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1. ΕισαγωγήστοΈργοVET2Business
To ΈργοVet2Business έχει σκοπό να δημιουργήσει ισχυρές διαπεριφερειακές συνεργασίες
στην Ελλάδα και την Γερμανία με την σαφή πρόθεση να παράσχει μία νέα προσέγγιση προς
τις νέες δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον
Τουριστικό Τομέα.
Αυτό θα επιτευχθεί με την δημιουργία δύο νεωτεριστικών και σύμφωνων με την ζήτηση
προγράμματα σπουδών VET στην Φιλοξενία και την Εστίαση καθώς και με την ανάπτυξη
και τον έλεγχο ενός συγκεκριμένου προγράμματος Μάθησης μέσω της Εργασίας (WBL)και
προγραμμάτων μαθητείας που αντιπροσωπεύουν τις προσδοκίες των ΜΜΕ.
Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα νεωτεριστικό ψηφιακό «ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο για
μαθητευόμενους», που θα περιέχει υλικό, εκθέσεις και έγγραφα επαγγελματικών
ικανοτήτων και επιμόρφωσης με βάση την εργασία. Τέλος, έχοντας εντοπίσει τους σχετικούς
χώρους εργασίας στα περιφερειακά και τοπικά δίκτυα, μία πλατφόρμα «ηλεκτρονικής
παρακολούθησης και ανταλλαγής των μαθητειών» για την προώθησητων επαγγελματικών
προσφορών δεδομένου ότι οι τοποθετήσεις θα ορίζονται ανάλογα και θα παρακολουθεί την
εξέλιξη των νέων συμμετεχόντων στα πλαίσια του εργασιακού περιβάλλοντος.
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2. Πώς να διαβάσετε την παρούσα έκθεση
Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τα πορίσματα μίας εκτεταμένης έρευνας γραφείου που
διεξήγαγαν τα Μέλη της Ομάδας μας. Η ανάλυσή μας είναι ευθυγραμμισμένη με τις βασικές
κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην αίτηση του VET2business(δες σελ.31 και
σελ.51 της λεπτομερούς υποβληθείσας περιγραφής). Πρόθεσή μας είναι να κατανοήσουμε
τόσο την δομή και την οργάνωση του Συστήματος ΕΕΚ σε κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένων
των Προγραμμάτων Μάθησης βάσεις της Εργασίας (WBL). (δες Κεφάλαιο 3 κατωτέρω).
Στο μέρος αυτό, αναλύουμε τόσο το Γερμανικό όσο και το Ελληνικό σύστημα ΕΕΚ, όχι μόνο
ως δομή αλλά και όσον αφορά την ελκυστικότητα και τυποποίηση. Η διαμόρφωση της
Μάθησης βάσει της Εργασίας και μαθητείας, που για τη Γερμανία αποτελεί μία «καλή
πρακτική» λόγω του ευρέως αποδεκτού «διπλού συστήματος» στην Ελλάδα χρειάζεται
περαιτέρω τυποποίηση, αποτελεί αντικείμενο της ανάλυσής μας. Τέλος, εστιάζουμε στα
συστήματα διαπίστευσης κάθε χώρας, προσπαθώντας να εντοπίσουμε την γέφυρα μεταξύ
Ελλάδας και Γερμανίας, ώστε να παράσχουμε μία σαφή πορεία προς την κινητικότητα.
Οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και τομεακές ελλείψεις είναι ζωτικές για την κατανόηση των
τρεχουσών τομεακών αναγκών των ΜΜΕ στον τουριστικό τομέα. Για τον λόγο αυτό,
διεξάγουμε μία σύντομη αλλά εις βάθος ανάλυση των πορισμάτων που περιλαμβάνονται
σε αρκετές εκθέσεις (δες Κεφάλαιο 4), γνωστών και εγκεκριμένων οργανισμών.
Όπωςπροαναφέρθηκεστηναίτησήμας, εστιάζουμε σε εκθέσεις που διεξήγαγε η
CEDEFOP,ειδικότερα στην Σειρά Πανοράματος Δεξιοτήτων, ενώ λαμβάνουμε υπόψη την
γνώμη και τις εκθέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO).Για να
παρακολουθήσουμε από πιο κοντά την Ελλάδα και την Γερμανία, εντοπίσαμε Βασικές
Κρατικές Εκθέσεις σχετικά με τον Τουρισμό και την ανάλυση των
αναγκών
Δεξιοτήτων/Ικανοτήτων σε κρατικό επίπεδο και επίσης εξετάσαμε πολυάριθμες σχετικές
εκθέσεις από άλλες χώρες (π.χ. ΗΒ).
Βάσει των εγγράφων αυτών και των διαπιστώσεών τους είμαστε τελικά σε θέση να
διεξάγουμε μία συνθετική και συγκριτική ανάλυση όπου παρακολουθούμε τα βασικά κενά
Δεξιοτήτων
και
ικανοτήτων.
ΤααποτελέσματααυτάθασυνδυαστούνμεταπορίσματατουT.N.A. (δεςΠαραδοτέο 2.2)και μαζί
με τα πορίσματα της παρούσας συγκεκριμένης έκθεσης (Παραδοτέο 2.3, κεφάλαια 5-8) θα
αποτελέσουν τα δεδομένα για την διεξαγωγή μίας ανάλυσης των κενών και την κατάρτιση
ενός τελικού διαγράμματος δεξιοτήτων στον Τουριστικό Τομέα, που θα καταλήξει στον
σχεδιασμό ενημερωμένων σύγχρονων και έτοιμων για χρήση Επιμορφωτικών
Προγραμμάτων Σπουδών για επαγγελματίες στο Τομέα της Φιλοξενίας.
Aφού αναλύσαμε το σύστημα VETκαι οριστικοποιήσει τα πορίσματα της έρευνας γραφείου
μας, είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε περαιτέρω στην ανάλυση του τουριστικού τομέα σε
αμφότερες
τις
χώρες.
ΗπροσέγγισήμαςπεριλαμβάνειτηνμελέτητωντουριστικούενδιαφέροντοςΕπαγγελματικώνΠ
ροφίλσεαμφότερεςτιςχώρες, με την πρόθεση να κατανοήσουμε τις διαφορές των προφίλ και
την σχέση τους με τις νέες Δεξιότητες στον τομέα του Τουρισμού, ήτοι, διαπολιτισμικότητα
και Ψηφιακές Δεξιότητες (δες Κεφάλαιο 5 κατωτέρω). Στόχος μας είναι η περαιτέρω
κατανόηση της πορείας της σταδιοδρομίας και των σχετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων,
ώστε να διαπιστωθεί εάν τα Επαγγελματικά Προφίλ είναι εκσυγχρονισμένα και έχουν
συμπεριλάβει τις εν λόγω νέες ανάγκες.
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Έχοντας δομήσει ένα καλό γνωστικό υπόβαθρο, βάσει της ανωτέρω ανάλυσηςείμαστε
έτοιμοι να προβούμε στην απάντηση της ερώτησης κλειδί, κατά πόσο, δηλαδή, τα
υφιστάμενα προγράμματα σπουδών VET στην Ελλάδα και την Γερμανία είναι σύμφωνα και
παρέχουν επαρκείς δεξιότητες και γνώση για την κάλυψη των νέων τομεακών αναγκών.
Εστιάζουμε κυρίως στις Διαπολιτισμικές και Ψηφιακές Δεξιότητες, που φαίνεται να
αποτελούν τους κύριους τομείς αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, αλλά και σε άλλες
διαπροσωπικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της Επίλυσης Προβλημάτων, της
Διαχείρισης Κρίσης και άλλων συναφών διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό,
προτιθέμενοι να επαληθεύσουμε και ενδεχομένως να εντοπίσουμε πιθανά κενά μεταξύ της
παροχής επιμόρφωσης και των τομεακών (τουρισμός και εστίαση) αναγκών, εξετάσαμε
πολυάριθμα προγράμματα σπουδών VET σε αμφότερες τις χώρες (δες Κεφάλαιο 6
κατωτέρω). Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών, η δομή τους, τα
αποτελέσματα εκμάθησης και το επιμορφωτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για αυτά,
αποτελούν σημαντικά δεδομένα που θα μας βοηθήσουν να επισημάνουμε τυχόν κενά στις
δεξιότητες της επιμόρφωσης ΕΕΚ (δες παραδοτέο 2.4), παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία που
θα μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε ένα νέο Πρόγραμμα Σπουδών (δες Παραδοτέα του
Εγχειρήματος 2.5).
Η επισκόπηση των Προγραμμάτων Σπουδών ΕΕΚ για αμφότερες τις χώρες διεξήχθη στα
πλαίσια μίας συστηματικής προσέγγισης που έλαβε υπόψη:



Η επωνυμία, ιστορικό και ταξινόμηση εκάστης Σχολής ΕΕΚπου παρέχει ειδικά
σπουδαστικά προγράμματα τουριστικού ενδιαφέροντος, εντοπίστηκε και
καταχωρήθηκε,
Τα Αποτελέσματα Εκμάθησης, η συνολική διάρκεια εκάστου Προγράμματος
Σπουδών καθώς και το περιεχόμενό του.

Επιπλέον, εστιάσαμε στην ύπαρξη σύγχρονων διαπολιτισμικών και ψηφιακών δεξιοτήτων
στις υφιστάμενες επιμορφωτικές ενότητες ώστε να εξακριβώσουμε εάν προετοιμάζουν τους
υπαλλήλους στον τομέα της φιλοξενίας να δράξουν τις ευκαιρίες που απορρέουν από την
επέκταση της αγοράς και την εκτενή χρήση της ΤΠΕ στον Τουριστικό Τομέα.
Τέλος, προσδιορίσαμε τον αριθμό αναφοράς του ΕΠΠ για έκαστο των καταχωρηθέντων
προγραμμάτων σπουδών και καταρτίσαμε μία περιγραφή της σχέσης του με την Μάθηση
βάσει της Εργασίας και την μαθητεία, κατά περίπτωση.
Η διαμόρφωση του καταλόγου υλοποιήθηκε βάσει μίας σαφούς σειράς οδηγιών ανά
κατηγορία, ως αποδεικνύεται στους κατωτέρω πίνακες.
Ο συνολικός κατάλογος επισυνάφθηκε στην παρούσα Έκθεση ως Παράρτημα 1.
Πίνακας1: ΚατάλογοςΠρογραμμάτωνΣπουδώνΕΕΚΜέροςΑ
Χώρα

Συμπεριλάβετε την
χώρα όπου
προσφέρεται το
πρόγραμμα Σπουδών

Πάροχος

Κατηγορία Παρόχου

Πρόγραμμα
Σπουδών

Εισάγετε το όνομα του
παρόχου που
προσφέρει το Μάθημα
/ Πρόγραμμα Σπουδών

Επιλέξτε την κατηγορία
του Παρόχου, ανάμεσα
στις παρακάτω επιλογές:
1.Ινστιτούτα
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
2.Ινστιτούτα Ανώτερης
Εκπαίδευσης
3.Άλλα Ινστιτούτα

Δώστε το όνομα
/ τίτλο του
Προγράμματος
Σπουδών

Επίπεδο
Προγράμματος
ΕΠΠ
Δώστε το όνομα
του ισοδύναμου
Προγράμματος
Σπουδών ΕΠΠ (36)

#
ΑναφΕΠ
Π
Δώστε
τον
Αριθμό
του
ισοδύνα
μου
ΕΠΠ

Σύντομη Περιγραφή
Προγράμματος
Παρακαλώ δώστε
σύντομη περιγραφή
του Προγράμματος
Σπουδών, με όχι
παραπάνω από 1000
χαρακτήρες
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Πίνακας2: ΚατάλογοςΠρογραμμάτωνΣπουδώνΕΕΚΜέροςΒ
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Διάρκεια

Μαθητεία / ΜΒΕ

Ίδρυση /
Αναθεώρηση

Διαπολιτισμικέ
ς Δεξιότητες

Ψηφιακές
Δεξιότητες

Αναφορά Ιστοσελίδα

Παρακαλώ καθορίστε τα
μαθησιακά Αποτελέσματα του
Προγράμματος στην ακόλουθη
μορφή:
ΜΑ1 Περιγραφή Μαθησιακού
Αποτελέσματος
ΜΑ…: Περιγραφή Μαθησιακού
Αποτελέσματος
ΜΑχ: Περιγραφή Μαθησιακού
Αποτελέσματος

Παρακαλώ εισάγετε την
συνολική διάρκεια του
Προγράμματος Σπουδών
σε εξάμηνα ή ώρες,
εξαρτώμενη από το είδος
της
παροχής
εκπαίδευσης

Ναι / Όχι
Εάν Ναι, παρακαλώ
δώστε σύντομη αλλά
κατανοητή περιγραφή
της σύνθεσης της ΜΒΕ
/ του σχεδίου
Μαθητείας

Παρακαλώ δώστε το
Έτος που άρχισε το
Πρόγραμμα να
προσφέρεται ή εάν
είναι δυνατόν την
τελευταία ημερομηνία
που αναθεωρήθηκε.

Ναι / Όχι
Εάν Ναι,
παρακαλώ δώστε
σύντομη αλλά
κατανοητή
περιγραφή της
τυπολογίας των
Δεξιοτήτων που
καλύφθηκαν

Ναι / Όχι
Εάν Ναι, παρακαλώ
δώστε σύντομη αλλά
κατανοητή
περιγραφή της
τυπολογίας των
Δεξιοτήτων που
καλύφθηκαν

Παρακαλώ δώστε έναν
διαδικτυακό σύνδεσμο
για το αναφερόμενο
πρόγραμμα για
περαιτέρω
διαβούλευση εάν
χρειαστεί.

Η παρούσα συλλογή των υφιστάμενων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΕΚ συνοδευόμενη από μία
ενδελεχή ανάλυση του περιεχομένου τους και της σύνδεσής τους με τις σύγχρονες
απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες στον τουριστικό τομέα, οδήγησε στον εντοπισμό των
ελλείψεων δεξιοτήτων (δες κεφάλαιο 7 κατωτέρω) και σε μία σύνδεση με την ανάλυση των
κενών που θα διεξαχθεί βάσει του Εγχειρήματος 2.4.
Πρόκειται για ένα τομέα συμπερασμάτων για το παρόν Παραδοτέο που θα συνδυαστεί και
θα εξεταστεί με το Παραδοτέο 2.3 και στοχεύει στην παροχή μίας σαφούς άποψης των
πραγματικών αναγκών των εργοδοτών και υπαλλήλων στον τομέα της Φιλοξενίας και της
εστίασης.

3. ΚατανόησητηςΔομήςτουΕΕΚStructuresστην Ελλάδα και την
Γερμανία
3.1 ΗδομήτουΕΕΚστην Ελλάδα. Bασικά Στοιχεία
ΗΕλληνικήκοινωνίαανέκαθενχαρακτηριζόταναπόμίαέντονηζήτησηγενικήςεκπαίδευσηςκαιπ
ανεπιστημιακώνσπουδών.
Ητάσηαυτήαντικατοπτρίζεικοινωνιολογικάστερεότυπα,
πουαναπτύχθηκανμετάτονΔεύτεροΠαγκόσμιοΠόλεμοκαιεπηρέασαντηνσυνολικήελκυστικότ
ητατουΕΕΚστην Ελληνική κοινωνία σε συνδυασμό με μία αποσπασματική προσέγγιση
αναφορικά με τις πολιτικές που άπτονται του ΕΕΚ1. Οι νέοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την
επαγγελματική εκπαίδευση ως την τελευταία λύση, παρά τις αδιάκοπες προσπάθειες των
αρχών να την παρουσιάσουν ως μία ισότιμη εναλλακτική με την γενική εκπαίδευση. Οι
στατιστικές αποδεικνύουν ότι όσοι διαθέτουν τεχνικούς και επαγγελματικούς τίτλους
σπουδών έχουν λιγότερες δυσκολίες να βρούν δουλειά από εκείνους που διαθέτουν γενική
εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση παραμένει η
δεύτερη επιλογή για τους περισσότερους γονείς και παιδιά. Προσελκύει άτομα με χαμηλές
επιδόσεις, που προέρχονται ως επί το πλείστον από χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Το
γεγονός αυτό τείνει να ενισχύσει αρνητικά στερεότυπα και δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο εις
βάρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης2.

1

Συγγραφείς: Αθανασούλη, Α, Γεωργιάδης Ν., Καρνεμίδου Α., Μαυρής Δ., Εισφέροντες: Ιωαννίδου Α.,
Gordon N. (2016), Vocational Education and Training in Europe. Greece. CEDEFOP, ReferNet
Ηλεκτρονική διάθεση: https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2016/2016_CR_GR.pdf
2
Ιωαννίδου, A.; Σταύρου, Σ. (2013), Προοπτικές μεταρρύθμισης της ΕΕΚ στην Ελλάδα, Διεθνής Ανάλυση Πολιτικής,
Βερολίνο: Friedrich Ebert Stiftung
Ηλεκτρονική διάθεση: http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/10251.pdf
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Από το 2013 το Ελληνικό Κράτος ξεκίνησε μία συστηματική προσπάθεια να μεταβάλει την
προαναφερθείσα τάση.
Το 2015, ονόμος4336 καθόρισε στόχους σε σχέση με τα ΕΕΚ, που μπορούν να συνοψιστούν
ως ακολούθως:
 Δημιουργία ενός κοινού πλαισίου Ποιότητας για τα ΕΕΚ και τις μαθητείες,
 Δημιουργία μηχανισμού πρόβλεψης δεξιοτήτων και διαδικασιών για την
αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και της πιστοποίησης των ΕΕΚ,
 Διευκόλυνση συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα και των περιφερειακών και τοπικών
αρχών,
 Ανάπτυξη ενός σχεδίου υλοποίησης
Στο πλαίσιο αυτό, η σχολική φοίτηση και η παροχή ΕΕΚ στην Ελλάδα, διαρθρώνονται ως
ακολούθως:






Η σχολική φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά ηλικίας 5 ως 15. Η
υποχρεωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια (νηπιαγωγείο, ένα χρόνο,
και δημοτικό, έξι χρόνια) και την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τρία
χρόνια), σε ημερήσια ή, για τους εργαζόμενους σπουδαστές, σε νυχτερινά σχολεία.
Η αποφοίτηση από την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ολοκληρώνει τον
κύκλο της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και οι σπουδαστές μπορούν να
επιλέξουν τότε εάν θα συνεχίσουν στην γενική ή την επαγγελματική εκπαίδευση.
Οι σπουδαστές ξεκινούν την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (λύκειο) στην
ηλικία των 15 ετών και αποφοιτούν στα 18. Εάν επιλέξουν να συνεχίσουν με την
γενική εκπαίδευση θα παρακολουθήσουν μαθήματα σε ένα γενικό λύκειο (ΓΕΛ), για
τρία χρόνια ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχουν και τα νυχτερινά
σχολεία για τους εργαζόμενους σπουδαστές (τέσσερα χρόνια).
Όσοι αποφοιτούν από ένα γενικό λύκειο λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό
αποφοίτησης
(τίτλος σπουδών επιπέδου 4 ΕΥΠΠ/ΕΠΠ) και μπορούν να
συμμετάσχουν στις εθνικές εξετάσεις για εισαγωγή στα ανώτερα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα.

