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1.Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile) 
 

Ο κάτοχος διπλώµατος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας» έχει πιστoποιήσει τις 
γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές τάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτηµένες ή µη 
εργασίες σε ξενοδοχεία τα οποία λειτουργούν καθ’ αυτό σαν Ψυχαγωγικά, έχοντας οργανωµένα 
παρούσα την Ψυχαγωγία των πελατών τους καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, σε ξενοδοχεία τα οποία κατά 
περίπτωση Ψυχαγωγούν τους πελάτες τους, σε τουριστικά πρακτορεία τα οποία µέσα στις υπηρεσίες 
που προσφέρουν συµµετέχουν διάφορες Ψυχαγωγικές δραστηριότητες, στον Ε.Ο.Τ., ∆ήµους και 
Κοινότητες που οργανώνουν διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
 
Ο «Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας», βάσει της θεωρητικής και κυρίως της τεχνικής του κατάρτισης 
µπορεί να καλύπτει θέσεις εργασίας του τουριστικού κλάδου που σήµερα καλύπτονται µε εισαγόµενους 
Hotel Animateurs από το εξωτερικό. Στην Ελλάδα λειτουργούν 60 περίπου Hotel - Clubs τα οποία 
απασχολούν 50 περίπου Animateurs το κάθε ένα. Επίσης πολλά ακόµη Ξενοδοχεία απασχολούν 
Animateurs ή ενδιαφέρονται να απασχολήσουν.  Η Ψυχαγωγία µπορεί να παίξει τεράστιο ρόλο στη 
ποιοτική αναβάθµιση της Τουριστικής παραγωγής  και σ’ αυτή καθεαυτή τη Τουριστική  ανάπτυξη, είτε 
αναφερόµαστε σε µία χώρα, είτε αναφερόµαστε σε µία περιοχή είτε σε µία τουριστική επιχείρηση. 
 Τα τελευταία χρόνια σ΄ όλο το κόσµο διάφορα µεγάλα ξενοδοχεία αλλάζουν τη λειτουργία τους σε 
Ηotel - clubs. Τα Τουριστικά πρακτορεία πωλούν εύκολα τα ξενοδοχεία αυτά σε ένα νέο τύπο 
Τουριστικού πακέτου που ονοµάζεται « όλα περιλαµβάνονται». Οι Τουρίστες στην τιµή αυτού του 
Τουριστικού πακέτου αγοράζουν το ταξίδι, τη διαµονή, το φαγητό που προσφέρεται σε οποιοδήποτε 
τµήµα του ξενοδοχείου µέσα στο 24ωρο, τα ποτά του 24ώρου, τα αναµνηστικά δώρα που αφορούν σε 
φωτογραφίες και καλλιτεχνήµατα που κατασκευάζουν µόνοι τους,  το baby sitting στο mini - club στη 
περίπτωση που πρόκειται για ζευγάρι µε παιδιά, την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη, την 
ασφαλιστική κάλυψη του Τουριστικού ταξιδιού και την κάλυψη κάθε άλλης Τουριστικής ανάγκης. Το 
κόστος αυτού του πακέτου ακόµη πωλείται σε σχετικά ψηλή τιµή διότι ο ανταγωνισµός είναι χαµηλός. Η 
ανάγκη λοιπόν για την ύπαρξη animateurs στο µέλλον, είναι ήδη  εµφανής. Οι επαγγελµατικές 
δραστηριότητές είναι: 

 

1. Υποδέχεται τους πελάτες στο αεροδρόµιο και στο ξενοδοχείο και συνεχίζει τις σχέσεις του µαζί τους 
στο χώρο του ξενοδοχείου. 

2. Κάνει προϋπολογισµό και προσαρµόζει το πρόγραµµα της animation ανάλογα µε τις δυνατότητες και 
τους οικονοµικούς στόχους του ξενοδοχείου 

3. Συνεργάζεται µε τους συναδέλφους του στη διαµόρφωση του προγράµµατος της Αnimation και της 
κάθε µίας δραστηριότητας χωριστά. 

4. Συνεργάζεται µε το λοιπό προσωπικό του ξενοδοχείου. 
5. Συντονίζει και επιβλέπει διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 
6. ∆ιδάσκει και καθοδηγεί τους Ξενοδοχειακούς πελάτες σε µαθήµατα Ελληνικής γλώσσας, Ελληνικής 

µαγειρικής και Ελληνικών χορών. 
7. ∆ιδάσκει και καθοδηγεί τους Ξενοδοχειακούς πελάτες σε µαθήµατα ζωγραφικής και γλυπτικής µε 

πηλό. 
8. ∆ιδάσκει και καθοδηγεί τους Ξενοδοχειακούς πελάτες σε µουσικές παραστάσεις. 
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9. ∆ιδάσκει και καθοδηγεί τους Ξενοδοχειακούς πελάτες σε θεατρικές παραστάσεις. 
10. Οργανώνει και συµµετέχει σε θεατρικές εκδηλώσεις. 
11. Ντύνει και κάνει το µακιγιάζ των πελατών - ηθοποιών. 
12. Οργανώνει και συµµετέχει σε happennings. 
13. Συµµετέχει σε αθλητικές εκδηλώσεις και συνεργάζεται µε τους γυµναστές του ξενοδοχείου. 
14. Οργανώνει διάφορα παιχνίδια και διαγωνισµούς µε τους πελάτες.  
15. Οργανώνει εορταστικές βραδιές (Parties). 
16. Επιλέγει την χορευτική µουσική του night – club και την  µουσική διαφόρων ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων. 
17. Χειρίζεται τον µίκτη ήχου και τα φωτιστικά µηχανήµατα του night - club. 
18. Ψυχαγωγεί βρέφη, νήπια ή παιδιά των πελατών του Ξενοδοχείου. 
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2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (Task Analysis) 
2.1. Υποδέχεται τους πελάτες στο αεροδρόµιο και στο ξενοδοχείο και συνεχίζει τις σχέσεις του 

µαζί τους στο χώρο του ξενοδοχείου. 
 Η έννοια του τουρισµού, φιλοξενίας, τουριστικής  συνείδησης και άλλων όρων των τουριστικών 
επιχειρήσεων   

 ∆ιακρίσεις του τουρισµού 
 Η τουριστική επιχείρηση από πλευράς κοινωνικής, ψυχολογικής και οικονοµικής  
 Υποδοχή και πληροφόρηση του πελάτη 
 Τουριστικές ανάγκες και ανάλυση ζήτησης 
 Μορφές  και  διάθεση των τουριστικών υπηρεσιών 
 Τα κοινωνικά και ψυχολογικά αίτια των διαφόρων ειδών τουρισµού 
 Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδας 
 Η Ελλάδα σαν τµήµα της τουριστικής Μεσογείου 
 ∆ηµόσιες σχέσεις 
 Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις 
 Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 
 ∆υαδική επικοινωνία 

 
2.2. Κάνει προϋπολογισµό και προσαρµόζει το πρόγραµµα της animation ανάλογα µε τις 

δυνατότητες και τους οικονοµικούς στόχους του ξενοδοχείου 
 Αντικείµενο της Οικονοµικής των Επιχειρήσεων 
 Οικονοµικές µονάδες 
 Οι Επιχειρήσεις 
 Κατηγορίες των Επιχειρήσεων 
 Ο προγραµµατισµός της δράσης των Επιχειρήσεων 
 Αποτελεσµατικότητα Οικονοµικότητα Αποδοτικότητα 
 Η φιλοσοφία του Μάρκετινγκ 
 Ο ρόλος του Μάρκετινγκ στον τουρισµό. 
 Βασικοί σκοποί του Τ.Μ 
 Μελέτη της Τουριστικής Αγοράς 
 Μελέτη συµπεριφοράς τουρίστα - καταναλωτή 
 Τουριστικά κίνητρα 
 Animation Marketing 
 Ξενοδοχειακό προϊόν και Club Hotels 
 Βασικά χαρακτηριστικά των Club Hotels 
 Οι σχέσεις των animateurs µε το Club 

 
2.3. Συνεργάζεται µε τους συναδέλφους του στη διαµόρφωση του προγράµµατος της 

Αnimation και της κάθε µίας δραστηριότητας χωριστά. 
 Προγραµµατισµός του Club Hotel 
 Ηµερήσιο πρόγραµµα της animation 
 Night club και animateurs 
 Το δεκαήµερο πρόγραµµα 
 ∆ραστηριότητες της animation 
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 Πρόγραµµα των animateurs 
 Πρόγραµµα εκδροµών 
 Οργάνωση χώρου 
 Οργάνωση χρόνου 
 Οργάνωση εργασιών 
 Ανάλυση ∆ραστηριότητας 
 Βαθµός δυσκολίας ∆ραστηριότητας 
 Ροή ∆ραστηριότητας 
 Ορµή ∆ραστηριότητας 
 Θετικές στιγµές ∆ραστηριότητας 
 Αντιµετώπιση προβληµάτων στη ροή της ∆ραστηριότητας 
 ∆ιακοπή και παραίτηση από προβληµατική ∆ραστηριότητα 
 Εισαγωγή στην επόµενη ∆ραστηριότητας  

 
2.4. Συνεργάζεται µε το λοιπό προσωπικό του ξενοδοχείου. 
 Τα χαρακτηριστικά της Ξενοδοχειακής βιοµηχανίας , 
 Η ταξινόµηση των Ξενοδοχείων   
 Ανάπτυξη πολλαπλών υπηρεσιών.  
 Το Γραφείο υποδοχής 
 Τα τµήµατα γενικής και τεχνικής συντήρησης  . 
 Ο  τοµέας ασφάλειας 
 Το τµήµα διάθεσης - υπηρεσίες τροφοδοσίας  και ποτών 
 Τα τµήµατα προσωπικού και λογιστηρίου 
 Τεχνική εποπτείας διεύθυνσης  προσωπικού ξενοδοχείου 

