information and Communication 
Technologies in Tourism, ENTER 2006. Springer Verlag, Vienna 
International Restaurant and Hotel Association (IHRA), (1999). Hospitality 
Technology in the new millennium, Report of IHRA 
Jarvela, P., Loikkanen, J., Tinnila, M. and Tuunainen K. (1999). Business models for 
electronic commerce in the travel services, Information Technology & Tourism, Vol. 
2, p.185-196 
Kalakota R and Robinson M. (1999). E-Business the road map to success, Addisson 
Wesley 
Karsten, K, (1997). Reinventing Package Holiday Business, Universitat, Berlin. 
O’Connor, P. (2001). The Changing Face of Destination Management Systems. Travel 
and Tourism Analyst. Accessed 12/05/2005 on http://www.mintel.com 
Porter, M. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, March, p. 63- 
78 
Porter, M.E. and Millar V.E. (1985). How information gives you competitive 
advantage, Harvard Business Review, July-August 
Salzburg /Brussel, (2005) The European e-Business Market Watch. ICT and Electronic 
Business in the Tourism Industry. ICT Adoption and e-Business Activity in 2005. 
European Commission, Brussels. 
Sheldon, P. (1993). Destination information systems, Annals of Tourism Research, 20, 
p. 633-649 
Sigala M. & Marinidis, D. (2012). e-Democracy and web 2.0: a framework enabling 
DMOs to engage stakeholders in collaborative destination management. Tourism 
Analysis, Vol. 17, Iss. 2, pp. 105 - 120  
Sigala M. (2011). eCRM 2.0 applications and trends: The use and perceptions of 
Greek tourism firms of social networks and intelligence. Computers in Human 
Behavior, Vol. 27, pp. 655 - 661 

http://www.mintel.com/
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Sigala M. (2012). Exploiting web 2.0 for New Service Development: findings and 
implications from the Greek tourism industry. International Journal of Tourism 
Research, Vol. 14, pp. 551 - 566 
Sigala M. (2012). Social media and crisis management in tourism: applications and 
implications for research. Information Technology and Tourism, Vol. 13, No. 4, pp. 
269 - 283 
Sigala M. (2012). Social networks and customer involvement in New Service 
Development (NSD): the case of www.mystarbucksidea.com. International Journal 
of Contemporary Hospitality Management, Vol. 24, No. 7, pp. 966 - 990 
Sigala, M. & Sakellaridis, O. (2004). Web users’ cultural profiles and e-service 
quality: internationalization implications for tourism websites. Information 
Technology and Tourism, Vol. 7, No. 1, pp. 13 – 22 
Sigala, M. (2003). Competing in the Virtual Marketspace: a strategic model for 
developing e-commerce in the hotel industry. International Journal of Hospitality 
Information Technology, Vol. 3, No. 1, pp. 43 – 60. 
Sigala, M. (2003). Developing and Benchmarking Internet Marketing Strategies in 
the Hotel Sector in Greece. Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 27, No. 4, 
pp. 375 – 401. 
Sigala, M. (2003). Internet heritage and cultural tourism under virtual construction: 
implications for online visitors’ experiences and interpretation management. 
Tourism Today, No. 3, pp. 51 - 67.  
Sigala, M. (2004). Customer Relationship Management: diffusing CRM benefits into 
business processes. European Conference in Information Systems (ECIS) 2004 
Conference, Turku, Finland, 16 – 18 June, 2004.  
Sigala, M. (2004). Designing experiential websites in tourism and hospitality: a 
customer-centric value approach. Information & Communication Technologies in 
Tourism 2004 (ENTER) Conference. Cairo, Egypt: International Federation of 
Information Technologies in Tourism (IFITT). 26 January – 28 January, 2004. 
Sigala, M. (2004). Reviewing the profile and behaviour of Internet users: research 
directions and opportunities in tourism and hospitality. Journal of Travel and 
Tourism Marketing, Vol. 17, No (2/3), pp. 93-102.   
Sigala, M. (2006). A framework for developing and evaluating mass customization 
strategies for online travel companies. ENTER annual conference, organized by 
IFITT, 18 – 20 January, 2006, Lausanne, Swisstzerland.  
Sigala, M. (2006). Culture: the software of Customer Relationship Management. 
Journal of Marketing Communications, Vol. 12, No. 4, 
Sigala, M. and Christou, E. (2005). Mass customization in the travel trade: a reality 
check in the Greek travel agent and tour operator sector.  Annual International 
International Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education, (I-CHRIE) 
Convention. Las Vegas, USA: I - CHRIE   27 – 31 July, 2005. 
Sigala, M., Lockwood, A. & Jones, P. (2001). Strategic implementation and IT: Gaining 
competitive advantage from the hotel reservation process. International Journal of 
Contemporary Hospitality Management, Vol. 17 (3), p. 364-371. 
Siguaw, J. and Enz, C. (1999). Best practices in Information Technology, Cornell Hotel 
and Restaurant Administration Quarterly, October, p. 58-71 
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Sussmann, S. and Baker M. (1996). Responding to the electronic marketplace: 
lessons from destination management systems, International Journal of Hospitality 
Management, 15 (2), p. 99-112 
Timmers, P. (1998). Business Models for Electronic Markets. Journal on Electronic 
Markets. 8(2), p. 3-8. 
Werbach, K. (2000) Syndication: the emerging model for business in the internet 
era, Harvard Business Review, May/June, 75-85 
WTO, (1999). Marketing Tourism Destinations Online: strategies for the information 
age, WTO Business Council 
 
o Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
 

Για την καλύτερη κατανόηση και συνδυασμό των θεωρητικών προσεγγίσεων με τις 
επιχειρηματικές εφαρμογές και πραγματικότητα, το μάθημα περιλαμβάνει την 
εξέταση και ανάλυση μιας σειράς διαφόρων μελετών περιπτώσεων. Επίσης, καθώς 
η φύση του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι δια-επιστημονική, το μάθημα δανείζεται, 
προσαρμόζει και χρησιμοποιεί θεωρητικές έννοιες και πρακτικές εφαρμογές από 
διάφορα επιστημονικά πεδία όπως μάρκετινγκ, στρατηγική διοίκηση και διοίκηση 
λειτουργιών, πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, και εμπορικό δίκαιο. 
 
o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 
      Γραπτές Εξετάσεις  
 
 
o Γλώσσα Διδασκαλίας: 
 
      Ελληνικά 
 
o Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  
με φυσική παρουσία 
 
 
Μαθήματα επιλογής: 
 
Τίτλος Μαθήματος:  Διοίκηση Λειτουργιών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας  
 

o Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0057 
o Τύπος Μαθήματος : Επιλογής κατεύθυνσης 

 
o Επίπεδο μαθήματος    Μεταπτυχιακό 
 
o Έτος Σπουδών  
 
o Εξάμηνο Σπουδών  

1ο 

Εαρινό 
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o Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 
 
o Αριθμός διδακτικών μονάδων:     3 
 
o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : Δρ. Αλέξης Σαβεριάδης, Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 
 
o Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 
Το μάθημα χωρίζεται σε δυο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, το μάθημα στοχεύει 
στην εξέταση των οργανωτικών και λειτουργικών πτυχών των επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας. Οι λειτουργίες που σχετίζονται με τους επιμέρους τομείς μιας 
επιχείρησης Φιλοξενίας και που ο φοιτητής θα εξετάσει είναι αυτές των υπηρεσιών 
υποδοχής και της τήρησης λογαριασμών πελατών, οροφοκομίας, ασφάλειας και 
συντήρησης, λειτουργίας κρατήσεων, μάρκετινγκ και πωλήσεων, επισιτισμού και 
κετερίγκ, δεξιώσεων και συνεδρίων, εσωτερικού ελέγχου, καθώς και του τομέα 
ψυχαγωγίας. Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος επικεντρώνεται στη διεύθυνση 
των πιο πάνω υπηρεσιών καθώς και στις σύγχρονες μεθόδους για την 
αποτελεσματικότερη διοίκηση των επιχειρήσεων Φιλοξενίας [συμπ. της 
υπεργολαβίας (outsourcing) και της δικαιοδιαχείρισης (franchising)]. ιδιαίτερη 
αναφορά γίνεται στην ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών που ο κάθε επαγγελματίας 
συνειδητά θα πρέπει να εισάγει στη φύση της εργασίας του, καθώς ότι η ποιότητα 
αποτελεί τη βάση οργάνωσης κάθε επιτυχημένης επιχείρησης στο τομέα της 
Φιλοξενίας.  
 
 
o Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  
              Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής είναι σε θέση να: 
 Εξετάζει τις οργανωτικές και λειτουργικές πτυχές της στεγαστικής 
Φιλοξενίας αναλύοντας τις υπηρεσίες, λειτουργίες και τεχνικές των βασικών 
τμημάτων που συνθέτουν μια επιχείρηση Φιλοξενίας 
 Κατέχει τον τρόπο οργάνωσης του ξενοδοχείου, τις λειτουργίες, 
εργασίες και το προσωπικό του τμήματος υποδοχής, από την κράτηση και άφιξη 
του πελάτη μέχρι την αναχώρηση και εξόφληση του λογαριασμού 
 Κατέχει τον τρόπο οργάνωσης του τμήματος τροφίμων και ποτών 
από την αγορά των υλικών παρασκευής, την επεξεργασία τους, μέχρι και την 
παράθεσή τους στους χώρους εστίασης 
 Κατέχει τον τρόπο οργάνωσης των τμημάτων που ενασχολούνται με 
την διαχείριση ορόφων, μάρκετινγκ και πωλήσεων, και ανθρώπινου δυναμικού 
 Εξετάζει το ξενοδοχείο ως θέμα για διοίκηση αλλά και τις εφαρμογές 
της διοίκησης μέσα σ’αυτό 
 Γνωρίζει τα διαφορετικά περιβάλλοντα μέσα στα οποία λειτουργεί η 
διοίκηση και να εκτιμά τους στόχους της διοίκησης 