Σύμφωναμετονέονόμο, οοποίος, μεταξύάλλων, ρυθμίζειτηνμέσηΕΕΚ (Νόμος4386/2016), οι
σπουδαστές έχουν τις ακόλουθες επιλογές επιπροσθέτως προς το γενικό λύκειο:
3.1.1

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μέσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ)

Τα προγράμματα μέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα αποτελούν μέρος των
«επίσημων ΕΕΚ» σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο, που οδηγούν στην απόκτηση ενός εθνικά
αναγνωρισμένου διπλώματος από τις δημόσιες αρχές και είναι μέρος της εκπαιδευτικής
κλίμακας, ενώ η επίσημη εκπαίδευση περιλαμβάνει και εκπαίδευση για ενήλικες, μέσω
νυχτερινών σχολών ΕΠΑΛ. Όλες οι σχολές ΕΠΑΛ έχουν ιδρυθεί αποκλειστικά από το
Υπουργείο Παιδείας. Επί του παρόντος υπάρχουν 296 δημόσιες σχολές ΕΠΑΛ (322 ημερήσιες
και 74 νυχτερινές σχολές) και ο συνολικός αριθμός των σπουδαστών υπερβαίνει τις 90.000.
Τα προγράμματαμέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης ΕΠΑΛ προσφέρονται στα τρία
τελευταία χρόνια των ημερήσιων σχολών. Οι σπουδαστές με διπλώματα της κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχων τίτλων σπουδών εγγράφονται στο πρώτο έτος
χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις. Οι σπουδαστές που έχουν προαχθεί από το πρώτο έτος μίας
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επαγγελματικής σχολής μέσης εκπαίδευσης δικαιούνται να εγγραφούν στο δεύτερο έτος
ενός γενικού λυκείου και αντίστροφα: αυτό σημαίνει ότι το σύστημα επιτρέπει οριζόντια
κινητικότητα.
Όσοι ολοκληρώνουν ένα πρόγραμμα μέσης εκπαίδευσης λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό
αποφοίτησης (ισότιμο με το πιστοποιητικό αποφοίτησης του λυκείου) και ένα δίπλωμα
εξειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων (ΕΥΠΠ) επιπέδου 4, μετά από τις σχολικές
εξετάσεις που διεξάγει το ΕΠΑΛ.
Όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα ΕΕΚ των ΕΠΑΛ οργανώνονται σε δύο επίπεδα,
συμπεριλαμβανομένων των τομέων και των ειδικοτήτων, όπου οι περισσότεροι τομείς
προσφέρουν δύο ή περισσότερες ειδικότητες.
Οι ακόλουθοι τομείς είναι επί του παρόντος ενεργοί: επιστήμη πληροφοριών, μηχανολογία,
ηλεκτρολογία/ηλεκτρονική/αυτοματισμός, κατασκευές, περιβάλλον και φυσικοί πόροι,
διοίκηση και οικονομικά, τεχνολογία αγρονομίας-τροφίμων και περιβάλλον, εφαρμοσμένες
τέχνες, υγεία και κοινωνική πρόνοια, και επαγγέλματα του εμπορικού ναυτικού (καπετάνιος,
μηχανικός).
3.1.2

Προγράμματαμαθητείαςμέσηςεκπαίδευσης
(ωςεπίτοπλείστον
προσφερόμενα από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού OAEΔ)

ΗμαθητείακαθιερώθηκεμετονομοθετικόΔιάταγμα3971/1959 και βασίζεται στο Γερμανικό
διττό σύστημα εκμάθησης που συνδυάζει την εκπαίδευση στην τάξη με την έμμισθη
πρακτική άσκηση σε μία εργασία, παρόλο που είναι λιγότερο επιτυχής από το Γερμανικό
πρότυπο. Τα προγράμματα μαθητείας τελούν ως επί το πλείστον υπό την διεύθυνση του
ΟΑΕΔ, της Ελληνικής δημόσιας υπηρεσίας εργασίας, ενώ τα Υπουργεία Υγείας, Γεωργίας και
Τουρισμού λειτουργούν ως 5 προγράμματα έκαστο.
ΟOAEΔλειτουργείσυνολικά51σχολέςμαθητείας EPAΣ, με μέσα ετήσια επίπεδα πρόσληψης
4.500-5.000 σπουδαστών, αναλόγως της σχετικής ετήσιας ανακοίνωσης. Τα μαθήματά τους
διαρκούν δύο σχολικά έτη (τέσσερα εξάμηνα). Δέχονταισπουδαστέςηλικίας16 ως 23 ετών
που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα έτος φοίτησης στο λύκειο. Η έμμισθη πρακτική
άσκηση πραγματοποιείται τέσσερις ή πέντε ημέρες την εβδομάδα σε επιχειρήσεις του
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα υπό τους όρους που καθορίζονται στην αντίστοιχη σύμβαση
μαθητείας. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις επιχορηγούνται.
Κατά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι των ΕΠΑΣ λαμβάνουν ένα δίπλωμα
εξειδίκευσης ΕΠΑΣ που αντιστοιχεί στο επίπεδο 4 του ΕΥΠΠ, επαγγελματική πείρα και
συγκεντρώνουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Εάν η εξειδίκευση σχετίζεται με μία
επαγγελματική άδεια, ο απόφοιτος αποκτά επαγγελματικά δικαιώματα και στην συνέχεια
λαμβάνει μία επαγγελματική άδεια από την αρμόδια περιφερειακή αρχή.
Τα πλέον δημοφιλή μαθήματα που προσφέρονται από τις σχολές αυτές είναι εκείνα των
ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, μηχανικών αυτοκινήτων, τεχνικών ηλεκτρονικών υπολογιστών
και κομμωτών.
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3.1.3

ΠρογράμματαΜαθητείαςΑνώτερηςΕκπαίδευσης
(ΜαθήματαΜαθητείαςΕΠΑΛ)

Τα «μαθήματα μαθητείας» ΕΠΑΛ αποτελούν μία επιλογή για όσους έχουν ολοκληρώσει τα
τριετή προγράμματα μέσης εκπαίδευσης στις σχολές ΕΠΑΛ. Τα προγράμματα μαθητείας
ΕΠΑΛ βασίζονται στην διττή αρχή εκμάθησης του ΟΑΕΔ και ακολουθούν το αυτό ποιοτικό
πρότυπο για τις μαθητείες. Ανήκουν στο «μη επίσημο» σύστημα.
Περιλαμβάνουν την εκμάθηση στον χώρο εργασίας (τέσσερις ημέρες την εβδομάδα),
εκμάθηση με βάση τη σχολή, με στόχο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης, μία
ευέλικτη ζώνη που επιτρέπει προσαρμογή στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και
προπαρασκευαστικά μαθήματα για πιστοποίηση στην σχολή. Τα Μαθήματα Μαθητείας ως
επιλογή έτους ανώτερης εκπαίδευσης βοηθά να αποφευχθεί η πρόωρη εξειδίκευση
σπουδαστών βοηθώντας τους να επιλέξουν τομείς και επάγγελμα σε ένα ωριμότερο στάδιο
και επιτρέπει ένα ενδεχόμενο επαγγελματικό επαναπροσδιορισμό για αποφοίτους ΕΠΑΛ της
σχολικής εκπαίδευσης.
Τα «μαθήματα μαθητείας» είναι κατά τον χρόνο σύνταξης της έκθεσης σε πειραματικό
στάδιο από τον Μάϊο 2016 για δύο ειδικότητες, ήτοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των
γεωργικών επιχειρήσεων. Η αποτίμηση των πειραματικών προγραμμάτων θα διαμορφώσει
την νομική και λειτουργική πλευρά των «μαθημάτων μαθητείας».
Οι απόφοιτοι των «μαθημάτων μαθητείας» θα λαμβάνουν ένα δίπλωμα επιπέδου 5 ΕΥΠΠ
κατόπιν ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την πιστοποίηση των προσόντων τους από την
εθνική υπηρεσία (ΕΟΠΠΕΠ).
3.1.4 Ανώτερα εκπαιδευτικά προγράμματα ΕΕΚ
ΟΝόμοςγιατηνΔιάΒίουΜάθηση (Νόμος3879/2010) ορίζει ως «μη επίσημα» ορισμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα παρόλο που παρέχονται σε ένα οργανωμένο πλαίσιο (εκτός
του «επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος», δες 2.2) και μπορούν να οδηγήσουν σε εθνικά
αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών. Ο τύπος των μη επίσημων ΕΕΚ περιλαμβάνει αρχική
επαγγελματική επιμόρφωση, διαρκή επιμόρφωση και εκμάθηση ενηλίκων.
Οι πάροχοι της επαγγελματικής επιμόρφωσης (δημόσιοι ή ιδιωτικοί) εκτός του επίσημου
εκπαιδευτικού συστήματος εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
και Νεολαίας (ΓΓΔΒΜΝ) του Υπουργείου Παιδείας. Οι προσφερόμενες ειδικότητες στην
δημόσια επαγγελματική επιμόρφωση και οι τομείς στους οποίους υπόκεινται καθορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας σύμφωνα με τις ανάγκες της εθνικής και τοπικής
οικονομίας και των προτάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των αρμόδιων υπουργείων και
των κοινωνικών εταίρων, και εξαρτώνται επίσης από τα αποτελέσματα του μηχανισμού
πρόβλεψης δεξιοτήτων. Τα προγράμματα σπουδών κάθε ειδικότητας πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά προφίλ ή τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.
Η ΓΓΔΒΜΝ επεξεργάζεται και επιβλέπει προγράμματα σπουδών για την αρχική
επαγγελματική επιμόρφωση τα οποία βεβαιώνει το ΕΟΠΠΕΠ (δες Μέρος 3.2). Μπορούν να
προσδιορίζονται αναφορικά με τα αποτελέσματα εκμάθησης και να συνδέονται με μονάδες
σύμφωνα με το ΕΣΠ ΕΕΚ.
ΠρογράμματαστιςανώτερεςσχολέςΕΕΚ(ΙΕΚ)
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Αυτά τα προγράμματα Αρχικής Επαγγελματικής Επιμόρφωσης προσφέρονται από δημόσια ή
ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με στόχο την ένταξη των εκπαιδευόμενων στην αγορά
εργασίας. Είναι ανοικτά για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ (που μπορούν να εισαχθούν στο
τρίτο εξάμηνο της σχετικής ειδικότητας), στους αποφοίτους των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, στους
αποφοίτους των ΣΕΚ, στους αποφοίτους των λυκείων, στους αποφοίτους της κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε περιορισμένο αριθμό ειδικοτήτων) (52) και σε
αλλοδαπούς (κατόχους πιστοποιητικών γλωσσομάθειας).
ΤαπρογράμματαΙΕΚδιαρκούνπέντεεξάμηνα,
τέσσεραθεωρητικήςκαιεργαστηριακήςεπιμόρφωσηςπουαθροίζονταισε1.200
ώρες
διδασκαλίας στην ειδικότητα, και ένα πρακτικής άσκησης ή μαθητείας (που δεν προσφέρεται
ακόμα ως επιλογή) που αθροίζεται σε 960 ώρες, συνεχόμενες ή τμηματικές.
Έκαστο ΙΕΚ μπορεί να εστιάσει σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή να προσφέρει επιμόρφωση σε
διάφορους τομείς, όπως:







Εφαρμοσμένες τέχνες,
Τουρισμός
Μεταφορά
Τρόφιμα και ποτά
Βιομηχανική χημεία
πληροφορική /τηλεπικοινωνίες / δίκτυα

πουπεριλαμβάνουνποικίλεςειδικότητες.
Οισπουδαστέςπουολοκληρώνουνεπιτυχώςόλαταπροβλεπόμεναεξάμηναλαμβάνουνμίαβεβα
ίωσηεπαγγελματικήςεπιμόρφωσης. Η βεβαίωση αυτή τους δίνει το δικαίωμα να
συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επιμόρφωσης (πρακτικές και
θεωρητικές) που διεξάγονται υπό την αιγίδα του ΕΟΠΠΕΠ, μέσω των οποίων λαμβάνουν ένα
πιστοποιητικό ανώτερης ΕΕΚ. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ λαμβάνουν διπλώματα επαγγελματικής
εξειδίκευσης επιπέδου 5 ΕΥΠΠ.
Το2015 υπήρχαν129 δημόσια IEKσε 74 πόλεις (εκτωνοποίων 2 αφορούν σε σπουδαστές με
ειδικές ανάγκες και 3 είναι σε φυλακές) και 62 ιδιωτικά IEK, με αριθμό σπουδαστών 30,699
και 31,161 αντίστοιχα.
ΕκπαιδευτικάπρογράμματαΤριτοβάθμιαςΕΕΚσεανώτατες επαγγελματικές σχολές
Τα επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρονται και σε τριτοβάθμιο επίπεδο
από τις ανώτατες επαγγελματικές σχολές.Τα προγράμματά τους προϋποθέτουν τουλάχιστον
δύο χρόνια σπουδών και μπορεί να εκτείνονται μέχρι τα πέντε χρόνια. Στις περισσότερες
περιπτώσεις περιλαμβάνουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης στον χώρο εργασίας, που
αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο των σπουδαστικών προγραμμάτων τους. Σε ορισμένες
περιπτώσεις η εισαγωγή στις σχολές αυτές εξαρτάται από την επιτυχία στις γενικές
εισαγωγικές εξετάσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ άλλες απαιτούν
ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις (όπως οι σχολές πανεπιστημιακού επιπέδου χορού, θεάτρου).
Οι εν λόγω ανώτατες επαγγελματικές σχολές λειτουργούν υπό την εποπτεία των αρμόδιων
Υπουργείων (Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Πολιτισμού, κλπ.).
Τα διπλώματα που απονέμονται από τις σχολές αυτές, και, συνακολούθως, τα προσόντα που
αντιπροσωπεύουν είναι σε μερικές περιπτώσεις (όπως η σχολή Εκπαιδευτικών και
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Τεχνολογικών Επιστημών, οι ακαδημίες εμπορικού ναυτικού) θεωρούνται ισότιμα με τα
διπλώματα που απονέμονται από τα ΤΕΙ, ήτοι, αντιστοιχούν στο επίπεδο 6 ΕΥΠΠ.
Διαφορετικά (όπως οι ανώτατες επαγγελματικές σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, οι
στρατιωτικές σχολές για χαμηλόβαθμους αξιωματικούς, οι αστυνομικές ακαδημίες, οι σχολές
χορού και θεάτρου), θεωρούνται μη-πανεπιστημιακά τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα
και οι τίτλοι σπουδών που παρέχουν αντιστοιχούν στο επίπεδο 5 ΕΥΠΠ.
3.1.5

Συνεχιζόμενηεπαγγελματικήεκπαίδευσηκαιεπιμόρφωση

Στην Ελλάδα η συνεχιζόμενη επαγγελματική επιμόρφωση και η γενική εκπαίδευση ενηλίκων
παρέχεται από κέντρα δια βίου μάθησης (ΚΔΒΜ). Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του ΕΟΠΠΕΠ,
είναι υπεύθυνο για την διαφύλαξη της ποιότητας της μη επίσημης εκπαίδευσης, την
εκτίμηση των κέντρων αυτών και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους.
Οι δήμοι μπορούν να συστήσουν ΚΔΒΜ ή να επιστρατεύσουν το δίκτυο των φορέων δια βίου
μάθησης στην περιοχή τους, προσφέροντας προγράμματα που συνδέονται με το τοπικό
εργασιακό περιβάλλον και πέραν αυτού. Οι περισσότεροι δήμοι συστήνουν ΚΔΒΜ, που
παρέχουν μία ποικιλία γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και προγραμμάτων συνεχιζόμενης
επιμόρφωσης. Ως παράδειγμα της εν λόγω αποκέντρωσης της δια βίου μάθησης, το 2013 η
περιφέρεια Αττικής εφήρμοσε προγράμματα ανακύκλωσης και ευαισθητοποίησης του
κοινού, η Κρήτη οργάνωσε προγράμματα για επιθεωρητές ενέργειας και σε όλη την Ελλάδα
υπήρξαν περιφερειακά επιμορφωτικά προγράμματα αναζήτησης εργασίας στην τεχνολογία
πληροφοριών και επικοινωνιών. Ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει στους υπαλλήλους του
προγράμματα που εστιάζουν στην συμπεριφορά και την επικοινωνία με το κοινό, ενώ ο
Δήμος Θεσσαλονίκης λειτουργεί προγράμματα Ανοικτού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με
την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Τα προγράμματα συνεχιζόμενης ΕΕΚ παρέχονται και από τα περισσότερα πανεπιστήμια,
συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, σε ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων (συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ, των τουριστικών σπουδών, της λογιστικής, των
οικονομικών και της διοίκησης, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, της ασφάλειας
τροφίμων, της διαχείρισης παραγωγής, καθώς και προγράμματα για αλλοδαπούς
σπουδαστές και επαναπατρισθέντες Έλληνες).
Εξάλλου, σχεδόν όλα τα υπουργεία και τα εποπτικά τους όργανα εφαρμόζουν προγράμματα
συνεχιζόμενης επαγγελματικής επιμόρφωσης για το προσωπικό τους ή για ευρύτερες ομάδες
(μάθηση εξ αποστάσεως για καθηγητές Ελληνικής γλώσσας, διαπολιτισμική επικοινωνία,
επιχειρηματικότητα για τους νέους, επιμορφωτικά προγράμματα αναζήτησης εργασίας σε
οικολογικά επαγγέλματα, επιμόρφωση για μεσολαβητές, επαγγελματίες του τομέα υγείας,
δικαστές, κλπ.).
Επίτουπαρόντος, οιτίτλοι σπουδών που αποκτήθηκαν μέσω συνεχιζόμενης επαγγελματικής
επιμόρφωσης δεν συσχετίζονται με τα επίπεδα του πλαισίου εθνικών τίτλων σπουδών. Για
να συμβεί αυτό, οι απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η εφαρμογή ενός εθνικού συστήματος
ΠΕ (Ποιοτικής Εγγύησης), εκτίμησης των αποτελεσμάτων και ανατροφοδότηση.
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3.1.6

Λοιπέςμορφέςεπαγγελματικήςεπιμόρφωσης

Οιεπιχειρήσειςκαιοικοινωνικούεταίροιπαίζουνενεργόρόλοστηνσυνεχιζόμενηεπαγγελματική
επιμόρφωση. Ο ρόλος του κράτους περιορίζεται στην χρηματοδότηση και, σε μερικές
περιπτώσεις, στην εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της
διαπίστευσης των παρόχων και των καθηγητών/εκπαιδευτών.
Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων παρέχει συστηματικά οργανωμένα
επιμορφωτικά προγράμματα στους υπαλλήλους τους (ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση),
κυρίως μέσω σεμιναρίων και επιταχυνόμενων προγραμμάτων. Η ενδοεπιχειρησιακή
επιμόρφωση συνήθως χρηματοδοτείται μέσω του ταμείου εργασίας και επαγγελματικής
επιμόρφωσης
(ΛΑΕΚ),
που
τελεί
υπό
την
διαχείριση
του
ΟΑΕΔ.
ΤαπρογράμματαΛΑΕΚμπορείναπεριλαμβάνουν:




Επιμορφωτικά
προγράμματα
στην
Ελλάδα
(ενδοεπιχειρησιακά
και
διαεπιχειρησιακά),
Μεταπτυχιακά ή άλλα μακροπρόθεσμα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα,
Επιμορφωτικά προγράμματα που λαμβάνουν χώρα εκτός Ελλάδος.

Οι κοινωνικοί εταίροι εφαρμόζουν προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης για τα μέλη
τους και για άλλες ομάδες πολιτών. Τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα καλύπτονται
από συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι απονεμόμενοι τίτλοι
σπουδών από αυτό τον τύπο επιμόρφωσης δεν αναγνωρίζονται από τις Εθνικές Αρχές.
ΗΓΣEEεφαρμόζει προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης που στοχεύουν σε
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, τους ανέργους και τα στελέχη του δικού της συνδικάτου.
Ειδικότερα, τα προγράμματα αυτά στοχεύουν τομείς όπως ο τουρισμός, τεχνικά
επαγγέλματα μεταποίηση/κατασκευή, καθηγητές και εκπαιδευτές καθηγητών, το εμπόριο,
το περιβάλλον, η προστασία του καταναλωτή, η κοινωνική οικονομία, η πληροφορική και τα
οικονομικά/διοίκηση.
Η Ελληνική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΓΣΕΒΕΕ) εφαρμόζει
επιμορφωτικά και επανεκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τα τουριστικά επαγγέλματα,
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την περιβαλλοντική διαχείριση και βασικές εκπαιδευτικές δεξιότητες, που απευθύνονται σε
εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους σε κάθε τομέα της οικονομίας.
ΗΣυνομοσπονδία
Δημόσιων
Υπαλλήλων
(ΑΔΕΔΥ)εφαρμόζει
προγράμματα που έχουν
σχεδιαστεί
για
την
βελτίωση
και
αναβάθμιση
των
γνώσεων
και
των
δεξιοτήτων
του
προσωπικού
του
δημοσίου, με στόχο την
προώθηση
του
εκσυγχρονισμού
των
υπηρεσιών της δημόσιας
διοίκησης
και
της
βελτίωσης
των
δεξιοτήτων
του
προσωπικού
του
δημόσιου τομέα.

