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Πνευματικά Δικαιώματα  

Το παρόν έγγραφο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Vellum Global Educational 

Services και όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα από την Ελ-

ληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του σχετικού εγγράφου, είτε μέρους είτε όλου, χωρίς 

την έγγραφη έγκριση της Vellum Global Educational Services. Η διάθεσή του επιτρέ-

πεται μόνο ως αυτούσιου και για ενημερωτικούς σκοπούς. 

 

 

Αποκήρυξη Ευθυνών  

H Vellum Global Educational Services προετοιμάζοντας το παρόν σχήμα πιστοποίη-

σης και διενεργώντας συστηματικούς ελέγχους ώστε να καλύπτει την εγκυρότητα του 

περιεχόμενού του, καμία ευθύνη δεν φέρει για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την 

χρήση του παρόντος είτε κατά τμήμα είτε κατά όλο.  

Το περιεχόμενο του παρόντος  είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή καταργηθεί όποτε 

κριθεί απαραίτητο, και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.  

 

 

Εξεταστέα Ύλη  

Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται στο δικτυακό τόπο της Vellum Global Educational 

Services, www.vellum.org.gr, ο οποίος είναι και ο μόνος που αναγνωρίζεται από 

την εταιρεία ως σημείο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
1.1 Πιστοποίηση «Υπάλληλου Υποδοχής Ξενοδοχείου».  

 

     Ο τουρισμός υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει τουλάχιστον 220.000 θέσεις 

εργασίας -τις περισσότερες από κάθε άλλο κλάδο- μέσα στην επόμενη 10ετία 

(έρευνα ΣΕΒ - McKinsey). To αρνητικό στοιχείο της «εποχικότητας» υπάρχουν 

πιθανότητες να ξεπεραστεί, καθώς βασικός στόχος της ακολουθούμενης πολιτικής 

είναι να διευρυνθεί η σεζόν και να διαφοροποιηθεί το προϊόν (ιατρικός, θρησκευτικός 

τουρισμός, αγροτουρισμός κ.λ.π).  

     Η ανάπτυξη έχει ήδη ξεκινήσει σε έναν κλάδο ο οποίος είναι «εντάσεως 

εργασίας». Δηλαδή, όσο αυξάνει η ζήτηση για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, τόσο 

περισσότερες είναι και οι θέσεις που δημιουργούνται. 

     Ο κομβικός ρόλος του Στελέχους στον χώρο της υποδοχής στον ευρύτερο τομέα 

της φιλοξενίας, είναι αυτός που θα καθορίσει την πρώτη εντύπωση του πελάτη για τις 

υπηρεσίες που θα απολαύσει. Είναι το καλωσόρισμα, η ενίσχυση του αισθήματος της 

ικανοποίησης των πελατών, η «βιτρίνα « της εταιρείας. Και είναι δεδομένο πόσο 

δύσκολα αλλάζει η πρώτη εντύπωση ! 

     Το πιστοποιητικό «Certified Front Office Agent» της Vellum, στοχεύει όχι απλά 

στην πιστοποίηση των απαραίτητων εργασιών για την υποδοχή των πελατών σε 

κάποιο τουριστικό κατάλυμα, αλλά στην πλήρη ενημέρωση, εξοικείωση και 

προσομοίωση των καθημερινών εργασιών που έχει να διαχειριστεί το Στέλεχος 

σ΄αυτή τη θέση.  

     Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού «Certified Front Office Agent» της Vellum, θα 

είναι σε θέση: 

� Να γνωρίζουν τη θεωρία που αφορά στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

� Να διακρίνουν  τα είδη των επιχειρήσεων, των παροχών, των συνεργασιών. 

� Να περιγράφουν τις εργασίες των υπαλλήλων της υποδοχής.  

� Να ερμηνεύουν τη νομοθεσία που αφορά στο θέμα σχέσεων ξενοδόχων πε-

λατών.  

� Να εφαρμόζουν στις ξενοδοχειακές μονάδες τα συστήματα λειτουργίας της 

Υποδοχής. 

� Να σχεδιάζουν την πολιτική κρατήσεων- πωλήσεων. 

