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 TOYΡΙΣΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 
 
Σν ηοςπιζηικό ή ηαξιδιυηικό γπαθείο είλαη κηα εκπνξηθή επηρείξεζε 
πνπ πνπιάεη ηνπξηζηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο (φπσο δηακνλή, κέζν 
κεηαθίλεζεο, εηζηηήξηα, θαγεηφ, δηαζθέδαζε θαη άιια) κέζα θαη έμσ 
απφ ηε ρψξα. 
Σο ηοςπιζηικό γπαθείο για ηον ηοςπιζμό είναι όηι  ο έμποπαρ για 
ηη βιομησανία. 
Σν θχξην εηζφδεκα γηα έλα ηνπξηζηηθφ γξαθείν είλαη νη «ππομήθειερ» 
πνπ παίξλεη απφ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο (γηα έθδνζε εηζηηεξίσλ) 
απφ ηα μελνδνρεία (γηα θξαηήζεηο δσκαηίσλ) απφ ηα εζηηαηφξηα θέληξα 
δηαζθέδαζεο  θαη άιια.΄ Οζν πην πνιινχο πειάηεο-ηνπξίζηεο ζηέιλεη 
ζε έλα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ηφζν πεξηζζφηεξεο πξνκήζεηεο θεξδίδεη. 
Γηα παξάδεηγκα απφ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο παίξλεη 7%-10%,απφ 
ηα μελνδνρεία 8%-25%, απφ ηα θξνπαδηεξφπινηα 15%-50%. 
 
 

 

 
 
 
 
 ΒΟΤΡΚΟΤ Μ. 
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ΑΚΗΔΙ 
 

 

 
 

1. Να δηαβάζεηε θαιά ην κάζεκα 
2. Γξάςηε ηη πνπιάεη έλα ηνπξηζηηθφ γξαθείν. 

      
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
3.Δίλαη ζεκαληηθφο ν ξφινο ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ γηα ηνλ 
ηνπξηζκφ; 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
4.Πνην είλαη ην θχξην εηζφδεκά ηνπ; 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ΒΟΤΡΚΟΤ Μ. 
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Oι επγαζίερ ηος ηοςπιζηικού γπαθείος 
 

 
 
 
Οη θπξηφηεξεο εξγαζίεο ελφο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ ζχκθσλα κε ην 
λφκν είλαη: 
◙Γεκηνπξγεί θαη εθηειεί αηνκηθά ή νκαδηθά πξνγξάκκαηα εθδξνκψλ 
κέζα θαη έμσ απφ ηε ρψξα. 
◙Μεζνιαβεί θαη εμαζθαιίδεη  ηελ ελνηθίαζε μελνδνρείνπ, ην θαγεηφ, 
ηελ ςπραγσγία θαη ην κέζνλ κεηαθίλεζεο. 
◙Μεζνιαβεί γηα ηελ έθδνζε εηζηηεξίσλ θάζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 
◙Μεζνιαβεί γηα ηελ νξγάλσζε ζπλεδξίσλ.   
◙Παξαιακβάλεη θαη κεηαθέξεη ηηο απνζθεπέο ησλ πειαηψλ. 
◙Πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ππεξεζίεο μελαγψλ, δηεξκελέσλ, 
αληαιιαγήο ζπλαιιάγκαηνο θαη άιια. 
◙ΠξνζθέξεΙ θάζε είδνπο πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ, φπσο 
πξνζθνξέο ,θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο , αμηνζέαηα θαη άιια. 
 