Screenshot 1: VET in the Greek education and training system

ΗΕθνική Συνομοσπονδία
Ελληνικού
Εμπορίου
(ΕΣΕΕ)
εφαρμόζειπρογράμματα
για το προσωπικό των
εμπορικών επιχειρήσεων.
ΟΣΕΒέχειένακλάδο
(ΣΕΒΣτέγη)πουεφαρμόζει
επιμορφωτικά
προγράμματα,
πρωτοβουλίες και δίκτυα δια βίου μάθησης με στόχο την βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού της χώρας, προωθώντας την καινοτομία και
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τον εξαγωγικό προσανατολισμό των Ελληνικών
επιχειρήσεων.
Για μία πιο οπτική προσέγγιση, η διάρθρωση του Εκπαιδευτικού και Επιμορφωτικού
Συστήματος στην Ελλάδα, περιγράφεται στο ακόλουθο στιγμιότυπο οθόνης (Στιγμιότυπο
Οθόνης 1: ΕΕΚ στο Ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης), από την
CEDEFOP/ReferNet:
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3.2 EEK στην Γερμανία. Μία ευημερούσα δομή και το «Διπλό
Σύστημα»
Το λεγόμενο «διπλό» σύστημα αποτελεί το βασικό σύστημα της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στην Γερμανία. Ως εκ τούτου, το μορφωτικό επίπεδο λέγεται
ότι βρίσκεται σε καλό επίπεδο: Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην Γερμανία έχει
ανώτερους ή μετα-δευτεροβάθμιου επιπέδου τίτλους σπουδών (ήτοι, 59,1 % το 2015 σε
σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, ήτοι, 46,5 %)3.
Το διπλό σύστημα ΕΕΚ έχει θεμελιωθεί στον Νόμο περί Επαγγελματικής Επιμόρφωσης του
1969,
που
τροποποιήθηκε
το
2005.
ΕισήγαγεμίαστενήσυμμαχίαμεταξύτηςΟμοσπονδιακήςΚυβέρνησης,
τωνομοσπονδιακώνκρατών (του ‘Länder’) και των εταιριών με στόχο την παροχή
επιμόρφωσης στους νέους σε εθνικά αναγνωρισμένα επαγγέλματα, που στην συνέχεια
τεκμηριώνονται αναλόγως μέσω ενός πιστοποιητικού εκδοθέντος από ένα αρμόδιο φορέα,
ήτοι, το βιομηχανικό και εμπορικό επιμελητήριο ή το επιμελητήριο βιοτεχνίας και
επιτηδευμάτων.
Κάθε νέος που έχει ολοκληρώσει την πλήρη υποχρεωτική εκπαίδευση δικαιούται να έχει
πρόσβαση στα διπλά επαγγελματικά επιμορφωτικά προγράμματα. Το βασικό
χαρακτηριστικό του διπλού συστήματος είναι η συνεργασία κυρίως μεταξύ των μικρών και
μεσαίων εταιριών, αφενός, και των δημόσιων επαγγελματικών σχολών, αφετέρου. Η
συνεργασία αυτή ρυθμίζεται δια νόμου. Οι εταιρίες υπογράφουν συμβάσεις με τους
αιτούντες βάσει του ιδιωτικού δικαίου και τους καταρτίζουν σύμφωνα με τις δεσμευτικές
διατάξεις των οδηγιών επαγγελματικής επιμόρφωσης που εγγυώνται ένα εθνικό επίπεδο.
Αυτό τελεί υπό την παρακολούθηση των αρμόδιων φορέων, κυρίως των επιμελητηρίων
(βιομηχανίας και εμπορίου, βιοτεχνίας, γεωργίας, ιατρών, δικηγόρων) αλλά και από τους
αρμόδιους φορείς των δημοσίων ή συναφών υπηρεσιών.
Επίτουπαρόντοςυπάρχουν στην Γερμανίαπερίτα330 επαγγέλματαπου προϋποθέτουν
επίσημη επιμόρφωση. Μεταξύαυτών15 προετοιμάζουντουςσπουδαστέςγιαεργασία στην
τουριστική βιομηχανία. Οι οργανώσεις εργοδοτών και τα συνδικάτα είναι οι χειριστές όταν
πρόκειται για την ενημέρωση και την δημιουργία νέων επιμορφωτικών κανονισμών και
επαγγελματικών προφίλ ή τον εκσυγχρονισμό περαιτέρω επιμορφωτικών κανονισμών.

3

Eurostats, στοιχείατου 2015.
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Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσής τους στο διπλό σύστημα, η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων συνεχίζει την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως ειδικευμένος
εργαζόμενος. Αργότερα, υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω εξειδίκευσης και χρήσης των
ευκαιριών συνέχισης της επαγγελματικής επιμόρφωσης. Πέραν του διπλού συστήματος, οι
σπουδαστές μπορούν επίσης να επιλέξουν την επιμόρφωση των επαγγελματικών σχολών
πλήρους φοίτησης. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν από 1 ως 3 χρόνια, αναλόγως του
συγκεκριμένου επαγγελματικού προσανατολισμού και του στόχου4.
3.2.1

Μαθητείες

ΠρόγραμμαΜαθητείαςσεαριθμούς:Στατέλητου
2017
χονδρικά
1,38
εκ.
Νέοιείχανεγγραφείωςμαθητευόμενοι. 523.290 νέες συμβάσεις μαθητείας υπογράφηκαν
μεταξύ σπουδαστών και εταιριών κατάρτισης το 2017, εκ των οποίων 25,3 % των αρχαρίων
ολοκλήρωσαν την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Hauptschule), 42,8% τη μέση
εκπαίδευση (Realschule), 28,7 % -επίπεδα A ή τεχνικά Abiturκαι 3,1% δεν είχε προηγουμένως
πιστοποιητικό αποφοίτησης
Το2016 οι σπουδαστές που άρχισαν ένα πρόγραμμα μαθητείας είχαν μέση ηλικία 19,7 (1970
= 16,6).5Μετά τις εξετάσεις οι σπουδαστές είναι ειδικευμένοι εργαζόμενοι στο επίπεδο 3 ή 4
του Γερμανικού ΕΠΠ. Έτσι η διπλή επαγγελματική επιμόρφωση θεωρείται ως μία ελκυστική
πορεία που οδηγεί σε σταθερά επαγγέλματα με ευκαιρίες για περαιτέρω επαγγελματική
επιμόρφωση στα επίπεδα 5 ως 8. Η επιτυχία αυτού του τύπου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

4

ΕΕΚστηνΕυρώπη - 2016 – ΈκθεσηχώραςΓερμανία, δες
και:https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/en/publication/show/9016.
5
Ενημερωτικό
ΔελτίοDualeAusbildung,
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/fact-sheet-dualeausbildung.pdf?__blob=publicationFile&v=27

δεςκαι:
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είναι επίσης ορατή στον αριθμό των μαθητευόμενων που πέρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις:
το ποσοστό ήταν 92,6% το 2016.6Τιτοκάνειεπιτυχές;
TοΓερμανικόσύστημαμαθητείαςκαθοδηγείταιαπόένασυγκεκριμένονομικόπλαίσιο, τοΝόμο
περί Επαγγελματικής Επιμόρφωσης (Berufsbildungsgesetz – BBiG), που καθορίζει τους
ρόλους και τις λειτουργίες των ενδιαφερόμενων και όλες τις σχετικές διαδικασίες που
αφορούν στην διακυβέρνηση και την διαχείριση του συστήματος. Ο Νόμος περί
Επαγγελματικής Επιμόρφωσης παρέχει τα θεμέλια για την ενδο-εταιρική επαγγελματική
επιμόρφωση. Δίνει το δικαίωμα σε επιχειρήσεις να διεξάγουν επαγγελματική επιμόρφωση
με δική τους ευθύνη. Ο Νόμος περί Επαγγελματικής Επιμόρφωσης εφαρμόζεται στην
επιμόρφωση των ελευθερίων επαγγελμάτων, τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις,
τον δημόσιο τομέα, και στις εξειδικευμένες βιοτεχνίες και τις εμπορικές επιχειρήσεις, εκτός
εάν προβλέπεται διαφορετικά στον Κώδικα Εμπορίου και Βιοτεχνίας. Η επαγγελματική
επιμόρφωση στις εξειδικευμένες βιοτεχνίες και τις εμπορικές επιχειρήσεις γενικά εμπίπτει
στον Κώδικα Εμπορίου και Βιοτεχνίας. Οι κανονισμοί που έχουν θεσπιστεί στον νόμο αυτό
είναι εν πολλοίς παρόμοιοι με τις διατάξεις του Νόμου περί Επαγγελματικής Επιμόρφωσης.
Η επιμόρφωση στις επαγγελματικές σχολές διέπεται από την σχολική νομοθεσία του
αντίστοιχου ομοσπονδιακού κράτους. Προς αποφυγή μίας κατάστασης όπου οι εν λόγω
διαφορετικοί νόμοι οδηγούν σε ασυμφωνία στην παρεχόμενη επιμόρφωση, η νομοθεσία
έχει συντονιστεί από τις ομοσπονδιακές και κρατικές κυβερνήσεις σε διάφορους φορείς.
Οι σημαντικότερες διατάξεις τουΝόμου περί Επαγγελματικής Επιμόρφωσηςαφορούν στο:







Το περιεχόμενο της σύμβασης επιμόρφωσης,
Τις απαιτήσεις σχετικά με την καταλληλότητα της επιχείρησης που παρέχει την
ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση και τους εκπαιδευτές,
Την υποχρέωση της εταιρίας να πληρώνει τους εκπαιδευτές
Τα δικαιώματα και καθήκοντα των επιχειρήσεων που παρέχουν ενδοεπιχειρησιακή
επαγγελματική επιμόρφωση και των εκπαιδευόμενων
Την διαδικασία των εξετάσεων
Την οργάνωση και παρακολούθηση του αρμόδιου οργάνου (επιμελητηρίου) για την
ενδο-εταιρική επαγγελματική επιμόρφωση7

ΗΓερμανίαέχειπερίτα330 επαγγέλματα8που προϋποθέτουν ολοκλήρωση της επίσημης
επαγγελματικής επιμόρφωσης και είναι αναγνωρισμένα από το κράτος σε εθνικό επίπεδο.
Έκαστο επάγγελμα έχει τον δικό του επιμορφωτικό κανονισμό, που καθορίζει δεσμευτικά τι
πρέπει να διδαχθεί για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Οι κανονισμοί αυτοί δίνουν στους
εκπαιδευτές μία επισκόπηση του περιεχομένου που πρέπει να διδάξουν στους σπουδαστές
τους κατά την διάρκεια της ενδο-εταιρικής επιμόρφωσης. Συνεπεία αυτού, η επιμόρφωση, ο
έλεγχος και τα πιστοποιητικά είναι τυποποιημένα σε όλες τις βιομηχανίες σε όλη τη χώρα.
Αυτό εξασφαλίζει ότι όλοι οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν την ίδια επιμόρφωση ανεξαρτήτως
της περιοχής και της εταιρίας. Εξάλλου, οι εργοδότες εμπιστεύονται τα πιστοποιητικά αυτά
δεδομένου ότι παρέχουν εχέγγυα σχετικά με τις γνώσεις και τις ικανότητες ενός ατόμου. Η
6

Τοίδιο.
ΜεταρρυμιστικήΠράξηγιατην
Επαγγελματική
Κατάρτιση,
δες
και:
https://www.bmbf.de/pub/The_2005_Vocational_Training_Act.pdf
8
ΟΥΟΕ, δες και: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/vocational-training-and-work.html
7
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μοιρασμένη ευθύνη του κράτους, των εργοδοτών και των συνδικάτων βοηθά και στην
ανταπόκριση σε αναδυόμενες νέες προκλήσεις όπως οι ψηφιακές καινοτομίες, που θα έχουν
ένα αυξανόμενο αντίκτυπο στην μεταποίηση και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η
εργασία.
Ένα πρόγραμμα μαθητείας δομείται γύρω από την «διπλή» αρχή, όπου η θεωρία και η
πρακτική, η γνώση και οι δεξιότητες, η μάθηση και η εργασία συνδυάζονται και όπου η
επιμόρφωση εναλλάσσεται μεταξύ της εταιρίας και των ιδρυμάτων ΕΕΚ. Οι επαγγελματικές
σχολές και εταιρίες έχουν κοινή ευθύνη για την επαγγελματική επιμόρφωση. Το σύστημα
αυτό συνίσταται από εταιρίες και επαγγελματικές σχολές (μερικής απασχόλησης) που από
κοινού εκπαιδεύουν τους νέους. Παρόλο που οι εταιρίες και οι επαγγελματικές σχολές είναι
φυσικά και νομικά ξεχωριστές οντότητες του εκπαιδευτικού συστήματος, συνεργάζονται για
να παράσχουν αρχική επαγγελματική επιμόρφωση. Με την έννοια αυτή, οι εταιρίες συνήθως
διδάσκουν την πρακτική τεχνογνωσία και οι σχολές την θεωρία. Ωστόσο, στην
πραγματικότητα ισχύει και το αντίστροφο: οι επιχειρήσεις διδάσκουν και θεωρία για να
συμφωνούν με την τρέχουσα επαγγελματική πρακτική και οι επαγγελματικές σχολές συχνά
παρέχουν εκτενή τεχνική γνώση καθώς και εγχειρήματα πρακτικής κατεύθυνσης.
Η βελτίωση αυτής της προσέγγισης με βάση την εργασία φέρεται ως ένας καλός λόγος για
τον οποίο οι μαθητευόμενοι έχουν ταχύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας από
αποφοίτους των επαγγελματικών σχολών πλήρους φοίτησης:
Ανθρώπινο κεφάλαιο: Οι μαθητευόμενοι είναι σε θέση να προσαρμοστούν γρήγορα σε ένα
νέο χώρο εργασίας λόγω της αποδεδειγμένης ικανότητάς τους να ενεργούν επαγγελματικά.
Εξέταση: Οι μαθητευόμενοι έχουν ήδη εξεταστεί από έναν εργοδότη, που σημαίνει ότι ο
κίνδυνος να προσληφθεί το «λάθος πρόσωπο» για την δουλειά είναι μικρότερος από ότι με
τους απόφοιτους των επαγγελματικών σχολών πλήρους φοίτησης.
Σηματοδότηση: Ακόμα και αν η εταιρία δεν προσφέρει η ίδια επιμόρφωση, υπάρχει
εμπιστοσύνη αναφορικά με την γνώση, τις δεξιότητες και ικανότητες που έχουν επιτευχθεί
κατά την μαθητεία. Με την έννοια αυτή, οι μαθητευόμενοι φέρουν ένα σήμα που
πληροφορεί τον μελλοντικό εργοδότη περί των ικανοτήτων.»9

3.2.2 Περαιτέρωπρογράμματασεεπίπεδο λυκείων
Πέραν των επιμορφωτικών προγραμμάτων μαθητείας, υπάρχουν μερικά άλλα
προγράμματα με βάση το σχολείο σε επίπεδα 3 και 4 της ΔΤΤΕ, που διαφέρουν όσον
αφορά τις εισαγωγικές προϋποθέσεις, τον στόχο και τα επίπεδα των τίτλων σπουδών στα
οποία οδηγούν. Αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε προγράμματα πλήρους φοίτησης σε
ένα επιμορφωτικό ίδρυμα ΕΕΚ ή σε προκαταρκτική επιμόρφωση για όσους δεν είναι ακόμα
σε θέση να αρχίσουν διπλή επιμόρφωση. Τα προγράμματα επισημαίνονται στον ακόλουθο
πίνακα:
Προγράμματα
πλήρους

Προγράμματασε πλήρους φοίτησης σε
σχολές(Berufsfachschule)

Προετοιμάζει σπουδαστές να
εργαστούν σε πολλούς

9

Έκθεση εργασίας ΙνστιτούτουΕυρωπαικήςΈνωσης , Horn 2013, δες και:
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27320/MWP_2013_10.pdf
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φοίτησης σε
σχολές ΕΕΚ

Προκαταρκτικ
ήεπιμόρφωση
απευθυνόμεν
η
σενέουςμεκοι
νωνικάμειονε
κτήματα,
μαθησιακέςδυ
σκολίεςήαναπ
ηρίεςκαινέους
με
μεταναστευτικ
ό ιστορικό
with

επαγγελματικούς τομείς.
Διάρκεια: ένα ως τρία χρόνια.
Οι προϋποθέσεις εισαγωγής
είναι το απολυτήριο
γυμνασίου
(Hauptschule) ή το
πιστοποιητικό που έχει
ληφθεί κατά την ολοκλήρωση
της 10ης τάξης (μέσο επίπεδο,
Realschule). Μεγάλος
αριθμός σπουδαστών
παρακολουθεί και σχολές
νοσοκόμων, μαιών, κλπ., που
παρέχουν επιμόρφωση για
μη-ακαδημαϊκά επαγγέλματα
στον τομέα ιατρικής
περίθαλψης. Μερικά
προγράμματα δεν
προσφέρουν ένα πλήρη
επαγγελματικό τίτλο
σπουδών, αλλά σε μερικές
περιπτώσεις η
παρακολούθηση μπορεί να
πιστωθεί ως το πρώτο έτος
επιμόρφωσης στο διπλό
σύστημα.
Προγράμματαπουπαρέχουνεκπαίδευση Διάρκεια τρία ως τέσσερα
γενικούλυκείουκαιεκπαίδευσηεπαγγελ χρόνια. Απαιτείται
ματικούπροσανατολισμού(Fachgymnasi απολυτήριο μέσης σχολής.
um)
Συνήθως οδηγεί συνήθως
στην ανώτατη εκπαίδευση.
Έτος προκαταρτικής επαγγελματικής
Σχεδιασμένογιαναπροετοιμάζ
επιμόρφωσης
ειτουςνέουςγιατιςαπαιτήσειςτ
ηςεπαγγελματικήςεπιμόρφωσ
ης. Η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων δεν έχουν
απολυτήριο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να
αποκτηθεί κατά την διάρκεια
του εν λόγω έτους.
Έτοςβασικήςεπαγγελματικήςεκπαίδευσ Οισπουδαστέςλαμβάνουνβασ
ης
ικήεκπαιδευτικήγνώσησεσυγ
κεκριμένοεπαγγελματικότομέ
α. Μπορεί να συμπληρωθεί
είτε ως ένα έτος στη σχολή
(πλήρης φοίτηση) ή
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συνδυαστικά σε μία
επιχείρηση και σε σχολή. Η
επιτυχής ολοκλήρωση μπορεί
να πιστωθεί ως το πρώτο έτος
επαγγελματικήςεπιμόρφωσης
3.2.3

ΕΕΚ ανώτερου (μετα-δευτεροβάθμιου)επιπέδου

Ταανώτερα
(μετα-δευτεροβάθμια)
προγράμματαείναισημαντικάορόσημαστηνκλίμακατηςσταδιοδρομίαςσεσύγκρισημετηνακα
δημαϊκήεκπαίδευσηςκαιαπαιτούνπρακτικήεμπειρίαωςπροϋπόθεσηεισαγωγής. Ωστόσο, εάν
ο συμμετέχω αποφασίσει να προχωρήσει στο ακαδημαϊκό σύστημα μπορεί και πάλι να το
κάνει δεδομένου ότι τα προγράμματα αυτά επιτρέπουν περαιτέρω σπουδές σε
Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, Πανεπιστήμια συνεργατικής εκπαίδευσης ή
πανεπιστήμια Διπλού συστήματος.
Τα
εξειδικευμένα
προγράμματα
στιςανώτερεςεπαγγελματικέςσχολές
(Berufsoberschule)εστιάζουν επί ορισμένων θεμάτων όπως τα Οικονομικά, οι Κοινωνικές
υποθέσεις, το Σχέδιο κλπ. και έχουν ως βάση το σχολείο και διάρκεια 1-3 χρόνια.
Τοειδικόλύκειο(Fachoberschule)εστιάζει και αυτό σε ορισμένα θέματα κλειδιά, διαρκεί
1-3 χρόνια, αλλάμπορείνακαλυφθείμεεπιμόρφωσημεβάση τη σχολή ή την εργασία.
Εισήχθησανσυμπληρωματικοίτίτλοισπουδών(Zusatzqualifizierung) για να εξασφαλιστεί ότι
η μάθηση σε επίσημο, μη επίσημο ή άτυπο πλαίσιο είναι συμπληρωματική προς τους κρατικά
αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών. Οι επιπλέον τίτλοι σπουδών στην συμπληρωματική
επαγγελματική επιμόρφωση ανοίγουν τον δρόμο για την απόκτηση επιπλέον ικανοτήτων,
όπως τα μαθήματα ξένων γλωσσών ή συγκεκριμένα μαθήματα μηχανολογίας. Τα Εμπορικά
και Βιομηχανικά Επιμελητήρια αποτελούν χαρακτηριστικούς παρόχους των επιπλέον τίτλων
σπουδών, όπου ο επικεφαλής οργανισμός των επιμελητηρίων προωθεί ένα κατάλογο των
αναγνωρισμένων συμπληρωματικών τίτλων σπουδών, τηρώντας ορισμένα κριτήρια και
λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς για την επιμόρφωση που προσφέρει το επιμελητήριο.
3.2.4

Τριτοβάθμια ΠρογράμματαΕΕΚ

ΥπάρχουνδιάφοροιτύποιπαρόχωνΕΕΚ,
πουπροσφέρουντριτοβάθμιαεπαγγελματικάπρογράμματασεεπίπεδα 5 και 8 ΔΤΤΕ. Σχεδόν
όλα στηρίζουν την διαπερατότητα μεταξύ των δύο συστημάτων της επαγγελματικής και
ακαδημαϊκής εκπαίδευσης επειδή επιτρέπουν την μεταφορά σε Πτυχιακά προγράμματα ή
Μεταπτυχιακά προγράμματα μετά την ολοκλήρωση.




