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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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ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 
 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 
 
Τοµέα Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και “ Τουριστικές Εφαρµογές 
Η/Υ”  της Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. Ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων  
 
     Για να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες του τουριστικού αντικειµένου τα 
ανωτέρω µαθήµατα στηρίζουν την διδασκαλία τους στην χρησιµοποίηση των 
Νέων Τεχνολογιών και ιδιαίτερα στην χρήση του ∆ιαδικτύου, όπου είναι 
δυνατόν να αντληθούν στοιχεία και πληροφορίες για τουριστική µετακίνηση 
εσωτερικού ή εξωτερικού µε την εύρεση: 

• κυριότερων επίσηµων τουριστικών ιστοσελίδων και τρόπου 
διαχείρισής τους 

• δροµολογίων όλων των Μ.Μ.Μ. και τακτική κλεισίµατος θέσεων 
και εισιτηρίων   

• καταλυµατικών µονάδων, σύγκριση προσφεροµένων υπηρεσιών 
και τιµών καθώς και τρόπου συµφωνίας και κλεισίµατος 
δωµατίων  

• τουριστικής διαδροµής ή ακόµη µε την σύνθεσή της 

• τουριστικών και πολιτιστικών στοιχείων περιοχών  

• οικονοµικότερου ή αρτιότερου συγκριτικά τουριστικού πακέτου 
και σε επίπεδο Γ΄ Τάξεως µε την κατασκευή ολόκληρου του 
τουριστικού πακέτου 

• διαφόρων πηγών ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο εκµετάλλευσης 
τουριστικών πόρων, αναλόγως του πραγµατοποιούµενου είδους 
τουρισµού µε προτάσεις βελτίωσής του ή µε προτάσεις για 
περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη µε την προώθηση των 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού και 

• µε την εύρεση κι άντληση στοιχείων από πηγές, µελέτες, έρευνες, 
στατιστικά δεδοµένα, κ.λπ. για το επίπεδο του τουρισµού της 
Χώρας µας, την ετήσια αύξηση ή µείωση της τουριστικής 
µετακίνησης, την ανταγωνιστικότητα κ.λπ., µε συµπεράσµατα 
και προτάσεις για την βελτίωσή της κι ενδεχόµενη σύγκριση µε 
άλλα κράτη. 

 
Τα προαναφερθέντα κρίνεται σκόπιµο είτε µεµονωµένα είτε 
συνδυαστικά να δοθούν στους µαθητές και µε τη µορφή ατοµικής ή 
οµαδικής εργασίας.   
Για το σύστηµα κρατήσεων πρέπει να χρησιµοποιείται το λογισµικό 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες κάλυψης της ύλης του 
µαθήµατος και αποτελεί ένα λογισµικό εύχρηστο και λειτουργικό. 
 
     Ιδιαίτερα στην Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ. είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν και άλλες 
εφαρµογές που στοχεύουν στην εξοικείωση του µαθητή µε τις πραγµατικές 
επαγγελµατικές συνθήκες για τις οποίες γίνεται εκτενής αναφορά αντίστοιχα 
στα µαθήµατα Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων και Λειτουργίες 
Ξενοδοχειακών Μονάδων, όπως είναι το Open office για σχεδιασµό εντύπων 
(π.χ. Vouchers) ή το Excel για πλάνο κρατήσεων, τα οποία σε συνδυασµό µε 
ελεύθερο λογισµικό από το ∆ιαδίκτυο, σε πρώτο επίπεδο, µπορούν να 
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καλύψουν τουριστικές εφαρµογές διαχείρισης, καταχωρήσεων αφίξεων, 
αναχωρήσεων, αλλαγών, έκδοση παραστατικών κ.λπ. Μπορεί να συνεχιστεί η 
εφαρµογή του Λογισµικού ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  και στη Γ τάξη του Τοµέα, 
στην ειδικότητα Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων. 
 
     Τέλος, για την αρτιότερη σύνδεση της παρεχόµενης γνώσης µε τις συνθήκες 
της αγοράς εργασίας προτείνονται: 

• εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τουριστικά καταλύµατα και σε 
Τουριστικά Γραφεία όπου εκτός άλλων θα πραγµατοποιείται 
επίδειξη κι ανάλυση του τρόπου λειτουργίας των λογισµικών 
καθώς και η χρησιµότητα τους σε πραγµατικό χρόνο εργασίας 

• εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εκθέσεις τουριστικού περιεχοµένου, 
όπου παρ’ ότι οι επιδείξεις είναι περιορισµένου χρόνου, τα 
λογισµικά τα οποία παρουσιάζονται είναι του ευρύτερου 
τουριστικού τοµέα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