 
 

 
 
 
 ΒΟΤΡΚΟΤ Μ. 
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ΑΚΗΔΙ 
 

 
 

1.Να δηαβάζεηε θαιά ην κάζεκα 
 

2.Βξείηε ηηο εξγαζίεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ ζην παξαθάησ 
θξππηφιεμν: 

 

Ν Δ  Τ Ν Δ Γ Ρ Ι Α 

Ξ Δ Ν Α Γ Η  Η Φ Δ 

Ξ Ι Φ  Φ Φ Α Μ Η Κ 

Β  Χ Α Δ Η Ν Δ Ν Γ 

Γ Ι Α Μ Ο Ν Η Σ Ν Ρ 

 Σ Ρ Β Γ Γ Σ Α Μ Ο 

Υ Η Φ Β Γ Χ Θ Κ Μ Μ 

Κ Ρ Α Σ Η  Δ Ι  Δ 

Σα Ι Γ Ξ Ξ Σ Σα Ν   

Χ Α Η Γ Ξ Μ Φ Η Φ Γ 

Η Η Σ Η Γ Γ Γ  Γ Φ 

Α Π Ο  Κ Δ Τ Η Γ Γ 

 
 
 
 ΒΟΤΡΚΟΤ Μ. 
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Άδεια Λειηοςπγίαρ Σοςπιζηικού Γπαθείος. 
 

Γηα λα αλνίμεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη έλα Σνπξηζηηθφ Γξαθείν ρξεηάδεηαη 

άδεια και ειδικό ζήμα  απφ ηνλ Διιεληθφ 
Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ.(ΔΟΣ). 
χκθσλα κε ην λφκν, γηα λα δνζεί ην εηδηθφ ζήκα ζε έλα ηνπξηζηηθφ 
γξαθείν πξέπεη λα ππάξρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο γη’ απηφλ πνπ 
ελδηαθέξεηαη: 
 
►Απνιπηήξην Λπθείνπ 
► Σίηινο μέλεο γιψζζαο ρψξαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
►Αληίγξαθν Λεπθνχ πνηληθνχ Μεηξψνπ 
►Γξαθείν 20 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ηνπιάρηζηνλ 
►Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 
►Παξάβνια ππέξ ΔΟΣ  θαη άιια 
Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία ειέγρνληαη απφ ηνλ ΔΟΣ. ε πεξίπησζε πνπ 
δελ ππαθνχνπλ ζηνπο θαλνληζκνχο ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκα θαη 
αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα έμη κήλεο. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ΒΟΤΡΚΟΤ Μ. 
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ΑΚΗΔΙ 
 

 
 

1.Να διαβάζεηε καλά ηο μάθημα 
2.Μποπεί να ανοίξει όποιορ θέλει Σοςπιζηικό Γπαθείο; 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

3.ςμπληπώζηε ηα κενά: 
 

 
 

 
Γηα λα αλνίμεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη έλα Σνπξηζηηθφ Γξαθείν ρξεηάδεηαη 
………………..και ………………  ζήμα απφ ηνλ Δ…………………. 
Ο……………….. Σ……………….. .(ΔΟΣ). 
Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία ειέγρνληαη απφ ηνλ…………………. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππαθνχνπλ ζηνπο θαλνληζκνχο 
………………………..κε πξφζηηκα θαη αθαίξεζε ηεο 
……………ιεηηνπξγίαο γηα …………. κήλεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             ΒΟΤΡΚΟΤ Μ. 
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ΟΙ ΣΤΠΟΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΓΡΑΦΔΙΩΝ 
 

 

χκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηα ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία 
ρσξίδνληαη ζε: 

Ππακτοπεία εσωτεπικού τουπισμού. Γηλαδή οι 

δπαζηηπιόηηηέρ ηοςρ πεπιοπίζονηαι ζηο εζυηεπικό ηηρ σώπαρ. 

 Ππακτοπεία γενικού τουπισμού πος 

αζσολούνηαι με μεγάλο απιθμό ηοςπιζηών Δλλήνυν αλλά και 

ξένυν.  