Ανώτεροςτίτλοςεπαγγελματικήςεπιμόρφωσης(Meister,
Techniker,
Fachwirt)
(αξιολόγηση/ πιστοποίησηαπό τα Επιμελητήρια), τα μαθήματα συχνά παρέχονται
και από επιμορφωτικά ιδρύματα των επιμελητηρίων, με βάση την εργασία,
διάρκειας 2 ως 5 χρόνια.
Ανώτερα επαγγελματικά προγράμματα στις εμπορικές και τεχνικές σχολές Γεωργίας,
Σχεδίου, Τεχνολογίας, Κοινωνικής μέριμνας κλπ, με βάση τη σχολή, 1 ως 3 χρόνια.
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Σχολές του τομέα υγείας ή σχολές που συνδέονται με νοσοκομεία, θεωρητική και
πρακτική επιμόρφωση, διάρκειας 2 ως 3 χρόνια.
Προγράμματα διπλής φοίτησης (πανεπιστήμια, πανεπιστήμια εφαρμοσμένων
επιστημών, πανεπιστήμια διπλού συστήματος, πανεπιστήμια συνεργατικής
εκπαίδευσης),
ειδικότερα:
επιστήμες
μηχανολογίας,
οικονομικές
επιστήμες/εμπορικό δίκαιο, κοινωνικές υποθέσεις, διοίκηση και διαχείριση
δικαιοσύνης, πληροφορική, σχέδιο, μαθηματικά, τεχνολογία πληροφοριών και
επικοινωνίας, ιατρική περίθαλψη/νοσηλευτική, βασιζόμενα εν μέρει στη σχολή και
εν μέρει στην πρακτική, διάρκειας 3 ως 5 χρόνια.

ΣύμφωναμετοEurostat υπήρχαν 3,04εκ.Σπουδαστές, σεσύγκρισημετο 2014 με2,91 εκ.10,
επισημαίνονταςέτσιτηναποδοχή των προγραμμάτων ΕΕΚ ως επιλογή για την λήψη περαιτέρω
τίτλων σπουδών και ως μία πορεία προς περαιτέρω ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών όσον
αφορά τα πτυχιακά και τα μεταπτυχιακά διπλώματα. Είναι επίσης αλήθεια ότι τα
περισσότερα από αυτά τα προγράμματα διατηρούν στενούς δεσμούς με τους παρόχους
πρακτικής επιμόρφωσης, βελτιώνοντας τα συστατικά την μάθηση με βάση της εργασίας.
3.2.5 Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση
Στην Γερμανία η Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση (ΣΕΕΕ) είναι
συνυφασμένη με την εκπαίδευση και επιμόρφωση ειδικευμένων εργαζόμενων των
ενηλίκων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συχνά προσφέρεται ως επιμόρφωση μερικής
απασχόλησης μαζί με την κανονική εργασία. Δεδομένου ότι απευθύνεται κυρίως σε
υπαλλήλους, η πλειοψηφία των προγραμμάτων ΣΕΕΕ λαμβάνουν χώρα στις εταιρίες ή με
την υποστήριξή τους. Δια νόμου οι εργοδότες δικαιούνται συνήθως 10 ημέρες πληρωμένης
άδειας για εκπαιδευτικούς λόγους στα πλαίσια 2 ετών. Ωστόσο, αυτό ρυθμίζεται
μεμονωμένα από κάθε ομοσπονδιακό κράτος δεδομένου ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα
θέμα του Länder.
Αναφορικά με την ΣΕΕΕ, οι πάγιες προϋποθέσεις εισαγωγής για τους περισσότερους τύπους
προγραμμάτων, είναι ένας ολοκληρωμένος τίτλος σπουδών ΙΕΕΚ ή ένα πτυχίο ανώτατης
εκπαίδευσης. Μία εξαίρεση αυτού είναι η επανεκπαίδευση που στοχεύει στην παροχή
επαγγελματικών προσόντων σε όσους δεν εργάζονται ή δεν είναι πλέον σε θέση να
εργαστούν στον επαγγελματικό τομέα για τον οποίο εκπαιδεύτηκαν (π.χ. λόγω μίας
επαγγελματικής ασθένειας). Δεδομένης της διάκρισης μεταξύ της ΣΕΕΕ και της
«ρυθμιζόμενης» ΣΕΕΕ, η τελευταία περιλαμβάνει προγράμματα βασιζόμενα σε (εθνικούς)
νόμους που ρυθμίζουν το πεδίο, το περιεχόμενο, τους στόχους και τις εξετάσεις των
προγραμμάτων (π.χ. αρχιτεχνίτες, διαχειριστές επιχειρήσεων, απόφοιτοι διοίκησης
επιχειρήσεων, ειδικευμένοι εργαζόμενοι).
Όσοναφοράτηνενδο-εταιρική ΣΕΕΕ, αποτελεί μία «μη-ρυθμιζόμενη» μορφή και περιγράφει
όλους τους τύπους επιμόρφωσης (πλην της ΙΕΕΤ) που λαμβάνει χώρα στις επιχειρήσεις ή
στην δουλειά και υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι
εταιρίες επιβαρύνονται με τα έξοδα. Η ενδο-εταιρική επιμόρφωση μπορεί να οργανώνεται
από τις ίδιες τις επιχειρήσεις ή μπορεί να ανατίθεται και σε εξωτερικό πάροχο. Στην

10

Eurostat, δες και:
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=educ_uoe_enrt01&lang=en

WP 2.2 – Έκθεση επί της συλλογής των τρεχόντων Προγραμμάτων Σπουδών
ΕΕΚ

Σελίδα23

περίπτωση αυτή, προσφέρονται από τα επιμελητήρια, της επαγγελματικές ενώσεις ή τους
ιδιωτικούς παρόχους επιμόρφωσης.
ΜίαΤρίτημορφήΣΕΕΕείναιταμαθήματαγιαιδιώτες, πουσυχνάοργανώνονται και πληρώνονται
από τους ίδιους. ΤαVolkshochschulen (κέντραεκπαίδευσηςενηλίκων, VHS) είναι τα
σημαντικότερα επιμορφωτικά ιδρύματα δημόσιας χρηματοδότησης, που προσφέρουν αυτά
τα προγράμματα σπουδών ΣΕΕΕ. Επιπλέον προς άλλους τύπους προγραμμάτων σπουδών
προσφέρουν διάφορες μορφές επιμόρφωσης σε σχέση με την εργασία και εργαστήρια.11

4.ΈρευναΓραφείουεπίτωντρεχουσώνκαιπαρελθουσώνεκθέσεωνεπί
τωνΔεξιοτήτωνκαιΙκανοτήτων στον Τουριστικό Τομέα
4.1
ΤάσειςκαιΑνάγκεςΔεξιοτήτωνστονΤουρισμό,
Πανοράματος Cedefop

Σειρά

Ο Τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην Ευρωπαϊκή οικονομία,
με άνω των 2 εκατομμυρίων επιχειρήσεις στην Ευρώπη που καλύπτον 5% του συνολικού
εργατικού δυναμικού στην βιομηχανία πυρήνα και 8% στην σχετική οικονομία. Το
παραγόμενο ΑΕΠ από την βιομηχανία πυρήνα είναι περίπου 5% της βιομηχανίας πυρήνα
και 7% της σχετικής οικονομίας. Στην παρούσα έρευνα12 διαπιστώθηκε επίσης ότι άνω των
720 εκατομμυρίων τουρίστες θα φθάσουν στην Ευρώπη, οι περισσότεροι των οποίων από
Ευρωπαϊκές χώρες.
Η σημαντικότερη τάση που επισημάνθηκε από το 2005 ήταν η σταδιακή ανάπτυξη του
τουριστικού τομέα καθώς η διάσταση της ΤΠΕ επηρέαζε τις συνήθεις μεθόδους και
συνήθειες, ειδικότερα για τις κρατήσεις. Η δυνατότητα κρατήσεων στο Διαδίκτυο, η
ενισχυμένη διαδικτυακή έρευνα για προνομιακές τιμές έκανε τον τουρισμό ένα από τους
πλέον ευμετάβλητους και δυναμικούς οικονομικούς τομείς.
Δύοαπότουςσημαντικότερουςπαράγοντεςπουάλλαξαντοντουριστικότομέασύμφωνα
μετηνέρευνα της Cedefop, Πανόραμα Δεξιοτήτων στον Τουρισμό, είναι οι ακόλουθοι:



Tουρισμός και Ειρήνη
Toυρισμός and Tεχνολογία

11

ΣΕΕΕ στην Γερμανία, δες και: https://www.euvetsupport.eu/index.php?id=235
CedefopPanorama, Τάσειςκαιανάγκεςδεξιοτήτων στον τουρισμό, 2005
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Ηπροσέγγιση
«TουρισμόςκαιΕιρήνη»
περιλάμβανεγνώσητηςπολιτισμικήςκληρονομιάςκαιτηςδημιουργίαςφιλίαςωςμίαςνέαςμορφ
ήςτουρισμού. Ωστόσο, ο παράγων με την μεγαλύτερη επιρροή ήταν η τεχνολογία.

Η επίδραση του τομέα ΤΠΕ στον τουρισμό αναγνωρίστηκε από το 2005, καθώς διάφορες
δραστηριότητες μπορούσαν να ενισχυθούν μέσω αυτής της διάστασης. Η ευρυζωνικότητα
έφερε επανάσταση στην επικοινωνιακή κουλτούρα, έδωσε ώθηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο
και τον τρόπο που ο τουρίστας επιλέγει τον προορισμό των διακοπών του. Επίσης, οι
παράγοντες της τεχνητής νοημοσύνης άλλαξε τον τρόπο οργάνωσης των ταξιδιών,
λειτουργώντας ως προσωπικός τουριστικός πράκτορας.
Αυτές οι δύο προκλήσεις, η νέα προσέγγιση στον τουρισμό μέσω της πολιτισμικής γνώσης
και του τομέα ΤΠΕ, ήταν οι παράγοντες που άλλαξαν τον τομέα από το 2005. Οι νέες
αναγνωρισμένες τάσεις στον τουριστικό τομέα, αύξησαν τις ανάγκες δεξιοτήτων για τους
υπαλλήλους. Σύμφωνα με την έκθεση, οι αναντιστοιχίες στις δεξιότητες αφορούσαν τόσο
στις διαπροσωπικές όσο και αυτές της ΤΠΕ.
Ειδικότερα, οιαπαιτούμενεςδεξιότητεςκαιικανότητεςστοντουριστικότομέασεΕυρωπαϊκό
επίπεδο από το 2005 είναι οι ακόλουθες:








Γνώση ξένων γλωσσών
Επιχειρηματικές δεξιότητες
Δεξιότητες Η/Υ / ΤΠΕ
Δεξιότητες στην πώληση
Διαχειριστικές δεξιότητες
Επίλυση προβλημάτων
Ηγεσία
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Λήψη αποφάσεων
Πελατοκεντρική Συμπεριφορά
Δεξιότητεςσχετικέςμετηνδουλειά (καθάρισμα, λειτουργία του μπαρ, εστίαση)
Διαπολιτισμική Επικοινωνία

ΗέκθεσηαναφέρθηκεεπίσηςσυγκεκριμέναστοντομέατηςΤΠΕκαιτηςεπίδρασήςτουστιςτουριστ
ικέςδραστηριότητες. Η ΤΠΕ διευκολύνει την άμεση επικοινωνία με τους πελάτες και
βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της εξυπηρέτησης των πελατών,
τις συναλλαγές και τις διαδικασίες σχεδιασμού του προϊόντος. Εξάλλου, μέσω του τομέα της
ΤΠΕ ο τουρισμός κατέστη ανταγωνιστικότερος και απαιτητικότερος τομέας, και για τον λόγο
αυτό απαιτείται εξοικείωση με την νέα τάση.
Στα πλαίσια αυτά, οι υπάλληλοι στον τουριστικό τομέα χρειάζονται δεξιότητες για την
επιτυχή τους περιήγηση στον τουριστικό τομέα ώστε να εντοπίζουν ενδεχόμενες ευκαιρίες
για διασταυρούμενες πωλήσεις, να βρίσκουν αποτελεσματικές διαύλους διανομής και να
βελτιώνουν τις διευθυντικές τους δεξιότητες.

4.2

ΠαγκόσμιεςΤάσειςΤαλέντωνκαιΘέματαγιατονΤαξιδιωτικόκαι
ΤουριστικόΤομέα, Παγκόσμιο Ταξιδιωτικό και Τουριστικό
Συμβούλιο

Η έρευνα που παρείχε το Παγκόσμιο Ταξιδιωτικό και Τουριστικό Συμβούλιο «Παγκόσμιες
Τάσεις και Θέματα για τον Ταξιδιωτικό και Τουριστικό Τομέα» περιλαμβάνει σημαντικά
δεδομένα σχετικά με την έλλειψη εκπαιδευμένων και αποτελεσματικών επαγγελματιών
στον τουριστικό τομέα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σύμφωνα με την εν λόγω ενδελεχή έρευνα, στα επόμενα χρόνια, την περίοδο μεταξύ 20142024, οι προβλέψεις του ΠΤΤΣ για τον Ταξιδιωτικό και Τουριστικό τομέα είναι ότι θα
συνεισφέρει άνω των $ΗΠΑ11 τρισεκατομμυρίων και θα υποστηρίξει 347 εκατομμύρια
θέσεις
εργασίας
ανά
τον
κόσμο.
Ηταχείαανάπτυξηαπεικονίζεταισταποσοστάεργασίαςπουθαξεπεράσουντο4% ετησίως για
την ανωτέρω χρονική περίοδο.
Για τον λόγο αυτό, η ανάπτυξη του Ταξιδιωτικού και Τουριστικού τομέα απαιτεί πιο
εκπαιδευμένο προσωπικόγια να εκπληρώσει το αναπτυξιακό δυναμικό του. Το γεγονός ότι
ο Ταξιδιωτικός και Τουριστικός Τομέας αναπτύσσεται ταχύτερα από τις περισσότερες άλλες
σημαντικές βιομηχανίες στην παγκόσμια οικονομία, είναι αποτέλεσμα διαφόρων
παραγόντων όπως ο διαρκής διαρθρωτικός μετασχηματισμός από την βιομηχανία στις
υπηρεσίες, σε προηγμένες και αναδυόμενες οικονομίες και η ανάπτυξη της μεσαίας τάξης
παγκοσμίως, που άλλαξε το πελατειακό μοτίβο στον τομέα αυτόν.
Σε αυτό το πλαίσιο, για να μπορέσουν οι τουριστικού προσανατολισμού εταιρίες και
υπάλληλοι να καλύψουν τις ανάγκες και τις νέες τάσεις, απαιτούνται περισσότερες
δεξιότητες. Σύμφωνα με την έρευνα, το ταλέντο θεωρείται ολοένα και περισσότερο ως το
εργαλείο κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.
Είναι ένα ουσιαστικό μέρος όπως άλλα στοιχεία σαν την γη, το κεφάλαιο, την τεχνολογία και
την υποδομή. Ωστόσο, το σημαντικότερο θέμα είναι ότι η ζήτηση ταλαντούχων και
εκπαιδευμένων υπαλλήλων στον Ταξιδιωτικό και Τουριστικό Τομέα υπερτερεί της
προσφοράς.
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ΑνισορροπίεςταλέντωνστονΤαξιδιωτικόκαιΤουριστικό τομέα λαμβάνει πολλές μορφές,
καλύπτοντας τόσο ελλείψεις και πλεονάσματα :



Έλλειψηήπλεόνασμαειδικώνδεξιοτήτωνγιατηδουλειά,
π.χ.
ξένες
γλώσσες,
Πληροφορική
Έλλειψηήπλεόνασμαορισμένων διαπροσωπικών δεξιοτήτων, π.χ.εξυπηρέτηση
πελατών, επίλυση προβλημάτων

Λαμβάνοντας υπόψη μία έρευνα που παρείχε η ΜanpowerGroup13, oι βασικοί λόγοι που
εντοπίστηκαν, για τους οποίους οι εργοδότες δεν μπορούσαν να βρουν καταλληλότερο και
εξειδικευμένο προσωπικό, ασχολούμενο πλήρως με τον Ταξιδιωτικό και Τουριστικό τομέα,
ήταν οι ακόλουθοι:



Έλλειψη τεχνικών ικανοτήτων (τυπικές δεξιότητες)
Έλλειψη ικανοτήτων στον εργασιακό χώρο (διαπροσωπικές δεξιότητες)

Πιοσυγκεκριμένα,
αυτόπουεπισημάνθηκεστηνέρευναείναιότιηΕλλάδα
κατάτηνπερίοδο2014-2024προβλέπεται να είναι μία από τις 12 χώρες στον Ταξιδιωτικό και
Τουριστικό Τομέα με το οξύτερο έλλειμμα στις τάσεις των ταλέντων. Η έλλειψη αυτή στο
κενό των ταλέντων θα έχει αρνητικό αντίκτυπο της τάξης του -7% στον τουριστικό τομέα. Στο
πλαίσιο αυτό, η αύξηση της ζήτησης είναι ταχύτερη από την αύξηση της προσφοράς, κατά
περίπου 1%. Οι συχνότερα εντοπιζόμενες αδυναμίες στην Ελλάδα είναι στην εξυπηρέτηση
πελατών και στην εκπαίδευση. Η Γερμανία θα είναι και αυτή μεταξύ των 5 κατώτερης
κατάταξης χωρών στον Ταξιδιωτικό και Τουριστικό Τομέα σχετικά με την ανάπτυξη της
ζήτησης και της προσφοράς μεταξύ 2014-2024.
Η έλλειψη ταλαντούχου προσωπικού και η επερχόμενη αύξηση των κενών θέσεων
εργασίας όσον αφορά στον τουριστικό τομέα, προϋποθέτει πιο εκπαιδευμένο προσωπικό.
Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, χρειάζεται ένα σύγχρονο Πρόγραμμα
Σπουδών του Ταξιδιωτικού και Τουριστικού τομέαώστε να αντιμετωπίσουν οι εργοδότες
την έλλειψη ταλαντούχου προσωπικού.

4.3 ΧαρτογράφησητωνΑναγκώνΔεξιοτήτωνκαιΕπιμόρφωσηςγιατη
νΒελτίωση της Προσβασιμότητας στις Υπηρεσίες Τουρισμού
στην Ευρώπη, Μελέτη Περίπτωσης 19. ΠροσβάσιμοιΠροορισμοί,
Γερμανία, ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή.
Παγκόσμια, εκτιμάται ότι υπάρχει άνω του 1 δισεκατομμυρίου ατόμων με αναπηρίες14,
καθώς και άνω των 2 δισεκατομμυρίων ατόμων, όπως σύζυγοι, παιδιά και φροντιστές των
προσώπων με αναπηρίες, που αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου
πληθυσμού, που επηρεάζονται άμεσα από την αναπηρία. Ενώ αυτό σηματοδοτεί μία
τεράστια εν δυνάμει αγορά για τον ταξιδιωτικό και τουριστικό τομέα, παραμένει
13

ManpowerGroup - 2014 ΈλλειψηΤαλέντων, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δες Αποτελέσματα
Ερευνας: http://www.manpowergroup.co.uk/media/137404/2014_talent_shortage_wp_us2.pdf
14
ΗνωμέναΈθνη,Αναπηρία, Προώθησηπροσβάσιμου Τουρισμού για Όλους, παρακαλώ για περισσότεροες
πληροφορίες δεςhttps://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/promoting-accessible-tourism-forall.html
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υπερβολικά ανεπαρκής λόγω της μη προσβασιμότητας σε ταξιδιωτικές και τουριστικές
διευκολύνσεις και υπηρεσίες, καθώς και των πολιτικών και πρακτικών διακρίσεων.
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής15παρατηρεί ότι ο τουρισμός παίζει θεμελιώδη ρόλο
στην κοινωνία δεδομένου ότι κινητοποιεί εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, ειδικά
στην Ευρώπη, αποτελώντας όχι μόνο την κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης αλλά
και ένα κρίσιμο στοιχείο στην βελτίωση της γνώσης, επικοινωνίας και το επίπεδο των
σχέσεων και του σεβασμού μεταξύ των πολιτών διαφόρων χωρών. Για τον λόγο αυτό, ο
τουριστικός τομέας θα πρέπει να είναι προσβάσιμος για όλους με την προσφορά βιώσιμων
και υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες του.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, το επίπεδο ευαισθητοποίησης και τα προσόντα των
παρόχων τουριστικών υπηρεσιών δεν μπορεί ναανταποκριθεί στις ανάγκες των ατόμων με
αναπηρίες. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την προώθηση και μίας
συμφωνίας προσβασιμότητας στους υπαλλήλους στον τουριστικό τομέα. Μία γενική
παρατήρηση είναι ότι το επίπεδοευαισθητοποίησης και τα προσόντα των παρόχων
τουριστικών υπηρεσιών είναι ανεπαρκή για την εκπλήρωση των αναγκών των ατόμων με
αναπηρίες.
Τα Τουριστικά επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν να παίξουν ένα ζωτικό ρόλο στην
προετοιμασία διευθυντών και υπαλλήλων ώστε να εκτελούν τα καθήκοντά τους με τον
κατάλληλο τρόπο, σεβόμενα όχι μόνο την διαφορετικότητα των αναγκών πρόσβασης των
πελατών αλλά και τις ειδικές απαιτήσεις που σχετίζονται με αναπηρίες ή μακροχρόνιες
ασθένειες. Μία γενική παρατήρηση είναι ότι το επίπεδοευαισθητοποίησης και τα
προσόντα των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών είναι ανεπαρκή για την εκπλήρωση των
αναγκών των ατόμων με αναπηρίες.
Με την δέουσα επιμόρφωση, το προσωπικό της πρώτης γραμμής μπορεί να κάνει τους
ανάπηρους και γηραιότερους τουρίστες να αισθάνονται καλοδεχούμενοι και να
ξεπεράσουν μερικά από τα φυσικά και λειτουργικά εμπόδια που εξακολουθούν να
υφίστανται σε παλαιότερα κτίρια και περιβάλλοντα.
Τα επιμορφωτικά προγράμματα σπουδών σε δεξιότητες σχετικά με τον προσβάσιμο
τουρισμό είναι μάλλον σπάνια στα τρέχοντα πλαίσια των ΕΕΚ και των εμπορικών
προσφορών επιμόρφωσης. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων στον τομέα αυτό είναι υψίστης
σημασίας για τον στόχο της δημιουργίας μίας Ευρώπης που θα είναι ο παγκόσμιας κλάσης
προορισμός για όλους τους τουρίστες. Οι ανάγκες δεξιοτήτων και η παροχή επιμόρφωσης
θα πρέπει να διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων επιπέδων δεξιοτήτων (βασικές, ενδελεχείς)
και των διαφόρων επαγγελματικών ρόλων (Διευθυντές με/χωρίς επαφή με πελάτες,
προσωπικό πρώτης γραμμής (συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εμπειρογνωμόνων)
Μερικέςαπότιςπλέονσημαντικέςδεξιότητεςπουθαπρέπεινααποκτήσουνοιυπάλληλοι στον
τουριστικό τομέα είναι οι ακόλουθες:




