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Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ΜΥΚΟΝΟΥ 
 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
  

Στα πλαίσια του μαθήματος ΄΄ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ΄΄ 

οι μαθητές του Τμήματος  Γ1 αναλαμβάνουν με πολύ μεράκι και ζήλο την υλοποίηση μιας 

σειράς προαιρετικών εργασιών ατομικής πρωτοβουλίας  αλλά και μια σειρά υποχρεωτικών 

εργασιών ομαδικής συνεργασίας.  

Οι εργασίες αυτές  έχουν ως σκοπό πρώτον την επαφή και γνωριμία των μαθητών  με τον 

κόσμο των τουριστικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, 

δεύτερον να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες – δεξιότητες μέσα από την πραγματοποίηση 

της δικιάς τους έρευνας, τρίτον να γνωρίσουν την δυναμική της ομάδας μέσα από την αρετή 

της συνεργασίας τους και τέταρτον να ενισχύσουν το προφίλ τους μέσα από την εξοικείωση 

της παρουσίασης και προβολής του έργο τους.   

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ/ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

 Η φιλοξενία αποκτά στην αρχαία Ελλάδα υποχρεωτικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα 

κάποιοι εύποροι πολίτες να δημιουργούν στα σπίτια τους χώρους, ειδικά 

διαμορφωμένους, για τη φιλοξενία των ξένων. 

 ΚΑΤΑΓΩΓΙΑ: Ονομάζονται τα πολύ φτωχικά αλλά καθαρά κτήρια, που αφιλοκερδώς 

παρέχουν διαμονή σε περιορισμένο αριθμό ξένων_ 4ος αιώνα π.Χ.. 

 ΠΑΝΔΟΧΕΙΑ: Η πρώτη μορφή ξενοδοχείου είναι το «πανδοχείο», το οποίο έχει 

στάβλους στο ισόγειο και δωμάτια ύπνου στον επάνω όροφο. 

  ΜΑΓΕΙΡΙΑ: Ξεκίνησαν από τα Καπηλεία της Αρχαίας Ελλάδας. Τα «καπηλεία» ήταν 

μια άλλη μορφή πανδοχείων που συναντάται μόνο στις πόλεις. Οι πολύ κακές 

συνθήκες διαμονής, το άσχημο φαγητό και το φθηνό ποτό, είναι το αντίτιμο για τα 

λίγα χρήματα που θα  κοστίζει εκεί η φιλοξενία. Ο ιδιοκτήτης τους, ο «κάπηλος», από 

τότε συνδεόταν με την αισχροκέρδεια. 

 ΧΑΝΙΑ:  Στους χρόνους του Βυζαντίου, τα «χάνια» είναι πανδοχεία μικρού μεγέθους, 

εγκατεστημένα στις πόλεις. Στους χρόνους αυτούς η Εκκλησία δημιουργεί επίσης, σε 

κάποιες πόλεις τους «ξενώνες», οι οποίοι συντηρούνται από κληροδοτήσεις, δωρεές 

πολιτών και προσφορές κληρικών. Αυτοί οι ξενώνες της εκκλησίας θα δώσουν στη 

συνέχεια, μορφή στα πρώτα φιλανθρωπικά ιδρύματα. 
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Η ομάδας της Γ’ Οικονομίας για το 2022-2023 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 

Β. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΗ/ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΙΑ & ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ 

ΜΑΘΗΤΡΙΑ:  ΑΝΝΑ ΤΣΑΝΓΚΑΛΟΒΑ  

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΑΚΟΜΗ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 

1. Ξενοδοχεία: Είναι οι επιχειρήσεις που αποτελούνται από ένα 

κτήριο και λειτουργούν τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο. 

Είναι επαρκώς εξοπλισμένα και το προσωπικό που εργάζεται σ’αυτά 

είναι ειδικευμένο. Παρέχουν καταλύματα, τροφή, και άλλες 

υπηρεσίες (π.χ διασκέδαση, σπορ). Διακρίνονται σε πέντε 

κατηγορίες αστέρω, ξεκινώντας από τα ξενοδοχεία 5*. 

 

    Ξενοδοχείο 5 αστέρων στην Μύκονο! 
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Akkadian boutique hotel! 
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2. Ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων: είναι 

επιχειρήσεις που αποτελούνται από διαμερίσματα 

(τουλάχιστον δύο δωματίων) εξοπλισμένα με 

κουζίνα. 