Σα ππακηοπεία γενικού ηοςπιζμού συπίζονηαι ζε: 

γπαυεία εισεπχόμενου τουπισμού πος αζσολούνηαι με 

μεηακινήζειρ ξένυν ηοςπιζηών ππορ ηη σώπα 

γπαυεία εξεπχόμενου τουπισμού πος αζσολούνηαι με 

μεηακινήζειρ νηόπιυν ηοςπιζηών ζηο εξυηεπικό 

γπαυεία εισεπχόμενου  και εξεπχόμενου τουπισμού  
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 ΑΚΗΔΙ 
 
 

1.Να διαβάζεηε καλά ηο μάθημα 
 
2.υμπληπώστε τα κενά: 

 

χκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηα ηαμηδησηηθά 
πξαθηνξεία ρσξίδνληαη ζε: 
Ππακτοπεία  …………………………  τουπισμού και 

Ππακτοπεία …………………..  τουπισμού 
 
Σα ππακηοπεία γενικού ηοςπιζμού συπίζονηαι ζε: 

γπαυεία………………………. τουπισμού πος 

αζσολούνηαι με μεηακινήζειρ ξένυν ηοςπιζηών ππορ ηη 

σώπα 

γπαυεία ……………………… τουπισμού πος 

αζσολούνηαι με μεηακινήζειρ νηόπιυν ηοςπιζηών ζηο 

εξυηεπικό 

γπαυεία ………………………….. και 

…………………….. τουπισμού  
 
 
 
                                                                                             ΒΟΤΡΚΟΤ Μ. 
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ΓΡΑΦΔΙΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΜΟΡΦΧΝ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ  ηα Σνπξηζηηθά Γξαθεία πνπ 
πξνζθέξνπλ «πξντφληα» πνπ πεξηιακβάλνπλ ειδικέρ ςπηπεζίερ θαη 
μεθεχγνπλ απφ ηα θιαζζηθά ηνπξηζηηθά παθέηα. Έηζη ηθαλνπνηνχλ ηελ 
αλάγθε πνιιψλ ηνπξηζηψλ λα μεθχγνπλ απφ ηηο θαζηεξσκέλεο 
δηαθνπέο θαη λα ζπλδέζνπλ ηελ επίζθεςή ηνπο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη κε ηε δσή ζηε θχζε, ηελ 
πεξηήγεζε, ηηο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ εθπαίδεπζε.  
Υαξαθηεξίδνληαη δε ζαλ λέεο κνξθέο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Οη 
ελαιιαθηηθέο απηέο κνξθέο ηνπξηζκνχ εληζρχζεθαλ απφ ηα γξαθεία 
Σνπξηζκνχ γηαηί κεγαιψλεη ε ηνπξηζηηθή πεξίνδνο θαη έηζη απμάλνπλ 
θαη  ηα έζνδά ηνπο . 

 

Οη πην γλσζηέο θαη δηαδεδνκέλεο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 
είλαη: 
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ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ Α΄ ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2012-2013 
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΑΘΗΣΗ:…………… …………………………. …. 

ΔΚΠ/ΚΟ: ΒΟΤΡΚΟΤ ΜΑΡΙΑ 

1Γπάτηε ηι ποςλάει ένα ηοςπιζηικό γπαθείο  και ποιο είναι ηο 
κύπιο ειζόδημά ηος. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2.ςμπληπώζηε ηα κενά: 
Γηα λα αλνίμεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη έλα Σνπξηζηηθφ Γξαθείν ρξεηάδεηαη 
………………..και ………………  ζήμα απφ ηνλ Δ…………………. 
Ο……………….. Σ……………….. .(ΔΟΣ). 
Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία ειέγρνληαη απφ ηνλ…………………. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππαθνχνπλ ζηνπο θαλνληζκνχο 
………………………..κε πξφζηηκα θαη αθαίξεζε ηεο 
……………ιεηηνπξγίαο γηα …………. κήλεο. 
3.υμπληπώστε τα κενά: 

χκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηα ηαμηδησηηθά 
πξαθηνξεία ρσξίδνληαη ζε: 
Ππακτοπεία  …………………………  τουπισμού και 