Γνώση των αναπηριών/τύπων αναπηρίας και απαιτήσεις πρόσβασης
Εμπόδια στην προσβασιμότητα & Σχεδιασμός για Όλους
Στρατηγική ανάπτυξη της προσβασιμότητας στις επιχειρήσεις
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Αρχές αποτελεσματικής εξυπηρέτησης πελατών
Κατάλληλη εθιμοτυπία στον χειρισμό ατόμων με αναπηρία
Αναγνώριση και δέουσα ανταπόκριση προς τα άτομα που χρησιμοποιούν προσωπική
υποστήριξη

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η επιμόρφωση των σπουδαστών και του προσωπικού
του τουριστικού τομέα θα πρέπει να αναπτυχθεί και να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις
ακόλουθες παραμέτρους:


Προσαρμοσμένο πλαίσιο της επιμόρφωσης ως προς την ομάδα στόχου (σπουδαστές,
υπάλληλοι, διευθυντές, εκπαιδευόμενοι)
 Προηγούμενα προσόντα, πείρα, γνώση
 Ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης των επισκεπτών
Αυτό που επισημαίνεται στην παρούσα έκθεση είναι το γεγονός ότι οι ΜΜΕ στον τουριστικό
τομέα χρησιμοποιούν λιγότερο την επίσημη επιμόρφωση από ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις,
λόγω των περιορισμένων οικονομικών πόρων, του περιορισμένου χρόνου και των
δυσχερειών στην πρόσβαση τοπικών επιμορφωτικών προγραμμάτων σπουδών. Για τον λόγο
αυτό, η επίσημη επιμόρφωση είναι υψίστης σημασίας για τα οικογενειακά και μικρά
ξενοδοχεία. Συνεπώς, οι ΜΜΕ πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές και μακροπρόθεσμα
σχέδια για τις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους τους.
ΠροσβάσιμοιΠροορισμοί, Γερμανία16
Το
2008
τοΟΥΟΤ(ΟμοσπονδιακόΥπουργείουΟικονομικώνκαιΤεχνολογίαςδιεξήγαγεμίαμελέτηεπίτο
υθέματος του “Προσβάσιμος Τουρισμού σε Όλη την Γαρμανία – Παράγοντες Επιτυχίας και
Μέτρα για Ποιοτική Βελτίωση ”.
Οβασικόςστόχοςτουέργουείναιη παροχή αξιόπιστων πληροφοριών στους ταξιδιώτες με
αναπηρίες στην Γερμανία σε όλη την αλυσίδα των Τουριστικών υπηρεσιών με την παροχή
μίας
ενιαίας
επισήμανσης
και
ενός
προγράμματος
πιστοποίησης
και
επιμόρφωσης/ευαισθητοποίησης στον τομέα του «Τουρισμού για Όλους». Επίσης,
ασχολείται με το εκπαιδευτικό στοιχείο της «Ανάπτυξης και μάρκετινγκ των προσβάσιμων
εγκαταστάσεων και υπηρεσιών με την σημασία του Τουρισμού για Όλους στην Γερμανία».
Η επιμόρφωση στοχεύει στην ετικέτα προσβασιμότητας για μελλοντικούς ελεγκτές του
Τουρισμού για Όλουςκαι τις ΜΜΕ καθώς και τις εταιρίες και τους οργανισμού συμμετοχής
στο πρόγραμμα πρόσβασης.
Στην Γερμανία, ο τουρισμός παίζει θεμελιώδη ρόλο για την οικονομία της χώρας.
Σύμφωναμεστατιστικέςαπότο 2012, άνω των68,8 εκατομμυρίων διανυκτερεύσεις έχουν
πραγματοποιηθεί από διεθνείς τουρίστες. Το τέταρτο τετράμηνο του2012, σύμφωνα με το
Ομοσπονδιακό Στατιστικό Γραφείο, η Γερμανία είχε περί τα 42 εκατομμύρια άτομα σε
επικερδή εργασία. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο από την επανένωση.
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Η Γερμανία επενδύει στο ελκυστικό της ταυτότητας ώστε να την επισκέπτονται περισσότεροι
τουρίστες. Για τον λόγο αυτό, Το Γερμανικό Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού ανέπτυξε μία σειρά
νέων στρατηγικών μάρκετινγκ βάσει συγκεκριμένων θεμάτων. Ένα από τα θέματα που
αναπτύχθηκε το 2013 ήταν τα «Προσβάσιμα ταξίδια». Ως αναφέρεται στην έκθεση, άνω
των 80 εκατομμυρίων άτομα με αναπηρίες ζουν στην Ευρώπη, που ισοδυναμεί με το 16%
του συνόλου των Ευρωπαίων.
Η Ένωση Προσβάσιμων Ταξιδιωτικών Προορισμών17στην Γερμανία αποτελεί μία ομάδα
πόλεων και τουριστικών περιοχών που προωθούν τον προσβάσιμο τουρισμό στη Γερμανία
και που εργάζονται για την ανάπτυξη και κοινοποίηση του προσβάσιμου τουρισμού σε
συνεργασία με τους εταίρους της ένωσης.
Οιακόλουθεςπροϋποθέσειςθαπρέπεινακαλύπτονται ώστε μία πόλη ή περιοχή να καταστεί
μέλος της πρωτοβουλίας αυτής, μερικές εξ αυτών είναι οι ακόλουθες:




4.4

Κωμόποληήπόλημετουλάχιστον300,000 διανυκτερεύσεις /ετησίωςήτουριστική
περιοχή με τουλάχιστον 500,000 διανυκτερεύσεις /ετησίως
Η πόλη/περιοχή δηλώνει ότι προτίθεται να θέσει την τεχνογνωσία της στον τομέα
του προσβάσιμου τουρισμού στην διάθεση των μελών της Ένωσης
Η πόλη/περιοχή έχει μία Ομάδα Εργασίας που συζητά τακτικά θέματα σχετικά με τον
προσβάσιμο τουρισμό
Ο Προσβάσιμος τουρισμός κατοχυρώνεται στην δήλωση αποστολής και/ή το σχέδιο
ανάπτυξης της πόλης ή περιοχής

Λοιπές διάφορες εκθέσεις και μελέτες ανατεθείσες από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί της ανάπτυξης, του δυναμικού, των
τάσεων, των προκλήσεων και των αναγκών στον Τουριστικό
τομέα.

4.4.1

Πληροφορίες για τις Δεξιότητες του Τομέα: Τουρισμός, Επιτροπή ΗΒ για
την Εγασία και τις Δεξιότητες.
Η ενδελεχής μας έρευνα γραφείου περιλαμβάνει και την έκθεση από την Επιτροπή του ΗΒ
για την Εργασία και τις Δεξιότητες στο ΗΒ, δεδομένου ότι το ΗΒ αποτελεί μία εξέχουσα χώρα
στην τουριστική βιομηχανία και είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες
ανάγκες και προκλήσεις στην χώρα αυτή. Η παρούσα έκθεση θα ενισχύσει την ολιστική μας
προσέγγιση στην Τουριστική βιομηχανία ώστε να εμβαθύνουμε στις αναντιστοιχίες στις
τάσεις, ανάγκες και δεξιότητες του τομέα στην Ευρώπη.
Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση του ΗΒ ανακοίνωσε τα σχέδιά της για τον τομέα, που είναι
να καταστεί ένας από τους 5 Κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως όσον αφορά τα έσοδα
από τους εισερχόμενους τουρίστες και να αυξήσει το χρηματικό ποσό που ξοδεύουν οι
κάτοικοι του ΗΒ στην χώρα τους αντί στο εξωτερικό.
Περισσότερεςκενέςθέσειςεργασίαςαναμένονταιμέχριτο2020 στο ΗΒ, ειδικά ο τομέας θα
προσλάβει 289,000 περισσότερα άτομα από ότι το 2010. Ως μέρος του διαρκώς
μεταβαλλόμενου τουριστικού τομέα, χρειάζεται μία βελτίωση των δεξιοτήτων ώστε οι
17

http://www.accessibletourism.org/resources/eu-skills-19-barrier-free-destinations-germany-casestudy.pdf

WP 2.2 – Έκθεση επί της συλλογής των τρεχόντων Προγραμμάτων Σπουδών
ΕΕΚ

Σελίδα30

υπάλληλοι να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητά τους. Οι αλλαγές στην τεχνολογία και
την ζήτηση των καταναλωτών θα παρουσιάσει προκλήσεις στο τουριστικό εργατικό
δυναμικό για προσαρμογή και εξασφάλιση εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών.
Accordingtothisreport18,
themostimportantskillsthatemployeesshouldacquireinthetourismsectorarethefollowingΣύμ
φωναμετην
παρούσαέκθεση8,
οισημαντικότερεςδεξιότητεςπουπρέπεινααποκτήσουνοιυπάλληλοι στον τουριστικό τομέα
είναι οι ακόλουθες:




Διευθυντικές δεξιότητες (σχεδιασμός προσωπικού-δηλαδή προγραμματισμός)
Δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών (κουλτούρα εστιασμένη στον πελάτη),
Δεξιότητες ΤΠΕ

Ηανάγκηδεξιοτήτωνβελτιωμένηςεξυπηρέτησηςπελατώνθακαθοδηγηθείαπότιςαυξανόμενε
ςπροσδοκίεςτωνπελατών. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δημιουργήσουν μία κουλτούρα
εστιασμένη στον πελάτη, καθοδηγούμενη από την κορυφή προς τα κάτω, από ηγέτες και
επόπτες. Θα υπάρχουν επίσης ειδικές ανάγκες δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες στην
τεχνολογία και το τεχνικό προσωπικό δεδομένου ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις οδήγησαν σε
νέους τρόπους διάδρασης των επιχειρήσεων με τους πελάτες.
Εξάλλου,
αναφορικάμετηνανάλυσητηςπαρούσαςέκθεσης,
οιτομείςκλειδιάτηςτεχνολογικήςανάπτυξηςπουθαεπηρεάσουν τον τουριστικό τομέα τα
επερχόμενα έτη είναι οι ακόλουθοι:





Διαδικτυακές κρατήσεις και κινητή τεχνολογία – Οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού θα επικοινωνούν όλο και συχνότερα
διαδικτυακά με τον πελάτη, μέσω υπηρεσιών κρατήσεων, προώθησης και
εξυπηρέτησης μετά τη πώληση. Ειδικότερα, η τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας
χρησιμοποιείται τώρα για την στοχοποίηση πελατών που είναι «συνδεδεμένοι»
διαρκώς, και η πρόσβαση σε πελάτες μέσω της μεθόδου αυτής θα αυξηθεί
σημαντικά. Αυτό μπορεί να καταστήσει δυνατό στις επιχειρήσεις να ενισχύσει
μεγαλύτερη αφοσίωση, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι ιστοσελίδες είναι
συμβατές με τα κινητά ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη. Στον ταξιδιωτικό και
τουριστικό τομέα, οι διαδικτυακές εξελίξεις είναι πιθανόν να συνεχίσουν να
αντιπροσωπεύουν μία απειλή καθώς και μία ευκαιρία, καθώς οι πελάτες που όλο και
περισσότερο κάνουν κρατήσεις για τις διακοπές τους μέσω διαδικτύου παρά μέσω
των τουριστικών πρακτόρων.
Διαχείριση Σχέσεων Πελάτη (ΔΣΠ) – η οικοδόμηση και διαχείριση σχέσεων με τους
πελάτες διαδικτυακά θα καταστεί ιδιαίτερα σημαντική.
Διαδικτυακή
κοινωνική
δικτύωση
–
κοινωνικήδικτύωσηόπωςοισελίδεςτουFacebook,
οιλογαριασμοίTwitterandInstagramaccountsήταTripadvisor,
Booking,
Expediaκαθίστανται μέρος της καθημερινότητας και αποτελούν τώρα ένα
αναπτυσσόμενο φαινόμενο μεταξύ των ομάδων των ηλικιωμένων καθώς και των
νέων ενηλίκων. Οι επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα θα χρειαστούν να το
αξιοποιήσουν ώστε να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητά τους.
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Ασφάλειαδεδομένων–ορισμέναμέρητουτομέα(ξενοδοχεία,
ταξιδιωτικές
επιχειρήσεις) αποθηκεύουνμεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων πελατών. Οι
επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα χρειάζεται να είναι σαφής αναφορικά με τις
υποχρεώσεις προστασίας των δεδομένων τους και να διασφαλίσουν την εφαρμογή
μέτρων για την προστασία των δεδομένων του πελάτη.
Βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη – καθώς αλυσίδες οικονομικών ξενοδοχείων
εισάγουν τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης και ασύρματη ευρυζωνικότητα, οι υψηλού
επιπέδου επιχειρήσεις θα χρειάζονται όλο και περισσότερο να χρησιμοποιούν
τεχνολογικά επιτεύγματα για την βελτίωση της εμπειρίας των πελατών. Η χρήση της
τεχνολογίας smartcard (έξυπνη κάρτα) πρόκειται να αυξηθεί στα εστιατόρια και τα
μπαρ, και αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις αγοραστικές συνήθειες των
πελατών επιτρέποντας στους πελάτες να πληρώνουν χωρίς να περνάνε από τις
παραδοσιακές διαδικασίες πληρωμής.

4.5 Προγράμματα ΕΕΚ σχετικά με τις Βέλτιστες Διεθνείς Πρακτικές
στον Τομέα των Ξενοδοχείων και Εστίασης
Στο παρόν εδάφιο συλλέξαμε τις καλύτερες πρακτικές σε διεθνές επίπεδο σχετικά με τα
προγράμματα ΕΕΚ επί των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων διαπολιτισμικής
επικοινωνίας.
Μετά την ανωτέρω ανάλυση, που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό
πλαίσιο, προσδιορίστηκε ότι αυτές είναι οι βασικές δεξιότητες που θα πρέπει να
αποκτήσουν οι υπάλληλοι στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης στην ευημερούσα
αυτή βιομηχανία.
Για τον λόγο αυτό, η έρευνα γραφείου μας δίνει έμφαση και στην συλλογή των διεθνών
καλύτερων πρακτικών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την προσέγγισή μας στον
προσδιορισμό της καλύτερης μεθοδολογίας για την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών
για τις ψηφιακές δεξιότητες και την διαπολιτισμική επικοινωνία των υπαλλήλων στην
βιομηχανία Ξενοδοχείων και της Εστίασης.
Συγκεντρώσαμε από τις ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία ορισμένα προγράμματα ΕΕΚπου
παρέχονται σε άτομα που επιζητούν εξειδίκευση και γνώση στην βιομηχανία Ξενοδοχείων
και της Εστίασης. Έκαστο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μία σειρά μαθημάτων ώστε
να προετοιμαστούν οι σπουδαστές να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της
απαιτητικής βιομηχανίας του τουρισμού. Τα μαθήματα αυτά παρέχουν την κατάλληλη
επιμόρφωση στους σπουδαστές που στοχεύουν να καλλιεργήσουν και να λάβουν τις
απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες.
Όπως προσδιορίστηκε στην ανωτέρω ανάλυση ένας υπάλληλος πρέπει να αναπτύξει
δεξιότητες και ικανότητες σχετικά με την δέουσα χρήση της τεχνολογίας, όπως τα κοινωνικά
μέσα και ταυτόχρονα ο υπάλληλος πρέπει να είναι ενημερωμένος αναφορικά με τις
διαπολιτισμικές διαφοροποιήσεις.
Στις ΗΠΑ εντοπίσαμε ότι οι πάροχοι ΕΕΚ δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην καλλιέργεια των
ψηφιακών δεξιοτήτων. Η τεχνολογία θεωρείται ως ένας κρίσιμος παράγοντας στον τομέα
WP 2.2 – Έκθεση επί της συλλογής των τρεχόντων Προγραμμάτων Σπουδών
ΕΕΚ

Σελίδα32

των Ξενοδοχείων και της Εστίασης και συνακολούθως τα προγράμματα σπουδών των
προγραμμάτων ΕΕΚ σε διάφορους παρόχους ΕΕΚ περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο ειδικά
μαθήματα επί της χρήσης της τεχνολογίας και των πλεονεκτημάτων της στον υπό εξέταση
τομέα.
Ειδικότερα, ταDelawareCountyCommunityCollege καιStratfordCareerInstituteπαρέχουν
μαθήματα
ψηφιακών
δεξιοτήτων
στα
προγράμματά
τους.
Το
DelawareCountyCommunityCollege παρέχει ένα πρόγραμμα με τίτλο «Διαχείριση
Ξενοδοχείων/Εστιατορίων», όπου ο σπουδαστής θα αποκτήσει και αναπτύξει τις ψηφιακές
και διαπολιτισμικές του δεξιότητες. Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάλληλη επιμόρφωση
των σπουδαστών όσον αφορά τις τεχνολογικές δεξιότητες και την πληροφορική.
Επίσης, με σκοπό την βελτίωση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των σπουδαστών, το
πρόγραμμα παρουσιάζει τον κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας και διάδρασης σε ένα
εργασιακό περιβάλλον κυρίως με τους πελάτες και ταυτόχρονα οι σπουδαστές μαθαίνουν τις
αρχές του τουρισμού και πώς να αναγνωρίζουν και να σέβονται τις πολιτισμικές διαφορές
ώστε να παρέχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον πελάτη.
Στην Αυστραλία, παρατηρούμε ότι οι πάροχοι ΕΚΚ μοιράζονται στην αυτή αντίληψη σχετικά
με τις απαραίτητες δεξιότητες για ένα υπάλληλο στον απαιτητικό τομέα Ξενοδοχείων και
εστίασης. Διάφορα ιδρύματα ΕΕΚ παρέχουν προγράμματα στον ανωτέρω τομέα που
περιλαμβάνουν μαθήματα για την χρήση τεχνολογικών εργαλείων και ταυτόχρονα δίνουν
έμφαση στις επικοινωνία και στις διαπολιτισμικές δεξιότητες.
TοInternationalCollegeofManagement
–
Sydney
(ICMS)
παρέχειμαθήματαμεστόχοτηνεπιμόρφωσηστοκατάλληλοεπίπεδοσπουδαστές στην χρήση
των Κοινωνικών Μέσων και την εκμετάλλευση των ικανοτήτων τους. Εξάλλου, το πρόγραμμα
μυεί τους σπουδαστές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας
στην βιομηχανία. Επίσης το Κολλέγιο μυεί τους σπουδαστές στις αρχές της επικοινωνίας και
των ανθρωπίνων σχέσεων ώστε να παράσχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους
τουρίστες.
TοCamberaInstituteofTechnology
(CIT)σταπρογράμματασπουδώντουπαρέχει
την
απαραίτητη επιμόρφωση σχετικά με τη χρήση των Κοινωνικών Μέσων, ενώ επισημαίνει την
σημασία των διαπολιτισμικών δεξιοτήτωνμε την παροχή μαθημάτων κοινωνικής και
πολιτισμικής ευαισθητοποίησης. Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα εντοπίζει τις
απαραίτητες δεξιότητες στον τομέαΞενοδοχείων και Εστίασηςκαι στοχεύει να παράσχει
στους σπουδαστές του τα απαραίτητα στοιχεία για να ανταποκριθούν στην ζήτηση της
βιομηχανίας.
Τέλος στον Καναδά, κάποιοι πάροχοι ΕΕΚ έχοντας αντιληφθεί τις ανάγκες στην απαιτητική
τουριστική βιομηχανία ενέταξαν στα προγράμματα σπουδών τους ειδικά μαθήματα σχετικά
με τις ψηφιακές και διαπολιτισμικές δεξιότητες.
ΤοCentennialcollegeστο πρόγραμμα με τίτλο «Διοίκηση Φιλοξενίας και Τουρισμού» παρέχει
την δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες στην
τεχνολογία και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα Κοινωνικά Μέσα ώστε να βελτιώσουν τις
παρεχόμενες υπηρεσίες. Όσον αφορά τις διαπολιτισμικές δεξιότητες, το πρόγραμμα μυεί
τους σπουδαστές στις αρχές της κοινωνικής ανάλυσης και της χρήσης της γνώσης αυτής ώστε
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να παρέχουν την καλύτερη εμπειρία στον πελάτη σεβόμενοι τα πολιτιστικά στοιχεία
εκάστου προσώπου.
Επίσης, τοFanshaweCollegeπροωθείκαιπρογράμματα που στοχεύουν στην καλλιέργεια και
εκπαίδευση στις απαραίτητες δεξιότητες στους υποψήφιους υπαλλήλους του τομέα
Ξενοδοχείων και Εστίασης. Οι σπουδαστές στο πρόγραμμα αυτό διδάσκονται πώς να
χρησιμοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας και πώς να μεταχειρίζονται κάθε πελάτη
λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία και με σκοπό να
εξυπηρετήσουν τους τουρίστες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για τον λόγο αυτό, οι
σπουδαστές αποκτούν τις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες και μαθαίνουν πώς να
προσεγγίζουν έκαστο πελάτη μέσω μίας σειράς αρμοζουσών συμπεριφορών.
Οι άνωθεν αναφερόμενες και περιγραφόμενες βέλτιστες πρακτικές σε διάφορες περιοχές
του κόσμου ορίζουν ότι οι ψηφιακές και διαπολιτισμικές δεξιότητες έχουν εντοπιστεί από
το σύνολο των παρόχων ΕΕΚ ως ένας σημαντικός παράγων στην απαιτητική βιομηχανία
Ξενοδοχείων και Εστίασης.Οι εν λόγω βέλτιστες πρακτικές επισημαίνουν την συνέπεια των
δεξιοτήτων αυτών, δοθέντος ότι ένας υποψήφιος υπάλληλος οφείλει να ανταποκρίνεται
στην ζήτηση της ως άνω βιομηχανίας, ώστε να επιτύχει μία γόνιμη σταδιοδρομία στον τομέα
Ξενοδοχείων και Εστίασης. Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα απαραίτητα στοιχεία
εκάστου περιγραφόμενου προγράμματος.
Πίνακας3: Διεθνείς Βέλτιστες Πρακτικές στον Ξενοδοχειακό Τομέα &Τομέα Εστίασης σχετιζόμενες με τα
Προγράμματα της ΕΕΚ
Χώρα
ΗΠΑ

