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ΑΣΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΑΣΕΡ 

ΡΟΔΟ 

http://www.aster.edu.gr/ 

 

Πξνυπνζέζεηο θνίηεζεο  

 

    Οη πξνυπνζέζεηο θνίηεζεο θαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο νξίδνληαη απφ ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλάινγα κε ην εθάζηνηε 

ηζρχνλ Δζληθφ χζηεκα Δηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ηα δε 

καζήκαηα επηινγήο πνπ ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο λα δειψζεη γηα λα εμεηαζζεί 

παλειιαδηθά, εθηφο ησλ άιισλ,είλαη κία Ξέλε Γιψζζα θαη ην κάζεκα Αξρέο 

Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο (ΑΟΘ).  

 

Φνίηεζε  

 

    Η θνίηεζε δηαξθεί επηά εμάκελα. Κάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη δύν 

θύθινπο ζπνπδώλ.  
 

Α) Σνλ Θεσξεηηθφ , πνπ αξρίδεη ηνλ κήλα Οθηψβξην θάζε αθαδεκατθνχ 

έηνπο θαη ιήγεη ηνλ Ηνχλην ηνπ επνκέλνπ έηνπο, πεξηιακβάλνληαο δχν 

δηδαθηηθά εμάκελα ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ, θαη  

Β) Σνλ Πξαθηηθφ , πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ Θεσξεηηθνχ θαη 

αλαπφζπαζηε ζπλέρεηα ηεο εθπαίδεπζεο, αξρίδεη ηνλ Ηνχιην θαη ιήγεη ζην 

ηέινο ηνπ κελφο επηεκβξίνπ θάζε έηνπο, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 9 κελψλ. Οη 

θνηηεηέο ηνπνζεηνχληαη κε κέξηκλα θαη επνπηεία ηεο ρνιήο ζε επηιεγκέλεο 

Ξελνδνρεηαθέο θαη Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 5* θαη 4*, ζε φιν ηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο.  

Μαζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη 

Α΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

● Δηζαγσγή ζηνλ Σνπξηζκφ ● Μαγεηξηθή ● Δζηηαηνξηαθή Σερληθή ● 

Τπεξεζία νξφθσλ ● Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά ● Αξρέο Γηνίθεζεο ● Αξρέο 

Οηθνλνκηθήο. 

Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

● Μαδηθή παξαγσγή θαγεηψλ ● Μπαξ - Πνηά - Οηλνινγία  ● Δηζαγσγή 

ζηνπο Ζ/Τ ● Γηαρείξηζε ηξνθίκσλ θαη Πνηψλ ● ηαηηζηηθή Δπηρεηξήζεσλ ● 

Γεληθέο Αξρέο Λνγηζηηθήο. 

Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

● Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Δπηζηηηζηηθψλ Μνλάδσλ ● Τπεξεζία 

Τπνδνρήο θαη Κξαηήζεσλ ● Σνπξηζηηθή Οηθνλνκία ● Αξρηηεθηνληθή - 

Δμνπιηζκφο Ξελνδνρείσλ ● Λνγηζηηθή εηαηξεηψλ ● ηνηρεία Γηθαίνπ, 

επηινγή αλάκεζα ζε: ● Σνπξηζηηθή Κνηλσληνινγία θαη ● Σνπξηζηηθή 

Φπρνινγία. 

http://www.aster.edu.gr/
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Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

● Σήξεζε ινγαξηαζκψλ πειαηψλ ●  Μεραλνξγάλσζε Ξελνδνρείσλ ● 

Σνπξηζηηθή Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο ● Δξγαζηαθέο ρέζεηο ● Αγγιηθή 

Σνπξηζηηθή Οξνινγία ● Γεχηεξε μέλε γιψζζα (Σνπξηζηηθή Οξνινγία). 

Δ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

● Σνπξηζηηθφ Μάξθεηηλγθ ● Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε ● Ξελνδνρεηαθή 

Ννκνζεζία ● Γηνίθεζε Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ ● πληήξεζε 

Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκψλ Ξελνδνρείσλ ● Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε θαη Δπηθνηλσλία ζηνλ Σνπξηζκφ.,επηινγή αλάκεζα ζε: ● 

Έξεπλα Σνπξηζηηθήο Αγνξάο θαη ●Καηαλαισηηθή πκπεξηθνξά Σνπξίζηα. 

  

Σ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

● Δπαγγεικαηηθφο Σνπξηζκφο ● Πξνψζεζε μελνδνρεηαθνχ Πξντφληνο ● 

Ξελνδνρεηαθφ Λνγηζκηθφ, ● Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνλ Σνπξηζκφ, ● 

εκηλάξην Σειεηνθνίησλ ● Φπραγσγία Ξελνδνρείσλ, επηινγή αλάκεζα ζε: ● 

Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε θαη ● Σνπξηζηηθή Πνιηηηθή. 