 

Ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων στην 

Μύκονο! 

 

 

Lithos Mykonos 
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3. Ξενώνες: είναι επιχειρήσεις που διαθέτουν 

δωμάτια και οι οποίες αν και δεν είχαν αρχικά 

κτιστεί για να λειτουργήσουν με τη μορφή 

ξενοδοχείου, εντούτοις παρέχουν τέτοιου είδους 

υπηρεσίες. 

 

Ξενώνες στην Μύκονο  
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Kavaki studio’s  

 

4. Bungalows: είναι επιχειρήσεις που 

αποτελούνται από συγκροτήματα 

ανεξάρτητων διαμερισμάτων. Συγχρόνως 

διαθέτουν ένα κεντρικό κτήριο, στο οποίο 

στεγάζονται οι υπηρεσίες και οι κοινόχρηστοι 

χώροι (π.χ αίθουσες ψυχαγωγίας)  
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Κώστα Ήλιο. 

 

5. Τα κέντρα παραθερισμού γυμνιστών: (είναι 

τουριστικά εγκαταστάσεις που λειτουργούν 

με ειδική άδεια του Ε.Ο.Τ., εξαιτίας του 

ιδιαίτερου χαρακτήρα τους) 
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Η παραλία Super Paradise βρίσκεται στην περιοχή 

Πλιντρί, 7 χλμ από τη Χώρα, στο νοτιοανατολικό τμήμα 

του νησιού και μια απο τις πιο δημοφιλείς. Αποτελεί μια 

μοναδικής ομορφιάς παραλία με κρυστάλλινα νερά και 

χρυσή άμμο, οργανωμένη με ομπρέλες, ξαπλώστρες, 

ντους και ποικιλία από επιλογές, όπως  αθλητικό κέντρο, 

ένα μεγάλο beach bar, εστιατόριο και ενοικιαζόμενα 

δωμάτια. Αν είστε λάτρης των parties, τότε η παραλία 

αυτή είναι ιδανική για εσάς αφού κατά τη διάρκεια της 
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θερινής περιόδου διαρκoύν όλη τη ημέρα! Η παραλία 

Super Paradise προσελκύει κυρίως νέους ανθρώπους, 

αλλά και γυμνιστές που απολαμβάνουν το κοκτέιλ τους 

και τις βουτιές τους.  Η παραλία είναι προσβάσιμη με 

καραβάκι από το μικρό λιμάνι του Πλατύ Γιαλού, αντί 

αυτοκίνητου, αφού ο δρόμος είναι πολύ στενός. 

 

 

6. Τα ξενοδοχεία club: (ικανοποιούν όλες τις 

ανάγκες των πελατών τους- υλικές και 

ψυχικές- δίνοντας έμφαση στους τομείς 

ψυχαγωγίας και άθλησης) 
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Santa Marina Resort & Villas  
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Μη κύρια ξενοδοχειακά 
καταλύματα 

 

1. Ενοικιαζόμενα δωμάτια: είναι 

καταλύματα με τη μορφή δωματίων, τα 

οποία είναι συνήθως τμήμα της οικίας 

του ιδιοκτήτη. Οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες είναι περιορισμένες, όπως 

άλλωστε και το κόστος τους. 
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Βίλα Καλαφάτης 
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2. Πανσιόν: είναι καταλύματα χωρίς άλλες 

υπηρεσίες ( μερικές πανσιόν είναι σε θέση 

να προσφέρουν και πρωινό).  
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3. Οργανωμένες τουριστικές 

κατασκηνώσεις (camping): είναι κέντρα 

διακοπών και παραθερισμού, στα οποία 

οι τουρίστες διανυκτερεύουν σε δικές 

τους σκηνές και τροχόσπιτα.  
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        Paraga beach hotel & camping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑ.Λ. Μυκόνου 2022-2023 

19 
Υπεύθυνη καθηγήτρια : Μπαζούκη Χαρά – ΠΕ 80 Οικονομικά 

Γ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ 

ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ/ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

ΟΜΑΔΑ Α:  

 

Δ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΧΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ/ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

ΟΜΑΔΑ Β: 

 