� Να υλοποιούν τις απαραίτητες σε κάθε στάδιο εξυπηρέτησης διαδικασίες. 

� Να υιοθετήσουν  την τουριστική συνείδηση και τη σημασία της άρτιας εξυπη-

ρέτησης. 
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� Να  προτιμούν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις τη χρήση των συστημάτων και διαδικασιών που αφορούν στην 

εξυπηρέτηση των πελατών.  

� Να υποστηρίξουν τη σημαντικότητα του τμήματος της Υποδοχής στην λει-

τουργία των ξενοδοχειακών μονάδων. 

 
     Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για όσους 

θέλουν να εργαστούν, στο πιο νευραλγικό τμήμα ενός ξενοδοχείου, που δεν είναι άλ-

λο από το τμήμα της Υποδοχής. 

     Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης του Πι-

στοποιητικού είναι:  

• η κατοχή τουλάχιστον απολυτηρίου λυκείου ή τίτλου ανώτερης εκπαιδευτικής 

βαθμίδας,  

• η καλή γνώση μιας επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

• η γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (επεξεργασία κειμένου, υπολο-

γιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου, χρήση Η/Υ και διαχείρισης αρχείων). 

     Η παρούσα Πιστοποίηση εξετάζει τις βασικές δεξιότητες και τα εφόδια τα οποία 

οφείλει να κατέχει ο υποψήφιος ώστε να εκτελεί απρόσκοπτα τα καθήκοντα που α-

πορρέουν από την ενασχόληση του σε αντίστοιχα τμήματα υποδοχής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
 
2.1 Σκοπός 

Σκοπός του πιστοποιητικού είναι να αξιολογήσει τις γνώσεις ενός υποψηφίου σε βα-

σικές έννοιες της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, των τουριστικών καταλυμάτων και των 

διακρίσεων αυτών, της οργάνωσης του τμήματος της υποδοχής, του κανονισμού που 

εφαρμόζεται, των λειτουργιών του τμήματος της υποδοχής, καθώς και τις ενέργειες 

του τμήματος κρατήσεων – πωλήσεων, όπως και τις αντίστοιχες εργασίες της Υπο-

δοχής, καθώς και τη χρήση προγραμμάτων PMS. 

Κινείται σε δύο βασικά πλαίσια: το θεωρητικό και το πρακτικό. 

� Το θεωρητικό καλύπτει τη βασικές αρχές που αφορούν στην ξενοδο-

χειακή βιομηχανία, στην οργάνωση και στη λειτουργία του τμήματος της 

Υποδοχής. 
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� Το πρακτικό, μέσα από μελέτες περίπτωσης, παρουσίαση του χειρό-

γραφου συστήματος και παράλληλη παρουσίαση σε προγράμματα PMS 

(πρόγραμμα Alexandros της εταιρείας Sunsoft)  

 

2.2 Ομάδα στόχος 

     Το πιστοποιητικό “Certified Front Office Agent” αφορά όλους τους εργαζόμε-

νους στον κλάδο του Τουρισμού και σε όσους θέλουν να εργαστούν στον κλάδο του 

Τουρισμού. 

     Είναι ιδανικό για ιδιοκτήτες μικρών και μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων και κα-

ταλυμάτων, αυτοαπασχολούμενους στον τουριστικό τομέα και εργαζόμενους ή δυνη-

τικά εργαζόμενους στον τομέα της υποδοχής, της οργάνωσης, των κρατήσεων και 

της εξυπηρέτησης πελατών τουριστικών επιχειρήσεων. 

 

2.3 Δομή του Πιστοποιητικού 

     Tο πιστοποιητικό είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιολογεί τις δεξιότητες των υ-

ποψηφίων στα παρακάτω αντικείμενα: 

• Η Ξενοδοχειακή Βιομηχανία  

• Τουριστικά Καταλύματα και Διακρίσεις Τουριστικών Καταλυμάτων 

• Η Οργάνωση του Τμήματος Υποδοχής 

• Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών αυτών 

• Λειτουργίες Υποδοχής 

• Κρατήσεις - Πωλήσεις 

• Εργασίες Υποδοχής 

     Στα πλαίσια της εξέτασης ο υποψήφιος καλείται να εξεταστεί σε 30 (τριάντα) κλει-

στές ερωτήσεις (πολλαπλών επιλογών), σε χρονική διάρκεια 45 λεπτών, ενώ το πο-

σοστό επιτυχίας της εξεταστικής διαδικασίας έχει οριστεί σε 70%.  