Ε΄ ΔΞΑΜΖΝΟ  

● Πηπρηαθή Δξγαζία ● Πξαθηηθή Άζθεζε  

 

Επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη δηθαηώκαηα ηνπ πηπρηνύρνπ ηνπ 

Σκήκαηνο 

 

     Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ν απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο 

αλαθεξχζζεηαη "Πηπρηνχρνο ", δηαζέηεη δε ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο 

θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα κπνξεί λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί επαγγεικαηηθά ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο είηε σο ζηέιερνο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, είηε σο 

απηναπαζρνινχκελνο.  

Δηδηθφηεξα ν πηπρηνχρνο ηεο ΑΣΔΡ έρεη ηα ίδηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα 

κε ηνπο απνθνίηνπο ησλ ΣΔΗ, Σκήκαηνο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα : 

 

      Οη πηπρηνχρνη ηεο ΑΣΔΡ κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη 

ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά είηε απηνδχλακα, είηε ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο, ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα φπσο 

απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά είηε σο 

απηναπαζρνινχκελνη κε ηε κειέηε, έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία θαη εηδηθφηεξα ζηε παξαγσγή θαη 

δηάζεζε ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο κε ηελ άζθεζε 

δηνίθεζεο ζηηο δηάθνξεο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο θαη ηαμηδησηηθά γξαθεία.  

 

1. ηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο, αζρνινχληαη κε ηα 
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παξαθάησ αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο:  

 

   1. Σξνθνδνζία μελνδνρείσλ θαη γεληθφηεξα επηζηηηζηηθψλ κνλάδσλ.  

   2. Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη εμνπιηζκνχ.  

   3. Πξνγξακκαηηζκφ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ.  

   4. Υξεκαηνδφηεζε ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

   5. Σήξεζε ινγαξηαζκψλ πειαηψλ (MAIN COURANTE)  

   6. Δπνπηεία νξφθσλ.  

   7. Άζθεζε επνπηείαο θαη δηνίθεζεο ζην πξνζσπηθφ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ.  

   8. Έξεπλα αγνξάο πσιήζεσλ ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.  

   9. Γηαρείξηζε επηζηηηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο θ.ι.π), 

κπαξ, θέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη θπιηθείσλ ζε ηνπξηζηηθνχο ρψξνπο πνπ 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Πνιπηειείαο θαη Α'.  

   10. Καηάξηηζε πξνυπνινγηζκψλ εζφδσλ - εμφδσλ.  

   11. Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο αζθνχλ ηηο πην πάλσ αλαθεξφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη φηαλ απηέο αθνξνχλ ζε μελνδνρεηαθέο - επηζηηηζηηθά 

θ.ι.π ηκήκαηα επηβαηηθψλ  

   12. πινίσλ θαη θξνπαδηεξφπινησλ.  

   13. Παξνρή ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ.  

   14. Έθδνζε εηζηηεξίσλ.  

   15. ρεδηαζκφο θαη ζχλζεζε ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ.  

   16. ρεδηαζκφο θαη εθηέιεζε ηαμηδίνπ.  

   17. Πξνγξακκαηηζκφο θαη εθηέιεζε καδηθήο δηαθίλεζεο αηφκσλ.  

   18. Καζνδήγεζε ηαμηδησηηθψλ νκάδσλ (TOUR LEADERS).  

   19. Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

παξαγξάθσλ 2.12,2.13,2.14,2.15 θαη 2.17 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη φηαλ 

απηέο αθνξνχλ ζε ηνπξηζηηθά, ηαμηδησηηθά θ.ι.π ηκήκαηα αεξνπνξηθψλ 

λαπηηιηαθψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ εηαηξηψλ, ηξαπεδψλ θ.ι.π  

   20. Άζθεζε επαγγέικαηνο ππεπζχλνπ δηεπζπληή ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ.  

   21. Παξνρή ππεξεζηψλ ζηε Γηεχζπλζε επηζεψξεζεο ηνπ Δ.Ο.Σ θαη άιιεο 

δηνηθεηηθέο θαη επηζηηηζηηθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ. 

   22. Δθπφλεζε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ ίδξπζε - επέθηαζε 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

 

ΑΝΩΣΕΡΗ ΥΟΛΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 

(ΑΣΕΚ) 
http://www.astean.edu.gr/ 
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

http://astean.edu.gr/%CE%B7-

%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE/ 

 

 

Άξζξν 53 ηνπ λ. 3105/2003  

Οη απόθνηηνη ηωλ ΑΣΕ πξνζιακβάλνληαη θαη δηνξίδνληαη ζην Δεκόζην, 

ζε ζέζεηο θαηεγνξίαο Σερλνινγηθήο Εθπαίδεπζεο.  

