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Καλωσόρισμα της Διοίκησης

Αγαπητή/έ υποψήφια/ε,

Καλωσήρθες στον υπέροχο κόσμο των τουριστικών σπουδών, καλωσήρθες στη LE MONDE, στον Εκπαι-

δευτικό Όμιλο που είναι αποκλειστικά εξειδικευμένος στις τουριστικές, ξενοδοχειακές και γαστρονομικές

σπουδές. Εδώ, μοναδικό μας έργο αποτελεί να σου εξασφαλίσουμε ένα άριστο περιβάλλον κατάρτισης,

όπου τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές, σε υπερσύγχρονες

εγκαταστάσεις, ακολουθώντας σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία, που εξασφαλίζει την επιτυχημένη επαγ-

γελματική σου σταδιοδρομία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ένας ολόκληρος κόσμος σπουδών γύρω από τον τουρισμό, τη φιλοξενία και τη γαστρονομία, βρίσκεται

μπροστά σου και περιμένει να τον επιλέξεις. Επιλέγοντας να ασχοληθείς με τον τουρισμό, την οικονομική

αυτή δραστηριότητα που σε διεθνή κλίμακα δημιουργεί 1 στις 10 θέσεις εργασίας1, επιλέγεις ουσιαστικά

να πρωταγωνιστήσεις στις εξελίξεις. Στην Ελλάδα, άμεσα ή έμμεσα, ο τουριστικός κλάδος δημιουργεί

934,500 θέσεις εργασίας δηλαδή το 24,8% της συνολικής απασχόλησης2 θέσεις εργασίας, συνεισφέροντας

το 27,3%3 στο ΑΕΠ της χώρας μας.

Πέρα όμως από την αλήθεια των αριθμών, αξίζει να αναδείξουμε τις θετικές επιπτώσεις του τουρισμού. 

Ο τουρισμός  είναι η οικονομική δραστηριότητα που συνεισφέρει ποσοτικά και ποιοτικά με μια αξιοσημεί-

ωτη γεωγραφική διασπορά, δημιουργώντας προϋποθέσεις προόδου σε μικρές και απομακρυσμένες πε-

ριοχές, όπου άλλες δράσεις αδυνατούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά, λόγω της απουσίας των απαραίτητων

υποδομών ή του πληθυσμιακού μεγέθους. 

Ο τουρισμός δημιουργεί τις ποιοτικές διασυνδέσεις ανάμεσα στους λαούς που είναι απαραίτητες για όλες

τις οικονομικές δράσεις, συμβάλλοντας στην ευημερία. Όμως, η τουριστική δραστηριότητα πρέπει πάντα

να εξασκείται με σεβασμό στο περιβάλλον, την επιχειρηματική ηθική, τη διαφορετικότητα και την πολυπο-

λιτισμικότητα. Όταν λειτουργεί   σ’ αυτό το πλαίσιο, τότε τα ωφέλη για την τοπική κοινωνία είναι πολλαπλάσια

του οικονομικού. 

Επιλέγοντας λοιπόν να ασχοληθείς με τον τουρισμό, επιλέγεις να συμβάλεις στην πρόοδο και ευημερία

της κοινωνίας.

Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο LE MONDE, μεριμνούμε για κάθε έναν σπουδαστή μας ξεχωριστά, καθώς στόχος

μας είναι, όχι απλά η κατάρτισή του, αλλά η ανάπτυξη όλων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, των τε-

χνικών εφοδίων του και του θεωρητικού του υπόβαθρου, ώστε μετά την αποφοίτησή του, να διακριθεί επαγ-

γελματικά και να συμβάλλει στην πρόοδο της τοπικής κοινωνίας. 

Ο κάθε σπουδαστής γίνεται άμεσα μέλος της μεγάλης οικογένειας της LE MONDE απολαμβάνοντας την

υποστήριξη και τη διασύνδεση με χιλιάδες επιτυχημένους επαγγελματίες του τουριστικού τομέα και της

γαστρονομίας, παλαιοτέρων αποφοίτων της σχολής, οι οποίοι πλέον κατέχουν διακεκριμένες θέσεις στην

ειδικότητα τους στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

Όσο ψηλά κι αν θέλεις να φτάσεις στον τομέα του τουρισμού, της φιλοξενίας και της γαστρονομίας, 

το πρώτο σου βήμα ξεκινά από τη LE MONDE. Τη  Σχολή που πάντα με περηφάνια θα αναφέρεις στο βιο-

γραφικό σου, τη Σχολή που θα στέκεται πάντα στο πλευρό σου, προσφέροντας σου αρχικά το υψηλότερο

επίπεδο κατάρτισης και τις απαραίτητες διασυνδέσεις και εξασφαλίζοντας σου στη συνέχεια, τις ποιοτικό-

τερες επιλογές σταδιοδρομίας σε όλον τον κόσμο. Η επιλογή σου μας τιμά, το διδακτικό και διοικητικό δυ-

ναμικό της Σχολής είναι στη διάθεσή σου για να σε ξεναγήσει στον υπέροχο κόσμο των τουριστικών

επαγγελμάτων, εσύ πρέπει απλά, να κάνεις το πρώτο βήμα.

Με εκτίμηση,

Διοίκηση LE MONDE 

Καλωσήρθες στη LE MONDE! 
Ένας κόσμος γεμάτος εξέλιξη και δυναμική ανοίγεται σήμερα μπροστά σου. 

Είναι ο κόσμος του τουρισμού και της γαστρονομίας. Μπες σήμερα στη LE MONDE, την πιο εξειδι-
κευμένη και καταξιωμένη Σχολή Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Σπουδών και κάνε το πρώτο βήμα
για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στον τουρισμό και τη γαστρονομία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο νέος επαγγελματίας του τουρισμού είσαι εσύ!

Ο κόσμος σου σε περιμένει!
LE MONDE

Oι κορυφαίοι των τουριστικών σπουδών

1. Πηγή: UNWTO  
2. Πηγή: WTTC
3. Πηγή: ΙΝΣΕΤΕ, 2017
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Δυνατότητα συνέχισης των σπουδών 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
σε κορυφαίες ελβετικές, γαλλικές 
σχολές και βρετανικά πανεπιστήμια. 

Απόλυτη εξειδίκευση στον 
τουρισμό και τη γαστρονομία.

Σπουδές υψηλού κύρους με σεβασμό
και αποδοχή από τις σημαντικότερες
τουριστικές και εστιατορικές επιχει-

ρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Mέλος του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τουρισμού.

Σπουδές πιστοποιημένες από το κρά-
τος, το Υπουργείο Παιδείας τη Γενική 

Γραμματεία δια βίου μάθησης και 
τον ΑΣΕΠ. Πιστοποιημένη εκπαιδευτική

δομή από τον ΕΟΠΠΕΠ. 

Πρόσβαση στις πιο σημαντικές 
επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση 

και για εργασία. 

Εμπλουτισμός του προγράμματος 
σπουδών με σεμινάρια, διαλέξεις, 
ημερίδες και εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
που συμπληρώνουν την εκπαίδευση. 

Προγράμματα σπουδών με έμφαση 
στα εργαστηριακά μαθήματα 
(50% θεωρία - 50% εργαστήρια από το
πρώτο εξάμηνο φοίτησης). 

Επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό 
που συνδυάζει την ακαδημαϊκή 
κατάρτιση με την καταξιωμένη 
σταδιοδρομία σε γνωστές επιχειρήσεις. 

Ένα από τα πιο σύγχρονα κτήρια 
τουριστικών σπουδών στην Ευρώπη με 
πρότυπες, σύγχρονες εργαστηριακές 
εγκαταστάσεις, μοναδικές στην Ελλάδα. 

Γιατί η LE MONDE 

είναι μοναδική
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* Οι φωτογραφίες που ακολουθούν προέρχονται από τους διδακτικούς χώρους

και τις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE. Ευχαριστούμε

τους σπουδαστές και καθηγητές που συμμετείχαν στη φωτογράφηση. Για να

δείτε περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της

σχολής. 

Οι υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις στην οδό
Θεσσαλονίκης 45, 
στο Μοσχάτο, έναντι 
του Σταθμού ΗΣΑΠ 
του Μοσχάτου. 
Ένα από τα πιο σύγχρονα
κτήρια τουριστικών 
σπουδών στην Ευρώπη. 

Το Διδακτικό Προσωπικό του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE
αποτελείται από επιλεγμένους καθηγητές που συνδυάζουν τα
ακαδημαϊκά προσόντα και την εμπειρία στην εκπαίδευση ενη-
λίκων σε τεχνικές ειδικότητες. Έχουν προϋπηρεσία ως στελέχη
σε ελληνικές και πολυεθνικές ξενοδοχειακές και τουριστικές
επιχειρήσεις, σε εστιατόρια και catering. 

Διδακτικό Προσωπικό

Aπό το 1996 σταθερά στην κορυφή της 
Τουριστικής & Γαστρονομικής Εκπαίδευσης

3 Καθηγητές Διοίκησης και Διεύθυνσης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 
3 Καθηγητές Οικονομικών Επιστημών
3 Χημικούς - Οινολόγους - Τεχνολόγους Τροφίμων
3 Eπώνυμους και καταρτισμένους Chefs
3 Eπαγγελματίες Ζαχαροπλάστες και Αρτοποιούς
3 F & B Managers
3 Γευσιγνώστες - Οινοχόους
3 Καθηγητές Ξένων Γλωσσών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, 

Ιταλικής τουριστικής και γαστρονομικής ορολογίας) 

Το Διδακτικό 
Δυναμικό 

του Εκπαιδευτικού 
Ομίλου 

διαθέτει: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE
διακρίνεται για τη μακρόχρονη εμπειρία του στην τουριστική εκ-
παίδευση, την ακαδημαϊκή του κατάρτιση, τις διεθνείς διασυν-
δέσεις και την ουσιαστική αναγνώρισή του από το σύνολο του
τουριστικού κόσμου. Θεματοφύλακας των ποιοτικών  προδια-
γραφών του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE διασφαλίζει τη
διαρκή βελτίωση κάθε σταδίου της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
διαμορφώνει τη στρατηγική του Ομίλου και μεριμνά για την εξέ-
λιξη της επαγγελματικής προοπτικής των αποφοίτων στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό.  

Διοικητικό Συμβούλιο 
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934.500 εργαζόμενοι απασχολούνται στα τουριστικά 

και επισιτιστικά επαγγέλματα (24,8% του συνόλου των εργαζομένων)

Πηγή: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Από 1.000.000.000 το 2012 σε 1.800.000.000 θα ανέλθουν 

οι τουριστικές αφίξεις έως το 2030 σε παγκόσμια κλίμακα 

Πηγή: U.N.W.T.O

27.200.000 τουρίστες υποδέχθηκε η Ελλάδα το 2017, σημειώνοντας αύξηση 15,2% σε σχέση με το 2015
Πηγή: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

34.800.000 τουρίστες υπολογίζεται ότι

θα δεχθεί η Ελλάδα το 2021
Πηγή: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, εκτίμηση

LE MONDE | 10
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Κάθε χρόνο ο Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE κατακτά σημαντικές διακρίσεις, συμμετέχοντας σε διεθνείς και

πανελλήνιους διαγωνισμούς.

