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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων του Τοµέα 

Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών - Β΄ τάξη - και ειδικοτήτων - 

Γ΄ τάξη- (Υπαλλήλων ∆ιοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών και 

Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων) του   Ηµερησίου  και Εσπερινού 

Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2013-2014. 

 

Σύµφωνα µε την Υ.Α. µε αρ. πρωτ. 152919/Γ2/18-10-2013 σας αποστέλλονται 

οδηγίες σχετικά µε τη διδασκαλία των µαθηµάτων του Τοµέα Οικονοµικών και 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των ειδικοτήτων Υπαλλήλων ∆ιοίκησης και 

Οικονοµικών Υπηρεσιών και Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων της  Β΄ και 

Γ΄ τάξης  Ηµερησίου  Επαγγελµατικού Λυκείου  (ΕΠΑ.Λ) και της  Β΄ , Γ΄ και ∆΄ 

τάξης   Εσπερινού  Επαγγελµατικού Λυκείου  (ΕΠΑ.Λ),  για το σχολικό έτος 

2013-2014. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ        
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

∆ρ. ∆ηµήτρης Μ. Μυλωνάς 
Σχολικός Σύµβουλος 
Οικονοµολόγων 

Ταχ. ∆/νση: Χάλκης 8, 10ο 
χιλιόµετρο Θεσσαλονίκης - 
Μουδανιών 
Ταχ. Κωδ. : 57001 
Ταχ. Θυρ. : ∆. 5019 
Τηλέφωνο : 2310/365320 
Fax:       2310/286715 
e – mail : 
grss@kmaked.pde.sch.gr 

          dimmylonas@gmail.com 

  

 

 
 
ΠΡΟΣ 

1. Τις ∆ιευθύνσεις  
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής     
 
Έδρες τους 
∆ια των αντίστοιχων ∆ιευθύνσεων 
Εκπαίδευσης µε την παράκληση να 
κοινοποιηθεί στα EΠΑΛ (Ηµερήσια και 
Εσπερινά  ευθύνης σας) που 
λειτουργούν Τοµέα Οικονοµικών και 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Π & ∆. 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας  
Προϊστάµενο  Επιστηµονικής και  
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης    
Κ. Ψυχογιού Ευαγγελία 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη:  8-11-2013 
Αριθµ. Πρωτ.: 1492 
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Α. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Β ΤΑΞΗ) 

 
 
 

1. Στοιχεία Τουριστικής Οικονοµίας 
 

Είναι γνωστό ότι για τη διδασκαλία του µαθήµατος ειδικότητας «Στοιχεία 
Τουριστικής Οικονοµίας» της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. έχει προταθεί να χρησιµοποιηθεί 
το βιβλίο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» της Β΄ τάξης 1ου κύκλου του Τοµέα 
Οικονοµίας και ∆ιοίκησης των Τ.Ε.Ε. ∆εδοµένου ότι το βιβλίο αυτό 
συγγράφηκε αρχικά για την ειδικότητα Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων των 
Τ.Ε.Ε. κρίνεται αναγκαία η απλούστευση του περιεχοµένου µε την χρήση 
διδακτικών µεθοδολογικών προσεγγίσεων και τεχνικών που οδηγούν στην 
ανακαλυπτική µάθηση. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Να εισάγει τους µαθητές στις έννοιες και το περιεχόµενο της τουριστικής 
οικονοµίας και πολιτικής. 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Οι ειδικότεροι στόχοι του µαθήµατος, ανά κεφάλαιο, περιγράφονται στο 
Αναλυτικό Πρόγραµµα του µαθήµατος (ΦΕΚ 1667/τΒ΄/13-12-2001) που έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΙ (βλ Οικονοµικά µαθήµατα). Ενδεικτικά 
αναφέρουµε την αναµενόµενη ικανότητα των µαθητών : 

• Να κατανοήσουν οι µαθητές τις βασικές εισαγωγικές έννοιες της 
τουριστικής οικονοµίας. 

• Να γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξη του τουριστικού φαινοµένου. 

• Να διακρίνουν και να προσδιορίζουν τις παραµέτρους που 
διαµορφώνουν την τουριστική ζήτηση και προσφορά. 

• Να κατανοήσουν το ρόλο και την σηµασία που διαδραµατίζει ο 
τουριστικός κλάδος στο πλαίσιο της εθνικής οικονοµίας καινά κατανοήσουν 
τα βασικά οικονοµικά µεγέθη που σχετίζονται µε την τουριστική οικονοµία. 

• Να ενηµερωθούν για τις κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές 
επιδράσεις του τουρισµού. 

• Να γνωρίσουν τις γενικές επιδιώξεις, τους σκοπούς, τους στόχους, τα 
µέσα και τα µέτρα της τουριστικής πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
παγκόσµιο επίπεδο. 

