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Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Αγ. Νικολάου Κρήτης   (614)

http://astecrete.edu.gr/ 

Ιστορικό της Σχολής

Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) είναι η μία από τις δυο 
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Τουρισμού.

Η Σχολή ιδρύθηκε το 1995 με την ονομασία Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης 
Αγίου Νικολάου (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) Στην αρχή εγκαταστάθηκε η έδρα της Σχολής ήταν στο 
ξενοδοχείο Marmin στην περιοχή της Ελούντας. Το 1999 μεταστεγάστηκε σε κτιριακό 
συγκρότημα στην περιοχή Ξερόκαμπος του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Το 2006, η Σχολή μεταφέρθηκε στο κτίριο που στεγάζεται σήμερα, στην οδό Λατούς 25 
στον Άγιο Νικόλαο. Στόχος της Σχολής είναι η παροχή άρτιας εκπαίδευσης στην ειδικότητα 
της διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και η προετοιμασία ανώτερων στελεχών για την
τουριστική βιομηχανία.

Γνωρίζοντας ότι η αναβάθμιση του Ελληνικού και γενικά του Τουρισμού εξαρτάται από την
άρτια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση όσων εργάζονται στο χώρο αυτό, το 
πρόγραμμα σπουδών και τα διαγράμματα ύλης προσαρμόζονται συνεχώς πάνω στις 
σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Έτσι εξασφαλίζονται οι καλύτερες προοπτικές για μια επιτυχημένη επαγγελματική 
σταδιοδρομία στον τουριστικό κλάδο. Μάλιστα οι απόφοιτοι της Σχολής έχουν 
απορρόφηση σχεδόν 100% και είναι περιζήτητοι στη  στελέχωση ξενοδοχειακών  και 
τουριστικών   επιχειρήσεων  σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Πρόγραμμα Σπουδών

http://sep4u.gr/fek/fek_2006_443b.pdf 

Κανονισμός Φοίτησης
http://sep4u.gr/fek/fek_2007_2340b.pdf 
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Πρακτική Άσκηση

Οι σπουδαστές της ΑΣΤΕΚ πραγματοποιούν εννέα συνολικά μήνες αμειβόμενης πρακτικής 
άσκησης σε επιλεγμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 4 και 5 Αστέρων, με τη μέριμνα και την 
εποπτεία της Σχολής.

Η πρακτική άσκηση διαρκεί από την 1η Ιουλίου έως την 30η  Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Α΄ ΕΤΟΣ

Σπουδαστές-τριες

Βοηθητικές εργασίες στα Επισιτιστικά Τμήματα (Εστιατόριο – Μπαρ – Ταβέρνα), για 60 ημέρες.

Στα τμήματα της Κουζίνας, για 30 ημέρες.

 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

1.Ως Σερβιτόρος ή βοηθός, Tableau – Hostess

2.Ως βοηθοί ασκούμενοι

Β΄ ΕΤΟΣ

Σπουδαστές-τριες

-Κύριες και βοηθητικές εργασίες για 30 ημέρες στο Τμήμα Υποδοχής – Θυρωρείου, ως έναντι.

-Κύριες εργασίες για 30 ημέρες στα Επισιτιστικά Τμήματα, ως έναντι.

Σπουδάστριες

Κύριες εργασίες για ένα 30 ημέρες στα Τμήματα του HOUSE KEEPING, ως έναντι:

Σπουδαστές

Όσοι επιθυμούν ομοίως ως άνω, διαφορετικά παραμένουν στο Τμήμα Υποδοχής-Θυρωρείου για 30 
ακόμα ημέρες.

ΥΠΟΔΟΧΗ – ΘΥΡΩΡΕΙΟ

Ανάθεση εργασιών και υπευθυνοτήτων που πραγματοποιούνται στο χώρο της Υποδοχής

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ανάθεση αυξημένων δραστηριοτήτων και υπευθυνοτήτων στα διάφορα επισιτιστικά τμήματα 
σύμφωνα πάντα και με την δυνατότητα του σπουδαστή.

ΟΡΟΦΟΙ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΛΙΝΟΘΗΚΗ

Ως βοηθοί προϊσταμένης στους ορόφους – πλυντήριο – λινοθήκη.
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Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων

Άρθρο 53 του ν. 3105/2003

Οι απόφοιτοι των ΑΣΤΕ προσλαμβάνονται και διορίζονται στο Δημόσιο, σε θέσεις κατηγορίας 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 Άρθρο 33 του ν. 3105/2003

Οι σπουδές στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης καταλήγουν, μετά από επιτυχείς 
εξετάσεις και με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα, στην 
απόκτηση πτυχίου ανώτερης εκπαίδευσης. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των 
Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται στο π.δ. υπ' 
αριθ. 356/1989 για τους πτυχιούχους του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θα ισχύουν για όλους 
τους αποφοίτους των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το χρόνο 
αποφοίτησής τους.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματος τους, οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΚ 
ασχολούνται με τα παρακάτω αντικείμενα και δραστηριότητες:

Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων.

Προμήθεια τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού.

Προγραμματισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων.

Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων.

Τήρηση λογαριασμών πελατών (MAIN COURANTE)

Εποπτεία ορόφων.

Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων.

 Έρευνα αγοράς πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.

 Διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες κ.λ.π), μπαρ, κέντρων 
διασκέδασης και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία Πολυτελείας και 
Α'.

Κατάρτιση προϋπολογισμών εσόδων – εξόδων.

Ασκούν τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες και όταν αυτές  αφορούν σε ξενοδοχειακές – 
επισιτιστικά κ.λ.π τμήματα επιβατικών  πλοίων και κρουαζιερόπλοιων.

Παροχή τουριστικών πληροφοριών.
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 Έκδοση εισιτηρίων.

 Σχεδιασμός και σύνθεση τουριστικού πακέτου.

 Σχεδιασμός και εκτέλεση ταξιδίου.

Προγραμματισμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων.

Καθοδήγηση ταξιδιωτικών ομάδων (TOUR LEADERS).

Αασκούν τις δραστηριότητες των παραγράφων 12, 13, 14, 15 , 16 και 17 του παρόντος άρθρου και 
όταν αυτές αφορούν σε τουριστικά, ταξιδιωτικά κ.λ.π τμήματα αεροπορικών ναυτιλιακών, 
σιδηροδρομικών εταιριών, τραπεζών κ.λ.π.

Άσκηση επαγγέλματος υπευθύνου διευθυντή ξενοδοχειακών γραφείων.

Άσκηση επαγγέλματος υπευθύνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων.

Παροχή υπηρεσιών στη Διεύθυνση επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ και άλλες διοικητικές και επισιτιστικές 
Διευθύνσεις του.

Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την ίδρυση – επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων.

Οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΚ καλύπτουν όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με την 
ειδικότητα τους.

Οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΚ απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία

Οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΚ μπορούν να απασχοληθούν σε έρευνα θεμάτων της ειδικότητας τους.

Οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΚ με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα είτε ως στελέχη
μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Τέλος, σύμφωνα με την ΚΥΑ 16627/7-8-2008, ΦΕΚ 1671/τ. Β΄/18-8-2008, στους αποφοίτους της 
ΑΣΤΕΚ δίνεται δικαίωμα κατάταξης στο 6ο εξάμηνο σπουδών των τμημάτων τουριστικών 
επιχειρήσεων των ΤΕΙ της χώρας προκειμένου να αποκτήσουν και το πτυχίο του ΤΕΙ και έχουν έτσι
πρόσβαση στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της 
ημεδαπής.
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