Διατηρεί επί σειρά ετών τα σκήπτρα της πρωτοπορίας στην ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας και στην εξαγωγή

της στο εξωτερικό, μέσω παρουσιάσεων σε σχολές της Γαλλίας και της Ελβετίας. Οι διακρίσεις αυτές έχουν κα-

θιερώσει τον Εκπαιδευτικό Όμιλο LE MONDE ως τον κορυφαίο των τουριστικών σπουδών.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (U.N.W.T.O), του Συνδέ-

σμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), του Hellenic Association of Travel & Tourism Agents (HATTA)

και της Λέσχης Αρχιμαγείρων Αθηνών. Τα προγράμματα βασικών προπτυχιακών σπουδών είναι αναγνωρισμένα

από το ελληνικό υπουργείο παιδείας.

LE MONDE

Από το 1996, συμβάλλουμε ενεργά στην 
αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού

Διεθνείς Αναγνωρίσεις 
Τιμητικές  Διακρίσεις

Σημαντικές  Βραβεύσεις
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Διεθνείς Αναγνωρίσεις 
Τιμητικές  Διακρίσεις

Σημαντικές  Βραβεύσεις

4 5

Πανελλήνιες & Διεθνείς βραβεύσεις  
Δραστηριότητες

2018 Συμμετοχή σπουδαστών στον διεθνή διαγωνισμό γα-
στρονομίας Troph�e Mille International. 

2017 Συμμετοχή σπουδαστών και απόφοιτων της σχολής
στην παγκόσμια γιορτή γαλλικής κουζίνας Goϋt de
France.

2016 Φιλοξενία της έκθεσης « Οι δρόμοι του κρασιού της Βό-
ρειας Ελλάδας στη LE MONDE» σε συνεργασία με την
Ένωση Οίνων Βόρειας Ελλάδας.

2016 Συμμετοχή σπουδαστών LE MONDE στο 15ο Συνέδριο
ΣΕΤΕ.

2015 Εκπαιδευτική επίσκεψη σπουδαστών στη Διεθνή Του-
ριστική Έκθεση ITB στο Βερολίνο.

2015 Φιλοξενία της έκθεσης « Οι δρόμοι του κρασιού της Βό-
ρειας Ελλάδας στη LE MONDE» σε συνεργασία με την
Ένωση Οίνων Βόρειας Ελλάδας.

2015 Συμμετοχή σπουδαστών & αποφοίτων LE MONDE στον
διαγωνισμό για την ανάδειξη της εθνικής ομάδας   γα-
στρονομίας που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της Σχο-
λής.

2014 Συμμετοχή στο Vive La France @ Golden Hall.
2014 Συμμετοχή σπουδαστών και καθηγητών στο φεστιβάλ

Γαστρονομίας «Ημέρες Γαστρονομίας» στο μουσείο
Μπενάκη.

2014 Διοργάνωση του διαγωνισμού ION-LE MONDE Choco-
late Contest.

2013 ΧΡΥΣΟΙ ΣΚΟΥΦΟΙ 2013 – Βράβευση 5 αποφοίτων του
Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE για την προσφορά
τους στην ελληνική γαστρονομία.

2013 Φιλοξενία και συνδιοργάνωση 2ου διαγωνισμού «Γίνε
Ζαχαροπλάστης» σε συνεργασία με το περιοδικό «γλυ-
κές ιστορίες».

2012 Φιλοξενία και συνδιοργάνωση 1ου διαγωνισμού «Γίνε
Ζαχαροπλάστης» σε συνεργασία με το περιοδικό «γλυ-
κές ιστορίες».

2012 ΧΡΥΣΟΙ ΣΚΟΥΦΟΙ 2012 – Ο διαγωνισμός για το «Νέο
Μαγειρικό Ταλέντο» ολοκληρώθηκε με επιτυχία στη 
LE MONDE. 

2010 Συμμετοχή στο Agro-Festival στην Τεχνόπολη του
δήμου Αθηναίων. 

2010 Οργάνωση διαγωνισμού Culinary Open στο μέγαρο
ΟΛΠ Πειραιά. 

2009 Πρώτη και δεύτερη θέση κατέλαβαν οι απόφοιτοι του
τμήματος Sommelier στον πανελλήνιο διαγωνισμό οι-
νοχοΐας. 

2009 Οργάνωση διαγωνισμού Culinary Open στο μέγαρο
ΟΛΠ Πειραιά.  

2009  Διεξαγωγή σεμιναρίων στο προσωπικό της CFA/Air
France. 

2009  Διεξαγωγή σεμιναρίων ελληνικής γαστρονομίας σε σπου-
δαστές από 30 χώρες του κόσμου σε ελβετική σχολή της
Λουκέρνης. 

2008  Beer Culture Culinary Contest με 14 βραβεία για σπου-
δαστές της LE MONDE. 

2008  Πρώτη και τρίτη θέση κατέλαβαν απόφοιτοι του τμήματος
Sommelier στον πανελλήνιο διαγωνισμό για τον καλύτερο
οινοχόο στο Μέγαρο Μουσικής. 

2007  Δύο πρώτες θέσεις αποφοίτων του τμήματος Sommelier
στον πανελλήνιο διαγωνισμό οινοχοΐας. 

2007  Πρώτη θέση στο 5ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας και 18 μετάλ-
λια, 9 χρυσά, 7 αργυρά και 2 χάλκινα. 

2006 Πρώτη θέση στο Διεθνές Φεστιβάλ Γαστρονομίας με 21
μετάλλια, 11 χρυσά, 5 αργυρά και 5 χάλκινα. 

2005  1ο βραβείο στον διαγωνισμό Aperitif � la Fran�aise. 
2005  Κύπελλο καλύτερης σχολής στην Ελλάδα στο 3ο Πανελ-

λήνιο Φεστιβάλ Γαστρονομίας. 
2004  Έκθεση ΑΡΤΟΖΥΜΑ Θεσσαλονίκης, 4 χρυσά μετάλλια. 
2004  Στελέχωση του εστιατορίου του ολυμπιακού xωριού της

Αθήνας από σπουδαστές και αποφοίτους κατά τη διάρκεια
των ολυμπιακών αγώνων. 

2004  Πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαγειρικής στην
EXPRO 2004. Απολογισμός, 3 χρυσά και 4 αργυρά μετάλ-
λια. 

2003  Πλατινένιο κύπελλο, 5 χρυσά, 5 αργυρά και 2 χάλκινα με-
τάλλια και πρώτη θέση στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας Αθη-
νών. 

2002  4 μετάλλια σε ισάριθμες συμμετοχές στο Διαγωνισμό Νε-
αρού Αρχιμάγειρα στην Κύπρο. 

2002  Πέμπτη θέση στον διαγωνισμό Culinary Star στις Βρυξέλ-
λες στον τελικό διαγωνισμό για την ανάδειξη της καλύτε-
ρης Ξενοδοχειακής Σχολής της Ευρώπης.

2000  Η LE MONDE κατακτά την 4η θέση παγκοσμίως στην κα-
τηγορία των νέων (Junior Chef) στην Ολυμπιάδα Γαστρο-
νομίας στο Erfurt της Γερμανίας. Η μεγαλύτερη ελληνική
διάκριση στον τομέα στης Γαστρονομίας.  

2000  Χρυσό μετάλλιο στον διαγωνισμό δημιουργικής και καλ-
λιτεχνικής μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα. 

2000  Χρυσό μετάλλιο στον Μεσογειακό Διαγωνισμό στην  Κύπρο.
1999  Αργυρό μετάλλιο στον Μεσογειακό Διαγωνισμό στη Μάλτα.
1999  Χρυσό μετάλλιο στον Διεθνή Διαγωνισμό στην Κύπρο. 
1999  Πλατινένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Σαλόνι Γαστρονομίας. 
1998  Χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Σαλόνι Γαστρονομίας.

Διεθνής Διαγωνισμός Γαστρονομίας Troph�e Mille International.
Σπουδαστές LE MONDE ανάμεσα στους συμμετέχοντες.
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Κάθε χρόνο ο Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE κατακτά σημαντικές διακρίσεις, συμμετέχοντας σε διεθνείς και

πανελλήνιους διαγωνισμούς.

Διατηρεί επί σειρά ετών τα σκήπτρα της πρωτοπορίας στην ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας και στην εξαγωγή

της στο εξωτερικό, μέσω παρουσιάσεων σε σχολές της Γαλλίας και της Ελβετίας. Οι διακρίσεις αυτές έχουν κα-

θιερώσει τον Εκπαιδευτικό Όμιλο LE MONDE ως τον κορυφαίο των τουριστικών σπουδών.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (U.N.W.T.O), του Συνδέ-

σμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), του Hellenic Association of Travel & Tourism Agents (HATTA)

και της Λέσχης Αρχιμαγείρων Αθηνών. Τα προγράμματα βασικών προπτυχιακών σπουδών είναι αναγνωρισμένα

από το ελληνικό υπουργείο παιδείας.

LE MONDE

Από το 1996 σταθερά στην κορυφή 
της Ελληνικής Τουριστικής Εκπαίδευσης

Διεθνείς Αναγνωρίσεις 
Τιμητικές  Διακρίσεις

Σημαντικές Βραβεύσεις

Culinary Open 2010. Σπουδαστές της LE MONDE 
με τα βραβεία τους.

Culinary Open 2010. Ερωτήσεις της κριτικής 
επιτροπής πριν την κρίσιμη απόφαση για την απονομή
χρυσού μεταλλίου σε σπουδαστές. 

Gold Award of Quality & Taste 2018
στην κατηγορία καλύτερος Εκπαιδευτικός Όμιλος 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Οινοχοΐας. 
Απόφοιτοι του τμήματος Οινοχοΐας της σχολής μεταξύ
των βραβευθέντων, με τους διοργανωτές και τους 
κριτές στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Culinary Open 2009. Οι νικητές του διαγωνισμού 
ανάμεσα σε μέλη της διεύθυνσης.
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Διεθνείς Αναγνωρίσεις 
Τιμητικές  Διακρίσεις

Σημαντικές Βραβεύσεις

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE αποτελεί τον κατεξοχήν φορέα παροχής ξενοδοχειακής, τουριστικής και γα-

στρονομικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα με σύγχρονα προγράμματα σπουδών αναγνωρισμένα από το υπουργείο

παιδείας (Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) και πιστοποιημένα από τον Παγκόσμιο Οργα-

νισμό Τουρισμού (U.N.W.T.O. Themis - Foundation). 

To κύρος και η καταξίωση του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE αποδεικνύεται από την εμπιστοσύνη που δείχνουν

οι περισσότερες από 900 ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τον Εκπαιδευτικό

Όμιλο LE MONDE, για να επιλέξουν τους επαγγελματίες που θα στελεχώσουν τα τμήματά τους. 

Παράλληλα, γαλλικές και ελβετικές σχολές, βρετανικά πανεπιστήμια και διεθνείς εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν

αξιολογήσει και αναγνωρίσει πλήρως τα προγράμματα σπουδών για κάθε ειδικότητα ξεχωριστά. 

Αναγνωρίσεις & Διακρίσεις 
Διεθνούς Κύρους 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος 
Στεφανόπουλος υποδέχεται τον Γενικό Διευθυντή 
του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE, 
Μάκη Βελισσαρόπουλο, στο Προεδρικό Μέγαρο 
στο πλαίσιο της εκδήλωσης Chef de Chefs.

Διεθνής έκθεση EXPRO 2006.
Η Φλωρεντιάδου Ιωάννα με το βραβείο της.
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Διεθνείς Αναγνωρίσεις 
Τιμητικές  Διακρίσεις

Σημαντικές Βραβεύσεις

Η LE MONDE πρεσβευτής της ελληνικής 
γαστρονομίας στο εξωτερικό
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Βραβεία LE MONDE σε προσωπικότητες 
του Τουρ ισμού & της Γαστρονομίας 

Ιδιαίτερης σημασίας θεσμό αποτελούν πλέον τα βραβεία 

LE MONDE που απονέμονται κάθε χρόνο σε προσωπικότη-

τες του Τουρισμού, των Ξενοδοχείων, της Γαστρονομίας και

της Τουριστικής Εκπαίδευσης που με τη συμβολή τους επη-

ρεάζουν καθοριστικά τις εξελίξεις στους χώρους αυτούς. 