ECTS: 3 
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 Επισημαίνει συγκεκριμένους παράγοντες στην οργάνωση του 
ξενοδοχείου και του εστιατορίου και να αναλύει τους τρόπους με τους οποίους 
μπορεί να εφαρμόσει διάφορες οργανωτικές αρχές στην διεύθυνση ενός 
ξενοδοχείου ή εστιατορίου 
 Αντιλαμβάνεται τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν το στρατηγικό και το βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό (π.χ. εποχικότητα, 
ανακύκλωση του προσωπικού, φθαρτότητα του προϊόντος, ανταγωνισμός, 
οικονομία) 
 Αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα των συστημάτων διαχείρισης βάσης 
δεδομένων 
 Αναλύει από διευθυντική σκοπιά, τα προβλήματα που προκαλούνται 
από τη χαμηλή παραγωγικότητα και να εξηγεί λεπτομερώς την αλληλεπίδραση 
μεταξύ εργασίας και πραγματικότητας 
 Αντιμετωπίζει τη διοίκηση μιας μονάδας Φιλοξενίας και να 
διαμορφώνει λύσεις και προσεγγίσεις που αφορούν την καθημερινή λειτουργία της 
μονάδας, αλλά και τη στρατηγική της κατεύθυνση 
 Προτείνει χειροπιαστές λύσεις για αύξηση της παραγωγικότητας 
εκμεταλλευόμενος και το ρόλο που παίζει ο αυτοματισμός στην παραγωγικότητα 
του ξενοδοχείου και των εστιατόριων 
 Συζητήσει (αναγνωρίζοντας τα διάφορα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα) διάφορα μοντέλα ανάπτυξης μιας επιχείρησης στο τομέα της 
Φιλοξενίας, όπως π.χ, λειτουργία μιας επιχείρησης υπό το καθεστώς 
δικαιοδιαχείρισης) 
 Συζητήσει τις μελλοντικές τάσεις της Βιομηχανίας  
 
o Προαπαιτούμενα: Καμιά  
 
o Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:  Σημειώσεις διδάσκοντα 
 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 
Λαλούμης Δ (2002), Διοίκηση Ξενοδοχείων – Hotel Management, Εκδόσεις 
Σταμούλη, ISBN: 960-351-397-7 
 
Powers T και  Barrows C.W (2005), Introduction to Management in the Hospitality 
Industry, 8th edition, John Wiley & Sons, ISBN: 978-0-471-27457-5 
 
Walker J (2007), Introduction to Hospitality, 2nd edition, Prentice Hall, ISBN: 978-0-
132-36920-6 
 
Keiser J (2000), Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων – Θεωρία & Πράξη (2η 
έκδοση), Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, ISBN: 960-286-451-6. 
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Καπίκη – Πιπεροπούλου Τ (2004), Υπηρεσία Υποδοχής (2η έκδοση), Εκδόσεις 
Interbooks, ISBN: 960-390-038-9. 
 
Reich A (1999), Εγχειρίδιο Λειτουργίας Εστιατορίου, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, ISBN: 960-
286-372-2. 
 
Φουντουλάκης Γ. (2000), Εισαγωγή στη Διοίκηση των Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, ISBN: 960-286-458-0. 
 
Lundberg D (1997), Ξενοδοχειακές & Επισιτιστικές Επιχειρήσεις (6η έκδοση), 
Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, ISBN: 960-286-179-7. 
 
Καραγιάννης Σ. (1992), Οργάνωση & Λειτουργία των Ξενοδοχείων (Τόμοι Α & Β), 
Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, ISBN: 960-286-015-4. 
 
Καταραχιάς Λ (2001), Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών στις Ξενοδοχειακές 
Επιχειρήσεις (2η έκδοση), Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, ISBN: 960-286-717-5. 
 
Ομάδα συγγραφέων της Lifeskills International Ltd (2002), Πρώτοι στην 
εξυπηρέτηση του πελάτη, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, ISBN: 960-218-292-Χ. 
 
o Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
Η διδασκαλία του μαθήματος ενισχύεται με την ανάλυση και συζήτηση 
περιστασιακών μελετών (case studies) που στόχο έχουν τον συγκερασμό του 
θεωρητικού υπόβαθρου με τις σύγχρονες επιχειρηματικές εφαρμογές και 
πραγματικότητες. 
 
o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 
Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε: 
μια γραπτή ατομική ή ομαδική ερευνητική εργασία και παρουσίασή της με 
συντελεστή βαρύτητας 100% στη τελική βαθμολογία. 
 
 
o Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική 
o Τρόπος παράδοσης μαθήματος: με φυσική παρουσία 
 