     Στις περιπτώσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ορι-

σμένες από τις οποίες αναφέρονται και στο Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α), η εξέτα-

ση διεξάγεται κατά περίπτωση όπως περιγράφεται πιο κάτω. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο υποψήφιος: 

1. Να ενημερώσει έγκαιρα το εξεταστικό κέντρο, για να προβεί στις απαραίτητες ε-

νέργειες ως προς τον ειδικό εξοπλισμό που ίσως χρειαστεί να προμηθευτεί, για τον 

δεύτερο επιτηρητή που θα πρέπει να ορισθεί, καθώς και για την εύρεση ή τον ορισμό 



                      Syllabus Έκδοση 1.0 –  
                      Πιστοποιημένος Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου 
                      Certified Front Office Agent 
 
 
 
 

 
Vellum Global Educational Services                                                                Σελίδα 6 από 12 

του κατάλληλου ατόμου που θα λειτουργήσει ως βοηθός/γραφέας, ο οποίος δεν θα 

πρέπει να είναι ο καθηγητής του τμήματος. 

2. Να προσκομίσει βεβαίωση που χορηγείται με γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτρο-

πής ή από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή από το αναγνωρισμένο από το Υπουργείο 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, στην ο-

ποία πρέπει να αναγράφεται η πάθηση.  

Συγκεκριμένα οι εξεταζόμενοι: 

Α.1 που έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμ-

βλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%, ή  

Α.2 έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται 

με τα άνω άκρα, ή  

Α.3 πάσχουν από σπαστικότατα των άνω άκρων, ή 

Α.4 πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά 

αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, ή  

Α.5 παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσα-

ριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθρογραφία και 

Α.6 παρουσιάζουν το φάσμα αυτισμού, 

εξετάζονται σε ξεχωριστή αίθουσα με τη βοήθεια βοηθού/γραφέα. Ο βοηθός γραφέας 

διαβάζει τις ερωτήσεις και πληκτρολογεί τις απαντήσεις του εξεταζόμενου. 

Στους μαθητές των περιπτώσεων Α.1 έως Α.6 παρέχεται επιπλέον χρόνος εξέτασης 

30 λεπτών και αν χρειαστεί μικρό διάλειμμα. 

Για τους μαθητές της περίπτωσης Α.1 αν δεν υπάρχει εγκατεστημένο ειδικό λογισμι-

κό (Screen magnification software) τότε μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίσης από 

τα Βοηθήματα των Windows τον Μεγεθυντικό φακό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

 

Ενότητα 1η: Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 

Στην εισαγωγική αυτή ενότητα θα εξεταστούν βασικές έννοιες, όπως το Τουριστικό 

Σύστημα, στο οποίο εντάσσεται η Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, βασικά στατιστικά στοι-

χεία, η ιστορία των ξενοδοχείων. Συγκεκριμένα: 

 

Αντικείμενα αξιολόγησης Γνώσεις/ δεξιότητες/ Ικανότητες 

Το Τουριστικό Σύστημα � Τι είναι και από τι αποτελείται το τουριστικό 

σύστημα. 

Ελλάδα – Στατιστικά στοιχεία � Βασικά στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής 

Τουριστικής αγοράς. 

ΞΕΕ (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος � Ποιος είναι ο συγκεκριμένος φορέας και 

ποιες οι δράσεις του. 

Η ιστορία των ξενοδοχείων � Η ιστορική εξέλιξη των ξενοδοχείων από την 

αρχαιότητα, έως σήμερα. 

 
 
Ενότητα 2η: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑ-
ΤΑΛΥΜΑΤΩΝ  
 
Σε αυτή την ενότητα αναφέρονται οι διακρίσεις των τουριστικών καταλυμάτων, σύμ-
φωνα με τη νομοθεσία, η κατάταξη αυτών, καθώς και το καθεστώς ιδιοκτησίας που 
συναντάται στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Συγκεκριμένα: 
 
Αντικείμενα αξιολόγησης Γνώσεις/ δεξιότητες/ Ικανότητες 

Τουριστικό κατάλυμα � Τον ορισμό του τουριστικού καταλύματος και 

τις διακρίσεις του. 