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE παρακολουθεί στενά

τις εξελίξεις που συντελούνται στον χώρο του τουρισμού,

της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και της γαστρονομίας. Σε

μια λαμπρή τελετή που γίνεται κάθε χρόνο στo πλαίσιο της

αποφοίτησης ο Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE ξεχω-

ρίζει αυτούς που διαπρέπουν και τιμά τους πρωταγωνιστές

των εξελίξεων. Είναι η ελάχιστη συμβολή του στην ανα-

γνώριση προσωπικοτήτων που με τη δράση τους προσφέ-

ρουν στην πιο σημαντική βιομηχανία της Ελλάδας, την

τουριστική βιομηχανία. 

Ο κ. Τραστέλης, ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Σπονδή»,
παραλαμβάνει το βραβείο «εστιατόριο της χρονιάς»

Ο συγγραφέας Αλ. Γιώτης,
ο διάσημος Γάλλος 
φυσικοχημικός Herv�
This, εμπνευστής της 
μοριακής γαστρονομίας
και ο Μάκης 
Βελισσαρόπουλος

Ο chef Ανδρέας Λαγός,
απόφοιτος του 
Εκπαιδευτικού 
Ομίλου LE MONDE, 
παραλαμβάνει το 
βραβείο του

Ο chef Κρίτωνας Πουλής, απόφοιτος του Εκπαιδευτικού
Ομίλου LE MONDE, παραλαμβάνει το βραβείο του

Η chef Ντίνα Νικολάου 
παραλαμβάνει το βραβείο της

O κ. Μαμαλάκης παραλαμβάνει το βραβείο 
για την προσφορά του στην ελληνική κουζίνα

Ο chef Ξενάκης Γκίκας, απόφοιτος του Εκπαιδευτικού
Ομίλου LE MONDE, παραλαμβάνει το βραβείο του

Ο chef Άκης Πετρετζίκης, απόφοιτος του Εκπαιδευτικού 
Ομίλου LE MONDE, παραλαμβάνει το βραβείο του

Ο διάσημος Γάλλος φυσικοχημικός Herv� This, 
εμπνευστής της μοριακής γαστρονομίας και 
της κουζίνας note � note, παραλαμβάνει το βραβείο του

Ο executive chef του MACEDONIA PALACE 
Σωτήρης Ευαγγέλου παραλαμβάνει το βραβείο του

Βραβεία LE MONDE 
σε προσωπικότητες 
του Τουρισμού & 
της Γαστρονομίας 
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Εγκαταστάσεις
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE στεγάζεται
σε ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο εκπαι-
δευτικό κτήριο, διεθνών προδιαγραφών
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Ειδικότερα, 
οι εγκαταστάσεις 
περιλαμβάνουν:
• Εργαστήρια επαγγελματικής μαγειρικής
• Εργαστήρια αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής
• Εργαστήριο διακοσμητικής ζαχαροπλαστικής
• Εργαστήρια τεχνολογίας τροφίμων & υγιεινής
• Εργαστήρια εστιατορικής
• Εργαστήρια οινοχοΐας – γευσιγνωσίας
• Εργαστήρια bar-mixology-barista
• Εργαστήριο πληροφορικής
• Studio οροφοκομίας
• Βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο
• Αμφιθέατρο διαλέξεων 
• Χώρο εκδηλώσεων-συνεδρίων

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, εξασφαλίζοντας μια υψηλού επιπέ-

δου εκπαίδευση στις ξενοδοχειακές, τουριστικές και γαστρονομικές σπουδές.

Ο σχεδιασμός τους υποστηρίζει διαφορετικά στυλ και μεθόδους διδασκαλίας, ανάλογες των αναγκών του

κάθε μαθήματος. Ταυτόχρονα,  οι εργαστηριακοί χώροι πληρούν όλες τις προδιαγραφές και τα πρότυπα

ασφάλειας και λειτουργίας που συναντάμε στους πλέον σύγχρονους επαγγελματικούς χώρους εργασίας. 
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Εγκαταστάσεις

Η φιλοξενία στη LE MONDE,

αποτελεί μια ολοκληρωμένη 

εκπαιδευτική εμπειρία.
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Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, εξασφαλίζον-

τας μια υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στις ξενοδοχειακές, τουριστικές και γα-

στρονομικές σπουδές.
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Εγκαταστάσεις

Ο  πρωτοποριακός σχεδιασμός των εργαστη-

ρίων και ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός τους,

επιτρέπουν τη διδασκαλία και των πιο απαι-

τητικών γαστρονομικών παρασκευών.
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Εγκαταστάσεις

Οινικές απαντήσεις σε γευστικά ερωτήματα...
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Εγκαταστάσεις

Η βιβλιοθήκη της σχολής LE MONDE, είναι

οργανωμένη σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρό-

τυπα και περιλαμβάνει μια συλλογή 3650 ελ-

ληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων και

περιοδικών,  με αντικείμενο  τον τουρισμό και

τη γαστρονομία.  Στο website της σχολής λει-

τουργεί  η ηλεκτρονική έκδοση της βιβλιοθή-

κης (OPAC),  με σκοπό  τη διευκόλυνση της

έρευνας των σπουδαστών, με δωρεάν πρό-

σβαση σε βάσεις δεδομένων  ηλεκτρονικών

περιοδικών (e-journals).  
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Εγκαταστάσεις

Πλήρως εξοπλισμένοι εργαστηριακοί

χώροι δημιουργικής έκφρασης και

καλλιέργειας των δεξιοτήτων, για

τους μελλοντικούς επαγγελματίες

του τουρισμού.
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Πρακτική Άσκηση
Οι πρώτες εμπειρίες 

μ ιας μεγάλης καριέρας

Η πρακτική άσκηση και η μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών του Ι.Ι.Ε.Κ. LE MONDE
συντονίζεται από το Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας, το οποίο με συνέπεια, οργάνωση και αξιοποίηση
της δικτύωσής του, δίνει ευκαιρίες στον σπουδαστή, από τα πρώτα βήματά του, για μια επιτυχημένη καριέρα.
Η πρακτική εξάσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί το πέμπτο εξάμηνο μετά τη λήξη των τεσσάρων εξαμήνων
φοίτησης ή και ενδιάμεσα, κατά την περίοδο φοίτησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Περισσότεροι από 700 απόφοιτοι και σπουδαστές ετησίως τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας
ανάλογα με τις σπουδές και την προϋπηρεσία τους.

Οι σπουδαιότερες ξενοδοχειακές, τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις εμπιστεύονται το
όνομα LE MONDE για τη στελέχωσή τους από νέους εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Με την πρακτική 
άσκηση ο σπουδαστής:

•  Εντάσσεται στο εργασιακό περιβάλλον

•  Εφαρμόζει καθημερινά όσα έχει διδαχθεί

•  Εμπλουτίζει τις γνώσεις του σε πρακτική βάση

•  Αποκτά προϋπηρεσία για το βιογραφικό του

•  Αποκτά συστατικές επιστολές

•  Ξεκινά να δημιουργεί το επαγγελματικό δίκτυο γνωριμιών του

Οι πρώτες εμπειρίες μιας μεγάλης καριέρας
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Πρακτική Άσκηση
Οι πρώτες εμπειρίες 

μ ιας μεγάλης καριέρας

Η πρακτική άσκηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποτελεσματική εκπαίδευση των

σπουδαστών αλλά και για την επαγγελματική διασύνδεση των αποφοίτων. Ουσιαστικά

αποτελεί τον «προθάλαμο» της επαγγελματικής ένταξης. 

Το Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας με την υπεύθυνη δράση του και με την πολύ καλή

δικτύωσή του, οργανώνει και συντονίζει την πρακτική άσκηση όλων των σπουδαστών. Δικαίωμα

πρακτικής άσκησης δίνεται σε κάθε σπουδαστή. Το ποσοστό των σπουδαστών που πραγματοποιεί

πρακτική άσκηση, κάθε χρόνο, ανέρχεται σε 95%. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σύμφωνα

με την κείμενη νομοθεσία, όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.

Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας

Μερικές από τις επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει
πρακτική άσκηση οι σπουδαστές μας είναι:

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Αίγλη Ζαππείου
Ark
Βαρούλκο
Bolivar
Cookoovaya
Dionysos Zonar’s
Ekali Club
Grand Island 
Hytra
Ιστιοπλοϊκός Όμιλος
Kastelorizo Group 
Mare Marina
Septem - Balux
Σπονδή
T.G.I Fridays
Vezene
Ψωμί - Αλάτι

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Amfitrion Holidays
Cel Tour
Europlan Travel
Joy Tour Travel
Norstar Enterprises
Tui Hellas

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ

Ανεμώνη
ΒΑΡΣΟΣ
Despina Rulias Sweet
Dur�e du Go�t
Frank Je Paul
Fresh 
La Cigale
Papagalino
Paul
Pavlov's Lab

CATERING

Άρια Γεύσεων 
Βάρσος Catering
Γευσήνους
Διόνυσος Catering
Intercatering
Kassandra Catering
La Fourchette
Le Chevalier
Multi Taste
Platis
Soiree

Η πρακτική άσκηση αφορά τους ενήλικες σπουδαστές που πληρούν 
τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Πρακτική Άσκηση
Οι πρώτες εμπειρίες 

μ ιας μεγάλης καριέρας

Airotel Group
Aldemar Hotels and Spa
Amalia Hotels
Amathus Hotels
Astir Palace Resort
Athenaeum Intercontinental 
Athens Hilton 
Atlantica Hotels
Aks Hinitsa Bay
Aks Porto Heli
Belvedere Resort Hotels
Blue Palace Resort & Spa
Blue lagoon Resort
Capsis Hotels 
Caravia Beach
Cavo Spada Luxury Resort & Spa
Cavo Tagoo
Chandris Hotels
Club Hotel Casino 
Club Mediterranee
Creta Star
Crowne Plaza Hotel 
Divani Collection Hotels
Dolphin Bay
Dolce Attica Riviera 
Electra Hotels
Elounda Bay Palace
Elounda Beach
Elounda Mare Hotel 
Elounda Peninsula Hotel 
Fresh Hotel  
Grand Resort Lagonissi 
Grande Bretagne
Grecian Park Hotel 
Grand Hyatt Athens
Holiday Sun 
Horizon Beach Resort 
Hydra Beach Resort 
Hydramis Palace 
Iberostar Hotels and Resorts 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Kastelli Resort
Katikies Hotel
Kivotos Club
Kouros Hotel & Suites
Life Gallery Athens
Louis Hotels
Magic Life Club Hotels
Marriot
Melia Hotel
Minoa Palace 
Minos Palace Hotel & Suites
Mykonos Theoxenia
Neptune Hotels
Novotel Athens
Olympia Golden Beach Resort & Spa
Ostria Resort & Spa 
Porto Platanias Beach Resort & Spa
Park Hotel
Plaza Resort Hotel
Porto Carras Grand Resort
Porto Elounda De Luxe Resort
Poseidon Hotel
Regency Casino Mont Parnes
Rodos Park Suites & Spa
Rodos Princess Beach Hotel
Robinson Club Hotels
Sani Resort
Santa Marina
Semiramis
Sofitel Athens
St Nicolas bay Resort Hotel & Villas
St. George Lycabettus Hotel
Sunwing Resort 
The Margi
Theoxenia Palace
Titania Hotel
Twentyone Hotel 
Wyndham Loutraki Poseidon Resort 
Xenia Poros Image Hotel 