 
2.5. Συντονίζει και επιβλέπει διάφορες Ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 
 Οµάδες πελατών 
 Χαρακτηριστικά της οµάδας 
 Φάσεις  στην εξέλιξη της οµάδας 
 Παράγοντες που επηρεάζουν τις φάσεις της οµάδας 
 Γλώσσα του σώµατος 
 Σιωπηλά µηνύµατα 
 Ψυχολογικός µηχανισµός της ευφυολογίας 
 Οι σκοποί του αστείου 
 Ο µηχανισµός της ευχαρίστησης 
 Η ψυχογένεση του αστείου 
 Τα ελατήρια των αστείων 
 Crazy signs 

 
2.6. ∆ιδάσκει και καθοδηγεί τους Ξενοδοχειακούς πελάτες σε µαθήµατα Ελληνικής γλώσσας, 

Ελληνικής µαγειρικής και Ελληνικών χορών. 
 Οργανωσιακή σκέψη και συµπεριφορά 
 Συστήµατα 
 Κοινωνικά συστήµατα 
 Η έννοια του ρόλου µέσα στην οργάνωση 
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 Το κλίµα της οργάνωσης 
 Ψυχολογία του περιβάλλοντος 
 Επικοινωνία 
 Οι λειτουργίες της επικοινωνίας 
 Αξιώµατα της επικοινωνίας 
 Ο προφορικός λόγος 

 
2.7. ∆ιδάσκει και καθοδηγεί τους Ξενοδοχειακούς πελάτες σε µαθήµατα ζωγραφικής και 

γλυπτικής µε πηλό. 
 Ιστορία της τέχνης 
 Ιστορία της τέχνης στην Αρχαία Ελληνική τέχνη 
 Γεωµετρική – Αρχαϊκή – Κλασσική – Βυζαντινή Αναγεννησιακή εποχή 
 Ελληνιστική τέχνη µε έµφαση στη ζωγραφική και γλυπτική 

 
 
2.8. ∆ιδάσκει και καθοδηγεί τους Ξενοδοχειακούς πελάτες σε µουσικές παραστάσεις. 
 Η τέχνη της µουσικής και η θέση της ανάµεσα στις αξίες του πολιτισµού 
 Πως η τέχνη της µουσικής αξιοποιεί τις ιδιότητες του ήχου 
 Ρυθµός 
 ∆υναµική 
 Έκφραση – άρθρωση 
 Ηχόχρωµα 
 Η ανθρώπινη φωνή 
 Ο ήχος και οι ιδιότητές του 
 Συχνότητα - Hertz 

 
2.9. ∆ιδάσκει και καθοδηγεί τους Ξενοδοχειακούς πελάτες σε θεατρικές παραστάσεις. 
 Ρόλοι και τύποι 
 Το σώµα ως εκφραστικό όργανο 
 Πλαστικότητα και κίνηση 
 Χρόνος – ρυθµός στη κίνηση 
 Χρόνος – ρυθµός στο λόγο 

 
2.10. Οργανώνει και συµµετέχει σε θεατρικές εκδηλώσεις. 
 Τι είναι το Σενάριο 
 Το θέµα 
 Ο 'Ήρωας 
 Η Σεκάνς 
 Η Σκηνή 
 Η κρίσιµη Σκηνή 
 Η γραπτή µορφή του  Σεναρίου 
 Ο ρόλος του σκηνοθέτη 

 
2.11. Ντύνει και κάνει το µακιγιάζ των πελατών - ηθοποιών. 
 Τα υλικά του σκηνικού 
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 Η αρχιτεκτονική του σκηνικού 
 Το πρόσωπο και το µακιγιάζ 
 Τα υλικά του µακιγιάζ 
 Ο φωτισµός του προσώπου 

 
2.12. Οργανώνει και συµµετέχει σε happennings. 
 Το κλίµα και η ατµόσφαιρα του Club Hotel 
 Έµψυχο περιβάλλον 
 Άψυχο περιβάλλον 
 Ο ρόλος του happening 

 
2.13. Συµµετέχει σε αθλητικές εκδηλώσεις και συνεργάζεται µε τους γυµναστές του ξενοδοχείου. 
 Αθλητισµός και σώµα 
 Αθλητισµός και ψυχή 
 Αθλητισµός και υγεία 
 Αθλητικές τακτικές 
 Αρχές της προθέρµανσης 
 ∆ιατάσεις  
 Αθλητικά παιχνίδια για αύξηση της δύναµης Τρέξιµο  
 Αθλητικά παιχνίδια µε ρίψεις  
 Αθλητικά παιχνίδια  µε άλµατα 
 ∆ιατάσεις 
 Συντονισµός 
 Συνεργασία  

 
2.14. Οργανώνει διάφορα παιχνίδια και διαγωνισµούς µε τους πελάτες.  
 ∆ραστηριότητες της animation 
 Παιχνίδια και διαγωνισµοί παντοµίµας 
 Παιχνίδια και διαγωνισµοί ερωτήσεων 
 Παιχνίδια και διαγωνισµοί στο µπαρ 
 Παιχνίδια και διαγωνισµοί στο night club 
 Παιχνίδια και διαγωνισµοί στη παραλία 
 Αθλητικά παιχνίδια 
 Παιχνίδια και διαγωνισµοί στο νερό 
 Παιχνίδια και διαγωνισµοί στις εκδροµές 
 Παιχνίδια και διαγωνισµοί σε θεατρικές παραστάσεις 
 Λοιπά παιχνίδια και διαγωνισµοί  

   
2.15. Οργανώνει εορταστικές βραδιές (Parties). 
 Ρωµαϊκό πάρτυ 
 Jamaika party 
 Black & White 
 Ελληνικό πάρτυ 
 Λοιπά parties 
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2.16. Επιλέγει την χορευτική µουσική του night – club και την  µουσική διαφόρων ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων.. 

 Moυσικά ρεύµατα 
 Από τη θρησκευτική µουσική στο Ρέηβ 
 Μουσική συγκένεια 
 Μουσικές προτιµήσεις  
 Μουσικές προτιµήσεις και ηλικία 
 Μουσικές προτιµήσεις και εθνικότητα 
 Μουσικές προτιµήσεις και ψυχική κατάσταση 
 Μουσικές προτιµήσεις και 24ωρο 
 Χορός και µουσική συµπεριφορά 

 
2.17. Χειρίζεται τον µίκτη ήχου και τα φωτιστικά µηχανήµατα του night - club. 
 Αναπαραγωγικά µουσικά µηχανήµατα 
 Pick up 
 CD 
 Computer 
 Mixer concole 
 Hχεία 
 Τεχνικές µίξης 
 Ιδιότητες του φωτός 
 Εστίαση 
 Φωτιστικά σώµατα 
 Κονσόλες φωτισµού 
 Leiser 
 Light  show 
 Ψυχολογία του χρώµατος 
 Μουσικός ρυθµός  και ένταση φωτισµού 

 
2.18. Ψυχαγωγεί βρέφη, νήπια ή παιδιά των πελατών του Ξενοδοχείου. 
 Ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών 
 Καλλιτεχνική και αισθητική αγωγή των παιδιών 
 Το θεατρικό παιχνίδι διάσταση της αγωγής µέσα από το θέατρο  
 Τεχνικές ανάπτυξης και επεξερyασίας 
 Σωµατική έκφραση 
 Αυτοσχεδιασµοί 
 Εκµετάλλευση τον τυχαίου 
 Τα κύρια κωµικά στοιχεία 
 ∆ηµιουργία περιβάλλοντος  δράσης 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ειδικός Ξενοδοχειακής 

Ψυχαγωγίας πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 
β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 
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απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 
 

 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών 
γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που 
περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. 

 

Α     Υποδέχεται τους πελάτες στο αεροδρόµιο και στο ξενοδοχείο και συνεχίζει τις σχέσεις του 
µαζί τους στο χώρο του ξενοδοχείου. 
Α.1 Η έννοια του τουρισµού, φιλοξενίας, τουριστικής  συνείδησης και άλλων όρων των τουριστικών 
επιχειρήσεων   
Α.2 ∆ιακρίσεις του τουρισµού 
Α.3 Η τουριστική επιχείρηση από πλευράς κοινωνικής, ψυχολογικής και  οικονοµικής  
Α.4 Υποδοχή και πληροφόρηση του πελάτη 
Α .5 Τουριστικές  ανάγκες  και  ανάλυση ζήτησης  
Α.6 Μορφές  και  διάθεση των τουριστικών υπηρεσιών 
Α.7 Τα κοινωνικά και ψυχολογικά αίτια των διαφόρων ειδών τουρισµού 
Α.8 Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδας 
Α.9 Η Ελλάδα σαν τµήµα της τουριστικής Μεσογείου 
Α .10 ∆ηµόσιες  σχέσεις  
Α.11 Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις 
Α.12 Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 
Α.13 ∆υαδική επικοινωνία 
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Β      Κάνει προϋπολογισµό και προσαρµόζει το πρόγραµµα της animation ανάλογα µε τις 
δυνατότητες και τους οικονοµικούς στόχους του ξενοδοχείου 

Αντικείµενο  της  Οικονοµικής  των Επιχειρήσεων  
Οικονοµικές  µονάδες  
Οι  Επιχειρήσεις  
Κατηγορίες  των Επιχειρήσεων  
Ο προγραµµατισµός  της  δράσης των Επιχειρήσεων  
Αποτελεσµατικότητα  Οικονοµικότητα  Αποδοτικότητα  
Η  φιλοσοφία  του  Μάρκετινγκ  
Ο ρόλος  του  Μάρκετινγκ  στον  τουρισµό .  
Βασικοί  σκοποί  του  Τ .Μ  
Μελέτη της Τουριστικής Αγοράς 
Μελέτη συµπεριφοράς τουρίστα - καταναλωτή 
Τουριστικά κίνητρα 
Animation Marketing 
Ξενοδοχειακό προϊόν και Club Hotels 
Βασικά χαρακτηριστικά των Club Hotels 
Οι σχέσεις των animateurs µε το Club 
 