Ππακτοπεία …………………..  τουπισμού 
4.Κςκλώζηε ηιρ κςπιόηεπερ επγαζίερ ενόρ ηοςπιζηικού γπαθείος . 
◙Γεκηνπξγεί θαη εθηειεί αηνκηθά ή νκαδηθά πξνγξάκκαηα εθδξνκψλ 
κέζα θαη έμσ απφ ηε ρψξα. 
◙Πξνζθέξεη δσξεάλ δηαθνπέο ζηνπο ηνπξίζηεο 

◙Μεζνιαβεί γηα ηελ έθδνζε εηζηηεξίσλ θάζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 
◙Παξαιακβάλεη θαη κεηαθέξεη ηηο απνζθεπέο ησλ πειαηψλ. 
◙Πξνζιακβάλεη μελνδνρνυπαιιήινπο. 
◙Μεζνιαβεί θαη εμαζθαιίδεη  ηελ ελνηθίαζε μελνδνρείνπ, ην θαγεηφ, 
ηελ ςπραγσγία θαη ην κέζνλ κεηαθίλεζεο. 
◙Μεηαθέξεη ηα έπηπια ησλ εθδξνκέσλ 
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Ο ΣΟΤΡΙΜΟ  ΠΔΡΙΗΓΗΗ 

 
’ αςηή ηη μοπθή ηοςπιζμού ο ηοςπίζηαρ μεηακινείηαι ζςνέσεια 
από ηο ένα μέπορ ζηο άλλο ,ζε μια ή και ζε πιο πολλέρ σώπερ. 
Ο ρξφλνο πνπ κέλεη ν ηνπξίζηαο πειάηεο ζε έλα ηφπν  θαη ζε έλα 
μελνδνρείν είλαη κηθξφο θαη ε κεηαθίλεζή ηνπ γίλεηαη ζπλήζσο με 

ηοςπιζηικά λευθοπεία.  
Σν Σνπξηζηηθφ Γξαθείν ζπκκεηέρεη πεξηζζφηεξν  ζην λα νξγαλψζεη 
θαη λα θάλεη έλα ηέηνην ηαμίδη κε πνιινχο πξννξηζκνχο απφ φηη έλα 
απιφ ηαμίδη. 
 

 

Ο ΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

 
Δίναι μια μοπθή ηοςπιζμού, ζηην οποία οι ηοςπίζηερ έσοςν ζαν 
κύπιο ζκοπό ηην εκπαίδεςζη και ηη μόπθυζη 
 Έηζη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζνπλ ηελ εθπαίδεπζε κε 
ςπραγσγηθέο θαη άιιεο κνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο επηζθέςεηο 
ηζηνξηθψλ κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ζεαηξηθέο 
παξαζηάζεηο, ζεκηλάξηα, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη άιια. 
Δδψ ν ξφινο ηνπ Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ είλαη ε δηαθήκηζε θαη ε 
πξνβνιή ηέηνησλ εθδειψζεσλ θαη ε θξάηεζε εηζηηεξίσλ. 
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ΑΚΗΔΙ 
 

 

 

1.Να διαβάζεηε καλά ηο μάθημα 
2. ςμπληπώζηε ηα κενά: 
 

ηνλ ηνπξηζκφ πεξηήγεζεο ν ηνπξίζηαο κέλεη ζηνλ ίδην 
ηφπν. 

 ηνλ ηνπξηζκφ πεξηήγεζεο ν ηνπξίζηαο κεηαθηλείηαη 
ζπλερψο. 
 

 ηνλ ηνπξηζκφ πεξηήγεζεο ν ηνπξίζηαο κεηαθηλείηαη   
ζπλήζσο κε ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία. 
 

 ηνλ ηνπξηζκφ πεξηήγεζεο   ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν 
νξγαλψλεη πην εχθνια ην ηαμίδη απφ φηη ζηνλ θιαζζηθφ ηνπξηζκφ. 
 