Τίτλος Μαθήματος: Στρατηγικό μάνατζμεντ για επιχειρήσεις φιλοξενίας 
 

o Κωδικός μαθήματος: ΤΡ0063 
o Τύπος Μαθήματος : Επιλογής κατεύθυνσης 

 
o Επίπεδο μαθήματος Μεταπτυχιακό 
 
o Έτος Σπουδών  
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o Εξάμηνο Σπουδών Εαρινό 
 
o Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 
 
o Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  Δρ. Θεόδωρος Σταυρινούδης 
 
 
o Περιεχόμενο μαθήματος: 
 
Το μάθημα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους φοιτητές του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του 
Τουρισμού» με τις βασικές έννοιες της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων και κυρίως 
να εξειδικεύσει την εφαρμογή της Στρατηγικές στον ξενοδοχειακό κλάδο. 
 
o Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  
Μαθησιακά Αποτελέσματα: Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο φοιτητής θα 

είναι σε θέση να κατανοεί τη σημασία της στρατηγικής για την επιβίωση και την 

ανάπτυξη μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης και κυρίως τις παραμέτρους (τόσο του 

εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος) που επηρεάζουν τη 

διαμόρφωση και την επιτυχία της  

 

Γνώσεις: Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει 

γνώσεις για τις κυριότερες κατηγορίες στρατηγικών που μπορεί να υιοθετήσει ένα 

ξενοδοχείο και τις μεθόδους εφαρμογής τους. 

 

Δεξιότητες: Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο φοιτητής θα μπορεί να 

αναγνωρίζει στρατηγικές και κυρίως να διαμορφώνει και να προτείνει στρατηγικές 

προσαρμοσμένες στο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους. 

 

Ικανότητες: Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει 

ένα ευρύτερο πλαίσιο ικανοτήτων που θα του παρέχουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα κατά την επαγγελματική και ερευνητική του σταδιοδρομία σε θέματα 

επιχειρησιακής στρατηγικής και πολιτικής. 

 
 

3 
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o Προαπαιτούμενα:  
 
Βασικές γνώσεις Διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων 
 
o Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 
Το μάθημα διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες: 
Θεωρητική παρουσίαση του περιεχομένου και της σημασίας της Στρατηγικής 
Εμπειρική προσέγγιση των Στρατηγικών που εφαρμόζονται διεθνώς από τις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μέσω διεθνών μελετών περίπτωσης 
 
o Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 
Παπαδάκης, Β. (2007) Στρατηγική των Επιχειρήσεων - Τόμοι Α’ και Β΄, Εκδόσεις 

Μπένου, Αθήνα. 

 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 
Stavrinoudis, Th., Tsartas, P. and Papatheodorou, A. (2011). Business Environment 

and Accommodation Policies in Europe. In C. Costa, D. Buhalis, and E. Panyik (Eds.) 

European Tourism Planning and Organisation Systems, Vol. I. 

Tavitiyaman, P., Qu, H. & Zhang, H. (2012). The effect of competitive strategies and 

organizational structure on hotel performance. International Journal of 

Contemporary Hospitality Management, 24(1): 140 – 159. 

Tavitiyaman, P., Qu, H. & Zhang, H. (2011). The impact of industry force factors on 

source competitive strategies and hotel performance. International Journal of 

Hospitality Management, 30(3): 648 – 657. 

Thomson, L. J. (2001). Strategic Management. Gray Publishing, Tunbridge Wells. 

Wright, P., Pringle, Ch. and Kroll, M. (1992). Strategic Management, Text and Cases, 

Allyn and Bacon. 

 
o Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
 
Διαλέξεις 

Παρουσίαση – συζήτηση μελετών περίπτωσης 
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o Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 
Γραπτές εξετάσεις (50%) 

Εργασία (50%). 

 
o Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική 
 
 
o Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία 
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Παραρτήματα  

Κανονισμός Βιβλιοθήκης 

1. Κανόνες Λειτουργίας: 

Δικαίωμα επιτόπιας χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρει η Βιβλιοθήκη έχουν όλα 

τα μέλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και το κοινό εν γένει, εφ' όσον 

τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Μέλος του Πανεπιστημίου είναι 

όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνδέεται με σχέση εξάρτησης με το 

Πανεπιστήμιο καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα φοιτητές και φοιτήτριες. 

Οι αναγνώστες είναι υποχρεωμένοι όταν εισέρχονται στην Βιβλιοθήκη να αφήνουν 

αντικείμενα που δεν χρησιμεύουν άμεσα στην μελέτη (χαρτοφύλακές, τσάντες κλπ) 

στον ειδικό χώρο που καθορίζεται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. 

Οι αναγνώστες πρέπει να αφήνουν το υλικό της Βιβλιοθήκης που χρησιμοποίησαν 

μέσα σ' αυτήν πάνω στα τραπέζια .Δεν επιτρέπεται να το τοποθετούν οι ίδιοι ξανά 

στα ράφια. 