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα � Ποια είναι τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύ-

ματα. 

Τα Κύρια Ξενοδοχειακά καταλύματα � Ποια είναι τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύμα-

τα. 

Ξενοδοχεία � Ορισμός ξενοδοχείων.  

Κατάταξη ξενοδοχείων � Συστήματα κατάταξης ξενοδοχείων. 

Νέες μορφές τουριστικών  καταλυμάτων � Boutique ξενοδοχεία και προϋποθέσεις. 

Καθεστώς ιδιοκτησίας � Σύμβαση μάνατζμεντ (management contract) 

� Δικαιοχρησία (franchise) 

� Κοινοπραξία (consortia) 
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Ενότητα 3η: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
 
Η συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται αρχικά στα τμήματα ενός ξενοδοχείου, αναλύο-

ντας πιο ειδικά το τμήμα της υποδοχής, τα χαρακτηριστικά των υπαλλήλων του και το 

προσωπικό που απασχολείται σε αυτό. Ολοκληρώνεται με συμβουλές που μπορούν 

να βοηθήσουν τους εργαζομένους στην παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης. 

 
Αντικείμενα αξιολόγησης Γνώσεις/ δεξιότητες/ Ικανότητες 

Τα τμήματα του ξενοδοχείου � Τομέας  Δωματίων (Rooms Division) 

� Επισιτιστικός  Τομέα (Food and Beverage ή πιο σύ-

ντομα F&B)  

� Υπόλοιπα τμήματα 

Το τμήμα της Υποδοχής � Διαχωρισμός των καθηκόντων και τμημάτων: Κρατή-

σεων, Υποδοχής πελατών, Τηλεφωνικού κέντρου, 

Θυρωρείου (concierge), Τήρησης λογαριασμών πε-

λατών (main courante), Ταμείου, Guest relations. 

Χαρακτηριστικά υπαλλήλων τμήματος � Βασικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να διαθέ-

τουν οι υπάλληλοι της υποδοχής. 

Το προσωπικό του τμήματος της Υπο-

δοχής 

� Αναλυτική παρουσίαση των υπαλλήλων του τμήμα-

τος και των καθηκόντων-αρμοδιοτήτων τους. 

Συμβουλές � Συμβουλές για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελα-

τών από τους υπαλλήλους της υποδοχής και των 

υπολοίπων τμημάτων του ξενοδοχείου. 

 
 
Ενότητα 4η: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ 
Σε αυτή την ενότητα αναλύεται ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις ξενοδόχων και 

Πελατών αυτών και καλούνται οι συμμετέχοντες μέσα από μελέτες περιπτώσεις να 

τον εφαρμόσουν. Συγκεκριμένα. 

 

Αντικείμενα αξιολόγησης Γνώσεις/ δεξιότητες/ Ικανότητες 

Κανονισμός Ξενοδόχων και Πελατών αυτών � Ανάλυση και εφαρμογή του κανονισμού, 
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 
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Ενότητα 5η: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
 
Μία πολύ σημαντική ενότητα, καθώς σε αυτή παρουσιάζονται, παράλληλα, οι λει-

τουργίες του τμήματος της υποδοχής, μέσα από το  χειρόγραφο και αυτοματοποιη-

μένο σύστημα λειτουργίας της υποδοχής. Σε αυτή την ενότητα οι συμμετέχοντες κα-

λούνται να κατανοήσουν όλες τις λειτουργίες του τμήματος, γνωρίζοντας τις παροχές 

ενός ξενοδοχείου, όπως δωμάτια και τύποι αυτών. Συγκεκριμένα: 

 

Αντικείμενα αξιολόγησης Γνώσεις/ δεξιότητες/ Ικανότητες 

Συστήματα και έντυπα υποδοχής � Γνώση και  χρήση των συστημάτων και 

των εντύπων της υποδοχής. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ALEXAN-

DROS 

� Βασικές εντολές και περιβάλλον εργα-

σίας 

Δωμάτια � Διακρίσεις δωματίων ανάλογα με: 

� Αριθμό ατόμων 

� Ανέσεις και πολυτέλεια 

� Θέση που βρίσκονται και ιδιαίτερα χα-

ρακτηριστικά τους 

Κατάσταση δωματίων και πλάνο RECEP-

TION 

� Γνώση της  ορολογίας σχετικά με την 

κατάσταση των δωματίων του ξενοδο-

χείου και απεικόνιση αυτών στο πλάνο 

της Υποδοχής. 