Διασυνδέσεις με 
τις πιο σπουδαίες 
επιχειρήσεις σε Ελλάδα 
και εξωτερικό

Η πρακτική άσκηση αφορά τους ενήλικες σπουδαστές που πληρούν 
τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Από μια τουριστική σχολή υψηλών προδιαγραφών
δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι εκδρομές στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό και βεβαίως δεν θα μπο-
ρούσε να λείπει ο αθλητισμός. 
Το αθλητικό τμήμα του Εκπαιδευτικού Ομίλου 
LE MONDE παρέχει την ευκαιρία στους σπουδαστές
του να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα μέσω των
δραστηριοτήτων που διοργανώνει. Υπάρχει το πρωτά-
θλημα basket ball LE MONDE των τμημάτων της
σχολής και το αντίστοιχο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
5x5. Από τους διακριθέντες σπουδαστές στελεχώνε-
ται η ομάδα που εκπροσωπεί τη σχολή 
LE MONDE σε αγώνες στο πρωτάθλημα σχολών που
διεξάγεται και που η LE MONDE τα τελευταία χρόνια
έχει σημαντικές διακρίσεις. 
Επίσης διοργανώνονται εκδρομές για ski στον Παρ-
νασσό, για Rafting στο Λούσιο και για beach volley 
ή beach soccer σε τουρνουά που γίνονται σε παρα-
λίες της Αττικής. Το αθλητικό τμήμα συντονίζεται από
γυμναστή-προπονητή και στον σχεδιασμό του ετή-
σιου προγράμματος δραστηριοτήτων λαμβάνονται
υπόψη οι προτάσεις των σπουδαστών. 
Oι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να πάρουν
μέρος σε εκδρομές που συνδυάζουν την εκπαιδευ-
τική εμπειρία με την ψυχαγωγία. 
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Αθλητικές & 
Ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες 

Δραστηρ ιότητες εκτός Σχολής
Outdoor Act ivi t ies
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Δραστηρ ιότητες εκτός Σχολής
Outdoor Act ivi t ies
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Τεχνικός 
Τουριστικών 
Μονάδων 
& Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας
Hotel Management
Ο άνθρωπος κλειδί σε κάθε τμήμα 
μιας ξενοδοχειακής μονάδας



Το πρόγραμμα σπουδών της ειδικότητας «Τεχνικός
Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας»
συνδυάζει αρμονικά τη θεωρία με την πράξη.
Οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού
Ομίλου LE MONDE θυμίζουν ένα σύγχρονο, καλά ορ-
γανωμένο ξενοδοχείο, μέσα στις οποίες εκπαιδεύον-
ται συστηματικά και αποκτούν τις δεξιότητες και τις
εμπειρίες που απαιτεί ο ιδιαίτερα απαιτητικός χώρος
των Ξενοδοχείων.
Αποκτούν γνώσεις οργάνωσης, λειτουργίας, οικονο-
μικής διαχείρησης και διοίκησης προσωπικού από
μια πλειάδα έμπειρων εκπαιδευτών που συνδυάζουν
το ακαδημαϊκό τους προφίλ με την πολυετή σταδιο-
δρομία σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρή-
σεις και αποτελούν τους μέντορες των νέων
στελεχών του Τουρισμού.
Το πρόγραμμα σπουδών εμπλουτίζεται με τα Hotel &
Tourism Professional Lectures που αποτελούν σε-
μινάρια και διαλέξεις από κορυφαίους παράγοντες
του Ξενοδοχειακού χώρου, στελέχη επιχειρήσεων και
καινοτόμους επιχειρηματίες. Οι σπουδαστές συμμε-
τέχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πρότυπους
επαγγελματικούς χώρους όπως ξενοδοχεία, catering,
αεροδρόμια, κρουαζιερόπλοια.
Με αυτούς τους τρόπους εξοικειώνονται με χώρους ερ-
γασίας και γνωρίζουν τις συνθήκες απασχόλησης τους.

Περιγραφή 
Προγράμματος 
Σπουδών
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Τεχνικός Τουριστ ικών Μονάδων 
& Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Hotel Management



Ενδεικτικές  
Διδασκόμενες 
Ενότητες
• Διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
• Διοίκηση προσωπικού
• Εισαγωγή στον τουρισμό
• Hospitality Marketing
• F&B Μanagement
• Δημόσιες Σχέσεις
• Bar
• Ε - Tourism
• Εφαρμογές ξενοδοχειακών προγραμμάτων Η/Υ
• Αρχές οικονομικής θεωρίας
• Λογιστική ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
• Οργάνωση και λειτουργία ξενοδοχείου
• Οργάνωση εκδηλώσεων
• Οργάνωση και λειτουργία εστιατορίου       
• Οργάνωση και λειτουργία μαγειρείου
• Main courante
• Tour Operations
• Ξένες γλώσσες - τουριστική ορολογία
• Στρατηγικό Management
• Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών
• Τουριστική γεωγραφία
• Τροφογνωσία – Εδεσματολόγιο
• Οροφοκομία
• Υγιεινή – Ασφάλεια
• Πτυχιακή εργασία
• Οινολογία 

Τα μαθήματα ενισχύονται με εξειδικευμένη σύγχρονη βιβλιογραφία. 
Τη διδασκαλία επιμελούνται κορυφαίοι καθηγητές και στελέχη ξενοδο-
χειακών επιχειρήσεων, ενώ χρησιμοποιούνται σύγχρονοι εργαστηριακοί
χώροι αντίστοιχοι μιας ξενοδοχειακής μονάδας. Η φοίτηση συνδυάζεται
με ένα εξάμηνο πρακτικής.
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Τεχνικός Τουριστ ικών Μονάδων 
& Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Hotel Management

Διάρκεια 
Σπουδών
Η φοίτηση είναι διετής (4 εξάμηνα
θεωρητικής και εργαστηριακής 
εκπαίδευσης και 1 περίοδος 
πρακτικής άσκησης ή μαθητείας) 
και ξεκινά κάθε Οκτώβριο και 
Φεβρουάριο.

4 +
εξάμηνα περίοδος

1
2
έτη



Οι ενδιαφερόμενοι για την ειδικότητα «Tεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχει-
ρήσεων Φιλοξενίας» είναι ευγενικοί, με άνεση στην επικοινωνία, ευκολία στη συ-
νεργασία και  ενδιαφέρον για ποιοτική εξυπηρέτηση και κοινωνικές συναναστροφές.
Οι Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προτιμούν άτομα με οργανωτικές και διοικητικές
ικανότητες με σεβασμό στον επισκέπτη και αγάπη για την ανάδειξη της ελληνι-
κής φιλοξενίας σε συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας.
Η εργασία σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, όπως αυτό των ξενοδοχείων και των
επισιτιστικών επιχειρήσεων, τους εφοδιάζει με μοναδικές εμπειρίες ζωής, που
μόνο ο κλάδος του Τουρισμού μπορεί να προσφέρει.  
Αγαπούν τη λεπτομέρεια δίνουν έμφαση στην ποιότητα, την αισθητική, την υγι-
εινή και ασφάλεια.
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Τεχνικός Τουριστ ικών Μονάδων 
& Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Hotel Management

Χαρακτηριστικά 
Σπουδαστή



Αντικείμενο Εργασίας
Το στέλεχος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ασχολείται με την οργάνωση,
λειτουργία και διαχείριση ξενοδοχείων και επιχειρήσεων εστίασης κάθε
είδους και μεγέθους.
Είναι ο άνθρωπος «κλειδί» που μπορεί να εργαστεί στη Reception, να
επιβλέπει το εστιατόριο, να οργανώνει συνέδρια και ημερίδες, να διευ-
θετεί θέματα των επισκεπτών, να συντονίζει την ευταξία των ορόφων
του ξενοδοχείου και τέλος να διευθύνει τη δική του ξενοδοχειακή επι-
χείρηση.
Διακρίνεται για την επικοινωνιακή του άνεση, την ευγένεια, την εξυπη-
ρετικότητα, την ικανότητα συντονισμού πολυπρόσωπων ομάδων προ-
σωπικού, την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων με γνώμονα την παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών φιλοξενίας.
Επίσης συμμετέχει στον οικονομικό σχεδιασμό και την καλύτερη από-
δοση των διαφόρων τμημάτων του ξενοδοχείου όπως του catering, του
gourmet εστιατορίου και του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης.
Διαθέτει εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και αξιοποιεί τη δυναμική
του e-tourism που συνεχώς κερδίζει έδαφος σε θέματα κρατήσεων και
marketing.

Στέλεχος Ξενοδοχείου
Hotel Manager
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• Άμεση απορρόφηση στον πιο ανερχόμενο κλάδο 

της ελληνικής οικονομίας

• Ευχάριστο  περιβάλλον εργασίας

• Δυναμικό και απαιτητικό αντικείμενο 

• Δυνατότητα απασχόλησης σε πολλά τμήματα 

του ξενοδοχείου

• Υψηλές απολαβές και bonus

• Γρήγορη επαγγελματική εξέλιξη

• Επαφή και γνωριμία με πολλούς ανθρώπους 

από διαφορετικές χώρες 

• Ιδιαίτερα επικοινωνιακό επάγγελμα

• Επαγγελματικό κύρος

• Κοινωνική αναγνώριση

•  Δυνατότητα  διεθνούς καριέρας 

Επαγγελματικά 
Πλεονεκτήματα

Ο Ελληνικός Τουρισμός σε Αριθμούς

9.783            Ξενοδοχεία (Hotels)
806.045        Κλίνες (Beds)
27.200.000   Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις (International Tourist Arrivals)
934.500        Θέσεις Εργασίας στον Τουριστικό Τομέα 

Πηγή: Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2017

Τεχνικός Τουριστ ικών Μονάδων 
& Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Hotel Management
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Δυνατότητες 
Απασχόλησης 
• Ξενοδοχεία και αλυσίδες ξενοδοχείων

• Κρουαζιερόπλοια

• Casino

• Εκθεσιακοί και Συνεδριακοί χώροι

• Εστιατόρια πολυτελείας

• Επιχειρήσεις catering

• Τουριστικοί οργανισμοί

• Αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες

• Θεματικά πάρκα

• Αγροτουριστικές μονάδες

• Τουριστικές επιχειρήσεις

• Wine bars

• Σκάφη αναψυχής

• Δημόσιοι οργανισμοί και ιδρύματα

• Δημιουργία ατομικής επιχείρησης στον τομέα 

του τουρισμού, της διαμονής και της μαζικής εστίασης   

Τεχνικός Τουριστ ικών Μονάδων 
& Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Hotel Management
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Οι απόφοιτοι έχουν 
τη δυνατότητα 
να αποκτήσουν:

Swiss Higher Diploma 
in Hotel Management
(ελβετικό ανώτερο δίπλωμα) και
USA BA Degree in Hospitality
Management (αμερικάνικο πα-
νεπιστημιακό πτυχίο) με μόλις 
1 επιπλέον χρόνο σπουδών στην
Ελβετία. Δυνατότητα συνέχισης
και για Master. 

Higher Diploma 
in International 
Hotel Management 
(ελβετικό ανώτερο δίπλωμα) με
1 επιπλέον εξάμηνο σπουδών
και με δυνατότητα πραγματο-
ποίησης εξάμηνης πρακτικής
άσκησης στην Ελβετία. 

