
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  
 ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ 

 
Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να δοθεί στους ασκούμενους η ευκαιρία για την ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών και την ανάληψη ευθυνών. Για το λόγο αυτό οι Διευθυντές των Ξενοδοχείων και οι 
υπεύθυνοι των Τμημάτων οφείλουν να παρακολουθούν με ακρίβεια τους ασκούμενους. Τα Ξενοδοχεία 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους ασκούμενους μόνο για την κάλυψη των αναγκών, αλλά να 
εποπτεύουν τη σωστή εκπαίδευσή τους. Δεν θα πρέπει επίσης να απασχολούνται οι ασκούμενοι σε 
άσχετες με το αντικείμενό τους δραστηριότητες. 
 

Α΄ ΕΤΟΣ  
Σπουδαστές-τριες 
Βοηθητικές εργασίες στα Επισιτιστικά 
Τμήματα (Εστιατόριο – Μπαρ – Ταβέρνα), 
για 60 ημέρες. 
Στα τμήματα της Κουζίνας, για 30 ημέρες. 
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ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
Ως Σερβιτόρος ή βοηθός, Tableau – Hostess   
 
Ως βοηθοί ασκούμενοι 
 

Β΄ ΕΤΟΣ 
Σπουδαστές-τριες 
1. Κύριες και βοηθητικές εργασίες για 30 

ημέρες στο Τμήμα Υποδοχής- 
Θυρωρείου, ως έναντι. 

2. Κύριες εργασίες για 30 ημέρες στα 
Επισιτιστικά Τμήματα, ως έναντι. 

3. Κύριες εργασίες για 30 ημέρες στα 
Τμήματα του HOUSEKEEPING, ως έναντι. 

4. Όσοι επιθυμούν ομοίως ως άνω, 
διαφορετικά παραμένουν στο Τμήμα 
Υποδοχής-Θυρωρείου για 30 ακόμα 
ημέρες. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΥΠΟΔΟΧΗ - ΘΥΡΩΡΕΙΟ 
Ανάθεση εργασιών και υπευθυνοτήτων που 
πραγματοποιούνται στο χώρο της Υποδοχής 
 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
Ανάθεση αυξημένων δραστηριοτήτων και 
υπευθυνοτήτων στα διάφορα επισιτιστικά 
τμήματα σύμφωνα πάντα και με την δυνατότητα 
του σπουδαστή. 
 
ΟΡΟΦΟΙ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ - ΛΙΝΟΘΗΚΗ 
Ως βοηθοί προϊσταμένου/προϊσταμένης στους 
ορόφους – πλυντήριο – λινοθήκη.  
 

Γ΄ ΕΤΟΣ  
Σπουδαστές-τριες 
1. Κύριες εργασίες σε όλα τα Τμήματα της 

Υποδοχής (FRONT & BACK OFFICE), για 60 
ημέρες. 

2 Κύριες και βοηθητικές εργασίες στα 
Τμήματα Λογιστηρίου -Διαχείρισης, 
Ελέγχου, Αποθήκης, FOOD & BEVERAGE 
για 30 ημέρες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : 
 
Σε περίπτωση που το Ξενοδοχείο προσφέρει και 
άλλες δραστηριότητες π.χ. Συνεδριακό Κέντρο, 
κλπ, επιβάλλεται και η συμμετοχή των 
σπουδαστών στις δραστηριότητες αυτές ως 
βοηθοί ασκούμενοι. 

 


	Ως βοηθοί ασκούμενοι