Μέσα στην Βιβλιοθήκη δεν επιτρέπεται το κάπνισμα , το φαγητό και τα ποτά. 

Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης καθορίζεται από την Υπηρεσία ανάλογα με 

το διαθέσιμο προσωπικό. 

Σε χρόνο που καθορίζεται τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την Υπηρεσία της 

Βιβλιοθήκης, αυτή κλείνει για την απογραφή υλικού. Στο διάστημα αυτό των τριών 

μηνών είναι υποχρεωμένοι όλοι οι χρήστες να επιστρέφουν το δανεισμένο υλικό.  

Υλικό που δεν επιστρέφεται, θεωρείται απολεσθέν και γίνεται καταλογισμός. 

 

2. Δανεισμός 

Δικαίωμα δανεισμού υλικού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν 

κατ' αρχήν μόνο τα μέλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
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την άσκηση του δικαιώματος αυτού είναι η κατοχή δελτίου χρήστη Βιβλιοθήκης. Σε 

περίπτωση απώλειας του δελτίου , ο χρήστης υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα το 

προσωπικό της Βιβλιοθήκης.  

Δεν δανείζονται :  

α) Τα πληροφοριακά βιβλία 

β) Τα τεύχη των περιοδικών  

γ) Οπτικοακουστικό υλικό  

δ) Ορισμένα βιβλία τα οποία έχουν αυξημένη ζήτηση , για εκείνο μόνο το χρονικό 

διάστημα που υπάρχει ζήτηση , κατά την κρίση της/του υπευθύνου της 

Βιβλιοθήκης ή και μετά από συνεργασία με το Διδακτικό Προσωπικό.  

ε) υλικό που έχει υποστεί φθορά και χρειάζεται συντήρηση  

στ) Οι διδακτορικές διατριβές  

ζ) Σπάνιο υλικό  

η) Τα νεοεισερχόμενα βιβλία πριν την πλήρη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία τους.  

Ο χρόνος δανεισμού για το υπόλοιπο υλικό της Βιβλιοθήκης είναι:  

α) Για τους Διδάσκοντες, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και για το διοικητικό 

προσωπικό του Ιδρύματος, 15 ημέρες. 

β) Για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, μια εβδομάδα.  

Ο προβλεπόμενος από τον κανονισμό χρόνος δανεισμού / αριθμός δανειζομένων 

τεκμηρίων, μπορεί κατ' εξαίρεση να παραταθεί / αυξηθεί μόνον στην περίπτωση 

κατά την οποία χρήστης με υποδειγματική και αποδεδειγμένη από τα αρχεία 

δανεισμού της Βιβλιοθήκης για τουλάχιστον 1 ακαδημαϊκό έτος συνέπεια, 

υποβάλλει στον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης, αίτηση στην οποία να αιτιολογείται το 

αίτημά του, να προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος επιστροφής και να δηλώνεται 

ότι το βιβλίο θα επιστραφεί όταν ζητηθεί από άλλον χρήστη.  
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Σε καμία πάντως περίπτωση ο χρόνος δανεισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα 

συνολικά μήνα για τους προπτυχιακούς φοιτητές και τους δύο μήνες για τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους διδάσκοντες. 

Ο δε αριθμός των δανειζομένων τεκμηρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6 τεκμήρια 

για τους προπτυχιακούς φοιτητές και τα 15 τεκμήρια για τους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές και τους διδάσκοντες.  

Ο χρόνος δανεισμού υλικού των Παραρτημάτων που ανήκει σε ειδικές συλλογές και 

δεν είναι συναφές με το πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων μπορεί να 

διαφοροποιείται από τους συνήθεις χρόνους δανεισμού. Σχετικές προτάσεις 

υποβάλλονται στην αρχή κάθε έτους από τις Τοπικές Επιτροπές Βιβλιοθήκης στην 

Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης.  

Οι αναγνώστες έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν το δανεισμό τρεις φορές - από μια 

εβδομάδα - εφόσον το βιβλίο που έχουν δανεισθεί, δεν έχει ζητηθεί από άλλον 

αναγνώστη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι Υπεύθυνοι της Βιβλιοθήκης μπορούν να 

ανακαλέσουν τον δανεισμό βιβλίων που παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση. 

Κάθε χρήστης ο οποίος χρειάζεται υλικό που είναι ήδη δανεισμένο μπορεί να 

γράφεται σε λίστα αναμονής. Βιβλίο το οποίο είναι σε λίστα αναμονής και 

επιστρέφεται παραμένει στην Βιβλιοθήκη για 12 ώρες για λογαριασμό του πρώτου 

που βρίσκεται στην λίστα. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού δανείζεται 

στον αμέσως επόμενο .  
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Γενικές Οδηγίες για την Εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας 

   

Α.  Σκοπός και Επιμέρους Στόχοι της Διπλωματικής Εργασίας 

Η διπλωματική εργασία είναι επιστημονική εργασία η οποία αντιπροσωπεύει 

υψηλό επίπεδο ερευνητικής δραστηριότητας και συμβάλλει στην επιστημονική 

γνώση.  Προσφέρει τη δυνατότητα να κριθεί αλλά και να κατευθυνθεί η ερευνητική 

ικανότητα του/ης φοιτητή/τριας.  Άρα, ο βασικός στόχος της εκπόνησής της είναι 

να αποδείξει τις ικανότητές του/ης μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας  και από τις δύο 

αυτές απόψεις. 