ΗΠΑ

Όνομα
Παρόχου

Πρόγραμμα
Σπουδών

Πολιτειακό
Κοινοτικό
Πανεπιστή
μιο του
Delaware

Διαχείριση
Ξενοδοχείου
/Εστιατορίο
υ

Ινστιτούτο
Stratford
Career

(HRM)

Διαχείριση
Ξενοδοχείου
και
Εστιατορίου
(HRM)

Αυστραλία

Το Διεθνές
Κολλέγιο
για την
Διαχείριση
στο Σύδνεϋ
(ICMS)

Διεθνής
Τουρισμός

Ψηφιακές
Δεξιότητες
Ναι
1.Εισαγωγή
στην
Πληροφορική
2.Εισαγωγή
στην Επιστήμη
των
Υπολογιστών
Ναι

Διαπολιτισμικές
Δεξιότητες
Ναι
1.Επιχειρησιακή
Επικοινωνία
2.Τουρισμός:
Αρχές, Πρακτικές,
Φιλοσοφίες

Ιστοσελίδα
https://www.dccc.edu/
academics/programs/ca
reerdegrees/hotel-andrestaurantmanagementassociate-appliedscience

Όχι

https://www.scitraining
.com/hotel-restaurantmanagement

Ναι

https://courses.icms.ed
u.au/rs/380-RYP368/images/BIT-CourseGuide.pdf

1.Τεχνολογία
2.Ξενοδοχειακ
ά Συστήματα
Υπολογιστών
και
Προγράμματα
Ναι
1.Τεχνολογία
Τουρισμού και
Καινοτομία
στην
Εξυπηρέτηση

1.Διαχείριση
Ανθρώπων και
Οργανισμών
2.Εισαγωγή στην
Διαχείριση

2. Ηλεκτρονικό
Εμπόριο και
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Μέσα
Κοινωνικής
Δικτύωσης
Αυστραλία

Ινστιτούτο
Τεχνολογία
ς στην
Καμπέρα

Πιστοποιητι
κό στην
Φιλοξενία

(CIT)

Καναδάς

Καναδάς

Κολλέγιο
Centennial

Κολλέγιο
Fanshawe

Διαχείριση
Φιλοξενίας
και
Τουρισμού

Διαχείριση
Λειτουργιών
Φιλοξενίας
και
Τουρισμού

Ανθρώπινων
Πόρων

Ναι

Ναι

1.Χρήση
Μέσων
Κοινωνικής
Δικτύωσης στις
Επιχειρήσεις

1.Δουλέψτε
Αποδοτικά με τους
Άλλους

Ναι

Ναι

2.Επιδείξτε
Κοινωνική και
Πολιτιστική
Ευαισθησία

1.Εισαγωγή
στους
Υπολογιστές
(online)

1.Εξυπηρέτηση
Πελατών και
Επικοινωνίες με
Πελάτες

2.MarketingΕκ
δηλώσεων και
Μέσα
Κοινωνικής
Δικτύωσης

2.Παρουσιάζοντας
και
Επικοινωνώντας
Αποδοτικά

Ναι

Ναι

1.Δεξιότητες
στους
Υπολογιστές

http://cit.edu.au/course
s/srvice_industry/hospit
ality/C3-TH38

https://www.centennial
college.ca/programscourses/fulltime/hospitalitytourism-administration/

3.Διεθνής
Ιθαγένεια: Από την
Κοινωνική
Ανάλυση στην
Κοινωνική Δράση

1.Ηθική στην
Φιλοξενία

https://www.fanshawe.
ca/programs/thm1hospitality-and-tourismoperationsmanagement/next#gro
up_courses

4.6 Ανάλυση Υφιστάμενων Αναγκών Δεξιοτήτωνγια την Ελλάδα και
Γερμανία
4.6.1 Ελλάδα: Η τρέχουσα κατάσταση στον τομέα Ταξιδίων και Εστίασης
Ο τουρισμός στην Ελλάδα απετέλεσε ένα εργαλείο κλειδί στην οικονομική δραστηριότητα
της χώρας και είναι ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς παράγοντες της χώρας. Η
Ελλάδα υπήρξε ένας εξέχων τουριστικός προορισμός και πόλος έλξης στην Ευρώπη από την
αρχαιότητα, για τον πλούσιο πολιτισμό και την ιστορία της, που αντικατοπτρίζονται σε
μεγάλο μέρος από τα 18 Μνημεία της στο Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
ΟΥΝΕΣΚΟ, μεταξύ των περισσότερων της Ευρώπης και του κόσμου, καθώς και για την
μακριά ακτογραμμή της, τα πολλά νησιά και τις παραλίες.
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Tourism in Greece has been a key tool of the economic activity in the country and is one of
the country's most important economic sectors. Greece has been a major tourist destination
and attraction in Europe since antiquity, for its rich culture and history, which is reflected in
large part by its 18 UNESCO World Heritage Sites, among the most in Europe and the world as
well as for its long coastline, many islands, and beaches.

Η σημαντική αυτή επίδραση του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα απεικονίζεται στην
συνεισφορά του στο ΑΕΠ της χώρας. Ειδικότερα, ο τουρισμός είναι η κατευθυντήρια δύναμη
στην Ελληνική οικονομία, καταγράφοντας το 2017 το 19,7% του ΑΕΠ της χώρας, άνω των 35
δισεκατομμυρίων ευρώ, με προοπτική να φθάσουν ως το2028 το 28,7%19, ή το ¼ του
Ελληνικού ΑΕΠ. Ο αποφασιστικός αντίκτυπος του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας είχε μειωθεί δραματικά κατά την
περίοδο 2009-2016 με ετήσιο μέσο όρο -4,3%, αλλά η συνεισφορά του Τουρισμού στο ΑΕΠ
κατά την περίοδο αυτή αυξήθηκε σταδιακά κατά 2,04% , κατά ετήσιο μέσο όρο.20
Αυτόαποτελείμιαεξήγησηότιακόμα και στις χειρότερες οικονομικές περιόδουςστην
Ελληνική ιστορία, ο τουρισμός συνεισέφερε θετικά στο ΑΕΠ της χώρας.

19

Η συνεισφορά του Τουρισμού στο ΑΕΠ κατά την περίοδο 2009-2016 ήταν στον ετήσιο μέσο όρο του
Παγκόσμιου Ταξιδιωτικού & Τουριστικού Συμβουλίου, Ταξίδι & Τουρισμός, Οικονομικός Αντίκτυπος
Ελλάδα 2018, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δες
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries2018/greece2018.pdf
20
Knoema, Greece –Συνεισφοράτουταξιδιωτικούκαιτουριστικούτομέα στο ΑΕΡΠ, για περισσότερες
πληροφορίες παρακαλώ δες
https://knoema.com/atlas/Greece/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-toGDP/Contribution-of-travel-and-tourism-to-GDP-percent-of-GDP .
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Πέραν της συνεισφοράς του στο ΑΕΠ της χώρας, ο τουριστικός τομέας έχει επίσης μεγάλο
αντίκτυπο
στην
πρόσληψη
του
εργατικού
δυναμικού.
ΣύμφωναμεταδεδομέναπουλήφθηκαναπότοWWTC,
το
2017
άνωτων459,000
θέσειςεργασίας, το 12,2% των προσλήψεων στην Ελλάδα, σχετίζονταν άμεσα με τον
ταξιδιωτικό και τουριστικό τομέα. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας θα έχει φθάσει
τις 592,000 ως το 2028, τονίζοντας την σημασία του τομέα για την Ελληνική οικονομία. Άλλο
ένα γεγονός που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι τόσο οι άμεσες και οι έμμεσες θέσεις εργασίας
στον τουρισμό θα έχουν ξεπεράσει τις
highlightingtheimportanceofthesectorforGreekeconomy. Another fact that it is worth
mentioning is that both direct and indirect jobs related to tourism will have
surpassed1,266,000 ωςτο 2028.
Ο αντίκτυπος του τουρισμού στις συνολικές προσλήψεις στην Ελλάδα είναι μεγάλης
σημασίας καθώς το ποσοστό ανεργίας παραμένει το υψηλότερο στην Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, τοσυνολικόποσοστόανεργίαςστηνΕλλάδατονΑύγουστο 2018 ήταν 19,1%21και
το αντίστοιχο ποσοστό στην ανεργία νέων καταγράφηκε στο39,7% τον Μάϊο 2018.22
Στο πλαίσιο αυτό, οι ευκαιρίες για εξεύρεση εργασίας στον τουριστικό τομέα θα μπορούσαν
να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την απαλοιφή του ποσοστού ανεργίας.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό προσλήψεων της ηλικιακής ομάδας 15-24 το 2017 ήταν
μόνο 11,8%23 του συνολικού εργατικού δυναμικού στον τουριστικό τομέα, είναι προφανές
ότι ο τουριστικός τομέας θα μπορούσε να αποτελέσει τον καταλύτη για την αντιμετώπιση
της ανεργίας των νέων. Αναφορικά με τις επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού στην
Ελλάδα, αυτές υπερέβησαν τα3,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017 και για το2018 αναμένεται
μία αύξηση του 3,6%.24
Όσοναφοράτιςτουριστικές αφίξεις, σύμφωναμεμία έρευνα της INSETEάνω των27,2
ΕκατομμυρίωντουρίστεςέφθασανστηνΕλλάδα, με συνολικά έσοδα 14,2 δισεκατομμύρια
ευρώ.25Το 2017 οιτουριστικέςαφίξειςκατέγραψανμίααύξηση του9,7%από τον προηγούμενο
έτος και τα συνολικά έσοδα μία αύξηση του 11,7%.26Επίσης, ως τοby
2020αναμένεταιότιοιτουριστικέςαφίξειςστηνΕλλάδαθαφθάσουντα35 εκατομμύρια.27Ως

21

Eurostat, Στατιστικέςανεργίας, 2018, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δες
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
22
Eurostat, ΑνεργίαΕυρωπαϊκήςπεριοχήςστο 8,2%, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δες
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105310/3-31082018-AP-EN.pdf/772f244974be-415d-b4b0-351f31982720
23
ΣΕΤΕ, Ηαπασχολησιμότηταστοντουριστικό κλάδο στην Ελλάδα, 2017, για περισσότερες
πληροφορίες παρακαλώ δεςhttp://sete.gr/media/10223/insete-infographic-meletiapasxolisis.png?width=242.64705882352942&height=500
24
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1339148/tourismos-sta-31-dis-euro-oi-ependuseis-tou2017
25
SETEIntelligence, ΗσυνεισφοράτουτουρισμούστηνΕλληνικήΟικονομία, 2017, για περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλώ
δες
http://www.insete.gr/Portals/0/meletesINSETE/01/2018_SymvolhTourismou-2017.pdf
26
Τοαυτό.
27
Greek City Times,
ΟTουρισμόςστηνΕλλάδαθαείναιτριπλάσιοςτουπληθυσμούδεδομένουότιαναμένονται35 εκατομμύρια
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Πίνακας 4: Αφίξειςμηκατοίκωνανάχώραπροέλευσης
Αφίξεις μη-κατοίκων ανά χώρα προέλευσης (σε χιλιάδες)
Χώρες Προέλευσης

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ευρωζώνη

6,147

6,622

5,903

6,379

7,457

8,189

8,936

9,863

Αυστρία

338

310

236

236

285

327

359

396

Βέλγιο

340

433

327

345

409

483

467

527

Γαλλία

868

1,149

977

1,152

1,463

1,522

1,314

1,420

Γερμανία

2,039

2,240

2,109

2,268

2,459

2,810

3,139

3,706

Ισπανία

155

155

156

92

136

94

203

164

Ιταλία

844

938

848

964

1,118

1,355

1,387

1,441

Κύπρος

575

440

425

399

448

470

652

632

Ολλανδία

528

561

478

581

657

639

771

947

Άλλες

460

395

347

342

480

489

644

631

4,065

4,105

3,900

4,148

5,793

6,785

8,282

8,720

241

245

205

202

240

238

242

279

Χώρες ΕΕ εκτός Ευρωζώνης
Δανία
Ηνωμένο Βασίλειο

1,802

1,758

1,921

1,846

2,090

2,397

2,895

3,002

Ρουμανία

258

224

230

279

543

540

1,026

1,149

Σουηδία

281

334

320

369

338

352

413

493

Δημοκρατία της Τσεχίας

295

309

289

287

348

437

280

339

Άλλες

1,188

1,235

935

1,164

2,234

2,822

3,426

3,457

Άλλες Χώρες

4,795

5,701

5,714

7,392

8,784

8,625

7,583

8,611

Αλβανία

242

411

469

505

488

491

722

829

Αυστραλία

108

116

118

129

183

183

169

324

Ελβετία

274

361

300

347

377

391

438

449

ΗΠΑ

498

485

374

467

592

750

779

865

Καναδάς

113

142

103

187

146

182

153

198

Ρωσία

451

739

875

1,353

1,250

513

595

589

Άλλες
Σύνολο αφίξεων**
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

3,107

3,446

3,476

4,406

5,748

6,114

4,726

5,358

15,007

16,427

15,518

17,920

22,033

23,599

24,799

27,194

Ως απεικονίζεται στον ακόλουθοπίνακα 1, οι τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα είναι
πολυπολιτισμικές, περιλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα διαφόρων χωρών.
Αυτό ενίσχυσε την ανάγκη διαπολιτισμικής επικοινωνίας και δεξιοτήτων για τους
υπαλλήλους στον τομέα της φιλοξενίας και εστίασης. Η Γερμανία και το ΗΒ είναι οι
κορυφαίες χώρες στις τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα. Εξάλλου, η ενδεχόμενη αύξηση των
τουριστικών αφίξεων από την Κίνα θα αλλάξει το τουριστικό περιβάλλον στην Ελλάδα.

το 2020, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δες
https://greekcitytimes.com/2017/09/13/tourism-greece-will-triple-population-35-million-expected2020/
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Το2017 150,000 τουρίστεςαπότηνΚίναήρθανστηνΕλλάδα και αναμένεται μία αύξηση 50%
στο προσεχές μέλλον.28
Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να αναφερθεί είναι ο αντίκτυπος των νέων
διαδικτυακών πλατφορμών για τις ταξιδιωτικές ρυθμίσεις και άλλων τουριστικών
υπηρεσιών.
Ηακόλουθηεικόναπεριλαμβάνειτις
4συνήθειςπλατφόρμες,Tripadvisor,
Booking.com, ExpediaκαιAirbnbκαθώς και ταδεδομένα σχετικά με την καταχώρηση των
παρασχεθεισών υπηρεσιών σχετικά με τον τουρισμό και την εστίαση στην Ελλάδα.
Είδος Υπηρεσιών

Tripadvisor Expedia

Ξενοδοχεία

1,185

Εστιατόρια

2,260

Ενοικιάσεις
Διακοπών

23,862

Ακίνητα

Booking

Airbnb

1,900
16,381

23,173

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αριθμός των Ξενοδοχείων στην Ελλάδα εκτιμάται στα
9,730, ανάγκη μεγαλύτερης εξοικείωσης με τις νέες πλατφόρμες για να διαφημίζονται
διαδικτυακά29.Επίσης, δεδομένου ότι οι περισσότερες τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα είναι
από Ευρωπαϊκές χώρες, οι υπάλληλοι και οι ενδιαφερόμενοι στην Ελλάδα θα πρέπει να
βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στην ΤΠΕ καθώς:




34% των χρηστών του διαδικτύου αγόρασαν ή παρήγγειλαν την διαμονή τους στις
διακοπές και/ή άλλες τουριστικές ρυθμίσεις
55% των ταξιδιών έχουν κλειστεί διαδικτυακά από κατοίκους της ΕΕ
4 από τους 10 ευρωπαίους ψάχνουν διαδικτυακά για ταξιδιωτικές πληροφορίες.

28

DW, ΚινέζοιτουρίστεςεκτινάζουντηνΕλληνικήοικονομία, 2017, για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλώ δες https://www.dw.com/en/chinese-tourists-boost-greek-economy/av-39851247
29
ΙνστιτούτοΈρευναςγιατοντουρισμό, Δομή και Χαρακτηριστικά του Ξενοδοχειακού Τομέα, 2017
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ΔεξιότητεςΤΠΕστονΤομέαΤουρισμούκαιΕστίασης στην Ελλάδα
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο τουρισμός αλλάζει πρόσωπο συνεπεία του ψηφιακού
μετασχηματισμού.ΈναευρύφάσμανέωνεταιριώνόπωςηExpedia, Tripadvisor, Booking.com
και άλλες έχουν μεταβάλει πλήρως τον τρόπο που ταξιδεύουν οι τουρίστες, κάνουν
κρατήσεις καταλυμάτων και άλλων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρίες τουριστικού
ενδιαφέροντος και οι υπάλληλοι θα πρέπει να εντάξουν στις καθημερινές τους εργασίες την
ψηφιακή προοπτική όχι μόνο για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών αλλά και για
να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητά τους σύμφωνα με τις νέες τάσεις του τομέα.
Όπως προαναφέρθηκε, οι ψηφιακές δεξιότητες ήταν πιο απαραίτητες για τους υπαλλήλους,
ειδικά στην Ελλάδα όπου ο τουρισμός αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του ΑΕΠ, η προοπτική
αυτή έχει εξέχουσα σημασία. Συνεπώς, οι υπάλληλοι θα πρέπει να εκσυγχρονίσουν τις
δεξιότητές τους στον τομέα της ΤΠΕ ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες του πελάτη και τις
τάσεις του τομέα. Για τον λόγο αυτό, το πρώτο βήμα είναι να χαρτογραφηθεί η τρέχουσα
κατάσταση στις δεξιότητες ΤΠΕ στην Ελλάδα για να εντοπιστούν οι αδυναμίες που υπάρχουν.
Βάσει του πλαισίου αυτού, ο ψηφιακός τομέας στην Ελλάδα κατατάσσεται 26οςαπό 28
στον δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2017.Συνολικά, η Ελλάδα δεν προόδευσε
ιδιαίτερα σε σύγκριση με τα άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Η χαμηλή της απόδοση στις ψηφιακές
δεξιότητες λειτουργώντας ως φρένο στην περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής της
οικονομίας και κοινωνίας και αυτό θα επηρεάσει και τον τουριστικό τομέα καθώς οι νέες
τάσεις απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες.30
Σύμφωναμετηνέκθεση ΔΨΟΣ , ηΕλλάδαανήκειστηνκλίκατωνχωρώνχαμηλήςαπόδοσης,
ωςπαρατηρείται στον κατωτέρω πίνακα.
Σχήμα 1 Κατάταξη ΨηφιακήςΟικονομίαςκαιΚοινωνικούΔείκτη 2017

Πηγή: Ψηφιακή ΟικονομίακαιΚοινωνικόςΔείκτης, Ελλάδα 2017

Eιδικότερα, ηαπόδοσητηςΕλλάδαςστους 5 σχετικούςτομείςαναλύεταιωςακολούθως:

30

ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή, Δείκτης ΨηφιακήςΟικονομίας και Κοινωνίας Ελλάδα 2017, για περισσότερες
πληροφορίες
δεςfile:///R:/%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CF%82%20%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%
BF%CF%82/GreeceDESIcountryprofile%20(2).pdf
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Συνδεσιμότητα:Η Ελλάδα διαθέτει ευρύ φάσμα σταθερής ευρυζωνικότητας, αλλά η
αφομοίωση προχωρεί αργά. Οι τιμές είναι σχετικά υψηλές, η μετάβαση σε συνδέσεις
γρήγορης ευρυζωνικότητας είναι βραδύτερη από ότι σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η
Ελλάδα παραμένει τελευταία στην κάλυψη ΠΝΓ (ΝGA) ανά νοικοκυριό.