Άξζξν 33 ηνπ λ. 3105/2003  

Οη ζπνπδέο ζηηο Αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαηαιήγνπλ, 

κεηά απφ επηηπρείο εμεηάζεηο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε νινθιήξσζεο ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ζην επάγγεικα, ζηελ απφθηεζε πηπρίνπ αλψηεξεο 

εθπαίδεπζεο. Σα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ ησλ Αλσηέξσλ 

ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ θαζνξίδνληαη 

ζην π.δ. ππ' αξηζ. 356/1989 γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ ηκήκαηνο Σνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ Σερλνινγηθψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ζα ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο απνθνίηνπο ησλ 

Αλσηέξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν 

απνθνίηεζήο ηνπο.  

 

πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο, νη 

απφθνηηνη ηεο ΑΣΔΚ αζρνινχληαη κε ηα παξαθάησ αληηθείκελα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο:  

1. Σξνθνδνζία μελνδνρείσλ θαη γεληθφηεξα επηζηηηζηηθψλ κνλάδσλ.  

2. Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη εμνπιηζκνχ.  

3. Πξνγξακκαηηζκφ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ.  

4. Υξεκαηνδφηεζε ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

5. Σήξεζε ινγαξηαζκψλ πειαηψλ (MAIN COURANTE)  

6. Δπνπηεία νξφθσλ.  

7. Άζθεζε επνπηείαο θαη δηνίθεζεο ζην πξνζσπηθφ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ.  

8.  Έξεπλα αγνξάο πσιήζεσλ ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.  

9.  Γηαρείξηζε επηζηηηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο 

θ.ι.π), κπαξ, θέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη θπιηθείσλ ζε ηνπξηζηηθνχο ρψξνπο 

πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Πνιπηειείαο θαη Α'.  

10. Καηάξηηζε πξνυπνινγηζκψλ εζφδσλ – εμφδσλ.  

11. Αζθνχλ ηηο πην πάλσ αλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη φηαλ απηέο  

αθνξνχλ ζε μελνδνρεηαθέο – επηζηηηζηηθά θ.ι.π ηκήκαηα επηβαηηθψλ  πινίσλ 

θαη θξνπαδηεξφπινησλ.  

12. Παξνρή ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ.  

13.  Έθδνζε εηζηηεξίσλ.  

14.  ρεδηαζκφο θαη ζχλζεζε ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ.  

http://astean.edu.gr/%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
http://astean.edu.gr/%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
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15.  ρεδηαζκφο θαη εθηέιεζε ηαμηδίνπ.  

16. Πξνγξακκαηηζκφο θαη εθηέιεζε καδηθήο δηαθίλεζεο αηφκσλ.  

17. Καζνδήγεζε ηαμηδησηηθψλ νκάδσλ (TOUR LEADERS).  

18. Ααζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παξαγξάθσλ 12, 13, 14, 15 , 16 θαη 

17 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη φηαλ απηέο αθνξνχλ ζε ηνπξηζηηθά, ηαμηδησηηθά 

θ.ι.π ηκήκαηα αεξνπνξηθψλ λαπηηιηαθψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ εηαηξηψλ, 

ηξαπεδψλ θ.ι.π.  

19. Άζθεζε επαγγέικαηνο ππεπζχλνπ δηεπζπληή μελνδνρεηαθψλ 

γξαθείσλ.  

20. Άζθεζε επαγγέικαηνο ππεπζχλνπ δηεπζπληή ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ.  

21. Παξνρή ππεξεζηψλ ζηε Γηεχζπλζε επηζεψξεζεο ηνπ Δ.Ο.Σ θαη άιιεο 

δηνηθεηηθέο θαη επηζηηηζηηθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ.  

22. Δθπφλεζε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ ίδξπζε – επέθηαζε 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

o Οη απφθνηηνη ηεο ΑΣΔΚ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο δηνηθεηηθήο 

ηεξαξρίαο ηεο ζρεηηθήο κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο.  

o Οη απφθνηηνη ηεο ΑΣΔΚ απαζρνινχληαη ζηελ εθπαίδεπζε, ζχκθσλα 

κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία  

o Οη απφθνηηνη ηεο ΑΣΔΚ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε έξεπλα 

ζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο.  

o Οη απφθνηηνη ηεο ΑΣΔΚ κε ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο αζθνχλ 

ην επάγγεικα είηε σο ζηειέρε κνλάδσλ, είηε σο απηναπαζρνινχκελνη ζην 

πιαίζην ησλ παξαπάλσ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ.  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 16627/7-8-2008, ΦΔΚ 1671/η. Β΄/18-8-2008, 

ζηνπο απνθνίηνπο ηεο ΑΣΔΚ δίλεηαη δηθαίσκα θαηάηαμεο ζην 6ν εμάκελν 

ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ ΣΔΗ ηεο ρψξαο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ θαη ην πηπρίν ηνπ ΣΕΙ θαη έρνπλ έηζη 

πξφζβαζε ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ 

θαη ησλ ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο. 

 

          

 