Γ.    Συνεργάζεται µε τους συναδέλφους του στη διαµόρφωση του προγράµµατος της Αnimation και της 
κάθε µίας δραστηριότητας χωριστά. 
1. Προγραµµατισµός του Club Hotel 
2. Ηµερήσιο πρόγραµµα της animation 
3. Night club και animateurs 
4. Το δεκαήµερο πρόγραµµα 
5. ∆ραστηριότητες της animation 
6. Πρόγραµµα των animateurs 
7. Πρόγραµµα εκδροµών 
8. Οργάνωση χώρου 
9. Οργάνωση χρόνου 
10. Οργάνωση εργασιών 
11. Ανάλυση ∆ραστηριότητας 
12. Βαθµός δυσκολίας ∆ραστηριότητας 
13. Ροή ∆ραστηριότητας 
14. Ορµή ∆ραστηριότητας 
15. Θετικές στιγµές ∆ραστηριότητας 
16. Αντιµετώπιση προβληµάτων στη ροή της ∆ραστηριότητας 
17. ∆ιακοπή και παραίτηση από προβληµατική ∆ραστηριότητα 
18. Εισαγωγή στην επόµενη ∆ραστηριότητας  
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∆.       Συνεργάζεται µε το λοιπό προσωπικό του ξενοδοχείου. 
∆.1 Τα χαρακτηριστικά της Ξενοδοχειακής βιοµηχανίας , 
∆.2 Η ταξινόµηση των Ξενοδοχείων   
∆.3 Ανάπτυξη πολλαπλών υπηρεσιών.  
∆.4 Το Γραφείο υποδοχής 
∆.5 Τα τµήµατα γενικής και τεχνικής συντήρησης  . 
∆.6 Ο  τοµέας ασφάλειας 
∆.7 Το τµήµα διάθεσης - υπηρεσίες τροφοδοσίας  και ποτών 
∆.8 Τα τµήµατα προσωπικού και λογιστηρίου 
∆.9 Τεχνική εποπτείας διεύθυνσης  προσωπικού ξενοδοχείου 
 

 

Ε.        Συντονίζει και επιβλέπει διάφορες Ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 
Οµάδες πελατών 
Χαρακτηριστικά της οµάδας 
Φάσεις  στην εξέλιξη της οµάδας 
Παράγοντες που επηρεάζουν τις φάσεις της οµάδας 
Γλώσσα του σώµατος 
Σιωπηλά µηνύµατα 
Ψυχολογικός µηχανισµός της ευφυολογίας 
Οι σκοποί του αστείου 
Ο µηχανισµός της ευχαρίστησης 
Η ψυχογένεση του αστείου 
Τα ελατήρια των αστείων 
Crazy signs 
 

ΣΤ.  ∆ιδάσκει και καθοδηγεί τους Ξενοδοχειακούς πελάτες σε µαθήµατα Ελληνικής γλώσσας, Ελληνικής 
µαγειρικής και Ελληνικών χορών. 
ΣΤ.1 Οργανωσιακή σκέψη και συµπεριφορά 
ΣΤ.2 Συστήµατα 
ΣΤ.3 Κοινωνικά συστήµατα 
ΣΤ.4 Η έννοια του ρόλου µέσα στην οργάνωση 
ΣΤ.5 Το κλίµα της οργάνωσης 
ΣΤ.6 Ψυχολογία του περιβάλλοντος 
ΣΤ.7 Επικοινωνία 
ΣΤ.8 Οι λειτουργίες της επικοινωνίας 
ΣΤ.9 Αξιώµατα της επικοινωνίας 
ΣΤ.10 Ο προφορικός λόγος 
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Ζ.   ∆ιδάσκει και καθοδηγεί τους Ξενοδοχειακούς πελάτες σε µαθήµατα ζωγραφικής και γλυπτικής µε 
πηλό. 
Ζ.1 Ιστορία της τέχνης 
Ζ.2 Ιστορία της τέχνης στην Αρχαία Ελληνική τέχνη 
Ζ.3 Γεωµετρική – Αρχαϊκή – Κλασσική – Βυζαντινή Αναγεννησιακή εποχή 
Ζ.4 Ελληνιστική τέχνη µέ έµφαση στη ζωγραφική και γλυπτική 
 

Η.  ∆ιδάσκει και καθοδηγεί τους Ξενοδοχειακούς πελάτες σε µουσικές παραστάσεις. 
Η.1 Η τέχνη της µουσικής και η θέση της ανάµεσα στις αξίες του πολιτισµού 
Η.2 Πως η τέχνη της µουσικής αξιοποιεί τις ιδιότητες του ήχου 
Η.3 Ρυθµός 
Η.4 ∆υναµική 
Η.5 Έκφραση – άρθρωση 
Η.6 Ηχόχρωµα 
Η.7 Η ανθρώπινη φωνή 
Η.8 Ο ήχος και οι ιδιότητές του 
Η.9 Συχνότητα - Hertz 
 

Θ.   ∆ιδάσκει και καθοδηγεί τους Ξενοδοχειακούς πελάτες σε θεατρικές παραστάσεις. 
Θ.1 Ρόλοι και τύποι 
Θ.2 Το σώµα ως εκφραστικό όργανο 
Θ.3 Πλαστικότητα και κίνηση 
Θ.4 Χρόνος – ρυθµός στη κίνηση 
Θ.5 Χρόνος – ρυθµός στο λόγο 
 

Ι.   Οργανώνει και συµµετέχει σε θεατρικές εκδηλώσεις. 
Ι.1 Τι είναι το Σενάριο 
Ι.2 Το θέµα 
Ι.3 Ο 'Ήρωας 
Ι.4 Η Σεκάνς 
Ι.5 Η Σκηνή 
Ι.6 Η κρίσιµη Σκηνή 
Ι.7 Η γραπτή µορφή του  Σεναρίου 
Ι.8 Ο ρόλος του σκηνοθέτη 
 

ΙΑ.   Ντύνει και κάνει το µακιγιάζ των πελατών - ηθοποιών. 
ΙΑ.1 Τα υλικά του σκηνικού 
ΙΑ.2 Η αρχιτεκτονική του σκηνικού 
ΙΑ.3 Το πρόσωπο και το µακιγιάζ 
ΙΑ.4 Τα υλικά του µακιγιάζ 
ΙΑ.5 Ο φωτισµός του προσώπου 
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ΙΒ.   Οργανώνει και συµµετέχει σε happennings. 
ΙΒ.1 Το κλίµα και η ατµόσφαιρα του Club Hotel 
ΙΒ.2 Έµψυχο περιβάλλον 
ΙΒ.3 Άψυχο περιβάλλον 
ΙΒ.4 Ο ρόλος του happening 
 

ΙΓ.   Συµµετέχει σε αθλητικές εκδηλώσεις και συνεργάζεται µε τους γυµναστές του ξενοδοχείου. 
ΙΓ.1 Αθλητισµός και σώµα 
ΙΓ.2 Αθλητισµός και ψυχή 
ΙΓ.3 Αθλητισµός και υγεία 

Αθλητικές τακτικές 
ΙΓ.4 Αρχές της προθέρµανσης 
ΙΓ.5 ∆ιατάσεις  
ΙΓ.6 Αθλητικά παιχνίδια για αύξηση της δύναµης Τρέξιµο  
ΙΓ.7 Αθλητικά παιχνίδια µε ρίψεις  
ΙΓ.8 Αθλητικά παιχνίδια µε άλµατα 
ΙΓ.9 ∆ιατάσεις 
ΙΓ.10 Συντονισµός 
ΙΓ.11 Συνεργασία  
 

Ι∆.   Οργανώνει διάφορα παιχνίδια και διαγωνισµούς µε τους πελάτες.  
Ι∆.1 ∆ραστηριότητες της animation 
Ι∆.2 Παιχνίδια και διαγωνισµοί παντοµίµας 
Ι∆.3 Παιχνίδια και διαγωνισµοί ερωτήσεων 
Ι∆.4 Παιχνίδια και διαγωνισµοί στο µπαρ 
Ι∆.5 Παιχνίδια και διαγωνισµοί στο night club 
Ι∆.6 Παιχνίδια και διαγωνισµοί στη παραλία 
Ι∆.7 Αθλητικά παιχνίδια 
Ι∆.8 Παιχνίδια και διαγωνισµοί στο νερό 
Ι∆.9 Παιχνίδια και διαγωνισµοί στις εκδροµές 
Ι∆.10 Παιχνίδια και διαγωνισµοί σε θεατρικές παραστάσεις 
Ι∆.11 Λοιπά παιχνίδια και διαγωνισµοί  
   

ΙΕ.   Οργανώνει εορταστικές βραδιές (Parties). 
ΙΕ.1 Ρωµαϊκό πάρτυ 
ΙΕ.2 Jamaika party 
ΙΕ.3 Black & White 
ΙΕ.4 Ελληνικό πάρτυ 
ΙΕ.5 Λοιπά parties 
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ΙΣΤ.   Επιλέγει την χορευτική µουσική του night – club και την  µουσική διαφόρων ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων.. 
ΙΣΤ.1 Moυσικά ρεύµατα 
ΙΣΤ.2 Από τη θρησκευτική µουσική στο Ρέηβ 
ΙΣΤ.3 Μουσική συγκένεια 
ΙΣΤ.4 Μουσικές προτιµήσεις  
ΙΣΤ.5 Μουσικές προτιµήσεις και ηλικία 
ΙΣΤ.6 Μουσικές προτιµήσεις και εθνικότητα 
ΙΣΤ.7 Μουσικές προτιµήσεις και ψυχική κατάσταση 
ΙΣΤ.8 Μουσικές προτιµήσεις και 24ωρο 
ΙΣΤ.9 Χορός και µουσική συµπεριφορά 
 

ΙΖ.   Χειρίζεται τον µίκτη ήχου και τα φωτιστικά µηχανήµατα του night - club. 
ΙΖ.1 Αναπαραγωγικά µουσικά µηχανήµατα 
ΙΖ.2 Pick up 
ΙΖ.3 CD 
ΙΖ.4 Computer 
ΙΖ.5 Mixer concole 
ΙΖ.6 Hχεία 
ΙΖ.7 Τεχνικές µίξης 
ΙΖ.8 Ιδιότητες του φωτός 
ΙΖ.9 Εστίαση 
ΙΖ.10 Φωτιστικά σώµατα 
ΙΖ.11 Κονσόλες φωτισµού 
ΙΖ.12 Leiser 
ΙΖ.13 Light  show 
ΙΖ.14 Ψυχολογια του χρώµατος 
ΙΖ.15 Μουσικός ρυθµός  και ένταση φωτισµού 
 

ΙΗ.   Ψυχαγωγεί βρέφη, νήπια ή παιδιά των πελατών του Ξενοδοχείου. 

