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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Σπουδές και πτυχία   



Στη Γαλλία, ο τομέας των ξενοδοχειακών και της εστίασης δεν έχει  κρίση. 

Διάφορα επαγγέλματα

Μάγειρας και σομελιέ σ ένα μεγάλο γκουρμέ εστιατόριο ή σ’ένα ημι-γκουρμέ 

πανδοχείο της επαρχίας, σερβιτόρος σ’ενα εστιατόριο, υπάλληλος σ’ένα  μικρό 

εστιατόριο. Ο τομέας των ξενοδοχειακών και της εστίασης προτείνει ευρεία 

κλίμακα επαγγελμάτων!

Η εστίαση είναι το πιο σημαντικό τμήμα του κλάδου.

Επίσης, τα ξενοδοχειακά και η εστίαση αναπτύσσονται στο διαδίκτυο. Είναι 

σημαντικό  να γνωρίζουμε τις επιθυμίες των πελατών και να μπορούμε να τους 

προτείνουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Γιαυτό επαγγέλματα όπως data analyst

ή yield manager ζητούνται όλο και πιο πολύ στο κλάδο αυτό.



Συνθήκες εργασίας και ιδιότητες που απαιτούνται

Για να εργαστείτε σ’αυτό τον τομέα , πρέπει να είσαστε ευέλικτοι, διαθέσιμοι, 

θαρραλέοι, δραστήριοι και να έχετε καλή φυσική κατάσταση.

Τα επαγγέλματα της εστίασης συχνά απαιτούν δημιουργικότητα και 

καλλιτεχνικό ταλέντο.

Για τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον πελάτη, είναι καλύτερα να έχετε την 

αίσθηση της επικοινωνίας και της φιλοξενίας.

Το ένα τρίτο της πελατείας των ξενοδοχειακών είναι ξένοι. Ως εκ τούτου, είναι 

δύσκολο να κάνει κάποιος  καριέρα στον ξενοδοχειακό κλάδο, χωρίς να 

μιλά ξένες γλώσσες.



Εξειδικευμένα σχολές 

Η Γαλλία είναι η παγκοσμίου φήμης στον τομέα της γαστρονομίας, των 

ξενοδοχειακών, της μόδας και του κινηματογράφου...

Επίσης σ’αυτόν το τομέα υπάρχουν πολλές εξειδικευμένες σχολές που 

προσφέρουν επιμόρφωση που καλύπτουν όλους τους τομείς. 

Αυτά τα ιδρύματα απομένουν κρατικά πτυχία ή πτυχία και πιστοποιητικά 

ιδρυμάτων 

Η διάρκεια των σπουδών είναι συνήθως 2 έως 5 χρόνια,  η εισδοχή είναι 

επιλεκτική μετά από ένα διαγωνισμό η βάση του ντοσιέ του υποψηφίου.

Τα δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα που ειδικεύονται στα ξενοδοχεία και

στην εστίαση είναι πολυάριθμα.

Μερικοί ειδικεύονται σ΄ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, άλλοι προετοιμάζονται για 

τον τίτλο του (manager) ξενοδοχειακών και εστίασης και στη διεθνή διαχείριση 

επιχειρήσεων ξενοδοχειακών και εστίασης.



Vatel International Business School, Hotel § Tourism management   

Nîmes

www.vatel.fr

• Ιδιωτικό 

• Αριθμός φοιτητών  : 9000

• Ποσοστό ξένων φοιτητών : 50%

• Μαθήματα γαλλικών  : ναι 

• Προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα : ναι

• Δίδακτρα: 11 400€ /χρόνο  

http://www.vatel.fr/


École Ferrières: Hôtellerie, Gastronomie-Luxe (Ferrières-en-Brie)

www.ferrieres-paris.com

• Ιδιωτικό

• Ποσοστό ξένων φοιτητών : 20%

• Μαθήματα γαλλικών : ναι/ εντατικά  

• Προγράμματα σπουδών για ξένους φοιτητές: Εκμάθηση γαλλικής η αγγλικής γλώσσας 

ανάλογα με το επιλεγόμενο πρόγραμμα.