Αναστάσιος Τσαμπάρας
Απόφοιτος 2003
Έχει διατελέσει F&B Supervisor 
στα Marriott Hotels

"Αποφάσισα με γνώμονα το πάθος μου
να εξυπηρετώ ανθρώπους και να γνω-
ρίζω νέους τόπους.
Νιώθω ευχαρίστηση που υπηρετώ τον
τουρισμό και πολύ περισσότερο όταν
εξελίσσομαι."

Βασίλης Παπακώστας
Απόφοιτος 2000
Έχει εργαστεί σε εστιατόρια και ξενοδοχεία όπως
Κivotos Club Hotel Mykonos, Σπονδή, Hilton, 
Nobu London, Matsuhisa Athens

"Συνέχισα τις σπουδές μου μέσω της σχολής 
LE MONDE στο HIM στην Ελβετία από όπου έλαβα
Hotel Management Diploma. Θεωρώ ότι είναι απα-
ραίτητο για έναν σπουδαστή που έχει βλέψεις για μια
σημαντική καριέρα να αποκομίσει αυτή την εμπειρία."

Κάρολος Γκιουλτζουόγλου
Απόφοιτος 2008
Έχει διατελέσει Restaurant supervisor 
στο εστιατόριο Asia de Cuba του ξενοδο-
χείου St. Martins Lane στο Λονδίνο

"Χρειάζεται να έχεις πάθος και να αγαπάς αυτό
που κάνεις. Να έχεις επιμονή και ποτέ να μην
το βάζεις κάτω. Πρέπει να προσέχεις πάντα την
εμφάνισή σου και να είσαι επαγγελματίας. Και
πάνω από όλα, να έχεις όρεξη για δουλειά, μά-
θηση και πειθαρχία."

Οι ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις χρειάζονται 
εξειδικευμένα στελέχη, για να βελτιώσουν 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να ανταποκριθούν
στον διεθνή ανταγωνισμό

BA Hospitality 
Business Management 
με 3 επιπλέον εξάμηνα σπου-
δών σε κρατικό Βρετανικό Πα-
νεπιστήμιο στη Μεγάλη
Βρετανία. Δυνατότητα συνέχι-
σης και για Master. 

Τεχνικός Τουριστ ικών Μονάδων 
& Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Hotel Management

Διακεκριμένοι απόφοιτοι Μπορείτε να δείτε τις πλήρεις συνεντεύξεις
στο www.lemonde.edu.gr, στην ενότητα Success Stories
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Τεχνικός 
Μαγειρικής 
Τέχνης  
Αρχιμάγειρας 
Chef 
Το επάγγελμα που ενώνει όλους τους 
ανθρώπους γύρω από ένα τραπέζι



Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
Αρχιμάγειρας 

Chef 

Το φαγητό, πέρα από τον αναντικατάστατο ρόλο του  για την
ανθρώπινη ύπαρξη,  αποτελεί στις μέρες μας και  βασικό
τρόπο ψυχαγωγίας. Ο σημερινός Αρχιμάγειρας – Chef  οφεί-
λει να γνωρίζει το σύνολο των γαστρονομικών τεχνικών και
όρων καθώς και να έχει την ευχέρεια να τις εφαρμόζει επι-
τυγχάνοντας τα καλύτερα γευστικά και οικονομικά αποτελέ-
σματα. Γνωρίζοντας τις τάσεις της διεθνούς γαστρονομικής
σκηνής αναδεικνύει προϊόντα και γεύσεις συνθέτοντας άρτια
γευστικά σύνολα.
Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει πλήρως αυτές τις ανάγκες,
καθώς φέρει σε άμεση επαφή τους σπουδαστές με τις πρώτες
ύλες, οι οποίοι και τις επεξεργάζονται ακολουθώντας την κατάλ-
ληλη κάθε φορά μεθοδολογία, υπό την καθοδήγηση έμπειρων
καθηγητών μαγειρικής ώστε να δημιουργούν ολοκληρωμένα
γευστικά αποτελέσματα.
Τα γαστρονομικά εφόδια που αποκομίζουν οι σπουδαστές
διακρίνονται αμέσως από τους πρώτους κιόλας μήνες μαθη-
μάτων, καθώς είναι σε θέση να υλοποιούν με επιτυχία απλές
και σύνθετες παρασκευές ακολουθώντας την επαγγελματική
μεθοδολογία.
Τα εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται σε σύγχρονες
εργαστηριακές εγκαταστάσεις προσφέροντας στους σπουδα-
στές τη δυνατότητα να εξασκούν σε πρότυπους χώρους το
μαγειρικό τους ταλέντο.
Μαγειρική, Ζαχαροπλαστική και Αρτοποιία αντιμετωπίζονται
ως αρμονικό σύνολο το οποίο πρέπει να γνωρίζει ο Αρχιμά-
γειρας -  Chef, ακριβώς για αυτό η Μαγειρική διδάσκεται θεω-
ρητικά και εργαστηριακά στο σύνολο της. Επιπλέον, διδάσκονται
εργαστηριακά τα στοιχεία ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας σε
έκταση που καθιστούν τους σπουδαστές γνώστες των βασικών
αρχών και μεθόδων της ζαχαροπλαστικής και της αρτοποιίας.  
Ο Αρχιμάγειρας – Chef μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε θέση
σε μια επαγγελματική κουζίνα και για αυτό ακριβώς είναι ο
καταλληλότερος  για να  καθοδηγήσει, συντονίσει,  εμπνεύσει
και αξιολογήσει την ομάδα του.

Περιγραφή 
Προγράμματος 
Σπουδών
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Ενδεικτικές  
Διδασκόμενες 
Ενότητες
• Τέχνη μαγειρικής
• Αρχές οικονομικής
• Σύνθεση μενού
• Στοιχεία ζαχαροπλαστικής
• Κοστολόγιο παρασκευασμάτων 
• Αγγλική και γαλλική ορολογία
• Οινολογία
• Διακοσμητική παρασκευασμάτων 
• Οργάνωση & λειτουργία εστιατορίου
• Τεχνικές εγκαταστάσεις – εξοπλισμός 

Διάρκεια 
Σπουδών
Η φοίτηση είναι διετής (4 εξάμηνα
θεωρητικής και εργαστηριακής 
εκπαίδευσης και 1 περίοδος 
πρακτικής άσκησης ή μαθητείας) 
και ξεκινά κάθε Οκτώβριο και 
Φεβρουάριο.

4 +
εξάμηνα περίοδος

1
2
έτη
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Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
Αρχιμάγειρας 

Chef 

Το επάγγελμα 

που στη χώρα μας 

δυνητικά εξυπηρετεί 

40 εκατομμύρια 

πελάτες ετησίως!



•  Ενδιαφέρον να γνωρίζει νέα προϊόντα και νέους γευστικούς συνδυασμούς
• Ενδιαφέρον για τα τρόφιμα 
• Δημιουργικότητα και επινοητικότητα  
• Οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια σχεδιασμού 
• Μεθοδικότητα στην υλοποίηση
• Διάθεση για εξυπηρέτηση με  αποτελεσματικό τρόπο
• Έμφαση στην καθαριότητα 
• Διάθεση για έντονη σωματική και πνευματική εργασία
• Διάθεση για ταξίδια
• Διάθεση για εκμάθηση ξένων γλωσσών
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Χαρακτηριστικά 
Σπουδαστή

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
Αρχιμάγειρας 

Chef 
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Αντικείμενο Εργασίας
Ο απόφοιτος της ειδικότητας έχει ανεπτυγμένο γευστικό
κριτήριο, γνωρίζει και εφαρμόζει γαστρονομικές τεχνικές
και όρους με τρόπο που εγγυάται το άριστο γευστικό απο-
τέλεσμα και την αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης.
Κατανοεί τις διεθνείς τάσεις όπως αυτές ισχύουν και
εξελίσσονται στον τομέα της εστίασης και τις υιοθετεί
αναδεικνύοντας τα γευστικά χαρακτηριστικά των εδε-
σμάτων που παρασκευάζει.
Είναι σε θέση να αναδεικνύει κάθε πιάτο με το κατάλ-
ληλο food styling.
Ανταποκρίνεται με επιτυχία στα καθήκοντα του επαγγελ-
ματία μάγειρα, από το διακεκριμένο εστιατόριο και ξε-
νοδοχείο έως και το συνοικιακό μεζεδοπωλείο και βάσει
και  της επαγγελματικής του εμπειρίας μπορεί να προ-
ΐσταται της κουζίνας αναλαμβάνοντας τον ρόλο του 
Αρχιμάγειρα – Chef.
Συντονίζει ως αρχιμάγειρας – chef  όλα τα τμήματα της
επαγγελματικής κουζίνας, επιβλέπει τις ενέργειες τους
και φέρει την ευθύνη της λειτουργίας και των αποτελε-
σμάτων τους γευστικών και οικονομικών.
Συνεργάζεται με τα τμήματα Food and Beverage

Management, Bar and Restaurant Operations, εξασφα-
λίζοντας την αρμονική  λειτουργία.
Αναδεικνύει παραδοσιακές, τοπικές γεύσεις και εδέ-
σματα, μεριμνώντας ώστε οι τουρίστες –πελάτες να τα
γνωρίζουν στην αυθεντική τους μορφή.
Σέβεται την εποχικότητα, τη βιοποικιλότητα, τη βιωσι-
μότητα υλοποιώντας εδέσματα και συνθέτοντας menus
λαμβάνουν υπόψη τις πιο πάνω παραμέτρους. 
Υποστηρίζει και συνεργάζεται με τοπικούς παραγωγούς
που μεριμνούν για το περιβάλλον, καλλιεργώντας και
εκτρέφοντας βιολογικά προϊόντα.
Γνωρίζει το αντικείμενο της τροφογνωσίας και τους σχετι-
κούς υγειονομικούς κανονισμούς και συνθέτει γαστρονο-
μικούς καταλόγους - menus για κάθε μορφή επισιτιστικής
επιχείρησης.
Επιμελείται βιβλία  και τηλεοπτικά γυρίσματα με θέματα
σχετικά με το αντικείμενο του.
Σχεδιάζει επαγγελματικούς χώρους κουζίνας σύμφωνα
με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, καθώς είναι εξοι-
κειωμένος με τον επαγγελματικό εξοπλισμό, τις εγκα-
ταστάσεις κουζίνας και τη χρήση αυτών.

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
Αρχιμάγειρας 

Chef 
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Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
Αρχιμάγειρας 

Chef 

Επαγγελματικά 
Πλεονεκτήματα
• Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση

• Μεγάλο εύρος επαγγελματικών επιλογών

• Δυνατότητα επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε διεθνές επίπεδο

• Δυνατότητα έναρξης μικρής ή/και μεγάλης ατομικής επιχείρησης

• Διαρκής επαφή με νέες γεύσεις 

• Γνωριμίες με συνεργάτες και πελάτες από όλον τον κόσμο

• Ανάδειξη νέων μορφών γαστρονομικών επιχειρήσεων

• Δυνατότητα προβολής του έργου μέσω των κοινωνικών 

δικτύων, τηλεοπτικών εκπομπών, βιβλίων
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Δυνατότητες 
απασχόλησης 

• Ξενοδοχεία

• Εστιατόρια

• Catering

• Κρουαζιερόπλοια

• Εκθεσιακοί και συνεδριακοί χώροι

• Δημιουργία ατομικής επιχείρησης

• Wine Bars 

• Bar and all day restaurants

• Μεζεδοπωλεία

• Βιομηχανίες τροφίμων

• Παιδικοί σταθμοί και σχολικές μονάδες

• Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, 

όπως νοσοκομεία, στρατός, ιδρύματα

• Αεροπορικές, ακτοπλοϊκές, 

σιδηροδρομικές εταιρείες

• Εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων

• Εταιρείες φιλανθρωπικής προσφοράς

• Εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών

• Ηλεκτρονικές σελίδες και blogs μαγειρικής 

• Τηλεοπτικές εκπομπές στην ενότητα μαγειρικής

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
Αρχιμάγειρας 

Chef 

Το κλίμα και η ομορφιά του φυσικού τοπίου της Ελλάδας προσελκύουν
επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη για να απολαύσουν τις αγνές
γεύσεις του τόπου μας
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Οι απόφοιτοι έχουν 
τη δυνατότητα 
να αποκτήσουν:

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Μαγειρικής 
έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν:

Swiss Diploma 
in Culinary Arts
(Ελβετικό Ανώτερο Δίπλωμα)
με 1 επιπλέον εξάμηνο σπουδών και με δυνα-
τότητα πραγματοποίησης εξάμηνης πρακτικής
άσκησης στην Ελβετία.