ΙΗ.1 Ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών 
ΙΗ.2 Καλλιτεχνική και αισθητική αγωγή των παιδιών 
ΙΗ.3 Το θεατρικό παιχνίδι διάσταση της αγωγής µέσα από το θέατρο  
ΙΗ.4 Τεχνικές ανάπτυξης και επεξερyασίας 
ΙΗ.5 Σωµατική έκφραση 
ΙΗ.6 Αυτοσχεδιασµοί 
ΙΗ.7 Εκµετάλλευση τον τυχαίου 
ΙΗ.8 Τα κύρια κωµικά στοιχεία 
ΙΗ.9 ∆ηµιουργία περιβάλλοντος  δράσης 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας, εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών 
γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που 
περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας. 

 
 

Α     Υποδέχεται τους πελάτες στο αεροδρόµιο και στο ξενοδοχείο και συνεχίζει τις σχέσεις του 
µαζί τους στο χώρο του ξενοδοχείου. 
Α.1 Υποδοχή και πληροφόρηση του πελάτη 
Α.2 Μορφές  και  διάθεση των τουριστικών υπηρεσιών 
Α.3 Τα κοινωνικά και ψυχολογικά αίτια των διαφόρων ειδών τουρισµού 
Α.4 Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδας 
Α.5 Η Ελλάδα σαν τµήµα της τουριστικής Μεσογείου 
Α .6 ∆ηµόσιες  σχέσεις  
Α.7 Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις 
Α.8 Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 
Α.9 ∆υαδική επικοινωνία 
 
Β      Κάνει προϋπολογισµό και προσαρµόζει το πρόγραµµα της animation ανάλογα µε τις 
δυνατότητες και τους οικονοµικούς στόχους του ξενοδοχείου 

Β .1 Βασικοί σκοποί του Τ.Μ  
Β.2 Μελέτη της Τουριστικής Αγοράς 
Β.3 Μελέτη συµπεριφοράς τουρίστα - καταναλωτή 
Β.4 Τουριστικά κίνητρα 
Β.5 Animation Marketing 
Β.6 Ξενοδοχειακό προϊόν και Club Hotels 
Β.7 Βασικά χαρακτηριστικά των Club Hotels 
 

Γ.    Συνεργάζεται µε τους συναδέλφους του στη διαµόρφωση του προγράµµατος της Αnimation και της 
κάθε µίας δραστηριότητας χωριστά. 
Γ.1 Προγραµµατισµός του Club Hotel 
Γ.2 Ηµερήσιο πρόγραµµα της animation 
Γ.3 Night club και animateurs 
Γ.4 Το δεκαήµερο πρόγραµµα 
Γ.5 ∆ραστηριότητες της animation 
Γ.6 Πρόγραµµα των animateurs 
Γ.7 Πρόγραµµα εκδροµών 
Γ.8 Οργάνωση χώρου 
Γ.9 Οργάνωση χρόνου 
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Γ.10 Οργάνωση εργασιών 
Γ.11 Ανάλυση ∆ραστηριότητας 
Γ.12 Βαθµός δυσκολίας ∆ραστηριότητας 
Γ.13 Ροή ∆ραστηριότητας 
Γ.14 Ορµή ∆ραστηριότητας 
Γ.15 Θετικές στιγµές ∆ραστηριότητας 
Γ.16 Αντιµετώπιση προβληµάτων στη ροή της ∆ραστηριότητας 
Γ.17 ∆ιακοπή και παραίτηση από΄προβληµατική δραστηριότητα. 
Γ.18 Εισαγωγή στην επόµενη ∆ραστηριότητας  
 

 

∆.       Συνεργάζεται µε το λοιπό προσωπικό του ξενοδοχείου. 
∆.1 Το Γραφείο υποδοχής 
∆.2 Τα τµήµατα γενικής και τεχνικής συντήρησης  . 
∆.3 Ο  τοµέας ασφάλειας 
∆.4 Το τµήµα διάθεσης - υπηρεσίες τροφοδοσίας  και ποτών 
∆.5 Τα τµήµατα προσωπικού και λογιστηρίου 
∆.6 Τεχνική εποπτείας διεύθυνσης  προσωπικού ξενοδοχείου 
 

Ε.        Συντονίζει και επιβλέπει διάφορες Ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 
Ε.1 Οµάδες πελατών 
Ε.2 Χαρακτηριστικά της οµάδας 
Ε.3 Φάσεις  στην εξέλιξη της οµάδας 
Ε.4 Παράγοντες που επηρεάζουν τις φάσεις της οµάδας 
Ε.5 Γλώσσα του σώµατος 
Ε.6 Σιωπηλά µηνύµατα 
Ε.7 Ψυχολογικός µηχανισµός της ευφυολογίας 
Ε.8 Οι σκοποί του αστείου 
Ε.9 Ο µηχανισµός της ευχαρίστησης 
Ε.10 Η ψυχογένεση του αστείου 
Ε.11 Τα ελατήρια των αστείων 
Ε.12 Crazy signs 
 

ΣΤ.  ∆ιδάσκει και καθοδηγεί τους Ξενοδοχειακούς πελάτες σε µαθήµατα Ελληνικής γλώσσας, Ελληνικής 
µαγειρικής και Ελληνικών χορών. 
ΣΤ.1 Επικοινωνία 
ΣΤ.2 Οι λειτουργίες της επικοινωνίας 
ΣΤ.3 Αξιώµατα της επικοινωνίας 
ΣΤ.4 Ο προφορικός λόγος 
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Ζ.   ∆ιδάσκει και καθοδηγεί τους Ξενοδοχειακούς πελάτες σε µαθήµατα ζωγραφικής και γλυπτικής µε 
πηλό. 
Ζ.1 Γεωµετρική – Αρχαϊκή – Κλασσική – Βυζαντινή Αναγεννησιακή εποχή 
Ζ.2 Ελληνιστική τέχνη µέ έµφαση στη ζωγραφική και γλυπτική 
 

Η.  ∆ιδάσκει και καθοδηγεί τους Ξενοδοχειακούς πελάτες σε µουσικές παραστάσεις. 
Η.1 Η τέχνη της µουσικής και η θέση της ανάµεσα στις αξίες του πολιτισµού 
Η.2 Πως η τέχνη της µουσικής αξιοποιεί τις ιδιότητες του ήχου 
Η.3 Ρυθµός 
Η.4 ∆υναµική 
Η.5 Έκφραση – άρθρωση 
Η.6 Ηχόχρωµα 
Η.7 Η ανθρώπινη φωνή 
Η.8 Ο ήχος και οι ιδιότητές του 
Η.9 Συχνότητα - Hertz 
 

Θ.   ∆ιδάσκει και καθοδηγεί τους Ξενοδοχειακούς πελάτες σε θεατρικές παραστάσεις. 
Θ.1 Ρόλοι και τύποι 
Θ.2 Το σώµα ως εκφραστικό όργανο 
Θ.3 Πλαστικότητα και κίνηση 
Θ.4 Χρόνος – ρυθµός στη κίνηση 
Θ.5 Χρόνος – ρυθµός στο λόγο 
 

Ι.   Οργανώνει και συµµετέχει σε θεατρικές εκδηλώσεις. 
Ι.1 Τι είναι το Σενάριο 
Ι.2 Το θέµα 
Ι.3 Ο 'Ήρωας 
Ι.4 Η Σεκάνς 
Ι.5 Η Σκηνή 
Ι.6 Η κρίσιµη Σκηνή 
Ι.7 Η γραπτή µορφή του  Σεναρίου 
Ι.8 Ο ρόλος του σκηνοθέτη 
 

ΙΑ.   Ντύνει και κάνει το µακιγιάζ των πελατών - ηθοποιών. 
ΙΑ.1 Τα υλικά του σκηνικού 
ΙΑ.2 Η αρχιτεκτονική του σκηνικού 
ΙΑ.3 Το πρόσωπο και το µακιγιάζ 
ΙΑ.4 Τα υλικά του µακιγιάζ 
ΙΑ.5 Ο φωτισµός του προσώπου 
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ΙΒ.   Οργανώνει και συµµετέχει σε happennings. 
ΙΒ.1 Το κλίµα και η ατµόσφαιρα του Club Hotel 
ΙΒ.2 Έµψυχο περιβάλλον 
ΙΒ.3 Άψυχο περιβάλλον 
ΙΒ.4 Ο ρόλος του happening 
 