Ανθρώπινο Κεφάλαιο: Περισσότεροι άνθρωποι είναι συνδεδεμένοι αλλά τα
επίπεδα δεξιοτήτων παραμένουν χαμηλά. Ωστόσο, ο αριθμός των αποφοίτων στον
τομέα επιστημών και τεχνολογίας είναι σχετικά υψηλός και αυτό είναι μία θετική
υπόσχεση για το ψηφιακό μέλλον της Ελλάδος.



Χρήση του Διαδικτύου: Οι Έλληνες είναι ενεργοί διαδικτυακοί χρήστες των
κοινωνικών δικτύων και διαδικτυακού περιεχομένου. Τον περασμένο χρόνο όλο και
περισσότεροι χρήστες ασχολήθηκαν με την διαδικτυακή τραπεζική.



Ένταξη της Ψηφιακής Τεχνολογίας: Η Ελλάδα εξελίσσεται αργά.Οι εταιρίες
χρησιμοποιούν κοινωνικά μέσα αλλά είναι λιγότερο επιρρεπείς στην αφομοίωση
νέων τεχνολογιών όπως το cloudκαι τοRFID (Ταυτοποίηση Μέσω Ραδιοσυχνοτήτων)
. ΌλοκαιπερισσότερεςΜΜΕχρησιμοποιούνδιαύλουςηλεκτρονικώνπωλήσεων, αλλά
όχι για διασυνοριακές πωλήσεις..



ΨηφιακέςΔημόσιεςΥπηρεσίες:ΗΕλλάδαέχειπροοδεύσειστηνπαροχήΑνοικτώνΔεδομ
ένων, παρόλο που υστερεί σε ταχύτητα από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ο αριθμός
των χρηστών ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επίσης εξελίσσεται ελαφρά, αλλά η
παροχή διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών είναι κάτω του μέσου όρου της ΕΕ.

Εξάλλου,
σύμφωναμεμίαέρευνατουΟΟΣΑ,
περίπου17.4%
τωνενηλίκωνστηνΕλλάδαανέφερανότιδενείχαν προηγούμενη εμπειρία με ηλεκτρονικούς
υπολογιστές (σε σύγκριση με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ του 10.0%)και2.8% απέτυχαν στο τεστ
πυρήνα της ΤΠΕ (σε σύγκριση με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ του4.7%). Ένα μεγάλο μέρος των
ενηλίκων αποχώρησαν από την αξιολόγηση με βάση τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (11.2%, σε
σύγκριση
με
το
μέσο
όροτου
9.6%).
47.9%
τωνενηλίκωνβαθμολογήθηκανστοήκάτωαπότοΕπίπεδο1 στην επίλυση προβλημάτων σε
περιβάλλοντα πλούσια σε τεχνολογία31, υψηλότερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ της τάξης
του 42.9%. Οι μεγαλύτεροι ενήλικες ήταν μάλλον κατά πολύ πάνω από τον μέσο όρο άσχετοι
με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή απέτυχαν στο τεστ ΤΠΕ (46.9%, σε σύγκριση με το μέσο
όρο του ΟΟΣΑ του31.8%), και αποχώρησαν σε μεγαλύτερο ποσοστό από την αξιολόγηση με
βάση τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (24.5% σε σύγκριση με το μέσο όροτου17.6%).
Όσον αφορά τα αποτελέσματα από τον Δείκτη Ψηφιακής Ατζέντας 201414, οι πιο κρίσιμοι
ψηφιακοί τομείς με αναγνωρισμένες αδυναμίες στην Ελλάδα, που αφορούν και στον
τουριστικό τομέα, είναι οι ακόλουθοι:

31

OΟΣΑ, Ελλάδα-ΣημείωμαΧώρας-ΘέμαΔεξιοτήτων: ΠεραιτέρωΑποτελέσματα από την Έρευνα των
Δεξιοτήτων
Ενηλίκων,
2016,
για
περισσότερες
πληροφορίες
δεςhttp://www.oecd.org/skills/piaac/skills-matter-greece.pdf
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As far as the results from Digital Agenda Scoreboard 201432 are concerned, the most critical
digital areas with identified weaknesses in Greece related also to tourism sector are the
following:




Ψηφιακές δεξιότητες
Δείκτες ηλεκτρονικού εμπορίου
ΧρήσηΤΠΕστιςΜΜΕ

Ειδικάτο2012, σύμφωναμετηνEurostat, 65% των ιδιωτών στην Ελλάδα είχε χαμηλές ή
καθόλου ψηφιακές δεξιότητες, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν περί το 47%.
Όσοναφοράτιςψηφιακέςδεξιότητεςστοεργατικόδυναμικό,
κατά
ταδεδομέναπουελήφθησαν από την Eurostatτο 2012, 55% των υπαλλήλων εμφανίζουν
χαμηλές ή καθόλου ψηφιακές δεξιότητες,με τον μέσο όρο της να βρίσκεται στο39%.33
Ένα σημαντικό γεγονός που θα μπορούσε να παρατηρηθεί είναι και ότι στον τομέα των ΜΜΕ
στην Ελλάδα μόνο το8%από αυτές πουλά διαδικτυακάόταν ο μέσος όρος της ΕΕ είναι14%.
Πιο συγκεκριμένα, μία ανάλυση που παρείχε η Accentureσχετικά με την ψηφιακή ωριμότητα
στις εταιρίες του Ελληνικού τουριστικού τομέα, έδειξε ότι οι Ελληνικές εταιρίες βρίσκονται
σε χαμηλότερο επίπεδο από άλλες ανταγωνιστικές χώρες. Ειδικά η ψηφιακή ωριμότητα της
Ελλάδας είναι κάτω από άλλες ανταγωνιστικές χώρες στον τουριστικό τομέα όπως η Ιταλία.
Σχήμα 2: ΨηφιακήΩριμότηταεταιρειώνστονΤουρισμό

Πηγή: ΟικονομικάΟξφόρδης, ΑνάλυσητηςAccenture

Οι εταιρίες του Ελληνικού τουρισμού είναι ειδικότερα λιγότερο ώριμες στους ψηφιακούς
τρόπους εργασίας και, για τον λόγο αυτό, χρειάζονται να επενδύσουν περαιτέρω σε
ψηφιακές δεξιότητες, επιμόρφωση και χρήση εργαλείων και τεχνολογιών ώστε να
μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητά τους. Οι Ελληνικές εταιρίες θα πρέπει επίσης να
βελτιώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία υλικού και λογισμικού και να αυξήσουν την χρήση

32

ΊδρυμαΟικονομικήςκαιΒιομηχανικήςΈρευνας, ΥιοθέτησηςΤΠΕκαιΨηφιακήΑνάπτυξη στην Ελλάδα,
2014,
για
περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλώ
δεςhttp://iobe.gr/docs/research/RES_03_10062015_REP_ENG.pdf
33
Τοαυτό.

WP 2.2 – Έκθεση επί της συλλογής των τρεχόντων Προγραμμάτων Σπουδών
ΕΕΚ

Σελίδα42

των αναδυόμενων τεχνολογιών όπως το cloudκαι τα αναλυτικά στοιχεία σύμφωνα με την
μελέτη της Accenture.34
ΟιΑνάγκεςΤΠΕστονΤομέαΤουρισμούκαιΕστίασης στην Ελλάδα
Οι συνεχείς και ταχείες αλλαγές στον τουριστικό τομέα, με την ανάπτυξη νέων και πιο
απαιτητικών τουριστικών αγορών καθώς και νέων και περισσότερο εξειδικευμένων
τουριστικών προϊόντων, απαιτεί ένα περισσότερο εξειδικευμένο και κατηρτισμένο
προσωπικό, ειδικά στις δεξιότητες ΤΠΕ.
ΌσοναφοράτηνμελέτητηςAccenture35, η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση αναφορικά με την
συνεισφορά του ψηφιακού τομέα στον τουρισμό. Ειδικότερα, το ποσοστό της είναι κάτω του
μέσου όρου της ΕΕ 12,6%, εφόσον η συνεισφορά του ψηφιακού τομέα στην Ελλάδα είναι
μόνο 8,3%. Η έρευνα εξέτασε διεθνείς βιομηχανίες του τουριστικού τομέα και μεταξύ των
τουριστικών βιομηχανιών της ΕΕ, το ΗΒ κατείχε την πρώτη θέση με 15,8% και η Γερμανία την
δεύτερη με 13,6%.
Αυτό που εντοπίστηκε από την ανάλυση μέχρι τώρα είναι ότι ο τουριστικός τομέας
μεταβάλλεται, καθώς η προοπτική της ΤΠΕ καθίσταται ένα αποτελεσματικό εργαλείο για ένα
ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Ωστόσο, ηΕλλάδαυστερείστοντομέααυτόδεδομένουότιμόνοτο17%
των εσόδων από τον τουρισμό προέρχονται από ταξίδια οργανωμένα ή κλεισμένα
διαδικτυακά, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ είναι56%.36Λαμβάνονταςυπόψητογεγονόςότι55%
των τουριστών στην ΕΕ έκλεισαν διαδικτυακά τις τουριστικές τους υπηρεσίες και ότι η
πλειοψηφία των τουριστικών αφίξεων στην Ελλάδα είναι από τις χώρες της ΕΕ, απαιτείται
ένα πιο εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα της ΠΤΕ. Εξάλλου, η επιρροή του τομέα ΤΠΕ
στον τουρισμό εντοπίστηκε μέσω των ανωτέρω πλατφορμών όπως η Tripadvisor, Expedia,
Booking, Airbnb, που έχουν αλλάξει την προσέγγιση των εργασιών τόσο των τουριστών όσο
και των υπαλλήλων.
Στο πλαίσιο αυτό, αναδύθηκαν συγκεκριμένες ανάγκες λόγω της εν λόγω αυξανόμενης
ζήτησης δεξιοτήτων ΠΤΕ στον τουριστικό τομέα. Οι ανάγκες αυτές θα πρέπει να
καταγραφούν πριν μεταφραστούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να καταρτιστεί το
εργατικό δυναμικό όχι μόνο για να εκπληρώνει τα αιτήματα του πελάτη αλλά και να αυξήσει
την ικανότητά του να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες περιστάσεις του τουριστικού τομέα.
Καθώς οι διαδικτυακές κρατήσεις αυξήθηκαν και οι πελάτες ανέπτυξαν τις δεξιότητές τους
στις διαδικτυακές υπηρεσίες, οι υπάλληλοι στον τομέα Φιλοξενίας και Εστίασης θα πρέπει
να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στον αντίστοιχο τομέα. Για τον λόγο αυτό, από την έρευνα
γραφείου σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, οι ακόλουθες εντοπίστηκαν ως οι περισσότεροι
κρίσιμες ανάγκες και εργαλεία:


Γνώση Συστημάτων διαχείρισης δεδομένων (Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων).

34

Accenture,
ΨηφιακήΕλλάδα:
Οδρόμοςπροςτηνανάπτυξητουτουρισμούψηφιακήκατάσταση,
γιαπερισσότερεςπληροφορίεςπαρακαλώδεςhttp://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/50550/Touri
sm_Industry.pdf
35
Accenture, ΨηφιακήΕλλάδα: Οδρόμοςπροςτηνανάπτυξητουτουρισμούψηφιακήκατάσταση,
γιαπερισσότερεςπληροφορίεςπαρακαλώδεςhttp://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/50550/Touri
sm_Industry.pdf
36
Τοαυτό.
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Η ΔΠΣ συνεπάγεται όλες τις πτυχές της διάδρασης μίας εταιρίας με τον πελάτη της,
είτε αφορά στις πωλήσεις ή την παροχή υπηρεσιών. Χρησιμοποιεί ακόμα τεχνολογία
για τον εξορθολογισμό διαδικασιών που επηρεάζουν την αφοσίωση στον πελάτη, την
παροχή υπηρεσιών και την διαχείριση ποιότητας.37
ΧρήσηΚοινωνικώνΜέσων.Τακοινωνικάμέσαείχαντεράστιοαντίκτυποστηντουριστικ
ήβιομηχανία. Οι καταναλωτές ασχολούνται με τους ιστότοπους του κοινωνικού
δικτύου για να ερευνήσουν ταξίδια, να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις για τα
ταξίδια τους και να μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες από ένα συγκεκριμένο
ξενοδοχείο, εστιατόριο ή αερογραμμή. ΗTripAdvisor συγκεκριμένα είχε ευρεία
επίδραση στην βιομηχανία. ΗνέεςπλατφόρμεςόπωςηTripadvisor, Expedia, Booking,
Airbnb έχουν διαδοθεί ευρέως και οι υπάλληλοι πρέπει να έχουν την ικανότητα όχι
μόνο να επικοινωνούν με τους πελάτες αλλά και να προωθούν τις υπηρεσίες τους
διαδικτυακά.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπάλληλοι θα πρέπει να αποκτήσουν, σύμφωνα με τη CEDFOP,
βασικές και μέτριες δεξιότητες:38


ΒασικέςδεξιότητεςΤΠΕ: χρήσηπροσωπικού Η/ΥusingaPC, τάμπλετ ή κινητής
συσκευής για email, περιήγηση στο διαδίκτυο



ΜέτριεςδεξιότητεςΤΠΕ:
χρήσηήδημιουργίαεγγράφουκαι/ήφύλλωνεργασίας

Επεξεργασίαλέξεων,

Επίσης, σύμφωνα με την μελέτη για τις ψηφιακές δεξιότητες στον χώρο εργασίας,
εντοπίστηκε ότι οι υπάλληλοι στον τουριστικό τομέα θα πρέπει να αποκτήσουν ειδικές
ψηφιακές δεξιότητες, συγκεκριμένα από το 1 ως το 5:39
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Χρήση επεξεργαστή λέξεων (π.χ.Word)
Δημιουργία φύλλων εργασίας (π.χ. Excel)
Διερεύνηση, συλλογήκαιεπεξεργασίαπληροφοριών με χρήση ΤΠΕ (Διαδίκτυο)
Επικοινωνία μέσω ΤΠΕ με χρήση email
Επικοινωνία μέσω ΤΠΕ με χρήση κοινωνικών μέσων, Skype/κλήσεων video
Χρήσηλογισμικούγιασχεδιασμό, υπολογισμό ή προσομοίωση
Ανάληψηπρογραμματισμούκαιανάπτυξη λογισμικού
Σχεδιασμόκαιδιατήρησηαρχιτεκτονικής ΠΤΕ για τον εργασιακό χώρο
ΠρογραμματισμόκαιχρήσημηχανώνΜΨΕ (μηχανές ψηφιακού ελέγχου) (εκτυπωτής
3D)
10. Προγραμματισμόκαιχρήσηρομπότ

37

ΔοκίμιαΗΒ, Διαχείριση Πελατειακών ΣχέσεωνστηνΒιομηχανίαΦιλοξενίας,
γιαπερισσότερεςπληροφορίεςπαρακαλώδεςhttps://www.ukessays.com/essays/tourism/customerrelationship-management-in-hospitality-industry-importance-tourism-essay.php
38
ΕυρωπαικήΕπιτροπή,ΤΠΕγιατην εργασία: Ψηφιακές δεξιότητες στον χώρο εργασίας, (2015), σελ.20.
39
Τοαυτό.
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Επίσης, άλλεςειδικέςανάγκεςπουθαπρέπει να αντιμετωπιστούν είναι οι ακόλουθες:




Ασφάλεια διαδικτυακών συναλλαγών σε τουριστικό ιστότοπο: Το κλειδί για την
εμπορική επιτυχία ενός ταξιδιωτικού ιστότοπου, πέραν της ποικιλίας των
διαδικτυακών υπηρεσιών, είναι να παρέχει στους πελάτες ένα ασφαλές περιβάλλον
ώστε να εκτελούν τις διαδικτυακές τους συναλλαγές χωρίς τον φόβο να απολέσουν
τα προσωπικά τους δεδομένα.
Προώθηση των Ιστοσελίδων ηλεκτρονικού τουρισμού: Υπάρχουν εκατοντάδες ή
ακόμα χιλιάδες ιστοσελίδες συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών που
παραμένουν αόρατες λόγω της ανικανότητάς τους να διαφημίσουν αποτελεσματικά
τον ίδιο τον ιστότοπο, καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Λόγω της ριζικής
αλλαγής του χώρου αγοράς ταξιδίων και της συμπεριφοράς των πελατών, η κρίσιμη
απόφαση για τις περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις είναι να αναπτύξουν τον
επιχειρηματικό τους χαρακτήρα έτσι ώστε να καταστεί δυνατό στις τουριστικές
επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ευελιξία, την διαδραστικότητα, την αποδοτικότητα
και την ανταγωνιστικότητά τους. Το μέλλον του τουρισμού είναι ηλεκτρονικό και η
τεχνολογία πληροφοριών θα παίξει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό του
συνολικού τομέα.