Γαλλικό Επαγγελματικό 
Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης
στη γαλλική κουζίνα
με μόλις 7 επιπλέον εβδομάδες σπουδών 
σε αντίστοιχο πρόγραμμα γαλλικής σχολής

Ανδρέας Λαγός 
Απόφοιτος 2000
Δημιουργός του 360 concept 
nomad by Andreas Lagos.

"Η μαγειρική, είναι μια δουλειά γεμάτη δη-
μιουργικότητα και έκφραση. Η επικοινωνία
με τον κόσμο και το γεγονός ότι μπορεί κα-
νείς να χρησιμοποιήσει  τις γνώσεις και
την εμπειρία του σε διαφορετικούς τομείς
σε σχέση με το φαγητό και τη διατροφή,
κάνουν αυτό το επάγγελμα πολυδιάστατο
και συναρπαστικό".

Γιώργος Ιωάννου
Aπόφοιτος 2005
Executive Chef στο εστιατόριο 
Πρυτανείο Gold

"Όπως σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι και στη
μαγειρική, προχωράει αυτός που αγαπάει
πραγματικά αυτό που κάνει. Στη δουλειά μας
θα χρειαστεί πολλές ώρες υπομονή, επιμονή,
δύναμη, αντοχή, γερό στομάχι, καθαρό
μυαλό, προσαρμοστικότητα, πνεύμα συνερ-
γασίας, συνεχής εκπαίδευση και φυσικά
φαντασία και δημιουργικότητα. Ο χώρος της
μαγειρικής θα σε γεμίσει εμπειρίες και το
παν είναι να μπορείς να τις μοιραστείς με άλ-
λους που έχουν το ίδιο πάθος με σένα".

Οι αγνές πρώτες ύλες και 
η πλούσια γεύση των ελληνικών
προϊόντων και εδεσμάτων, 
συμπληρώνουν την ταξιδιωτική
εμπειρία των επισκεπτών που
επιλέγουν τη χώρα μας για 
λόγους εργασίας ή διακοπών.Διακεκριμένοι απόφοιτοι

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
Αρχιμάγειρας 

Chef 

Μπορείτε να δείτε τις πλήρεις συνεντεύξεις
στο www.lemonde.edu.gr, στην ενότητα Success Stories

Bασίλειος Πορής
Απόφοιτος 2002
Executive Chef στο εστιατόριο 
Dionysos Zonar's

"Για εμένα η μαγειρική δεν είναι απλά ένα
επάγγελμα. Είναι ένας τρόπος έκφρασης του
εαυτού μου μέσα από τη δημιουργικότητα
και τη συνεχή αναζήτηση νέων εμπειριών.
Θέλοντας πάντα να βλέπω τους ανθρώπους
γύρω μου να απολαμβάνουν και να χαίρον-
ται με τα απλά πράγματα της ζωής όπως π.χ.
το φαγητό, αποφάσισα να ασχοληθώ επαγ-
γελματικά με τη μαγειρική".
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Τεχνικός Αρτοποιίας
Ζαχαροπλαστικής
Pastry Chef 
Το επάγγελμα που γλυκαίνει 
την κάθε  μας στιγμή
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Τεχνικός Αρτοποι ίας -  Ζαχαροπλαστ ικής
Pastry Chef

Αν το φαγητό είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη ύπαρξη,
το γλυκό και το ψωμί είναι αναντικατάστατα.
Κάθε παρασκεύασμα ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας
απαιτεί απόλυτη ακρίβεια στην επιλογή των πρώτων υλών,
τη δοσολογία και τη μεθοδολογία. Επιδιώκοντας το άριστο
αποτέλεσμα ακόμα και το πιο απλό παρασκεύασμα απαι-
τεί αφοσίωση και προσοχή στη λεπτομέρεια.
Πρώτες ύλες όπως η ζάχαρη, το αλεύρι, τα αβγά, τα γα-
λακτοκομικά, τα φρούτα και οι ξηροί καρποί, πρωταγω-
νιστούν στα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα
αποκαλύπτοντας όλα τα μυστικά της σύστασης τους που
ουσιαστικά καθορίζουν και τον τρόπο διαχείρισης τους
στο ζαχαροπλαστείο και αρτοποιείο.
Η προσεκτική μελέτη των κλασικών και παραδοσιακών
συνταγών και η συστηματική εφαρμογή τους στα εργα-
στήρια αποτελεί το πρώτο βήμα για την σωστή εξάσκηση
των βασικών τεχνικών.
Σταδιακά η δημιουργικότητα αποκτά προβάδισμα και τα
παρασκευάσματα ολοκληρώνονται με dessert styling που
ακολουθεί τις πιο σύγχρονες τάσεις. 
Ο Pastry Chef στις μέρες μας οφείλει να γνωρίζει όχι μόνο
τον αποδοτικότερο τρόπο για να υλοποιεί με επιτυχία
γλυκά και αρτοποιήματα, αλλά και να μπορεί να καλύψει
τις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες των πελατών του.
Γλυκά χωρίς ζάχαρη, αρτοσκευάσματα χωρίς γλουτένη

ζητούνται ολοένα και συχνότερα στις μέρες μας.
Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει πλήρως αυτές τις ανάγ-
κες, καθώς φέρει σε άμεση επαφή τους σπουδαστές με τις
πρώτες ύλες, οι οποίοι και τις επεξεργάζονται ακολουθών-
τας την κατάλληλη κάθε φορά μεθοδολογία, υπό την καθο-
δήγηση έμπειρων καθηγητών ζαχαροπλαστικής και
αρτοποιίας, ώστε να δημιουργούν απολαυστικά γλυκά και
αρτοσκευάσματα.
Τα εφόδια που αποκομίζουν οι σπουδαστές διακρίνονται αμέ-
σως από τους πρώτους κιόλας μήνες μαθημάτων, καθώς είναι
σε θέση να υλοποιούν με επιτυχία απλές και σύνθετες παρα-
σκευές ακολουθώντας την επαγγελματική μεθοδολογία.

Τα εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται σε σύγχρο-
νες εργαστηριακές εγκαταστάσεις προσφέροντας στους
σπουδαστές τη δυνατότητα να εξασκούν σε πρότυπους χώ-
ρους το ζαχαροπλαστικό τους ταλέντο.
Η ζαχαροπλαστική εμπνέει τη σύνθεση και την παρουσίαση
και στον τομέα της μαγειρικής, καθώς πολλές συνταγές
ακολουθούν food styling που θυμίζει ολοένα και περισσό-
τερο γλυκίσματα. Πολλοί άλλωστε είναι και οι διακεκριμένοι
chefs οι οποίοι άρχισαν τη σταδιοδρομία τους ως ζαχαρο-
πλάστες και με μεθοδικότητα και ακρίβεια διεύρυναν τις
γνώσεις τους και διέπρεψαν κι ως chefs. Η μαγειρική, η ζα-
χαροπλαστική και η αρτοποιία είναι τρεις τέχνες άρρηκτα
συνδεδεμένες και η συνολική τους γνώση δίνει άλλη προ-
οπτική στον σύγχρονο επαγγελματία. Γι’ αυτό διδάσκονται
εργαστηριακά τα στοιχεία μαγειρικής σε έκταση που καθι-
στούν τους σπουδαστές γνώστες των βασικών αρχών και
μεθόδων της μαγειρικής.
Ο Pastry Chef μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε θέση σε ένα
επαγγελματικό χώρο ζαχαροπλαστείου και αρτοποιείου και
για αυτό ακριβώς είναι ο καταλληλότερος για να καθοδη-
γήσει, συντονίσει, εμπνεύσει και αξιολογήσει την ομάδα του.

Περιγραφή 
Προγράμματος 
Σπουδών
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Τεχνικός Αρτοποι ίας -  Ζαχαροπλαστ ικής
Pastry Chef

Ενδεικτικές  
Διδασκόμενες 
Ενότητες
• Ζαχαροπλαστική τέχνη
• Αρχές οικονομικής
• Κοστολόγιο παρασκευασμάτων 
• Υγιεινή και ασφάλεια
• Αγγλική και γαλλική ορολογία
• Τεχνικές εγκαταστάσεις – εξοπλισμός
• Διαιτητική
• Αρχές νομοθεσίας τροφίμων 

Ζαχαροπλαστική και Αρτοποιία.
Τέχνες σε διαρκή εξέλιξη που
εξασφαλίζουν μια δυναμική
επαγγελματική σταδιοδρομία 
σε εκείνους που έχουν τα απα-
ραίτητα θεωρητικά και τεχνικά
εφόδια. 

Διάρκεια 
Σπουδών
Η φοίτηση είναι διετής (4 εξάμηνα
θεωρητικής και εργαστηριακής 
εκπαίδευσης και 1 περίοδος 
πρακτικής άσκησης ή μαθητείας) 
και ξεκινά κάθε Οκτώβριο και 
Φεβρουάριο.

4 +
εξάμηνα περίοδος

1
2
έτη
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Τεχνικός Αρτοποι ίας -  Ζαχαροπλαστ ικής
Pastry Chef

Χαρακτηριστικά 
Σπουδαστή

•  Ενδιαφέρον να γνωρίζει νέα προϊόντα 
και νέους γευστικούς συνδυασμούς.