ΙΓ.   Συµµετέχει σε αθλητικές εκδηλώσεις και συνεργάζεται µε τους γυµναστές του ξενοδοχείου. 
Αθλητικές τακτικές 
ΙΓ.1 Αρχές της προθέρµανσης 
ΙΓ.2 ∆ιατάσεις  
ΙΓ.3 Αθλητικά παιχνίδια για αύξηση της δύναµης Τρέξιµο  
ΙΓ.4 Αθλητικά παιχνίδια µε ρίψεις  
ΙΓ.5 Αθλητικά παιχνίδια  µε άλµατα 
ΙΓ.6 ∆ιατάσεις 
ΙΓ.7 Συντονισµός 
ΙΓ.8 Συνεργασία  
 

Ι∆.   Οργανώνει διάφορα παιχνίδια και διαγωνισµούς µε τους πελάτες.  
Ι∆.1 ∆ραστηριότητες της animation 
Ι∆.2 Παιχνίδια και διαγωνισµοί παντοµίµας 
Ι∆.3 Παιχνίδια και διαγωνισµοί ερωτήσεων 
Ι∆.4 Παιχνίδια και διαγωνισµοί στο µπαρ 
Ι∆.5 Παιχνίδια και διαγωνισµοί στο night club 
Ι∆.6 Παιχνίδια και διαγωνισµοί στη παραλία 
Ι∆.7 Αθλητικά παιχνίδια 
Ι∆.8 Παιχνίδια και διαγωνισµοί στο νερό 
Ι∆.9 Παιχνίδια και διαγωνισµοί στις εκδροµές 
Ι∆.10 Παιχνίδια και διαγωνισµοί σε θεατρικές παραστάσεις 
Ι∆.11 Λοιπά παιχνίδια και διαγωνισµοί  
   

ΙΕ.   Οργανώνει εορταστικές βραδιές (Parties). 
ΙΕ.1 Ρωµαϊκό πάρτυ 
ΙΕ.2 Jamaika party 
ΙΕ.3 Black & White 
ΙΕ.4 Ελληνικό πάρτυ 
ΙΕ.5 Λοιπά parties 
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ΙΣΤ.   Επιλέγει την χορευτική µουσική του night – club και την  µουσική διαφόρων ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων.. 
ΙΣΤ.1 Moυσικά ρεύµατα 
ΙΣΤ.2 Από τη θρησκευτική µουσική στο Ρέηβ 
ΙΣΤ.3 Μουσική συγγένεια 
ΙΣΤ.4 Μουσικές προτιµήσεις  
ΙΣΤ.5 Μουσικές προτιµήσεις και ηλικία 
ΙΣΤ.6 Μουσικές προτιµήσεις και εθνικότητα 
ΙΣΤ.7 Μουσικές προτιµήσεις και ψυχική κατάσταση 
ΙΣΤ.8 Μουσικές προτιµήσεις και 24ωρο 
ΙΣΤ.9 Χορός και µουσική συµπεριφορά 
 

 
ΙΖ.   Χειρίζεται τον µίκτη ήχου και τα φωτιστικά µηχανήµατα του night - club. 
ΙΖ.1 Αναπαραγωγικά µουσικά µηχανήµατα 
ΙΖ.2 Pick up 
ΙΖ.3 CD 
ΙΖ.4 Computer 
ΙΖ.5 Mixer concole 
ΙΖ.6 Hχεία 
ΙΖ.7 Τεχνικές µίξης 
ΙΖ.8 Ιδιότητες του φωτός 
ΙΖ.9 Εστίαση 
ΙΖ.10 Φωτιστικά σώµατα 
ΙΖ.11 Κονσόλες φωτισµού 
ΙΖ.12 Leiser 
ΙΖ.13 Light  show 
ΙΖ.14 Ψυχολογία του χρώµατος 
ΙΖ.15 Μουσικός ρυθµός  και ένταση φωτισµού 
 

ΙΗ.   Ψυχαγωγεί βρέφη, νήπια ή παιδιά των πελατών του Ξενοδοχείου. 

ΙΗ.1 Το θεατρικό παιχνίδι διάσταση της αγωγής µέσα από το θέατρο  
ΙΗ.2 Τεχνικές ανάπτυξης και επεξερyασίας 
ΙΗ.3 Σωµατική έκφραση 
ΙΗ.4 Αυτοσχεδιασµοί 
ΙΗ.5 Εκµετάλλευση τον τυχαίου 
ΙΗ.6 Τα κύρια κωµικά στοιχεία 
ΙΗ.7 ∆ηµιουργία περιβάλλοντος  δράσης 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

 

1. Τι εννοούµε µε τον όρο «τουρισµός» και ποια τα χαρακτηριστικά του;  
2. Ποια είναι τα κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξη του τουρισµού;  
3. Ποιες είναι οι σηµαντικότερες αιτίες ανάπτυξης του τουριστικού φαινοµένου;   
4. Ποιες είναι οι συνέπειες της τουριστικής ανάπτυξης στην οικονοµία µίας χώρας;  
5. Ποιος ο ρόλος των διακοπών στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων; 
6. Ποιες µορφές τουρισµού έχουµε ανάλογα µε:  

α) τον αριθµό των ατόµων που ταξιδεύουν  
β) τη γεωγραφική τοποθεσία του προορισµού.  
γ) τον εξυπηρετούµενο από το ταξίδι σκοπό; 

7. Τι εννοούµε µε τον όρο «θαλάσσιος τουρισµός». Τι περιλαµβάνει; 
8. Τι περιλαµβάνει ο συνεδριακός τουρισµός; 
9. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής προορισµού για τη διεξαγωγή συνεδρίου; 
10. Τι είναι ο «αγροτουρισµός» και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί; 
11. Τι γνωρίζετε για τον ιαµατικό τουρισµό; Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν στον τόπο 

προορισµού; 
12. Αναφέρετε τους σηµαντικότερους προορισµούς θρησκευτικού τουρισµού στην Ελλάδα . 
13. Ποια µέτρα πρέπει να λαµβάνονται ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις του τουρισµού 

στο περιβάλλον; 
14. Με ποιους τρόπους συνέβαλλε η αύξηση του τουρισµού στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος;  
15. Αναφέρετε τις κατηγορίες τουριστικών πόρων.  
16. Ποια είναι η σηµασία της έρευνας και µελέτης της υποκίνησης στη διαµόρφωση τουριστικής 

πολιτικής και Marketing; 
17. Ποιες µορφές τουρισµού θα πρέπει να αναπτυχθούν στα πλαίσια της εφαρµογής µίας Ελληνικής 

Τουριστικής Πολιτικής, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου 
καθώς και της επέκτασης του τουρισµού σε νέες περιοχές της χώρας; 

18. Ποιες συνέπειες θεωρείτε ότι έχει η υπερσυγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων σε µία 
περιοχή όσον αφορά την τουριστική ζήτηση; 

19. Να αναφέρετε τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει ένα τουριστικό γραφείο. 
20. Τι γνωρίζετε για τους tour operators; 
21. Ποιες είναι οι διακρίσεις των Τουριστικών Γραφείων µε βάση το µέγεθος των εργασιών τους; 
22. Να αναφέρετε τις διακρίσεις των Τουριστικών Γραφείων µε βάση τον τύπο και το εύρος των 

υπηρεσιών τους. 
23. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των ταξιδιωτικών πρακτόρων που ειδικεύονται στον τουρισµό 

διακοπών; 
24. Ποια  είναι τα βασικά µειονεκτήµατα που αντιµετωπίζουν τα γραφεία εµπορικών - 

επιχειρηµατικών ταξιδιών; 
25. Τι γνωρίζετε για τα γραφεία ειδικού τουρισµού; 
26. Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι θετικοί παράγοντες που πρέπει να εκτιµηθούν για τον προσδιορισµό 

της αξίας ενός τουριστικού γραφείου; 
27. Τι  γνωρίζετε για την επιλογή της περιοχής (µέσα στην πόλη ή κοινότητα)   εγκατάστασης ενός 

τουριστικού γραφείου; 
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28. Ποιος  είναι ο ελάχιστος εξοπλισµός που πρέπει να έχει ένας λειτουργικός χώρος εισόδου και 
αναµονής ενός τουριστικού γραφείου; 

29. Τι γνωρίζετε για τη διαχείριση της αλληλογραφίας ενός τουριστικού γραφείου;  
30. Τι γνωρίζετε για την κοστολόγηση των πακέτων  εκδροµών; 
31. Ποιοι είναι οι γενικοί λόγοι που τα άτοµα  προτιµούν να αγοράζουν πακέτα διακοπών από τα 

τουριστικά γραφεία; 
32. Ποια στοιχεία θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση ενός οργανωµένου ταξιδιού που 

καταρτίζει ένα τουριστικό γραφείο; 
33. Τι εννοούµε µε τον όρο ταξίδια κινήτρων ( incentive tours ); 
34. Ποιοι είναι οι βασικοί τρόποι που χρησιµοποιούνται  προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ένα ταξίδι 

κινήτρων; 
35. Ποιοι παράγοντες λαµβάνονται υπόψη για την επιλογή του προορισµού σε ένα ταξίδι κινήτρων; 
36. Να αναφέρετε τις  αρνητικές και τις  θετικές επιπτώσεις της τεχνολογίας πληροφοριών στην 

υπηρεσία  ενός τουριστικού γραφείου προς τον πελάτη. 
37. Τι προσδιορίζει η έννοια “ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ” ; 
38. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ  της Προπαγάνδας και των  ∆ηµοσίων Σχέσεων; 
39. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ της ∆ιαφήµισης και των ∆ηµοσίων Σχέσεων; 
40. Να αναφέρετε τα είδη και τα µέσα επικοινωνίας. 
41. Ποιοι είναι οι παράγοντες επίδρασης στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης; Αναλύστε την έννοιά 

τους; 
42. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζει ο τύπος ως µέσο ∆ηµοσίων 