• Προγράμματα στην αγγλική γλώσσα : ναι /όλα τα μαθήματα διδάσκονται στα αγγλικά, 

εκτός γαστρονομία που διδάσκεται στα γαλλικά με μετάφραση στα αγγλικά.

• Δίδακτρα : 18 000€ Bachelor français/ 18 500€ Diplôme de Cuisine ou

Pâtisserie/ 20 000€ Master of Sciences français/24 000 Master of Sciences  

anglais

http://www.ferrieres-paris.com/


Ferrandi Paris  (Bordeaux, Jouy-en- Josas)

www.ferrandi-paris.fr

• Ιδιωτικό

• Ποσοστό ξένων φοιτητών: 20%

• Μαθήματα γαλλικών : ναι /εντατικά  

• Προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα : αποκλειστικά στην    

αγγλική.

(diplôme FERRANDI)

• Δίδακτρα : 8 000€-21 000€ ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών   

http://www.ferrandi-paris.fr/


Institut National de la Boulangerie Pâtisserie (INBP)  Rouen

• Κοινωφελές ίδρυμα

• https://www.inbp.com/

• Ποσοστό ξένων φοιτητών : 15%

• Μαθήματα γαλλικών : ναι

• Προγράμματα σπουδών για ξένους φοιτητές : ναι

• Προγράμματα στην αγγλική γλώσσα : αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα (όχι

το κρατικό πτυχίο)

• Διδακτρα: 800€-9000€ ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών 

https://www.inbp.com/


Institut Paul Bocuse     Lyon

www.institutpaulbocuse.com/en/

• Ιδιωτικό 

• Ποσοστό ξένων φοιτητών : 50%

• Μαθήματα γαλλικών : ναι

• Προγράμματα σπουδών για ξένους φοιτητές: ναι

• Προγράμματα στην αγγλική γλώσσα : ναι

• Δίδακτρα : 

Licence /Bachelor : 12 000€/χρόνο

• Master & MSc : 18 000€-27 000€

http://www.institutpaulbocuse.com/en/


Le Cordon Bleu Paris – Institut d’arts culinaires et de management  hôtelier

www.cordonbleu.edu/paris

• Ιδιωτικό

• Ποσοστό ξένων φοιτητών : 90%

• Μαθήματα γαλλικών : ναι /συνεργασία με την Alliance Française de Paris

• Προγράμματα σπουδών για ξένους φοιτητές: ναι

• Προγράμματα στην αγγλική γλώσσα :  μαθήματα στην αγγλική / η 

μεταφρασμένα στην αγγλική 

• Διδακτρα: 48 700€  Formation complète Cuisine et Pâtisserie

35 000€ Cuisine et management

23 350€  Pâtisserie

http://www.cordonbleu.edu/paris


Ecole Lenôtre    Plaisir (Yvelines)    et    Paris

https://www.ecole-lenotre.com

• Ιδιωτικό

• Αριθμός φοιτητών : 3000

• Ποσοστό ξένων φοιτητών : 40%

• Μαθήματα γαλλικών : Όχι

• Προγράμματα σπουδών για ξένους φοιτητές: ναι

• Προγράμματα στην αγγλική γλώσσα :  Ναι 

• Δίδακτρα : 19 800€  Bachelor Pâtisserie

27 600 € Grand Bachelor Pâtisserie

29 400€ Master Class

37 200 Grand Master Class

https://www.ecole-lenotre.com/


Alain Ducasse Education  ( Meudon, Yssingeaux, Paris)

www.ducasse.com

www.ensp-adf.com

• Ιδιωτικό 

• Αριθμός φοιτητών : 1200

• Μαθήματα γαλλικών : Ναι 

• Προγράμματα σπουδών για ξένους φοιτητές: ναι 

• Προγράμματα στην αγγλική γλώσσα : ναι,  

Bachelor, Diplôme de cuisine, Diplôme supérieur de cuisine,    

Programme de spécialisation 

Δίδακτρα: entre 9130€ et 19 180 € 

http://www.ducasse.com/
http://www.ensp-adf.com/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig-r_w8O7SAhVPlxQKHZ_GDyIQjRwIBw&url=http://www.ensp-adf.com/&bvm=bv.150475504,d.bGg&psig=AFQjCNHkQUCnLzHw7xSPI8yB9suvNooPnw&ust=1490435989155967