•  Ενδιαφέρον για τα τρόφιμα 
•  Δημιουργικότητα και επινοητικότητα  
•  Οργανωτικές ικανότητες 

και ευχέρεια σχεδιασμού 
•  Μεθοδικότητα στην υλοποίηση
•  Διάθεση για εξυπηρέτηση 

με αποτελεσματικό τρόπο
•  Έμφαση στην καθαριότητα
•  Διάθεση για έντονη σωματική  

και πνευματική εργασία
•  Διάθεση για ταξίδια
•  Διάθεση για εκμάθηση ξένων γλωσσών



Τεχνικός Αρτοποι ίας -  Ζαχαροπλαστ ικής
Pastry Chef

Αντικείμενο Εργασίας
Ο απόφοιτος της ειδικότητας έχει ανεπτυγμένο
γευστικό κριτήριο, γνωρίζει και εφαρμόζει γα-
στρονομικές τεχνικές και όρους με τρόπο που
εγγυάται το άριστο γευστικό αποτέλεσμα και
την αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης.
Κατανοεί τις διεθνείς τάσεις όπως αυτές
ισχύουν και εξελίσσονται στον τομέα της ζαχα-
ροπλαστικής – αρτοποιίας και τις υιοθετεί ανα-
δεικνύοντας τα γευστικά χαρακτηριστικά των
εδεσμάτων που παρασκευάζει.
Είναι σε θέση να αναδεικνύει κάθε γλυκό με το
κατάλληλο dessert styling.
Προσαρμόζει κάθε γλυκό στην αντίστοιχη πε-
ρίσταση όπως, επιδόρπιο, επετειακή τούρτα,
βιτρίνα καταστήματος, γλυκό κεράσματος.
Ανταποκρίνεται με επιτυχία στα καθήκοντα του
αρχιζαροπλάστη αρτοποιού από σε κάθε επί-
πεδο επιχείρησης από το μικρό παρασκευα-

στήριο γλυκών έως και το διακεκριμένο ζαχα-
ροπλαστείο, ξενοδοχείο.
Συνεργάζεται με τον αρχιμάγειρα – chef και
φέρει την ευθύνη της λειτουργίας και των απο-
τελεσμάτων των τμημάτων του ζαχαροπλα-
στείου και του αρτοποιείου.
Αναδεικνύει παραδοσιακές, τοπικές γεύσεις και
εδέσματα, μεριμνώντας ώστε οι τουρίστες –πελά-
τες να τα γνωρίζουν στην αυθεντική τους μορφή.
Σέβεται την εποχικότητα, τη βιοποικιλότητα, τη
βιωσιμότητα υλοποιώντας γλυκίσματα που
λαμβάνουν υπόψη τις πιο πάνω παραμέτρους. 
Υποστηρίζει και συνεργάζεται με τοπικούς πα-
ραγωγούς που μεριμνούν για το περιβάλλον,
καλλιεργώντας και εκτρέφοντας βιολογικά
προϊόντα. 
Επιμελείται βιβλία και τηλεοπτικά γυρίσματα
με θέματα σχετικά με το αντικείμενο του.
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Τεχνικός Αρτοποι ίας -  Ζαχαροπλαστ ικής
Pastry Chef

Επαγγελματικά 
Πλεονεκτήματα
• Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση
• Μεγάλο εύρος επαγγελματικών επιλογών
• Δυνατότητα επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε διεθνές επίπεδο
• Δυνατότητα έναρξης μικρής ή/και μεγάλης ατομικής επιχείρησης
• Διαρκής επαφή με νέες γεύσεις 
• Γνωριμίες με συνεργάτες και πελάτες από όλον τον κόσμο
• Ανάδειξη νέων μορφών γαστρονομικών επιχειρήσεων
• Δυνατότητα προβολής του έργου μέσω των κοινωνικών 

δικτύων, τηλεοπτικών εκπομπών, βιβλίων
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Δυνατότητες 
Απασχόλησης 
•  Ζαχαροπλαστεία
•  Αρτοποιεία
•  Εργαστήρια ζύμης, γλυκισμάτων, παγωτού, μπισκότων
•  Ξενοδοχεία
•  Εστιατόρια
•  Catering
•  Κρουαζιερόπλοια
•  Εκθεσιακοί και συνεδριακοί χώροι
•  Δημιουργία ατομικής επιχείρησης
•  Boutique Ζαχαροπλαστεία
•  Βιομηχανίες γλυκών, παγωτού, αστοσκευασμάτων
•  Εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων
•  Εταιρείες φιλανθρωπικής προσφοράς
•  Εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών
•  Ηλεκτρονικές σελίδες και blogs 

ζαχαροπλαστικής - αρτοποιίας 
•  Τηλεοπτικές εκπομπές στην ενότητα 

ζαχαροπλαστικής - αρτοποιίας
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Τεχνικός Αρτοποι ίας -  Ζαχαροπλαστ ικής
Pastry Chef

Οι δημιουργίες ενός Ζαχαροπλάστη - 
Αρτοποιού συνοδεύουν κάθε πτυχή 
της ζωής μας, δίνοντας γλυκό τόνο τόσο
στις καθημερινές μας συνήθειες, όσο και
στις μεγάλες εορταστικές μας στιγμές



Τεχνικός Αρτοποιίας -  Ζαχαροπλαστ ικής
Pastry Chef

Οι απόφοιτοι έχουν 
τη δυνατότητα 
να αποκτήσουν:

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Ζαχαροπλαστικής
Αρτοποιίας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν:

Swiss Certificate 
in Pastry & Chocolate 
(Ελβετικό Επαγγελματικό 
Πιστοποιητικό Γνώσεων)
με 1 επιπλέον τρίμηνο σπουδών στην Ελβετία.

Ιωάννης Κίκιρας 
Απόφοιτος 2011
Assistant Pastry Chef στο Hotel Grande
Bretange και King George Hotel Athens

"Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, είναι πως
αυτή η δουλειά κρύβει πολλά είδη τεχνών
μέσα της και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
μπορείς να εκφράζεις τη δημιουργικότητα
σου με διάφορους τρόπους. Δουλεύουν
πραγματικά όλες σου οι αισθήσεις. Επί-
σης, είναι μια παγκόσμια τέχνη που σου
δίνει την ευκαιρία να νιώθεις ελεύθερος,
γιατί αν τη γνωρίζεις καλά, έχεις πολλές
επιλογές σε όλο τον κόσμο."

Νικόλας Νικολακόπουλος
Απόφοιτος 2012
Pastry Chef Tatoi Tennis Club  

"Η Γαλλία υπήρξε για μένα μια υπέροχη εμ-
πειρία τόσο εκπαιδευτικά όσο και εργασιακά
τελικά, καθώς είναι η χώρα που θεωρείται
το λίκνο της δημιουργικότητας και της και-
νοτομίας στη γαστρονομία. Γνώρισα μεγά-
λους ταλαντούχους chefs, είδα πόσο
προσιτοί είναι παρόλα τα επαγγελματικά τους
επιτεύγματα και τίτλους και δουλεψα πλάι
τους. Διδάχτηκα από τις τεχνικές τους, από
τη βαθιά γνώση τους για το αντικείμενο και
τις πρώτες ύλες, τον σεβασμό τους στον πε-
λάτη και τα υλικά τους, μέχρι και από την
προσωπικότητα του καθενός. Από τη Γαλλία
γύρισα στην Ελλάδα με τελείως διαφορετική
επαγγελματική νοοτροπία, την οποία πλέον
εκφράζω στη δουλειά μου."

Δημήτρης Εξαρχόπουλος
Aπόφοιτος 2008
Ιδιοκτήτης Ζαχαροπλαστείου Caramelo,
στη Μύκονο

"Αυτό που με έκανε να αγαπήσω αυτό το
επάγγελμα είναι πως δεν υπάρχουν περιορι-
σμοί. Δημιουργείς χωρίς να βάζεις όρια στη
φαντασία, παίζεις και συνδυάζεις με διαφο-
ρετικά υλικά και τεχνικές και βλέπεις το απο-
τέλεσμα της δουλειάς σου στο χαμόγελο του
πελάτη σου. Μερικά από τα χαρακτηριστικά
που πρέπει να διεθέτεις για να ασχληθείς με
το επάγγελμα είναι μεράκι, φαντασία, υπο-
μονή, επιμονή και πάνω απ’ όλα αγάπη."

Οι αγνές πρώτες ύλες, η πλούσια
γεύση των ελληνικών προϊόντων,
οι παραδοσιακές τεχνικές και 
το σύγχρονο dessert styling, 
κατατάσσουν την ελληνική 
ζαχαροπλαστική ανάμεσα στις
δημοφιλέστερες του κόσμου.
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Γαλλικό Επαγγελματικό 
Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης
στη γαλλική Ζαχαροπλαστική
με μόλις 7 επιπλέον εβδομάδες σπουδών 
σε αντίστοιχο πρόγραμμα γαλλικής σχολής.

Διακεκριμένοι απόφοιτοι Μπορείτε να δείτε τις πλήρεις συνεντεύξεις
στο www.lemonde.edu.gr, στην ενότητα Success Stories
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Στέλεχος Διοίκησης &
Οικονομίας στον
Τομέα του Τουρισμού
Tourism 
Management
Πολύτιμος συνεργάτης σε κάθε τουριστική
και ταξιδιωτική επιχείρηση



Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας 
στον Τομέα του Τουρισμού

Tourism Management

Ο τουριστικός πράκτορας κατανοεί το διεθνές τουριστικό περι-
βάλλον και αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη σε κάθε τουριστική 
και ταξιδιωτική επιχείρηση που επιθυμεί να προσφέρει υπηρε-
σίες υψηλού επιπέδου στους τουρίστες – πελάτες που την εμ-
πιστεύονται.
Ο τρόπος που ταξιδεύουμε σήμερα έχει αλλάξει. Οι γνώσεις
που έχει ο τουρίστας για τον τουριστικό προορισμό της επι-
λογής του, καθώς και τα εργαλεία που έχει στη διάθεση του
για να τον αξιολογήσει ή ακόμα και να τον επισκεφθεί εικο-
νικά οριοθετούν εκ νέου τις ανάγκες που καλύπτει το πρό-
γραμμα σπουδών. 
Επιπρόσθετα, οι τουριστικές εισροές από χώρους που πρό-
σφατα υιοθέτησαν  ή απόκτησαν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν,
καθιστούν γνωστικά αντικείμενα όπως αυτά,  της τουριστικής
γεωγραφίας, διεθνών σχέσεων, οργάνωσης και λειτουργίας αε-
ροδρομίου, περιβαλλοντικής πολιτικής πιο επίκαιρα από ποτέ.
Η ύλη των γνωστικών αντικειμένων καλύπτει πλήρως τις σύγ-
χρονες απαιτήσεις, καθιστώντας τους σπουδαστές ικανούς να
λειτουργούν αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε μορφή τουρι-
στικής και  ταξιδιωτικής επιχείρησης.
Η  μεθοδολογία που ακολουθείται εφοδιάζει τους σπουδα-
στές με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις,
ώστε  να είναι εξοικειωμένοι με κάθε θέση του μελλοντικού
χώρου εργασίας τους. 
Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών  με έμφαση στην επαγγελ-
ματική επικοινωνία και  η εξοικείωση με τα επικρατέστερα
προγράμματα ηλεκτρονικών κρατήσεων και διαχείρισης, συμ-
βάλλουν στην πλήρη κατανόηση τόσο του πραγματικού, όσο και
του ηλεκτρονικού τουριστικού γραφείου.

Περιγραφή 
Προγράμματος 
Σπουδών
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Ο τουρισμός αποτελεί 
την οικονομική δραστηριότητα 
που μπορεί να συμβάλλει 
αποτελεσματικότερα  
στην οικονομική ανάπτυξη 
των τοπικών κοινωνιών 
και περιφερειών



Ενδεικτικές  
Διδασκόμενες 
Ενότητες
• Αεροδρόμιο, λειτουργία και εξυπηρέτηση πελατών
• Εξυπηρέτηση πελατών, τουριστικές υπηρεσίες, 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού
• Διαχείριση εισερχόμενου-εξερχόμενου τουρισμού, 

τουριστικά πακέτα
• Αεροπορικοί ναύλοι, έκδοση εισιτηρίων, 

συστήματα κρατήσεων
• Αρχές τουρισμού και τουριστική πολιτική
• Διεθνείς σχέσεις μεταφορών
• Αρχές λογιστικής
• Οργάνωση και λειτουργία τουριστικού γραφείου
• Περιβαλλοντική πολιτική στον τουρισμό
• Ιστορία ελληνικού πολιτισμού
• Ξένες γλώσσες - τουριστική ορολογία
• Στοιχεία τουριστικής νομοθεσίας
• Συστήματα λειτουργίας γραφείου
• Στοιχεία εμπορικού δικαίου
• Τουριστικό marketing & πωλήσεις
• Τουριστική γεωγραφία & ταξιδιωτικοί οδηγοί
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Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας 
στον Τομέα του Τουρισμού

Tourism Management

Διάρκεια 
Σπουδών
Η φοίτηση είναι διετής (4 εξάμηνα
θεωρητικής και εργαστηριακής 
εκπαίδευσης και 1 περίοδος 
πρακτικής άσκησης ή μαθητείας) 
και ξεκινά κάθε Οκτώβριο.