Σχέσεων; 
43. Τι εννοούµε όταν λέµε ότι τα άτοµα και οι οµάδες είναι υποκείµενα των δηµοσίων σχέσεων ; 
44. Τι προσδιορίζει ο όρος « εξαρτηµένη οργάνωση των δηµοσίων σχέσεων »; 
45. Τι προσδιορίζει ο όρος « ελεύθερη οργάνωση των δηµοσίων σχέσεων »; 
46. Ποιες είναι οι βασικές αρχές στα πλαίσια των οποίων πρέπει να γίνει η  κατάρτιση ενός 

προγράµµατος δηµοσίων σχέσεων; 
47. Ποια είναι τα στάδια διεξαγωγής µιας έρευνας ∆ηµοσίων Σχέσεων; 
48. Αιτιολογήστε γιατί η δηµιουργική φαντασία είναι η  κινητήρια δύναµη  για ένα στέλεχος ∆ηµοσίων 

σχέσεων. 
49. Να αναφέρετε τα σηµαντικότερα αξιοθέατα της πόλης των Αθηνών (χαρακτηριστικά, ιστορικά , 

πολιτιστικά στοιχεία ). 
50. Να αναφέρετε τα σηµαντικότερα αξιοθέατα της πόλης της Θεσσαλονίκης  (χαρακτηριστικά , 

ιστορικά , πολιτιστικά στοιχεία ). 
51. ∆ίνονται τα παρακάτω µέρη τουριστικού ενδιαφέροντος και ζητείτε να απαντήσετε πού βρίσκονται 

και ποια τα τουριστικά χαρακτηριστικά τους: 
1. ∆ελφοί 4. Μυκήνες 

2. Μετέωρα 5. Βεργίνα 

3. ∆ήλος  6. Μιστράς  

52. Τι γνωρίζετε για τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυµπίας (ιστορία του χώρου , τι περιλαµβάνει ); 
53. Τι γνωρίζετε για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού  (ιστορία του χώρου , τι περιλαµβάνει ); 
54. Ποια είναι τα σηµαντικότερα σπήλαια του Ελληνικού χώρου και σε ποιες περιοχές βρίσκονται; 
55. Τι ονοµάζουµε στατική και τι δυναµική κοινωνιολογία ; 
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56. Ποιο είναι το αντικείµενο µελέτης της πολιτικής και ποιο της βιοµηχανικής κοινωνιολογίας; 
57. Αναφέρετε τις µεθόδους της σύγχρονης κοινωνιολογίας. 
58. Αναλύστε τη διαλεκτική µέθοδο στην κοινωνιολογία. 
59. Ποια µειονεκτήµατα παρουσιάζει η συστηµική ή δοµολειτουργική µέθοδος στη κοινωνιολογία;  
60. Τι εννοούµε µε τον όρο «µπιχεϊβιορισµός» στη ψυχολογία ; 
61. Ποια είναι τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά του τουρισµού; 
62. Ποια είναι η σχέση της Τουριστικής Κοινωνιολογίας µε την Πολιτική Επιστήµη; 
63. Ποιος είναι ο ρόλος της Οικονοµικής Επιστήµης στον τοµέα του τουρισµού; 
64. Πώς εξηγείτε τον χαρακτηρισµό του τουρισµού ως «κοινωνικό θεσµό»;  
65. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τον τουρισµό από τους άλλους κοινωνικούς 

θεσµούς; 
66. Βάσει ποιων κριτηρίων ταξινοµούνται τα άτοµα κατά την κοινωνική στρωµάτωση;  
67. Τι εννοούµε µε τον όρο «στερεότυπα»; Αναφέρετε παραδείγµατα στερεότυπων που 

χαρακτηρίζουν ορισµένους λαούς. 
68. Αναλύστε το ρόλο της οικογένειας, όσον αφορά τις τουριστικές επιλογές του ατόµου. 
69. Τι γνωρίζετε για τον κοινωνικό τουρισµό; Ποιος είναι ο ρόλος του στην άσκηση της κρατικής 

κοινωνικής πολιτικής; 
70. Ποια είναι η συµβολή του τουρισµού στην ειρήνη και τη συνεργασία των λαών;  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
 

1. Να αναφέρετε τις κυριότερες φιλοσοφίες του Μάρκετινγκ. 
2. Τι προσδιορίζει η  εννοιολογική θεώρηση του τουριστικού Μάρκετινγκ; 
3. Ποιες είναι οι θεµελιακές διαφορές  ανάµεσα στις αγορές υλικών αγαθών και στις τουριστικές 

αγορές; 
4. Να αναφέρετε τις µεθόδους µε τις οποίες πραγµατοποιείται η µελέτη µιας τουριστικής αγοράς. 
5. Ποια στάδια ακολουθεί η διαδικασία  επεξεργασίας  και εκπόνησης µιας µελέτης της τουριστικής 

αγοράς; 
6. Ποια όργανα µπορούν να αναλάβουν τη διενέργεια µελετών της τουριστικής αγοράς; 
7. Τι γνωρίζετε για την επίδραση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στην συµπεριφορά του 

τουρίστα – καταναλωτή; 
8. Να αναφέρετε τους κρατικούς φορείς  άσκησης του τουριστικού Μάρκετινγκ. 
9. Να αναφέρετε τους διάφορους τύπους τουριστικών επιχειρήσεων που µπορούν να 

χαρακτηριστούν σαν φορείς άσκησης του Τουριστικού Μάρκετινγκ. 
10. Τι εννοούµε µε τον όρο « τουριστικά κίνητρα »; 
11. Τι γνωρίζετε για τη διαδικασία λειτουργίας των τουριστικών κινήτρων; 
12. Να αναφέρετε τους κυριότερους παράγοντες σχηµατισµού των στάσεων του τουρίστα – 

καταναλωτή απέναντι στο τουριστικό προϊόν. 
13. Ποιο είναι το αντικείµενο της Τουριστικής Οικονοµίας; 
14. Ποια είναι η σχέση µεταξύ τουριστικών αναγκών και τουριστικής δραστηριότητας; 
15. Τι προσδιορίζει ο όρος «τουριστικά αγαθά» στην τουριστική οικονοµία; 
16. Ποιες είναι οι διακρίσεις των τουριστικών µονάδων ανάλογα µε το σκοπό που επιδιώκουν; 
17. Τι γνωρίζετε για τις  διακρίσεις των τουριστικών µονάδων ανάλογα µε τις τουριστικές ανάγκες που 

ικανοποιούν; 
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18. Τι γνωρίζετε για την τιµή των µη τουριστικών αγαθών σαν παράγοντα της τουριστικής ζήτησης; 
19. Τι γνωρίζετε για το ύψος των ατοµικών εισοδηµάτων σαν παράγοντα της τουριστικής ζήτησης; 
20. Ποιοι αρνητικοί παράγοντες στην τουριστική βιοµηχανία προκαλούν τάσεις για µια προοδευτική 

συγκέντρωση των διαφόρων τουριστικών δραστηριοτήτων ; 
21. Ποιο είναι το εννοιολογικό περιεχόµενο της τουριστικής κατανάλωσης; 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
 

1. Υποδοµή animation: Τι εξυπηρετεί και ποιοι παράγοντες  συµβάλλουν στην ανάπτυξή της;     
2. Προσεγγίστε την έννοια της ψυχαγωγίας. 
3. Προσεγγίστε την έννοια της άθλησης. 
4. Τι είναι ξενοδοχειακό προϊόν και πότε αυτό είναι ποιοτικό; 
5. Προσεγγίσατε την έννοια της ξενοδοχειακής εµψυχωτικής ή animation.  
6. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των club hotels; 
7. Ποιες ικανότητες πρέπει να έχει ένας animateur; 
8. Ποια είναι η σχέση των τουριστικών αναγκών, του τουριστικού προϊόντος και του ξενοδοχειακού 

προϊόντος; 
9. Πώς αντιµετωπίζεται η ρουτίνα στις διακοπές; 
10. Πώς αντιµετωπίζεται το χρήµα στο ξενοδοχείο Club; 
11. Πώς αντιµετωπίζεται η ανάπλαση των κοινωνικών ρόλων στα πλαίσια της ξενοδοχειακής 

animation; 
12. Πώς αντιµετωπίζεται η ελευθερία των πελατών ενός «club hotel»; 
13. Πώς αντιµετωπίζεται η σεξουαλικότητα στα club hotels;  
14. Ποια µέτρα λαµβάνονται στα ξενοδοχεία clubs για την ικανοποίηση της ανάγκης καταξίωσης των 

πελατών; 
15. Ποιος είναι ο µηχανισµός ικανοποίησης των τουριστικών αναγκών και ποια αποτελέσµατα 

παράγει σε σχέση µε την καταναλωτική συµπεριφορά των τουριστών;  
16. Τι είναι θέαµα; Να αναφέρετε παραδείγµατα. 
17. Να περιγράψετε το µηχανισµό του χιούµορ.   
18. Ποια στρατηγική αναπτύσσουν σε σχέση µε το χώρο οι animateurs; 
19. Ενεργητική ή παθητική συµµετοχή στην ξενοδοχειακή animation; Σχολιάστε. 
20. Να περιγράψετε το κλίµα (ή ατµόσφαιρα) του club hotel. 
21. Να περιγράψετε το πρόβληµα αυτοµατισµού των animateurs. 
22. Τι είναι και πώς συµπεριφέρεται µια οµάδα; 
23. Πώς µπορεί κάποιος να επικοινωνήσει µε µία οµάδα;  
24. Τι είναι και ποιο ρόλο διαδραµατίζει η ισχύς κι εξουσία των animateurs;  
25. Πώς πρέπει να γίνεται η άφιξη των  πελατών στα ξενοδοχεία clubs; Περιγράψτε µία τέτοια άφιξη. 
26. Περιγράψτε το έργο των animateurs κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της animation.    
27. Ποιος είναι ο ρόλος του mini club, ποια πελατεία εξυπηρετεί και µε ποιο τρόπο;  
28. Παιδική animation: Περιγράψτε το έργο του νηπιακού mini club.  
29. Τι γνωρίζετε για την animation υπερηλίκων; 
30. Τι είναι και ποιο ρόλο διαδραµατίζουν οι εθνολογικές διαφορές ;        
31. Ποια προβλήµατα αντιµετωπίζει σήµερα ο θεσµός της animation;  
32. Ποιες είναι οι διαφορές του προϊόντος της animation στο θερινό και στο χειµερινό club hotel; 
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33. Από ποιες προϋποθέσεις εξαρτάται ο σχεδιασµός του προγράµµατος της animation; 
34. Ποια είναι η πορεία και οι τακτικές σχεδιασµού του προγράµµατος της animation; 
35. Ποιος είναι ο ρόλος του night club ενός ξενοδοχείου club; 
36. Ποιες δραστηριότητες της animation επιλέγονται  για τις πρωινές ώρες, ποιες για τις µεσηµβρινές 