Χειρόγραφο  πλάνο � Χρήση και παρουσίαση του χειρόγρα-

φου πλάνου Reception 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-

ΜΑΤΟΣ ALEXANDROS 

� Παραμετροποίηση 

� Τύποι Δωματίων 

� Καταχώρηση Δωματίων 

� Παρουσίαση εγγραφών 

 
Ενότητα 6η: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
 
Μία από τις βασικότερες λειτουργίες του τμήματος είναι οι κρατήσεις – πωλήσεις, οι 

οποίες αναλύονται στην συγκεκριμένη ενότητα, τόσο μέσω του χειρόγραφου όσο και 

του αυτοματοποιημένου συστήματος. Στο θεωρητικό κομμάτι γίνεται αναφορά  στα 

είδη πελατών, των τρόπων κράτησης, των ειδών κρατήσεων, της τιμολογιακής πολι-

τικής, των κρατήσεων με τη σύναψη συμβολαίων και της πολιτικής Overbooking.  Στο 

πρακτικό κομμάτι όλα τα παραπάνω καταχωρούνται στο πρόγραμμα front office Ale-

xandros. Συγκεκριμένα: 

 

Αντικείμενα αξιολόγησης Γνώσεις/ δεξιότητες/ Ικανότητες 

Πωλήσεις δωματίων � Πολίτική και στόχος τμήματος πωλήσεων, αρμοδιό-
τητες, απαραίτητα στοιχεία πωλήσεων, extra, facili-
ties, amenities, παροχές 

Είδη πελατών και τρόποι κράτησης 
 

� Μεμονωμένοι και πρακτορειακοί πελάτες. 
� Passants –walk  in πελάτες. 
� Βασικοί τρόποι πραγματοποίησης μιας κράτησης. 

Είδη κρατήσεων � Εγγυημένες και μη εγγυημένες κρατήσεις 
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Τιμές � Τιμολογιακή πολιτική ξενοδοχείων 
� Τιμή Πόρτας, εμπορικές τιμές, ειδικές εταιρικές τι-

μές, οικογενειακή τιμή, τιμές γκρουπ, εκπτωτικές τι-
μές, τιμές για συγκεκριμένες αγορές. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ALEXANDROS 

� Πωλήσεις 
� Καταχώρηση Τιμοκαταλόγων 

Όροι κρατήσεων –arrangement � Τι περιλαμβάνεται στην τιμή του ενοικίου – όροι 
συμφωνίας (RR, BB, HB, FB, AI) 

Κρατήσεις με Συμβόλαια και Πολιτική 
Overbooking. 

� Συμβόλαιο Allotment, Συμβόλαιο Guarantee, Συμ-
βόλαιο On Request. 

� Τι είναι το overbooking και τρόποι αντιμετώπισης. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ALEXANDROS 

� Καταχώρηση Πρακτορείου 
� Καταχώρηση συνεργασίας με πρακτορείο  
� Καταχώρηση συμβολαίου Πρακτορείου 
� Καταχώρηση τιμοκαταλόγου με συμβόλαιο και τιμές 

πρακτορειακές  
� Ανακεφαλαίωση εντολών Πωλήσεων  

Διαδικασίες και έντυπα κρατήσεων � Τι περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη διαδικασία κρα-
τήσεων και ποια έντυπα χρησιμοποιούνται από το 
τμήμα κρατήσεων. 

Κράτηση Group & Voucher � Διαδικασία μαζικής κράτησης και έντυπα 

Αλλά χρήσιμα έντυπα κρατήσεων � Group order, waiting list, forecast, booking position. 