4 +
εξάμηνα περίοδος

1
2
έτη



• Ενδιαφέρον να γνωρίζει νέα μέρη και νέους ανθρώπους

• Αγάπη για τα ταξίδια

• Αγάπη για τις νέες τεχνολογίες

• Διάθεση για εκμάθηση ξένων γλωσσών

• Οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια σχεδιασμού

• Διάθεση για εξυπηρέτηση με ευγενικό και αποτελεσματικό τρόπο
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Χαρακτηριστικά 
Σπουδαστή

Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας 
στον Τομέα του Τουρισμού

Tourism Management



Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας 
στον Τομέα του Τουρισμού

Tourism Management
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Αντικείμενο Εργασίας
Ο απόφοιτος της ειδικότητας κατανοεί εκτενώς το διεθνές τουριστικό
περιβάλλον κι έχει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, την πρακτική
εξοικείωση, καθώς και τις επικαιροποιημένες γνώσεις των σχετικών
τεχνολογικών εφαρμογών. 
Έχοντας τα πιο πάνω εφόδια σχεδιάζει πακέτα διακοπών, αναζητά τα
καλύτερα δυνατά δρομολόγια για τον εκάστοτε προορισμό κι εκδίδει τα
αντίστοιχα εισιτήρια. Δραστηριοποιείται για την ανάδειξη νέων τουρι-
στικών προορισμών. Συμμετέχει στη δημιουργία θεματικών ταξιδιών και
εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Επικοινωνεί και υποστηρίζει  τους
τουρίστες σε κάθε στάδιο του ταξιδιού τους, από την αρχική σκέψη υλο-
ποίησης του ταξιδιού, την υποδοχή, τη γνωριμία με την πόλη που επι-
σκέπτονται, έως και την επιστροφή τους. Ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με
τις μετακινήσεις στον προορισμό τους μεριμνώντας για όποιες ιδιαίτε-
ρες απαιτήσεις τους. Συνάπτει συμφωνίες με ξενοδοχεία, εστιατόρια,
συνεδριακά κέντρα, εταιρείες ναυλώσεως σκαφών - yachting. 
Σχεδιάζει και υλοποιεί λαμβάνοντας υπόψη τις  περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις και τις παραμέτρους βιωσιμότητας του εκάστοτε προορισμού.

Mεριμνά για τις καλύτερες 
αεροπορικές συνδέσεις
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Επαγγελματικά 
Πλεονεκτήματα
• Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
• Διαρκής επαφή με τις νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα
• Δυνατότητα συχνών ταξιδίων
• Γνωριμίες με συνεργάτες και πελάτες από όλον τον κόσμο
• Δυνατότητα έναρξης μικρής ή/και μεγάλης ατομικής επιχείρησης
• Ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού
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1 δισεκατομμύριο τουρίστες… 
1 δισεκατομμύριο ευκαιρίες!!! UNWTO

Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας 
στον Τομέα του Τουρισμού

Tourism Management



Δυνατότητες απασχόλησης 

Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας 
στον Τομέα του Τουρισμού

Tourism Management

Το κλίμα και η ομορφιά 

του φυσικού τοπίου 

της Ελλάδας προσελκύουν 

επισκέπτες από κάθε 

γωνιά του πλανήτη 

που απολαμβάβουν την 

πλούσια ιστορία και βιώνουν 

τις παραδόσεις 

του τόπου μας.

• Ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία

• Ηλεκτρονικές ταξιδιωτικές υπηρεσίες

• Αεροπορικές, ακτοπλοϊκές, σιδηροδρομικές εταιρείες

• Συνεδριακά και εκθεσιακά κέντρα 

• Εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων

• Εταιρείες κρουαζιέρας

• Εταιρείες περιήγησης

• Υπηρεσίες υποστηρικτικής τουριστικής υποδομής

• Δημόσιους και ιδιωτικούς τουριστικούς οργανισμούς
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Εκδόσεις
Les Livres du Tourisme
Οι εκδόσεις Les Livres du Tourisme εκδί-
δουν βιβλία που καλύπτουν θέματα από τον
χώρο του τουρισμού και της γαστρονομίας.
Κάθε βιβλίο που κυκλοφορεί είναι αποτέλε-
σμα μακρόχρονης ερευνητικής προσπά-
θειας και συνεργασίας πολλών
καταξιωμένων συντελεστών και σκοπό έχει
να αποτελεί πολύτιμο σύμβουλο και σημείο
αναφοράς για όλους τους επαγγελματίες
του ευρύτερου τουριστικού τομέα. 
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Στην πλειοψηφία του εκδοτικού έργου των εκδόσεων Les Livres du Tourisme συναντούμε συχνότερα συγγρα-
φικές ομάδες, χωρίς να λείπουν και οι περιπτώσεις μεμονωμένων συγγραφέων. Με αυτήν την πρακτική, απαι-
τητικά εκδοτικά εγχειρήματα, όπως τα πλήρως εικονογραφημένα και πολυτελή βιβλία γαστρονομίας,
ολοκληρώνονται συμπεριλαμβάνοντας περισσότερες από μία οπτικές, αποτελώντας για τον αναγνώστη ένα φιλικό
και εύχρηστο εργαλείο αξιοποίησης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων του. 
Τα βιβλία διδάσκονται θεωρητικά και εργαστηριακά στον Εκπαιδευτικό Όμιλο LE MONDE και αποτελούν τη βάση
της μεθοδικής και τεκμηριωμένης μετάδοσης τεχνογνωσίας. 

Εκδόσεις
Les Livres du  Tour isme



Εκδόσεις
Les Livres du  Tour isme

Όλος ο κόσμος της Γαστρονομίας 
και του Τουρισμού σε ένα κατάστημα
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
Βιβλία γραμμένα από επαγγελματίες
για την εκπαίδευση της νέας γενιάς
επαγγελματιών.

Η εκδοτική εταιρεία Les Livres du Tourisme του Ομίλου LE MONDE

έχει εκδώσει περισσότερους από 40 τίτλους βιβλίων που αφορούν

στα αντικείμενα του τουρισμού της γαστρονομίας και της επαγγελ-

ματικής εκπαίδευσης γενικότερα. Τα βιβλία αυτά διδάσκονται στη

σχολή LE MONDE και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της οργα-

νωμένης και μεθοδικής εκπαίδευσης. Αρκετά βιβλία έχουν μετα-

φραστεί στα Αγγλικά, τα Γερμανικά και τα Ισπανικά και έχουν

διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς βιβλίων και εκδόσεων, όπως τα

βραβεία Gourmand. 

Οι εκδόσεις αυτές αφορούν στον τουρισμό, τη διοίκηση τουριστικών

και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, την οικονομία, τη γαστρονομία, τη

ζαχαροπλαστική, την ξενόγλωσση ορολογία των τουριστικών επαγ-

γελμάτων, και άλλα συναφή θέματα. Οι εκδόσεις έχουν γίνει δεκτές

με ενθουσιασμό από τους επαγγελματίες του χώρου, λόγω της εγ-

κυρότητας και της αξιοπιστίας τους. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να

γίνει στη σειρά μεταφρασμένων βιβλίων με τίτλο “Διάσημοι Chefs

του Κόσμου” που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Pierre Herm�

και Michel Rοux.

Τα βιβλία εναρμονισμένα με τα διεθνή επαγγελματικά δεδομένα και

τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, αποτελούν τη διδακτέα και εξε-

ταστέα ύλη για τους σπουδαστές. Την κεντρική διάθεση έχει η εται-

ρεία Les Livres du Tourisme, του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE,

ενώ οι εκδόσεις διατίθενται και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.

Θεματικοί  
Τομείς Εκδόσεων
• Ξενοδοχειακή διοίκηση 
• Τουρισμός 
• Γαστρονομία 
• Οινολογία - οινοχοΐα 
• Τροφογνωσία 
• Ζαχαροπλαστική 
• Διάσημοι chefs του κόσμου 
• Food & Beverage Management 



Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE βασίζει την εκπαίδευση 
των σπουδαστών του σε σύγχρονα, καλογραμμένα και ελκυστικά βιβλία 
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Εκδόσεις
Les Livres du  Tour isme
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Πολύπλευρη 
Κοινωνική Προσφορά 
& Εθελοντισμός

Ευχαριστήριο δώρο των παιδιών 
από το ΚΔΑΠ Μοσχάτου
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Πολύπλευρη Κοινωνική Προσφορά 
& Εθελοντισμός

Ανακύκλωση 3000 λίτρων 
μαγειρικών ελαίων ετησίως 

Ευχαριστήριες επιστολές

1st International 
Hellenic Gastronomy 
Conference 2018.
Greek Taste 
Beyond Borders

Πολύπλευρη Κοινωνική Προσφορά & Εθελοντισμός

Η διοίκηση του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE στηρίζει με την ενεργοποίηση διεύθυνσης καθηγητών και

σπουδαστών το έργο σημαντικών συλλόγων και οργανώσεων. Με ιδιαίτερη ευαισθησία πλαισιώνει αξιόλογες προ-

σπάθειες που έχουν σαν σκοπό να στηρίξουν συνανθρώπους μας, να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον ή να

αποκαταστήσουν προβλήματα από φυσικές καταστροφές. Οι σπουδαστές που θα στελεχώσουν στο μέλλον τις ελ-

ληνικές τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ευαισθητοποιούνται μέσα από τις ενέργειες αυτές και εξοι-

κειώνονται με το πνεύμα της ανιδιοτελούς προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. 

Ιδιαίτερο κεφάλαιο της κοινωνικής προσφοράς αποτελεί και η ενίσχυση συλλόγων που επικεντρώνουν την προ-

στασία τους στο παιδί. Από το ακαδημαϊκό  έτος 2011 - 2012 ο Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE, ανάμεσα σε

πολλές άλλες δράσεις, προσφέρει σε καθημερινή βάση τα γεύματα των παιδιών που φιλοξενούνται στο ΚΔΑΠ από

την "Αποστολή" της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.



112 | LE MONDE

Εθελοντική Δράση
• 1st International Hellenic Gastronomy Conference 2018.

Greek Taste Beyond Borders
Συμμετοχή σπουδαστών στη διαδικασία οργάνωσης

• Συμμετοχή σπουδαστών LE MONDE στις Ημέρες 
Γαστρονομίας στο μουσείο Μπενάκη

• Συμμετοχή σπουδαστών και αποφοίτων στην παγκόσμια 
γιορτή γαλλικής κουζίνας Gout de France

• Συμμετοχή σε φιλανθρωπική εκδήλωση για 
τη συγκέντρωση χρημάτων

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
• Αιμοδοσία
• Περισσότερες από 3300 μονάδες αίματος 

έχουν συλλεγεί τα τελευταία 16 χρόνια 
• Προσφορά γευμάτων σε καθημερινή βάση 

για τα παιδιά  του ΚΔΑΠ Μοσχάτου

1

Πολύπλευρη Κοινωνική Προσφορά 
& Εθελοντισμός
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Θεσσαλονίκης 45, Μοσχάτο, Αθήνα
Έναντι σταθμού ΗΣΑΠ Μοσχάτου
Τ: 210.4830500
www.lemonde.edu.gr