ECOLE RITZ ESCOFFIER

WWW.RITZESCOFFIER.COM
15 PLACE VENDÔME

75001 PARIS

http://www.ritzescoffier.com/


ECOLE DE SAVIGNAC
SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT AND CULINARY ARTS 

 https://www.ecole-de-savignac.com

https://www.ecole-de-savignac.com/




95021 Cergy-Pontoise Cedex

Institut de management hôtelier international (Imhi Essec)

www.essec.fr

Titre certifié de manager en hôtellerie internationale, niveau bac +5

Admission : bac +3 toutes filières, 

BTS hôtelier ou bachelor's degree. 

Coût : - formation en 1 an : 29 800€ - formation en 2 ans : 16 500€ par an

92340 Bourg-la-Reine

Institut de recherches et d'études supérieures du tourisme (Irest)

www.univ-paris1.fr/ufr/irest/

Public >Licence pro hôtellerie et tourisme parcours hôtellerie

Durée : 1 an Coût : frais universitaires

>Master pro M1, M2 gestion des activités touristiques et hôtelières

Durée : 2 ans Coût : frais universitaires

75009 Paris

Centre de management hôtelier (CMH)

www.cmh-school.com

Privé >Titre certifié directeur d'établissement de luxe dans le secteur de l'hôtellerie, niveau 

bac +5

Admission en 2e, 3e ou 4e année. Sur dossier, tests et entretien. Durée : 5 ans

Coût : 1re, 2e année : 8 000€ 3e année : 8 300€. 4e année : 8 500€ 5e année : 8 500€ 

http://www.essec.fr/
http://www.univ-paris1.fr/ufr/irest/
http://www.cmh-school.com/


UFR Esthua tourisme et culture

www.univ-angers.fr

Δημόσιο  

>Master professionnel management du tourisme, de l'hôtellerie de la 

restauration et des loisirs parcours management d'un site de restauration

Admission : bac +3 restauration

Sur dossier et entretien.

Durée : 2 ans

>Master professionnel management du tourisme, de l'hôtellerie de la 

restauration et des loisirs parcours Tourisme and Hospitality Management

Admission : bac +3 tourisme, hôtellerie

Sur dossier et entretien.

Durée : 2 ans

http://www.univ-angers.fr/


Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών 

Τα πανεπιστήμια προσφέρουν προγράμματα σπουδών στον κλάδο 

ξενοδοχειακών  και σίτισης και συγκεκριμένα στη διαχείριση επιχειρήσεων.

Masters (bac + 5)

Το μάστερ είναι πτυχίο που απονέμεται μετά από 2 χρονιά σπουδών (4 εξάμηνα)

μετά από πτυχίο (licence/bachelor) και αντίστοιχει σε 120 ECTS.

Το επαγγελματικό μάστερ έχει στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση( Master 

professionnel).