  

Επιμέρους στόχοι στους οποίους  είναι δυνατόν να αποβλέπει μια τέτοια 

ερευνητική εργασία συμπεριλαμβάνουν:  

    επισκόπηση, κριτική ανάλυση και καινοτόμος εφαρμογή υφιστάμενης γνώσης  

  περιγραφή, αξιολόγηση ή ερμηνεία κάποιου φαινομένου ή θέματος Χρήση 

θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, τεχνικών, εργαλείων 

   

Η διπλωματική εργασία εκπονείται με ευθύνη του/της υποψηφίου φοιτητή/τριας 

και στοχεύει στο να αναπτυχθούν από αυτόν/ήν δόκιμες επιστημονικές 

πρωτοβουλίες.  Αποτρέπεται η μηχανιστική εφαρμογή οδηγιών του/της 

υπεύθυνου/ης καθηγητή/τριας και παροτρύνεται η κριτική θεώρηση και ανάλογη 

προσαρμογή τους από πλευράς του/ης φοιτητή/τριας. 

Στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου γίνεται η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας 

ενώπιον τριμελούς επιτροπής. 

  

  

Β. Κύρια Τμήματα της Διπλωματικής Εργασίας  

Ως επιστημονικό σύγγραμμα, η διπλωματική εργασία επιδιώκει να επικοινωνήσει 

συγκεκριμένες γνώσεις, ιδέες ή απόψεις και τεχνικές με σαφήνεια, ακρίβεια, λογική 

ακολουθία, συνοχή, επιστημονική τεκμηρίωση, καθώς και λιτότητα και οικονομία 

στη γλωσσική έκφραση.  Για το σκοπό αυτό, συνίσταται μια διπλωματική εργασία 
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να περιλαμβάνει τα εξής γενικά τμήματα που αποτελούν το κύριο σώμα της 

ερευνητικής μελέτης:      

  

α) Εισαγωγή: ιστορικό επιλογής του ερευνητικού προβλήματος, τοποθέτηση του 

θέματος στον ευρύτερο επιστημονικό κλάδο, πρωτοτυπία και χρησιμότητα της 

έρευνας, και διατύπωση του σκοπού της. 

β) Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας: επισκόπηση και διερεύνηση του θεωρητικού 

και μεθοδολογικού πεδίου (συμπεριλαμβανομένων και εφαρμογών) στο οποίο 

εντάσσεται η διπλωματική εργασία καθώς και του γεωγραφικού πλαισίου 

συγκρότησής της. 

γ) Μεθοδολογία: οργάνωση έρευνας, περιγραφή μεθοδολογικής προσέγγισης, 

 περιγραφή συλλογής και τεχνικών επεξεργασίας στοιχείων. 

δ) Ανάλυση του θέματος: παρουσίαση και οργάνωση των ευρημάτων της 

 διπλωματικής εργασίας, ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της. 

ε) Συμπεράσματα--συζήτηση: παράθεση τελικών συμπερασμάτων, συζήτησή τους 

στο ευρύτερο θεωρητικό και γεωγραφικό πλαίσιο όπως ορίστηκε στην αρχή της 

διπλωματικής εργασίας, και προτάσεις που προκύπτουν για μελλοντική έρευνα. 

   

  

Γ. Κανόνες Σύνταξης και Συγγραφής του Κειμένου της Διπλωματικής Εργασίας 

  

1.   Μέγεθος Εργασίας 

Το μέγεθος της διπλωματικής εργασίας εναπόκειται στην κρίση του/ης 

φοιτητή/τριας και σχετίζεται με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του θέματος.  

Αξιολογείται περισσότερο η επιστημονική πληρότητα της εργασίας παρά το 

μέγεθός της.  Συνιστάται να αποφεύγονται οι πολύ μεγάλες εργασίες.  Ενδείκνυται 

ένα  μέγεθος κειμένου περίπου 100 σελίδες  1,5 διάστιχου γραμματοσειρών Η/Υ, 

χωρίς αυτό να αποτελεί απόλυτο περιοριστικό κριτήριο.  Εναλλακτικά, το κείμενο 

της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20.000 λέξεις.  Το διάστιχο 

μεγάλων παραπομπών, σημειώσεων και βιβλιογραφικών αναφορών συνιστάται να 

είναι μονό.  Κάθε σελίδα του κειμένου πρέπει να αριθμείται.  Η αρίθμηση αρχίζει 
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από την πρώτη σελίδα του κειμένου και τελειώνει στο τέλος της όλης εργασίας, 