ώρες και ποιες για τις απογευµατινές; 
37. Περιγράψτε το πρόγραµµα της εκδροµής «Ροβινσών Κρούσος». 
38. Τι γνωρίζετε για το πρόγραµµα εκδροµών; 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ 
 

1. Να αναφέρετε τις κύριες µορφές ξενοδοχειακών καταλυµάτων.  
2. Να αναφέρετε τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το ξενοδοχειακό πακέτο. 
3. Να αναφέρετε τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το ξενοδοχειακό προϊόν. 
4. Ποιους τοµείς  αφορούν οι υπευθυνότητες ενός διευθυντή ξενοδοχείου και µε ποια θέµατα 

ασχολείται; 
5. ∆ικαιολογήστε τη σπουδαιότητα του τµήµατος υποδοχής (front office) του ξενοδοχείου. 
6. Ποια είναι τα επιµέρους τµήµατα  της υποδοχής (front office) του ξενοδοχείου; 
7. Ποιες καταχωρήσεις γίνονται στη main courante; 
8. Τι σηµαίνει ο όρος «overbooking»;  
9. Ποιες εργασίες πραγµατοποιούνται στο θυρωρείο; 
10. Ποιες είναι οι ενέργειες του υπαλλήλου υποδοχής κατά την άφιξη ενός πελάτη; 
11. Ποιες µορφές εστιατορίου συναντώνται στα ξενοδοχεία;  
12. Ποια είναι τα είδη σερβιρίσµατος και ποιες είναι οι διαφορές τους;  
13. Περιγράψτε τον αγγλικό τρόπο σερβιρίσµατος. 
14. Περιγράψτε το γαλλικό τρόπο σερβιρίσµατος. 
15. Ποια πρέπει να είναι η θερµοκρασία σερβιρίσµατος των κρασιών; 
16. Ποιες µορφές µπαρ συναντώνται στα ξενοδοχεία; 
17. Παρουσιάσατε το οργανόγραµµα προσωπικού ορόφων του ξενοδοχείου. 
18. Τι ονοµάζεται menu; 
19. Ποια είναι τα καθήκοντα του υπευθύνου F&B; 
20. Ποιος είναι ο σκοπός αποθήκευσης τροφίµων και ποτών στο ξενοδοχείο; 
21. Ποια είναι η χρησιµότητα σύνταξης προδιαγραφών των ειδών που προµηθεύεται ένα ξενοδοχείο; 
22. Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ώστε το menu να ισορροπεί από αισθητική 

άποψη;   
23. Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ώστε το menu να ισορροπεί από οργανική 

άποψη(θρεπτικών ή µη ουσιών);          
24. Ποιες προδιαγραφές πρέπει να πληροί ο κατάλογος του menu σε σχέση µε το περιεχόµενό του;      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
 

1. Ποια προβλήµατα στη µετάδοση µηνύµατος µπορεί να προκαλέσει η µη λεκτική επικοινωνία;  
2. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της δυαδικής επικοινωνίας;  
3. Ποιες είναι οι αρχές της επικοινωνίας και πού πρέπει να εφαρµοστούν ώστε η επικοινωνία να 

είναι αποτελεσµατική;  
4. Ποιοι είναι οι τρόποι σχηµατισµού αστείων;  
5. Ποιες είναι οι κατηγορίες αστείων των οποίων το νόηµα επιδέχεται πολλαπλές χρήσεις; 
6. Συσχετίσατε τις έννοιες της οικονοµικότητας και του αστείου.  
7. Ποιος είναι ο σκοπός του αστείου; 
8. Ποια ικανοποίηση προσφέρουν στον άνθρωπο τα αστεία; 
9. Ποια είναι η απελευθερωτική δύναµη του αστείου; 
10. Ποιες είναι οι οµάδες αστείων; 
11. Γιατί επιθυµούµε να ανακοινώσουµε το αστείο µας σε κάποιον άλλον;  
12. Ποια είναι η σχέση του κωµικού µε το παιδικό παρελθόν;  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
 

1. Ποιοι παράγοντες συντελούν στη βελτίωση του ψυχολογικού κλίµατος στο περιβάλλον της 
εργασίας;  

2. Τι εννοούµε µε τον όρο «επικοινωνία»; 
3. Ποια είναι η διαδικασία της επικοινωνίας; 
4. Ποια είναι η σπουδαιότητα της καλής επικοινωνίας στο χώρο της εργασίας; 
5. Ποιοι παράγοντες µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα στην επικοινωνία;  
6. Τι εννοούµε µε τον όρο «γνωστική ασυµφωνία»;  
7. Με ποιο τρόπο µπορεί η πρόκληση θορύβου να εµποδίσει την επικοινωνία;  
8. Σε τι αφορά η ανάλυση κινήσεων στο χορό; 
9. Τι είναι η προθέρµανση στο χορό; 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 
 

1. Τι είναι Kαλές Tέχνες; 
2. Ποια είναι η σχέση τέχνης - θρησκείας κατά τη Νεολιθική εποχή;  
3. Ποιες τέχνες βρίσκονται σε ανάπτυξη κατά την περίοδο του Μινωϊκού πολιτισµού;  
4. Τι γνωρίζετε για το «διπλό πέλεκυ»; Ποια είναι η σηµασία του για τη µινωική θρησκεία;  
5. Ποια ήταν τα σπουδαιότερα κέντρα του Μυκηναϊκού πολιτισµού;  
6. Ποιες τέχνες βρίσκονται σε άνθηση κατά την Ι και ΙΙ Μυκηναϊκή περίοδο; 
7. Ποιες οι διαφορές µεταξύ του Μυκηναϊκού και του Μινωικού πολιτισµού, όσον αφορά την 

οργάνωση των πόλεων; 
8. Σε ποια στοιχεία του Μυκηναϊκού πολιτισµού φαίνεται η µινωική επίδραση; Πού οφείλεται αυτό; 
9. Ποια θέση κατέχει η λογοτεχνία κατά τη ΙΙΙ Μυκηναϊκή περίοδο; 
10. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά της Γεωµετρικής τέχνης;  
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11. Ποιες ήταν οι πνευµατικές τάσεις κατά την Αρχαϊκή περίοδο; 
12. Τι γνωρίζετε για τη λυρική ποίηση; Ποια είναι τα δύο σηµαντικότερα είδη λυρικής ποίησης και ποια 

τα χαρακτηριστικά του καθενός από αυτά;  
13. Τι είναι ο διθύραµβος;  
14. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές µεταξύ δωρικού και ιωνικού ρυθµού;  
15. Ποια είναι η σχέση τέχνης - θρησκείας κατά την κλασική εποχή;  
16. Ποια είναι τα έργα της ακροπόλεως που χτίστηκαν κατά την κλασική εποχή;  
17. Ποιοι είναι οι κυριότεροι εκπρόσωποι της τραγωδίας και της κωµωδίας στην κλασική περίοδο; 
18. Πως εκφράζεται η παρουσία του Θεού στις τέχνες κατά τη Βυζαντινή περίοδο;  
19. Τι εννοούµε µε τον όρο Παλαιολογία στην υστεροβυζαντινή περίοδο; 
20. Ποια στοιχεία χαρακτηρίζουν τη ζωγραφική στην εποχή της Αναγέννησης; Αναφέρετε τους 

σηµαντικότερους ζωγράφους αυτής της περιόδου. 
21. Σε ποια εποχή εκδηλώνονται ο νεοκλασσικισµός και ο ροµαντισµός και ποια στοιχεία 

χαρακτηρίζουν τα δύο αυτά λογοτεχνικά ρεύµατα;  
22. Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι εκπρόσωποι του ροµαντισµού στην Αγγλία και στη Γερµανία;  
23. Ποια στοιχεία χαρακτηρίζουν τη δηµοτική ποίηση; 
24. Ποιοι είναι οι κυριότεροι Έλληνες εκπρόσωποι του υπερρεαλισµού στη ζωγραφική και ποια 

στοιχεία χαρακτηρίζουν τα έργα τους; 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 
 

1. Τι είναι ύψος του ήχου; 
2. Τι είναι χροιά του ήχου; 
3. Τι είναι και ποιοι βασικοί παράγοντες επηρεάζουν τη χροιά του ήχου; 
4. Τι είναι ηχόχρωµα;  
5. Τι είναι ρυθµός; 
6. Η ακουστική περιοχή. 
7. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του «κύµατος ήχου»; 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ 
 

1. Ποιες είναι οι τέσσερις βασικές περιοχές της παντοµίµας; 
2. Τι είναι το «τοκ»; 
3. Με ποιους τρόπους παίζει µε το χώρο ο µίµος: 
4. Τι είναι και σε τι αφορά η ένταση του µίµου. 
5. Ποιες είναι οι  τέσσερις κινήσεις του ηλιακού πλέγµατος στην παντοµίµα; 
6. Με ποιο τρόπο η παντοµίµα διαµορφώνει οµαδικά παιχνίδια; 
7. Περιγράψτε την παντοµίµα «Η γάτα και ο νεαρός». 
8. Περιγράψτε τη «διαδοχική» παντοµίµα. 
9. Περιγράψτε το σκηνικό σχεδιασµό της παντοµίµας «Η µάχη για το θρόνο».  
10. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις ασκήσεις που διατηρούν το µίµο έτοιµο για µία παράσταση. 
11. Είναι απαραίτητη η άριστη γνώση της υποκριτικής τέχνης για ένα σκηνοθέτη; Εξηγήστε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
 

1. Ποια είναι η θεµελιώδης γραµµική δοµή των τριών πράξεων ενός σεναρίου;  
2. Τι αναπτύσσεται στη δεύτερη πράξη ή πράξη σύγκρουσης ενός σεναρίου;  
3. Ποια είναι τα είδη δράσης που αναπτύσσει ο ήρωας ενός σεναρίου;  
4. Παρουσιάστε σε ένα σχεδιάγραµµα τις πλευρές του χαρακτήρα του ήρωα του σεναρίου. 

