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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

1. Σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών» είναι 
η μετάδοση γνώσεων και η κατανόηση  α) της εννοίας του τουριστικού 
προορισμού β) των χαρακτηριστικών και συστατικών στοιχείων του τουριστικού 
προορισμού γ) των μεθόδων ανάλυσης της εξέλιξης ενός τουριστικού προορισμού 
δ) των διάφορων τυπολογιών Τουριστικών Προορισμών ε)της αναγκαιότητας του 
σχεδιασμού και της διαχείρισης, στα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής ενός 
τουριστικού προορισμού, ώστε να αμβλυνθούν διαπιστωμένες επιπτώσεις και να 
επιτευχθεί η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, στ) των μοντέλων διοίκησης και 
διαχείρισης προορισμών  



 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Η έννοια και τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προορισμού 

Ανάλυση της έννοιας του προορισμού ως βασικό τμήμα του τουριστικού 
συστήματος. Χαρακτηριστικά των τουριστικών προορισμών. 

 Προσεγγίσεις ανάλυσης και αξιολόγησης της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης 
που εξυπηρετούν τη διαχείριση των τουριστικών προορισμών 

 Μέθοδοι ανάλυσης της εξέλιξης ενός τουριστικού προορισμού 
 Κύκλος ζωής και στάδια ανάπτυξης του τουριστικού προορισμού. Μηχανισμοί και 
παράγοντες επιρροής της εξέλιξης των προορισμών. Επιπτώσεις της ανάπτυξης 
των τουριστικών προορισμών 

 Η δυναμική των τουριστικών προορισμών 
Οι προορισμοί σε  περιφερειακή και τοπική κλίμακα 
Επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην οικονομία, την κοινωνία, τον 
πολιτισμό και το περιβάλλον των προορισμών 

 Τυπολογίες τουριστικών προορισμών 
 Εισαγωγή στο σχεδιασμό του τουριστικού προορισμού  
 Διοίκηση τουριστικού προορισμού  

2. Το μάθημα, παρουσιάζονται χαρακτηριστικές μελέτες περίπτωσης τουριστικών 
προορισμών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 

3. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
 να κατανοούν βασικές έννοιες: τουριστικός προορισμός, τουριστική προσφορά 

και ζήτηση, βιώσιμος σχεδιασμός και διαχείριση τουριστικών προορισμών 
 να κατανοούν τον ρόλο εξωγενών και ενδογενών παραγόντων που επηρεάζουν 

την εξέλιξη των προορισμών και ειδικότερα των μηχανισμών που οδηγούν έναν 
προορισμό  σε στασιμότητα ή σε πτώση  

 να είναι εξοικειωμένοι με προσεγγίσεις ανάλυσης τουριστικών προορισμών 
 Να είναι εξοικειωμένοι με τις διάφορες προσεγγίσεις τυπολογίας/ 

κατηγοριοποίησης προορισμών 
 να είναι εξοικειωμένοι με τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά των ελληνικών 

προορισμών, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προορισμών  
 να κατανοούν θέματα – κλειδιά για την εισαγωγή της βιωσιμότητας στον 

σχεδιασμό και τη διαχείριση των τουριστικών προορισμών  
 να είναι εξοικειωμένοι με μοντέλα  διοίκησης και διαχείρισης προορισμών  
 να έρθουν σε επαφή  με στρατηγικές σχεδιασμού και διαχείρισης προορισμού 

μέσα από παραδείγματα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο 
 Να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης και Προβολής 

Προορισμών (DMO) 
Γενικές Ικανότητες 
Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει ένα ευρύτερο 
πλαίσιο ικανοτήτων που θα του παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ενδεχόμενη 
ενασχόλησή του με την τουριστική έρευνα ή την απασχόλησή του στη διοίκηση 
τουριστικών  και διαχείριση προορισμών. Θα μπορεί να συγκεντρώνει και να αναλύει 
πληροφορίες και δεδομένα και να προσεγγίζει με τρόπο ικανό θέματα διαχείρισης και 
σχεδιασμού τουριστικών προορισμών. 



Τοπική διακυβέρνηση και συμμετοχικές διαδικασίες 
 Διαχείριση τουριστικού προορισμού  

Μοντέλα  διοίκησης και διαχείρισης προορισμών  
 Μελέτες περίπτωσης τουριστικών προορισμών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο 
 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Παρουσιάσεις σε power point, ανάρτηση 
εκπαιδευτικού υλικού στο e-class, προβολή video 
για ανάπτυξη διαλόγου και συζήτησης  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
Ασκήσεις Εξάσκησης 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης  

16 

Αυτοτελής Μελέτη 70 
Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 
 Αξιολόγηση στην ελληνική γλώσσα 

 
 Αξιολόγηση με γραπτή τελική εξέταση 

(60%) 
 

 Αξιολόγηση με εργασία (40%) 
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