
 

Τίτλος Μαθήματος ΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήματος 

REST0305 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Θεωρητικό / Εργαστηριακό 

Επίπεδο Επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

2ο  Έτος, Γ΄ ή Δ΄ Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Μικαέλλα Πιτσιλλίδου 

ECTS 5 Lectures / Week  Labs / week 5 

Στόχος Μαθήματος 
Το μάθημα αυτό εισάγει τους σπουδαστές στις επαγγελματικές τεχνικές και 
γνώσεις που απαιτούνται για τη διεξαγωγή διαφόρων τύπων δεξιώσεων και 
κοινωνικών εκδηλώσεων. Το μάθημα καταπιάνεται με τα συστήματα, τις 
διάφορες τεχνικές και επαγγελματικές πτυχές που αφορούν τη ρύθμιση του 
χώρου και της τραπεζαρίας, τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, τις μεθόδους 
παράθεσης τροφίμων και ποτών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των 
πελατών. Επιπλέον, οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν 
και να οργανώσουν τη δική τους εκδήλωση ως ομάδα, κερδίζοντας 
περιεκτική εμπειρία σε δραστηριότητες διοργάνωσης δεξιώσεων και 
εκδηλώσεων σε ένα εστιατόριο, ξεκινώντας από την πρόταση και 
προγραμματισμό έως και την εκτέλεση και αξιολόγησή της. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Οι σπουδαστές/στριες θα είναι σε θέση να:  

 Σχεδιάζουν υπηρεσίες για συμπόσια και κοινωνικές εκδηλώσεις, 

 Οργανώνουν το χώρο, τη τραπεζαρία, τις οπτικοακουστικές 
υπηρεσίες και εφαρμόζουν διάφορες μεθόδους παράθεσης 
τροφίμων και ποτών,   

 Διεκπεραιώνουν διάφορα καθήκοντα που προκύπτουν από τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων, 

 Εφαρμόζουν ποιοτικά κριτήρια, τεχνικές πωλήσεων και μάρκετινγκ 
για την πώληση των  δεξιώσεων ή εκδηλώσεων σε εστιατόριο. 

Προαπαιτούμενα REST0205 Συναπαιτούμενα Δεν ισχύει 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Οργάνωση δεξιώσεων και εκδηλώσεων / στόχοι / αναφορές / πακέτα  
 Προϋπολογισμός 
 Ανάπτυξη Προγράμματος / Διαγράμματα Ροής 

Συμποσίου 
 Επιλογή Θέματος / Βιβλίο Κράτησης / Έντυπο Αίτησης / 

Διαδικασίες Κράτησης και Προσφοράς 
 Διαπραγμάτευση και Συμβάσεις / Κρατήσεις Εκδηλώσεων 
 Διαχείριση Κινδύνου 
 Ομιλητές και Ειδικές Εκδηλώσεις 
 Μάρκετινγκ και Μέσα Ενημέρωσης 
 Χορηγίες και Χρηματοδότηση. 

 



 
Εγκαταστάσεις / Οργάνωση Τραπεζαρίας ή Χώρου Εκδηλώσεων σε 
διαφορετικά σχήματα και θεματολογία / Εξοπλισμός / Σκεύη 

 Γάμος 
 Γενέθλια 
 Επέτειος 
 Βαπτίσεις 
 Αρραβώνες  
 Αποφοίτηση 
 Εκδηλώσεις Κοινωνικής Φύσης 
 Φιλανθρωπικά Γεγονότα. 

 
Διάφοροι Μέθοδοι-Τύποι Παράθεσης Τροφίμων και Ποτών και άλλων 
Υπηρεσιών. 
 
Οπτικοακουστική Τεχνολογία. 
 
Ομαδική Εργασία και Δημιουργικότητα. 
 
Επαγγελματική Εικόνα 
 
Τεχνικές Επικοινωνίας 
 
Τεχνικές Γλώσσας του Σώματος 
 
Απαιτούμενα Υλικά: Προβλεπόμενη πλήρης στολή (σιδερωμένη και καθαρή) 
για το μάθημα της ημέρας, προβλεπόμενα παπούτσια, τιρμπουσόν, 2 στυλό 
και ένα μικρό σημειωματάριο για τις παραγγελίες του εδεσματολογίου. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Το διδακτικό προσωπικό επιλέγει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω 
μεθόδους διδασκαλίας για την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων του μαθήματος (χωρίς να περιορίζεται σε αυτές): διαλέξεις, 
επίδειξη, εργαστήριο, πρακτική εξάσκηση, συζήτηση, σχέδια δράσης, μικρο-
διδασκαλία, εξωσχολικές διδακτικές δραστηριότητες με τη μέθοδο του 
project, μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης, περιπτωσιολογικές μελέτες, 
συνθετικές εργασίες, διερευνητική μέθοδο, εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
παρουσιάσεις επισκεπτών, βιωματική μέθοδο στον χώρο εργασίας, 
εκμάθηση με πολυμέσα ηλεκτρονικής τεχνολογίας/ψηφιακές ικανότητες, 
συνεντεύξεις με ειδικούς. 

Βιβλιογραφία Siegel, Lenger, Stickler, Gutmayer, Μάρκος Αυλωνίτης. Εστιατορική τέχνη: 
Βασικές αρχές. Τσιτσιλώνης Α. 960-805-835-4. (Greek edition) 

The Culinary Institute of America. Remarkable Service. Wiley, ISBN-10: 
1118116879. 

Strianese, J., A., Strianese, P., P. Dining Room and Banquet Management. 
Cengage Learning, ISBN-10: 1418053694 

Αξιολόγηση 
Συμμετοχή / Παρουσία: 10% 
Εργασίες / Project (Ομάδα ή Ατομική): 0% - 50% 
Μεσοπρόθεσμη Εξέταση: 0% - 30% 
Τελική Εξέταση: 0% - 40% 

Γλώσσα Ελληνική 



 
 