Licences professionnelles

>Développement, recherches en arts culinaires industrialisés (DRACI) : Dinard, Rennes, Rennes 1

>Direction des services d'hébergement en hôtellerie internationale : Cergy-Pontoise

>Encadrement et exploitation en hôtellerie et restauration de luxe : Paris Ouest

>Hôtellerie internationale et hébergements touristiques : Paris 1

>Hôtellerie-restauration internationale : Nantes

>Management des entreprises de l'hôtellerie et de la restauration : Évry, Louviers, Rouen

>Management des unités de restauration : Grenoble 2

>Management des unités de restauration : Montpellier

>Management du tourisme et de l'hôtellerie internationale : Versailles

>Management d'une unité de restauration à thème : Tours

>Management en restauration collective et commerciale : LeMans

>Management international de l'hôtellerie et de la restauration : Lyon 3

>Management international des métiers de l'hôtellerie et de la restauration : Paris Ouest

>Métiers des arts culinaires et des arts de la table : Angers

>Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration : Avignon

>Traiteur événementiel et Banqueting : Cergy-Pontoise



Masters professionnels

>Gestion des activités touristiques et hôtelières (GATH) : Paris 1

>Hôtellerie internationale (HI) : Nice

>Management de l'hospitalité : Aix-Marseille

>Management des activités hôtelières et touristiques : LaRochelle

>Management des services en hôtellerie internationale : Cergy-Pontoise

>Management et marketing de l'hôtellerie : Savoie Mont-Blanc

>Tourisme et hôtellerie : Toulouse Jean-Jaurès



ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

• Τέλη εγγραφής:

- Από 170 μέχρι 380 ευρώ το χρόνο

• Τα καθημερινά έξοδα:

- Στέγαση: 150 μέχρι 600 ευρώ το μήνα (αφαιρείται η κρατική επιχορήγηση 

στέγης)

- Διατροφή: 150 μέχρι 250 ευρώ το μήνα (τιμή γεύματος σε φοιτητικό 

εστιατόριο 3,30 ευρώ)

- Μέσα μεταφοράς:  Γύρω στα  30 €



ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 Για τις προπτυχιακές σπουδές το Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών Κύπρου προσφέρει 11 υποτροφίες . Οι 

υποτροφίες αυτές προσφέρονται στους άριστους μαθητές 

(18,5/20 στο απολυτήριο) και που είναι κάτοχοι του Β1 

DELF.

 Για τις Μεταπτυχιακές σπουδές προσφέρονται 6 

υποτροφίες στους φοιτητές που έχουν συμπληρώσει τις 

Προπτυχιακές σπουδές με καλό γενικό και είναι κάτοχοι 

του Β2  DELF. 

 Για τις Διδακτορικές  σπουδές 1 υποτροφία.

http://www.cyscholarships.gov.cy

Tél: 22 45 64 33

http://www.cyscholarships.gov.cy/


 Στην επιλογή των προγραμμάτων σπουδών

 Στην εγγραφή 

ΤΟ CAMPUS FRANCE
ΣΑΣ ΒΟΗΘΑ



RESTAURATION ET MANAGEMENT HÔTELIER

 https://www.campusfrance.org/fr/recherche/type/r

essource_documentaire/categorie/ecoles-

specialisees-en-hotellerie-restauration-922

https://www.campusfrance.org/fr/recherche/type/ressource_documentaire/categorie/ecoles-specialisees-en-hotellerie-restauration-922


WEB

 www.campusfrance.org

 www.grece.campusfrance.org

 www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

 www.cnous.fr

 www.qualitefle.fr

 www.france.fr

 www.lokaviz.fr

 www.adele.org

 https://www.campusfrance.org/fr/recherche/type/r

essource_documentaire/categorie/ecoles-

specialisees-en-hotellerie-restauration-922

http://www.campusfrance.org/
http://www.grece.campusfrance.org/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.cnous.fr/
http://www.qualitefle.fr/
http://www.france.fr/
http://www.lokaviz.fr/
http://www.adele.org/
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/type/ressource_documentaire/categorie/ecoles-specialisees-en-hotellerie-restauration-922


MERCI!

☺

Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου   

Γραφείο Ενημέρωσης για τις Σπουδές στη 
Γαλλία

nada.papaeftychiou@ifchypre.org

Λεωφόρος Στροβόλου 59  
Λευκωσία Τ.Τ. 2018

Τηλ:     22 45 93 35

www.ifchypre.org

mailto:nada.papaeftychiou@ifchypre.org
http://www.ifchypre.org/