συμπεριλαμβανόμενων των παραρτημάτων και της βιβλιογραφίας.  Υλικό που 

εμφανίζεται πριν από το κείμενο, όπως πρόλογος/ ευχαριστίες, αφιέρωση (εαν 

υπάρχει), πίνακας περιεχομένων, πίνακες πινάκων/ εικόνων/ χαρτών και περίληψη 

αριθμείται με μικρούς ρωμαϊκούς αριθμούς και εμφανίζεται με αυτήν ακριβώς τη 

σειρά μετά τη σελίδα του τίτλου (η οποία είναι δυνατό να ακολουθείται πρώτα από 

σελίδα όπου εμφανίζεται το copyright).  Η σελίδα, πάντως, του τίτλου (και/ή του 

copyright) δεν αριθμείται ούτε προσμετράται στο συνολικό αριθμό σελίδων της 

διπλωματικής εργασίας.   

 

2.   Παρουσίαση Κειμένου 

Η διπλωματική εργασία πρέπει να παραδίδεται απαραιτήτως γραμμένη σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωμένη στη μια πλευρά της σελίδας, σε καλής 

ποιότητας λευκό χαρτί με μαύρη μελάνη και δεμένη σε μέγεθος DIN Α4, Font 12, με 

περιθώρια 3 cm επάνω, 4 cm κάτω και 3cm αριστερά και δεξιά του κειμένου. Εάν 

χρησιμοποιηθούν άλλες γραμματοσειρές μέσα στο κείμενο με σκοπό να 

διαχωρίσουν τμήματά του από το υπόλοιπο της εργασίας, αυτές θα πρέπει να είναι 

ευανάγνωστες και του ίδιου μεγέθους με το υπόλοιπο κείμενο.  Είναι δυνατόν 

υποσημειώσεις, υποκεφαλίδες και τίτλοι κεφαλαίων να εμφανίζονται και σε 

διαφορετικό μέγεθος και μορφή γραμματοσειράς εφόσον είναι ευανάγνωστα και 

ακολουθούν όλες τις υπόλοιπες προδιαγραφές συγγραφής της διπλωματικής 

εργασίας.  

  

Σε περίπτωση που η διπλωματική εργασία  συνοδεύεται από μεγάλους χάρτες ή 

άλλο εποπτικό υλικό μεγαλύτερο από DIN Α3 (διαγράμματα, σχέδια και 

σκαριφήματα, φωτογραφίες κλπ), αυτό υποβάλλεται σε ξεχωριστό ντοσιέ μαζί με 

τον κύριο τόμο της εργασίας.  Οι οδηγίες για την εκπόνηση και παρουσίαση όλου 

του παραπάνω συνοδευτικού υλικού παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος 

Κανονισμού.  
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3.   Σελίδα Τίτλου Διπλωματικής Εργασίας 

Στο εξώφυλλο/ σελίδα τίτλου πρέπει να περιέχονται κατά σειρά εκ των άνω προς 

τα κάτω: 

   To λογότυπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΔΠΜΣ 

   Ο τίτλος της Διπλωματικής Εργασίας 

   Το ονοματεπώνυμο του/ης φοιτητή/τριας 

   Το όνομα του/της επιβλέποντα/πουσας καθηγητή/τριας 

   Ο χρόνος κατάθεσής της 

  

Ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας δίνεται ολογράφως.  Δεν περιέχει 

μαθηματικούς τύπους, σύμβολα ή άλλους μη συμβατικούς χαρακτήρες.   

  

 

4.   Ζητήματα Copyright 

Το άτομο το οποίο εκπονεί τη διπλωματική εργασία φέρει ολόκληρη την ευθύνη 

προσδιορισμού της δίκαιης χρήσης του παραπάνω υλικού, η οποία ορίζεται στην 

βάση των εξής παραγόντων: του σκοπού και χαρακτήρα της χρήσης (εμπορικός, μη 

κερδοφόρος ή εκπαιδευτικός), της φύσης του υλικού που χρησιμοποιεί (τμήμα του 

κειμένου, πίνακες, εικόνες ή χάρτες), του ποσοστού και της σημαντικότητας του 

τμήματος που χρησιμοποιεί σε σχέση με το όλο κείμενο υπό copyright, και των 

πιθανών συνεπειών της χρήσης αυτής στην αγορά ή στη γενικότερη αξία του υπό 

copyright κειμένου.   