Προβλήματα κρατήσεων και επίλυση � Παρουσίαση ενδεικτικών προβλημάτων κατά την 
κράτηση και τρόποι επίλυσης ή αποφυγής αυτών. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ALEXANDROS 

� Εισαγωγή στις κρατήσεις. 
� Μεμονωμένη κράτηση. 
� Κράτηση με καταχώρηση ROOMING LIST. 
� Καταχώρηση κράτησης πελάτη με ιστορικό, με 

προκαταβολή, έκπτωση. 
� Καταχώρηση κράτησης με ειδική τιμή και Pre allo-

cation. 
� Καταχώρηση πρακτορειακών κρατήσεων 
� Έλεγχος διαθεσιμότητας  
� Έλεγχος πλάνου κρατήσεων  
� Έλεγχος πλάνου reception & multi plan  
� Αλλαγές και διορθώσεις καταχωρημένων κρατήσε-

ων  
� Λοιπές εντολές κρατήσεων 
� Καταχώρηση booking Position  
� Internet Availability  
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Ενότητα 7η: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  
 
Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά και μέσα από παραδείγματα οι 

βασικές εργασίες του τμήματος της υποδοχής, οι οποίες αφορούν αρχικά στην Άφιξη 

- Check in (C/in),  στις ενέργειες κατά την παραμονή των πελατών,  στην τήρηση Λο-

γαριασμών Πελατών / Main Courante, και στις αναχωρήσεις – Check out (C/out).  

Συγκεκριμένα: 

Αντικείμενα αξιολόγησης Γνώσεις/ δεξιότητες/ Ικανότητες 

Αφίξεις - Check in (C/in) � Έγγραφα αφίξεων και διαδικασία για: 
� άφιξη walk in πελάτη 
� άφιξη ατόμου,  
� διημέρευση,  
� άφιξη πρακτορεικών πελατών,  
� άφιξη γκρουπ,  
� express c/in,  
� ηλεκτρονικό σύστημα πρόσβασης στα δωμάτια 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ALEXANDROS 

� Υποδοχή και εργασίες  
� Πλάνο Reception  
� Εργασίες Υποδοχής 
� «Δέντρο της κράτησης»  
� Housekeeping status & Forecast 
� Καταχώρηση Αφίξεων 
� ΑφίξειςWalk In  
� Άφιξη Day Use 
� Άφιξη Ατόμου  
� Μαζική Άφιξη (Group) 

Ενέργειες κατά την παραμονή των 
πελατών 

� Εγερτήρια & Εισερχόμενες κλήσεις 
� Κανόνες Χειρισμού Τηλεφωνικών Κλήσεων 
� Πληροφόρηση Πελατών 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ALEXANDROS 

� Αλλαγή δωματίου  
� Αλλαγή ημερομηνίας αναχώρησης  
� Αλλαγή όρων 
� Δήλωση έτοιμων δωματίων 
� Δήλωση δωματίων out of order 
� Εύρεση πελάτη 
� Εύρεση λογαριασμών πελατών 

Τήρηση Λογαριασμών Πελατών / 
Main Courante 

� Τι είναι η Main Courante και ποιος ο ρόλος της. 
� Διαχωριστικές Καταστάσεις  Τμημάτων 
� Ισοζύγιο 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ALEXANDROS 

� Main Courante 
� Καταχώρηση Ταμειακής Κατάστασης 
� Ισοζύγια 
� Λογαριασμός Passant 
� Καταχώρηση χρεωστικών 
� Κινήσεις χρεωστών 
� Προχρέωση 
� Τέλος ημέρας 
� Έλεγχος ισοζυγίου  
� Προτιμολόγηση  

Αναχωρήσεις – Check out (C/out) � Η διαδικασία της αναχώρησης 
� Τρόποι εξόφλησης 
� Είδη αναχωρήσεων 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ALEXANDROS 

� Αναχωρήσεις 
� Αναχώρηση με έκδοση 2 αποδείξεων 
� Μαζική αναχώρηση 
� Αναχώρηση με χρέωση κατανάλωσης 
� Αναχώρηση με μεταφορά λογαριασμού. 
� Παράδειγμα ολοκληρωμένου Day Use 
� Έξοδος από το πρόγραμμα ALEXANDROS 
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