• Να εξοικειωθούν µε το γνωστικό αντικείµενο της τουριστικής οικονοµίας 
και πολιτικής συσχετίζοντας το µε την χρήση του διαδικτύου. 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Από το βιβλίο «Τουριστική Οικονοµία» του Τοµέα Οικονοµίας και 
∆ιοίκησης των ∆. Λαγού και Π. Λιαργκόβα: 

Εισαγωγή Σελ. 15 
Κεφάλαιο 1: Η ιστορική εξέλιξη του φαινοµένου του τουρισµού 

1.1. Το τουριστικό φαινόµενο διαχρονικά Σελ. 18 
1.2. Η αρχαιότητα Σελ. 18-21 
1.3. Ο µεσαίωνας Σελ. 21-22 
1.4. Η αναγέννηση Σελ. 23 
1.5. Ο 19ος αιώνας και ο Thomas Cook Σελ. 23-24 
1.6. Ο 20ος αιώνας  Σελ. 25 
Σύνοψη κυρίων εννοιών - Λέξεις κλειδιά – Ερωτήσεις Σελ. 26-28 
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Κεφάλαιο 3: Βασικές εισαγωγικές έννοιες της τουριστικής οικονοµίας   

3.1. Ορισµός και διακρίσεις του τουρισµού  Σελ. 42 
3.2. Ο τουρίστας  Σελ. 42-

46 
3.3. Τα τουριστικά κίνητρα Σελ. 46-

47 
3.4. Η τουριστική αγορά Σελ. 48 
3.5. Το τουριστικό προϊόν Σελ. 48-

49 
3.6. Το τουριστικό πακέτο Σελ. 50-

52 
3.7 Η τουριστική βιοµηχανία Σελ. 52-

53 
3.8. Ο ταξιδιωτικός / τουριστικός πράκτορας Σελ. 53-

54 
3.9 Οι οργανωτές ταξιδιών (tour operators) Σελ. 54-

55 
3.10. Οι τουριστικές δαπάνες Σελ. 55-

56 
3.11. Η τουριστική κατανάλωση Σελ. 56-

57 
3.12. Οι τουριστικές επενδύσεις Σελ. 57-

58 
3.13. Το ακαθάριστο τουριστικό προϊόν Σελ. 58-

60 
3.14. Οι τουριστικές εισαγωγές και εξαγωγές Σελ. 61 
Σύνοψη κυρίων εννοιών - Λέξεις κλειδιά – Ερωτήσεις Σελ. 61-

66 
Κεφάλαιο 4: Μορφές Τουρισµού 

4.1. ∆ιακρίσεις του τουρισµού σε µορφές Σελ. 68-
73 

4.2. Οι κυριότερες ειδικές και εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού 

Σελ. 74-
83 

Σύνοψη κυρίων εννοιών - Λέξεις κλειδιά – Ερωτήσεις Σελ. 83-
86 

Κεφάλαιο 5: Η τουριστική ζήτηση 

5.1. Η έννοια της τουριστικής ζήτησης Σελ. 88 
5.2. Ο νόµος της τουριστικής ζήτησης Σελ. 88-89 
5.3. οι διακρίσεις της τουριστικής ζήτησης Σελ. 89-90 
5.4. Η συνάρτηση της τουριστικής ζήτησης Σελ. 90-91 
5.5. Η ελαστικότητα της τουριστικής ζήτησης Σελ. 91-92 
5.6. Τα χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης Σελ. 92-93 
5.7. Προσδιοριστικοί παράγοντες της τουριστικής 
ζήτησης 

Σελ. 94-99 

Σύνοψη κυρίων εννοιών - Λέξεις κλειδιά – Ερωτήσεις Σελ. 99-
101 

Κεφάλαιο 6: Η τουριστική προσφορά 

6.1. Η παραγωγή της τουριστικής επιχείρησης Σελ. 104-
105 

6.2. Το κόστος της τουριστικής επιχείρησης Σελ. 106-
111 

6.3. Η τουριστική προσφορά Σελ. 111-
117 
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6.4. Η ποσότητα ενός τουριστικού προϊόντος που 
παράγεται και προσφέρεται από όλες τις τουριστικές 
επιχειρήσεις 

Σελ. 118-
119 

6.5. Ισορροπία προσφοράς και ζήτησης τουριστικών 
προϊόντων 

Σελ. 119-
121 

Σύνοψη κυρίων εννοιών - Λέξεις κλειδιά – 
Ερωτήσεις 

Σελ. 121-
124 

Κεφάλαιο 8: Οι επιπτώσεις του τουρισµού 

8.1. Οι επιπτώσεις του τουρισµού Σελ. 138 
8.2. Οικονοµικές επιπτώσεις Σελ. 139-

147 
8.3. Κοινωνικές επιπτώσεις Σελ. 147-

150 
8.4. Πολιτιστικές επιπτώσεις Σελ. 150-

152 
8.5. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Σελ. 152-

155 
Σύνοψη κυρίων εννοιών - Λέξεις κλειδιά – 
Ερωτήσεις 

Σελ. 155-
157 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Π.∆. 
50/2008 (ΦΕΚ 81 τ.Α΄/8-5-08). Tα θέµατα των εξετάσεων λαµβάνονται από 
την ύλη που έχει οριστεί ως εξεταστέα για το µάθηµα. Οι ερωτήσεις ελέγχουν 
ευρύ φάσµα διδακτικών στόχων και είναι κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας. 
Οι µαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέµατα. 
 
Οι ερωτήσεις ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία 
περιλαµβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που µπορούν να αναλύονται σε 
υποερωτήµατα  µε σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και 
η δεύτερη κατηγορία µπορεί να περιλαµβάνει (όχι λιγότερες από δύο) ασκήσεις 
εφαρµογών ή ερωτήσεις ή και προβλήµατα (εάν είναι εφικτό) που θα ελέγχουν 
την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα εφαρµογής της αποκτηθείσας 
γνώσης.  
 
Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% στην πρώτη κατηγορία και 50% στη 
δεύτερη. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέµα αναλύεται σε υποερωτήµατα, 
η βαθµολογία που προβλέπεται γι’ αυτό κατανέµεται ισότιµα στις επιµέρους 
ερωτήσεις, εκτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεµάτων καθορίζεται 
διαφορετικός βαθµός για κάθε µια από αυτές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