  

5.   Διάρθρωση Κύριων Τμημάτων Διπλωματικής 

Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι διαρθρωμένη κατά τα πρότυπα των 

επιστημονικών μονογραφιών και μελετών. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται με 

την παρακάτω σειρά:  

   Πρόλογος - ευχαριστίες 

   Αφιέρωση (εάν υπάρχει) 

   Πίνακας περιεχομένων 
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   Πίνακες πινάκων, διαγραμμάτων, χαρτών και/ή άλλων εποπτικών μέσων 

   Περίληψη στα Ελληνικά 

   Εισαγωγή 

   Κυρίως κείμενο  

   Συμπεράσματα 

   Βιβλιογραφία  

   Παραρτήματα 

  

Στον πρόλογο γίνεται σύντομη αναφορά στη διαδικασία εκπόνησης της εργασίας 

και αποδίδονται ευχαριστίες προς όλους όσους συνέβαλλαν με κάποιον τρόπο στην 

υλοποίηση της (επιβλέποντες καθηγητές/τριες, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, 

άτομα που συνέβαλαν στη συλλογή στοιχείων κατά την επιτόπια έρευνα, κλπ). 

  

Η περίληψη αποτελεί μια σαφή και σύντομη περιγραφή του περιεχομένου, της 

μεθόδου και των συμπερασμάτων της διπλωματικής εργασίας σε μια το πολύ 

σελίδα. 

  

Στην εισαγωγή παρουσιάζονται αναλυτικά το αντικείμενο και οι στόχοι της 

διπλωματικής εργασίας.  Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στον προβληματισμό που 

οδήγησε στην επιλογή επεξεργασίας του συγκεκριμένου θέματος, στους επιμέρους 

στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα (ή υποθέσεις) προς έλεγχο και διερεύνηση. 

καθώς και στη μεθοδολογία προσέγγισής τους.  Κατόπιν αιτιολογείται η 

επιστημονική και η πρακτική ή εφαρμοσμένη σκοπιμότητά της. Τέλος, παρατίθεται 

μια σύντομη περιγραφή (3-4 σειρές) του κάθε κεφαλαίου.        

  

Το κυρίως κείμενο χωρίζεται σε αριθμημένα κεφάλαια, κάθε ένα από τα οποία 

αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη ενότητα και τα οποία ακολουθούν μεταξύ τους μια 

λογική αλληλουχία στην διεκπεραίωση της εργασίας.  Τα κεφάλαια είναι σκόπιμο 

να χωρίζονται σε υποκεφάλαια και εδάφια αριθμημένα κατά το δεκαδικό σύστημα 

(π.χ. 3.1, 3.1.1).  Στα κεφάλαια περιλαμβάνεται το κυρίως αναλυτικό τμήμα της 
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εργασίας.  Οι αναφορές στη βιβλιογραφία πρέπει να γίνονται απευθείας μέσα στο 

κείμενο με το σύστημα Harvard (π.χ. Massey 1984: 145-147), ενώ η πλήρης 

αναφορά στην κάθε πηγή γίνεται στο τέλος της διπλωματικής, στη βιβλιογραφία.  

Δευτερεύοντα ή συμπληρωματικά στοιχεία, σχόλια, διευκρινήσεις κλπ 

παρατίθενται σε αριθμημένες υποσημειώσεις στο κάτω μέρος της ίδιας σελίδας. 

  

Στα συμπεράσματα περιλαμβάνεται σύνθεση και συζήτηση των κυρίων ευρημάτων 

της εργασίας τοποθετημένων στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο του τουρισμού 

καθώς και στα γεωγραφικά συμφραζόμενα του θέματος της διπλωματικής 

εργασίας.  Επίσης επισημαίνονται αντικειμενικές δυσκολίες που τυχόν προέκυψαν 

κατά την εκπόνηση της διπλωματικής, προτείνονται κατευθύνσεις για μελλοντική 

έρευνα και παρατίθενται τελικές κριτικές απόψεις και συμπεράσματα του/της 

συγγραφέα.      

  

Σε παραρτήματα γενικά εισάγονται διάφορα στοιχεία βοηθητικής ή 

συμπληρωματικής σημασίας σε σχέση με αυτή καθεαυτή τη διπλωματική εργασία.  

Η σύνταξη και παράθεσή τους γενικά ακολουθεί όλες τις παραπάνω προδιαγραφές 

που αφορούν στην σύνταξη του κειμένου της διπλωματικής, ως αναπόσπαστο 

τμήμα αυτής, συμπεριλαμβανόμενης και της αρίθμησης, η οποία συνεχίζεται στα 

παραρτήματα απευθείας από το κυρίως κείμενο της εργασίας. 

  

6.   Οργάνωση Βιβλιογραφίας 

Στη βιβλιογραφία διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνονται όλες οι πηγές (βιβλία, 

άρθρα, μελέτες, εισηγήσεις σε συνέδρια, στατιστικά δελτία, αναλύσεις στην 

ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ντοκουμέντα οργανισμών, κλπ) που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της.  Η παράθεση γίνεται κατά αλφαβητική 

σειρά ονόματος συγγραφέα.  Πιο αναλυτικά παρατίθενται:  

  το όνομα του συγγραφέα/ων ή του φορέα  

  χρονολογία έκδοσης 

  τίτλος έργου 
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  λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία 
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