Επεξηγήστε. 
5. Επεξηγήστε την έννοια της δυναµικότητας της «σεκάνς».  
6. Αναπτύξτε την έννοια και τη φύση της «κρίσιµης σκηνής». 
7. Αναπτύξτε την έννοια και τη µορφή της «σκηνής» στο σενάριο. 
8. Να αναφέρετε τις δυσκολίες που παρουσιάζει η διασκευή σεναρίων. 
9. Περιγράψετε τη γραπτή µορφή του σεναρίου. 
10. Ποια πρέπει να είναι η δοµή των σεναρίων σε σχέση µε το χρόνο; 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ 
 

1. Ποια πρέπει να είναι η σχέση σεναρίου και σκηνικού; 
2. Ποια είναι τα κυριότερα υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή σκηνικών; 
3. Ποια είναι τα υλικά του µακιγιάζ; 
4. Σε τι αφορά ο φωτισµός του προσώπου; 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ 
 

1. Τι είναι happening; 
2. Ποιους στόχους έχει το happening;          

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ 
 

1. Με ποιους µηχανισµούς ο αθλητισµός καλλιεργεί το ανθρώπινο σώµα;       
2. Με ποιους µηχανισµούς ο αθλητισµός καλλιεργεί την ψυχή; 
3. Περιγράψτε περιληπτικά τις αθλητικές τακτικές.  
4. Τι είναι τα αθλητικά παιχνίδια και από πού µπορούν να αντλήσουν τη θεµατολογία τους; 
5. Τι γνωρίζετε για την ποσότητα του αθλητικού έργου; 
6. Ποιες είναι οι ενδείξεις εφαρµογής υπερβολικού αθλητικού έργου;   
7. Ποιος πρέπει να είναι ο τεχνικός σκοπός στις αθλητικές δραστηριότητες ενός ξενοδοχείου club; 
8. Τι γνωρίζετε για τη θετική καθοδήγηση στις αθλητικές δραστηριότητες; 
9. Πότε ο αθλητισµός προσφέρει θέαµα; 
10. Τι είναι αθλητικό ενδιαφέρον;             
11. Τι είναι αποθεραπεία;                           



  

 
 

 
 

Σελίδα 33 από 35 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

12. Ποιος είναι ο ρόλος του φύλου στον αθλητισµό και πώς αντιµετωπίζεται στα ξενοδοχεία clubs;  
13. Ποιος είναι ο ρόλος των  διατάσεων στην αθλητική δράση; 
14. Τι περιλαµβάνει ένα «κανονικό πρόγραµµα προθέρµανσης»;  
15. Τι περιλαµβάνει ένα «ειδικό πρόγραµµα προθέρµανσης»; 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι∆ 
 

1. Τι είναι οι διαγωνισµοί; 
2. Περιγράψτε το διαγωνισµό «Ο χορός µε το µπαλόνι». 
3. Τι είναι παιχνίδι και ποιος είναι ο ρόλος του στα club hotels;    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ 
 

1. Περιγράψτε το «Black and white party».  
2. Περιγράψτε το «Jamaika party». 
3. Περιγράψτε το «Ρωµαϊκό πάρτυ». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ 
 

1. Ποιες είναι οι ιδιότητες του ήχου; 
2. Τι εννοούµε µε τον όρο «ηχόχρωµα»; 
3. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία της µουσικής;  
4. Ποια η διαφορά του ρυθµού και της µελωδίας; 
5. Τι ονοµάζεται «αρµονία»;  
6. Τι ονοµάζεται «µέτρο»; Πώς µετράµε ένα µουσικό κοµµάτι; Ποια η σηµασία του κλάσµατος που 

βρίσκεται στην αρχή κάθε µουσικού κοµµατιού;  
7. Τι ονοµάζεται ρυθµική αγωγή και ποιοι είναι οι σπουδαιότεροι όροι αυτής;  
8. Πώς γίνεται ο χρωµατισµός ενός µουσικού κοµµατιού; Ποιοι είναι οι όροι που καθορίζουν το 

χρωµατισµό;  
9. Σε ποιες εποχές διαιρείται η ιστορία της µουσικής;  
10. Εξηγήστε τους όρους:  

α) πολυφωνία  
β) ετεροφωνία . 

11. Σε ποια είδη διαιρούνται οι φωνές ανάλογα µε το φύλο και το ύψος;  
12. Σε ποιες οικογένειες κατατάσσονται τα µουσικά όργανα; αναφέρετε παραδείγµατα σε κάθε µία 

από αυτές; 
13. Ποια µουσικά όργανα περιλαµβάνονται στο σχηµατισµό της µπάντας;  
14. Τι γνωρίζετε για την ηλεκτρονική µουσική;  
15. Τι είναι µουσική και ποια είναι η θέση της στα club hotels; 
16. Ποιοι είναι οι πέντε κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν στις µουσικές επιλογές του DJ (disk 

jockey) στο νυκτερινό κέντρο του ξενοδοχείου; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ 
 

1. Τι είναι «Mixing concole”; 
2. Περιγράψτε την τεχνική µίξη.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ 
 

1. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να εξασφαλιστούν στο παιδί της σχολικής ηλικίας, ώστε να αναπτύξει 
τις κινητικές του ικανότητες; 

2. Ποια είναι η σηµασία της κινητικής ικανότητας του παιδιού όσον αφορά στην ένταξή του στην 
οµάδα των συνοµηλίκων του;  

3. Ποιες αλλαγές συντελούνται κατά τη σχολική ηλικία στον τοµέα της γλωσσικής ανάπτυξης και 
ειδικότερα στον τοµέα του λεξιλογίου και της σύνταξης;  

4. Σε τι αποσκοπούν και τι περιλαµβάνουν οι ψυχοµετρικές κλίµακες αναγνωστικής ετοιµότητας;  
5. Ποιες µεταβολές παρουσιάζονται κατά τη σχολική ηλικία, όσον αφορά στη χρησιµοποίηση του 

λόγου από το παιδί;  
6. Ποιες είναι οι κυριότερες µορφές διαταραχών του λόγου και ποια είναι τα αίτιά τους; 
7. Ποια είναι τα γνωστικά επιτεύγµατα των παιδιών σχολικής ηλικίας;  
8. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού σχολικής ηλικίας που έχει δυσκολία στη µάθηση;  
9. Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά της εφηβείας όσον αφορά στον συναισθηµατικό τοµέα. 
10. Ποιες είναι οι συνηθέστερες ψυχολογικές αντιδράσεις του εφήβου στις αλλαγές της ήβης;  
11. Τι είναι η «ταυτότητα του εγώ» και τι «η σύγχυση ρόλων»; 
12. Εξηγήστε τους όρους:  

α) κατακτηµένη ταυτότητα  
β) δοτή ταυτότητα  
γ)παρατεταµένο µορατόριουµ      

13. Ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας στον επαγγελµατικό προσανατολισµό του 
εφήβου; 

14. Είναι δυνατόν τα παιδιά µέσα από το θεατρικό παιχνίδι να φθάσουν στο σηµείο να παρουσιάσουν 
αξιόλογο καλλιτεχνικό έργο; Με ποια διαδικασία;  

15. Ποια είναι η σχέση παιχνιδιού και Καλών Τεχνών; 
16. Ποιος είναι ο ρόλος του θεατρικού παιχνιδιού σαν αντιστάθµισµα της καταπίεσης του σύγχρονου 

παιδιού; 
17. Τι είναι το «τρίτο θέατρο» ή τρίτη διάσταση στο θέατρο; 
18. Σε ποια επίπεδα αναπτύσσει δράση ο εµψυχωτής στα πλαίσια του θεατρικού παιχνιδιού; 
19. Ποιες είναι οι τεχνικές που χρησιµοποιεί ο εµψυχωτής στα πλαίσια του θεατρικού παιχνιδιού; 
20. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ανάπτυξης ελεύθερης κίνησης ενός παιδιού στο χώρο εξέλιξης του 

θεατρικού παιχνιδιού; 
21. Ποιες είναι οι πηγές προέλευσης της σωµατικής έκφρασης; 
22. Ποιοι είναι οι τύποι των αυτοσχεδιασµών; Επεξηγήστε. 
23. Ποιος είναι ο ρόλος της αποστασιοποίησης στο θεατρικό παιχνίδι; 
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24. Ποιες είναι οι φάσεις ανάπτυξης του θεατρικού παιχνιδιού; Αναπτύξτε περιληπτικά. 
25. Ποια θέµατα αναπαραγωγής συναντώνται στη θεµατογραφία των θεατρικών παιχνιδιών; 
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