 

ην κνξθσηηθφ ηνπξηζκφ νη ηνπξίζηεο έρνπλ ζαλ θχξην 
ζθνπφ ηε κφξθσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε. 
                                                                                               
 
ΒΟΤΡΚΟΤ  Μ 
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Ο  ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

 
Δίλαη γλσζηφ φηη  φηαλ κηα νηθνγέλεηα έρεη παηδηά  πξέπεη λα δηαιέμεη  
ηφζν ηνλ  ηφπν  δηαθνπψλ φζν θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα 
πξαγµαηνπνηεζνχλ απηέο.  
 Σα Σνπξηζηηθά Γξαθεία γλσξίδνπλ φηη φηαλ ηνπξηζηηθά παθέηα  
πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά είλαη πξνζηηά  ζηηο νη- 
θνγέλεηεο, ηφηε απηέο ηαμηδεχνπλ ζπλήζσο µε ηα παηδηά ηνπο.  
Δπίζεο, πξνζθέξνπλ δηάθνξεο εθπηψζεηο ζηα παηδηά ησλ νηθν- 
γελεηψλ  φπσο  γηα παξάδεηγµα ζηα µεηαθνξηθά µέζα πνπ 
ρξεζηµνπνηνχλ γηα ηε µεηαθίλεζή ηνπο φζν θαη ζηα μελνδνρεία. 
Η αλάπηπμε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπξηζκνχ έρεη ζρέζε κε ηελ 
δεκηνπξγία  «πάξθσλ αλαςπρήο»  φπσο ε Νηίζλευιαλη  θαη «πάξθα 
λεξνχ» γνπφηεξιαλη. 
 

 
 
 
ΒΟΤΡΚΟΤ  Μ 
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Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

 

 
 

 

Η ηάζη πος ςπάπσει ζήµεπα για πεπιζζόηεπα και µακπύηεπα  

ηαξίδια επηπέαζε και ηην ηπίηη ηλικία πος ζςνήθυρ διαθέηει και 

ηον ελεύθεπο σπόνο,και  και ζηαθεπό ειζόδηµα,(ζύνηαξη) και 

µεγάλη επιθςµία για  ηα ηαξίδια  

. Η ηπίηη ηλικία κινείηαι ζςνήθυρ ηοςπιζηικά  μέζα ζηη σώπα ή 

ζε σώπερ κονηινέρ και κςπίυρ ζε αςηέρ πος ζςνοπεύοςν µε ηη 

σώπα ηοςρ και ζςνδέεηαι  ζςνήθυρ με ηον κοινυνικό ηοςπιζμό 

και ηον ηοςπιζμό ςγείαρ. 

Γι αςηό ηα Σοςπιζηικά Γπαθεία ζςνδςάζοςν γι αςηή ηην 

καηηγοπία ηοςπιζηών  ηιρ επιδοηήζειρ ηος κοινυνικού 

ηοςπιζμού για κάλςτη λοςηποθεπαπιών και άλλυν  

  
 

 

 

 
ΒΟΤΡΚΟΤ  Μ 
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Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Η ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ 
 

 

 
 Η ανάπηςξη ηοςπιζμού για Α.Μ.Ε.Α.  μποπεί να γίνει μόνο αν 
ςπάπσοςν κάποιερ διεςκολύνζειρ ζηα μεηαθοπικά μέζα, ζηα 
ξενοδοσεία, ζηοςρ κοινόσπηζηοςρ σώποςρ και αλλού, όπωρ πάμπερ, 
αζανζέπ και ειδικόρ εξοπλιζμόρ ζηα δωμάηια. 
Τα  ηοςπιζηικά  πακέηα ππέπει να ικανοποιούν ηιρ δικέρ ηοςρ 
ηοςπιζηικέρ ανάγκερ και ενδιαθέπονηα. 
 

 
  

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 
 

 
 

Αςηόρ  ο ηοςπιζμόρ αθοπά όλοςρ εκείνοςρ πος μεηακινούνηαι για 
επαγγελμαηικούρ λόγοςρ  όπωρ για ζςνέδπια (ζςνεδπιακόρ ηοςπιζμόρ) 
για εκθέζειρ (ηοςπιζμόρ εκθέζεων) και άλλα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΟΥΡΚΟΥ   
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