Όλες οι ανωτέρω ανάγκες στον τουρισμό και την εστίαση είναι συνυφασμένες με τις ανάγκες
και τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν στο CEDEFOP, Digicomp, OECDκαι σε εθνικό πλαίσιο.
Ο τουριστικός τομέας αλλάζει και συνεπεία της διείσδυσης της ΤΠΕ. Δεδομένου ότι ο
τουρισμός αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ της χώρας και λαμβάνοντας υπόψη την
αύξηση στις τουριστικές αφίξεις στο εγγύς μέλλον, ο Ελληνικός τουριστικός τομέας θα πρέπει
να εντάξει περισσότερο την προοπτική της ΤΠΕ και οι υπάλληλοι να ενημερώσουν τις
ικανότητές τους ώστε να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητά τους.
4.6.2

Γερμανία: ΗτρέχουσακατάστασηστονΤομέαΤαξιδιώνκαιΕστίασης

ΟτουρισμόςστηνΓερμανίααναπτύσσεταιεπίέτη καθώς η χώρα παραμένει ένας δημοφιλής
προορισμός. Οι θετικές προβλέψεις για την Ευρωπαϊκή οικονομία και ειδικότερα για την
Γερμανία ως μίας από τις μεγαλύτερες αγορές πηγών για τον διεθνή τουρισμό έδωσε μεγάλη
ώθηση στον τομέα, ενώ η ανεργία συρρικνώθηκε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του Ομοσπονδιακού Στατιστικού Γραφείου η θετική διάθεση μεταξύ των
εταιριών στον Ξενοδοχειακό τομέα συνεχίζει να απορρέει από την καλή οικονομική
κατάσταση στην Γερμανία. Ειδικότερα, ο τουρισμός της πόλης και τα επαγγελματικά ταξίδια
εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά ισχυρά. Επίσης, η επιθυμία για ταξίδια, η καλή σχέση
τιμής-απόδοσης στη Γερμανική ξενοδοχειακή βιομηχανία σε σύγκριση με τα διεθνή πρότυπα,
οδήγησε επίσης στη ανάπτυξη.
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Σύμφωναμεταστοιχείατου Ομοσπονδιακού Στατιστικού Γραφείου, ο αριθμός των
διανυκτερεύσεων τουριστών αυξήθηκε κατά την περίοδο Ιανουαρίου ως Δεκεμβρίου 2017
κατά2.7 τοις εκατόσε459.5 εκατομμύρια. Έτσιοξενοδοχειακόςτομέαςεξακολουθεί να
αναπτύσσεται όπως και κατά τα περασμένα οκτώ χρόνια.
Οαριθμόςτωνδιανυκτερεύσεωντωνξένωντουριστώναυξήθηκεκατά3.6 τοις εκατόσε83.9
εκατομμύρια. Αυτός των εγχώριων τουριστών ανήλθε κατά2.5 τοις εκατόσε375.6
εκατομμύρια. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Στατιστικό Γραφείο, οι πωλήσεις αυξήθηκαν
για το τελευταίο τρίμηνο του2017 by 2.3 τοις εκατό. Το πρώτο τρίμηνο του 2018, η
βιομηχανία πραγματοποίησε ακόμα ένα πλεόνασμα της τάξης του 1.5 percent (πραγματικό0.8 τοις εκατό).40Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταξιδιωτικό και Τουριστικό Συμβούλιο ο τομέας
δημιούργησε 3,144,000 άμεσες θέσεις εργασίαςτο 2017, που αντιστοιχεί στο 7.1% των
συνολικών προσλήψεων.41
Η
Γερμανική
τουριστική
βιομηχανία
κυριαρχείται
από
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.Σύμφωναμεταστοιχείατηςβιομηχανίας, άνωτων2,500 τουριστικώνπρακτόρων,
περίround 4,000 εταιρίες πούλμαν και λίγο κάτω από10,000 ταξιδιωτικά πρακτορεία
λειτουργούν
στην
Γερμανία.Επίσης,
υπάρχουνάνωτων221,000
επιχειρήσεωνστηνβιομηχανίαξενοδοχείων,
εστιατορίωνκαιεστίασης,

40

ΟμοσπονδιακόΣτατιστικόΓραφείο, μηνιαία έρευνα – χειμερινή περίοδος 2017/2018 , δες και:
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BinnenhandelGastgewerbeTourismus/Touris
mus/MonatserhebungTourismusHj2060710185314.pdf?__blob=publicationFile
41
Παγκόσμιο Ταξιδιωτικό και Τουριστικό Συμβούλιο, Tαξίδι&Toυρισμός, Οικονομικός Αντίκτυπος
Γερμανία
2018,
δες
και:
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impactresearch/countries-2018/germany2018.pdf
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συμπεριλαμβανομένωνπερί44,120 παρόχων καταλυμάτων και 163,400 επιχειρήσεων
εστίασης. 42
Παρά την ανωτέρω θετική ανάπτυξη που υποστηρίζεται από πρόσφατα στοιχεία, η
οικονομική κατάσταση σε μερικά τμήματα της βιομηχανίας δεν είναι τόσο σταθερή όσο
καθίσταται αντιληπτό. Επίπαραδείγματιτηνάνοιξη του 2018ηDEHOGA Bundesverband
(ΈνωσηΓερμανικώνΞενοδοχείωνκαιΕστιατορίων) ανέφερε ότι η κατάσταση των εσόδων στην
ξενοδοχειακή βιομηχανία παραμένει τεταμένη για μερικές εταιρίες αναλόγως του
μεγέθους, του πεδίου και της παραγωγικότητάς τους. Σύμφωνα με την δική τους
επιχειρηματική έρευνα την άνοιξη του 2018, 38.5 τοις εκατό των εταιριών έπρεπε να
αντιμετωπίσει μειωμένα έσοδα (προηγούμενο έτος: 36.6 τοις εκατό). 27.0
τοιςεκατότωνξενοδόχωνπουερωτήθηκανμπόρεσανναεπιτύχουνυψηλότερο
εισόδημα
(προηγούμενο έτος: 28.9 τοις εκατό). Η ξενοδοχειακή αγορά στην Γερμανία συνεχίζει να
χαρακτηρίζεται από ισχυρό επιθετικό ανταγωνισμό και υψηλή πίεση κόστους. Η κυριαρχία
των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών κρατήσεων και τα συναφή έξοδα ενδυναμώνουν
περισσότερο την τάση αυτή. Επιπλέον, οι αυξήσεις των γενικών τιμών καταστέλλουν τα
κέρδη.43
Σε αυτή την επιχειρηματική έρευνα μεταξύ των ξενοδόχων για την περίοδο της άνοιξης 2018,
τους ζητήθηκε να ανακαλέσουν βασικά προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν.
Περιέργως,
60.4
τοιςεκατότωνερωτηθέντωνεπιχειρηματιώνθεωρούντηναπόκτηση
εξειδικευμένου προσωπικούωςτηνμεγαλύτερη πρόκληση στις καθημερινές εργασίες, και
έτσι η έλλειψη εξειδικευμένων εργαζόμενων αντιμετωπίζεται ως ένα πραγματικό
πρόβλημα.
Δευτερευόντως, αναφέρθηκαντααυξημένα λειτουργικά έξοδα(41.5 τοις εκατό των
επιχειρηματιών). Η αύξηση στις κανονιστικές απαιτήσεις σε σχέση με την υπερβολική
γραφειοκρατία (39.1 τοις εκατό των επιχειρηματιών) κατέλαβε την τρίτη θέση 3.44
Έλλειψηεξειδικευμένωνεργαζόμενων
Ο τομέας ξενοδοχείων και εστίασης χαρακτηρίζεται από μία εμφανή έλλειψη
εξειδικευμένων εργαζόμενων. Υπότηνέννοιααυτή, δεν είναι η έλλειψη των κατάλληλων
προσόντων ή των κατάλληλων δεξιοτήτων αλλά οι ανθρώπινοι πόροι όσον αφορά των
αριθμό των εργαζόμενων που είναι:
α) πρόθυμοι να εργαστούν στον τομέα αυτό
β) διαθέτουν μία σειρά ικανοτήτων πυρήνα.
Αυτό ισχύει τόσο για την απόκτηση εξειδικευμένων εργαζόμενων αλλά και μαθητευόμενων.
Η τουριστική βιομηχανία έχει δεκαπέντε επαγγέλματα διπλής επιμόρφωσης στην διάθεσή
της. Παρόλα αυτά, ένα μεγάλο φάσμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και τη σημασία της

42

BMWI, ΦάκελοςτουρισμούστηνΓερμανία, δες και :
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/tourism.htm
43
ΕΓΞΕΕπιχειρηματικήΈρευνα
άνοιξη
2018,
δες
και:
https://www.dehogabundesverband.de/fileadmin/Startseite/04_Zahlen___Fakten/07_Zahlenspiegel___Branchenberichte
/Branchenbericht/DEHOGA-Branchenbericht_Fru__hjahr_2018.pdf
44
Το αυτό.
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διπλής επιμόρφωσης στον τουριστικό τομέα, η βιομηχανία αντιμετωπίζει αυξανόμενα
προβλήματα στην κάλυψη κενών θέσεων. Επί παραδείγματι, ο συνολικός αριθμός των
εκπαιδευόμενων σε δώδεκα επαγγέλματα της τουριστικής βιομηχανίας μειώθηκε από
85,649 το 2011σε53,107 το 2017και ο αριθμός των νέο-υπογραφεισών συμβάσεων
επιμόρφωσης μειώθηκε από 36,159 το 2011σε24,153 το 2017.45
Mία διαδικτυακή έρευνα διεξαχθείσα από την Γερμανική Ένωση Εμπορικών και
Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (ΓΕΕΒΕ) για την παιδεία το 2016 επιβεβαιώνει ότι, συγκριτικά
με τις υπόλοιπες βιομηχανίες, η βιομηχανία φιλοξενίας αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερα
προβλήματα στην προσέλκυση νέων στην επαγγελματική επιμόρφωση και στην πλήρωση
κενών
θέσεων
μαθητείας.
57
τοιςεκατότηςβιομηχανίαςφιλοξενίαςείχεδυσκολίεςστηνεξεύρεσηεπαρκών μαθητευόμενων
το2017 (58 τοις εκατό το 2016 and 52 τοις εκατό το 2012).46
Όσοναφοράτιςδυσκολίεςαυτές, πολλέςδραστηριότητες ξεκίνησαν από το κράτος, ενώσεις
σχετικές με τον τομέα, αρμόδιους φορείς και εταιρίες:






Η προθυμία των εταιρειών στον κλάδο της φιλοξενίας είναι η υψηλότερη σε
σύγκριση με άλλες βιομηχανίες να προσφέρουν στους σπουδαστές που δεν πληρούν
τις απαιτήσεις, μία ευκαιρία για κατάρτιση. Αυτή η προθυμία απαιτεί όλο και
περισσότερες ιδιωτικές προσπάθειες διδασκαλίας από τις εταιρείες έτσι ώστε να
οφηγήσουν συτούς τους νέους σε πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης. Περίπου
το 14% των επιχειρήσεωνεκπαιδεύουν σήμερα πρόσφυγες και το 16% προσφέρουν
εισαγωγικέςή πρακτικής άσκησης ευκαιρίες.47
Με τις μακρόχρονες πρακτικές άσκησης των σπουδαστών, οι εταιρείες προσπαθούν
να καλύψουν τα σχολικά ελλείμματα με δυνητικούς μαθητευόμενους.
Οι Οργανισμοί Απασχόλησης και τα Κέντρα Απασχόλησης υποστηρίζουν τις
επιχειρήσεις μέσω εκπαιδευτικών βοηθειών και της καταβολής αρχικών παροχών
προς όφελος των νέων που χρειάζονται βοήθεια.
Σύμφωνα με την έρευνα του DIHK το 2018,72% των εταιρειών θεωρούν τις
δεξιότητες πληροφορικής των νέων ως σημαντικό κριτήριο πρόσληψης στο μέλλον.
Οι δεξιότητες επικοινωνίας, η δομημένη εργασία και η ανεξάρτητη εργασία
καθίστανται πιο σημαντικές κατά την πρόσληψη μαθητευομένων. Επομένως,
περισσότερο από κάθε δεύτερη επιχείρηση προωθεί ήδη διατμηματική εργασία, π.χ.
μέσω προγραμμάτων κατάρτισης.48

Οι δημογραφικές τάσεις κάνουν την κατάσταση ακόμα πιο περίπλοκη. Ως εκ τούτου, η
κοινοπραξία του έργου προτείνει να επικεντρωθούν σε δύο προσεγγίσεις που πρέπει να
ληφθούν υπόψη για τα αποτελέσματα του έργου:

ΕΓΞΕέκθεσηεπιμόρφωσηςγιατο
2017,
δεςκαι:
www.
dehoga-bundesverband.de/zahlenfakten/ausbildungszahlen/
46
Έρευναεπαγγελματικήςεπιμόρφωσης
της
ΕΓΕΒΕ
του
2018,
δεςκαιhttps://www.dihk.de/themenfelder/aus-undweiterbildung/ausbildung/ausbildungspolitik/umfragen-und-prognosen/dihk-ausbildungsumfrage
47
Τοαυτό.
48
Τοαυτό .
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Α. Αύξηση της ελκυστικότητας των προγραμμάτων κατάρτισης με σύγχρονα
προγράμματα κατάρτισης που περιλαμβάνουν τεχνολογικές τάσεις και δίνουν
έμφαση στις φάσεις της εκπαίδευσης με βάση την εργασία.
Β. Κατανόηση του τομέα των ξενοδοχείων και της εστίασης, ως τομέα με
ιδιαίτερα υψηλές ευκαιρίες για την ένταξη νέων προσφύγων σε (διπλή)
επαγγελματική κατάρτιση. Η επαγγελματική κατάρτιση θεωρείται σημαντική
ευκαιρία για την επιτυχή ένταξη των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και των
προσφύγων που έρχονται στη Γερμανία. Υποτίθεται ότι θα ανοίξει
μακροπρόθεσμες προοπτικές σταδιοδρομίας και καλές συνθήκες για ένταξη. Στη
Γερμανία περισσότερα από 16 εκατομμύρια άτομα έχουν μεταναστευτικό
υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής, όμως, οι νέοι από οικογένειες μεταναστών έχουν
υποεκπροσωπηθεί στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο του
διπλού συστήματος49. Με πρόσθετες προσπάθειες μπορεί να επιτευχθούν
επιτυχείς τοποθετήσεις μεταναστών, οι οποίες μπορούν να έχουν μεγάλη αξία
για τους απασχολούμενους λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη όπως οι πρόσθετες
γλωσσικές ικανότητες των μεταναστών, την πρόσθετη άνεση για τους επισκέπτες
με παρόμοιο υπόβαθρο ή τις νέες διαπολιτισμικές προσεγγίσεις για την εκτέλεση
των καθηκόντων
Τουρισμός 4.0 και σχετικές δεξιότητες ΤΠΕ
Η ψηφιοποίηση έχει αλλάξει βαθιά τον τουριστικό τομέα στην ΕΕ και στη Γερμανία. Η χρήση
του Διαδικτύου είναι σημαντική για ολόκληρο το ταξίδι. Τα σημεία αναφοράς των
ταξιδιωτών κυμαίνονται από την έμπνευση μέσω ταξιδιωτικών εκθέσεων και πληροφοριών
προορισμού έως την κράτηση πακέτων διακοπών και ατομικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών για
την ανταλλαγή εμπειριών με τους παρόχους υπηρεσιών σε πύλες ανασκοπήσεων ή
ταξιδιωτικές εμπειρίες σε κοινωνικά δίκτυα. Ως εκ τούτου, η σημασία του Διαδικτύου
αυξήθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Επομένως, η ανταγωνιστικότητα των παρόχων
τουριστικών υπηρεσιών θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από το αν είναι σε θέση να
συμβαδίζουν με τις τεχνικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις εξυπηρέτησης των πελατών τους.
Η τουριστική βιομηχανία χρησιμοποιεί ψηφιακά κανάλια διανομής συχνότερα από τη
συνολική οικονομία. Στην κορυφή είναι οι εγκαταστάσειςκαταλυμάτων με 66 τοις εκατό,
ακολουθώντας οι ταξιδιωτικοί πράκτορες με 59 τοις εκατό και οτομέας εστίασηςμε 41 τοις
εκατό. Σύμφωνα με έρευνα της Γερμανικής Ένωσης Επιμελητηρίων Βιομηχανίας και
Εμπορίου (DIHK), η μέση αξία σε όλους τους οικονομικούς τομείς είναι 28τοις εκατό. Η καλή
προετοιμασία για την ψηφιοποίηση αποδίδει στους φορείς του τουρισμού. Το DIHK εκτιμά
ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των τουριστικών επιχειρήσεων που προσφέρουν τα προϊόντα τους
στο διαδίκτυο παράγουν ήδη περισσότερο από το 50% των εσόδων τους μέσω ψηφιακών
καναλιών. 50

49

BMWI, OnlineΦάκελοςπάνωστηνεπαγγελματικήκατάρτιση, δες και:
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/vocational-training-and-work.html.
50
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας (BMWi): Έκθεση για την Πολιτική Τουρισμού
Ομοσπονδιακή κυβέρνηση, 18η κοινοβουλευτική περίοδος, δες και:
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Η ψηφιοποίηση πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις δεξιότητες και την νοοτροπία των
υπαλλήλων, που είναι η βάση για κάθε οργανικό μετασχηματισμό. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει
να αναφερθεί η προσέγγιση της "Πρωτοβουλίας D21".51Εκπονούν ετήσιες μελέτες από το
1999 για να εντοπίσουν και να παρακολουθήσουν τις ψηφιακές ανάγκες, προσδοκίες και
ικανότητες της κοινωνίας. Χρησιμοποιώντας το ΕυρωπαϊκόΠλαίσιο για τις Ψηφιακές
Ικανότητες ως βάση, η ανάλυση της μελέτης διατρέχει, τη χρήση, την ικανότητα και το
άνοιγμα των Γερμανών προς τις ψηφιακές τεχνολογίες. Για τη μελέτη 2017/2018 καλύπτει
απαντήσεις περίπου 22.000 προσωπικές και τηλεφωνικές συνεντεύξεις τυχαία επιλεγμένων
ατόμων άνω των 14 ετών που ζουν στη Γερμανία. Τα ακόλουθα αποτελέσματα της μελέτης
παρουσιάζουν τη χώρα σε ενδιάμεσο ψηφιακό επίπεδο με ορισμένες αδυναμίες όσον
αφορά μορφές εργασίας με κινητικότητα, το άνοιγμα προς τις έξυπνες εφαρμογές και το
ενδιαφέρον για τη δική τους ψηφιακή βελτίωση.
Τα βασικά αποτελέσματα ήταν:









Μικρή αύξηση στη χρήση του διαδικτύου σε σύγκριση με το έτος 2015 - 81%
κάνουν χρήση του, το 64% χρησιμοποιεί κινητή συσκευή για σύνδεση στο
διαδίκτυο.
Η κοινωνία γίνεται ψηφιακή - για πρώτη φορά παρατηρείται μείωση των
λιγότερο ψηφιακά εξοικειωμένων ομάδων (25%) υπέρ των ψηφιακών
πρωτοπόρων (34%).
Τα έξυπνα τηλέφωνα και τα ηλεκτρονικά σημειωματάρια χρησιμοποιούνται
ευρέως, ενώ τα τάμπλετς είναι λιγότερα.
Το 84% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με την κινητή
εργασία με την έννοια της εργασίας ανεξάρτητα από το χώρο εργασίας και το
χρόνο χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες συσκευές και λογισμικό.
Περίπου μισοί αισθάνονται άβολα όταν χρησιμοποιούν έξυπνες εφαρμογές
όπως οι ψηφιακοί βοηθοί (για την εργασία και για το σπίτι).
Το άνοιγμα προς τις ψηφιακές εφαρμογές και τα μέσα ενημέρωσης αυξάνεται:
τα δύο τρίτα των Γερμανών αναμένουν ότι η χρήση ψηφιακών μέσων και
δεξιοτήτων προγραμματισμού έχουν ήδη διδαχθεί στο σχολείο.
Οι υπηρεσίες παραγγέλονται όλο και περισσότερο online, ειδικά στον τομέα των
ταξιδιών.
Είναι ενδιαφέρον ότι μια συστηματική απόκτηση γνώσεων μέσω της κατάρτισης
κ.λπ. δύσκολα συμβαίνει, το ενδιαφέρον για συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε
ψηφιακά θέματα είναι χαμηλό.52

Παρόλο που τα αποτελέσματα βασίζονται στην αυτοαξιολόγηση των ερωτηθέντων, μπορεί
να εντοπιστεί γενική τάση προς την ψηφιακή ωριμότητα όσον αφορά τις ψηφιακές
εφαρμογές που εισέρχονται στην καθημερινή ζωή. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν
δυνατότητες βελτίωσης, ιδίως όσον αφορά τη μετατροπή της ιδιωτικής χρήσης ψηφιακών
συσκευών και εφαρμογών σε επαγγελματικά περιβάλλοντα. Αυτό συνεχίζεται στον τομέα της
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Tourismus/tourismuspolitischerbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=26
51
InitiativeD21, δεςκαι: https://initiatived21.de/
52
D21 ΨηφιακόςΔείκτης 2017/2018, δες και: https://initiatived21.de/app/uploads/2018/01/d21digital-index_2017_2018.pdf
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κατάρτισης και πολύ νέων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η μελέτη είναι
ενδιαφέρουσα επειδή αντανακλά την προοπτική των ατόμων σε σύγκριση με τις οντότητες
σε επίπεδο συστήματος όπως οι εταιρείες. Το περιεχόμενό τους περιγράφεται στο επόμενο
κεφάλαιο.
Τουρισμός 4.0 και σχετικές ανάγκες ΤΠΕ
Η τουριστική βιομηχανία εν γένει είναι κατακλυστεί από τη μεγάλη δυναμική και με πολλούς
τρόπους, έχει ακόμα για να προλάβει. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ικανοποιήσει επαρκώς την
πρόκληση της ψηφιοποίησης και συνεπώς δεν την εκμεταλλεύεται πλήρως. Η ψηφιοποίηση
μπορεί να συμβάλει στην εξορθολογισμό των εσωτερικών διαδικασιών και στην
εξοικονόμηση πόρων. Παράλληλα προσφέρει την ευκαιρία να απευθυνθεί στους
επισκέπτες ακόμα καλύτερα και ατομικά - επειδή βασίζεται σε δεδομένα.
Εδώ, οι τουριστικές επιχειρήσεις χρειάζονται προσωπικό με τις απαραίτητες ψηφιακές
δεξιότητες. Ωστόσο, σε ορισμένους τομείς οι μηχανές δεν μπορούν και δεν πρέπει να
αντικαταστήσουν το προσωπικό. Ειδικά όταν ο επισκέπτης απαιτεί υπηρεσίες ή όπου
απαιτούνται καινοτόμες ιδέες, ο ανθρώπινος παράγοντας θα συνεχίσει να διαδραματίζει
καθοριστικό ρόλο στο μέλλον.
Οι οργανώσεις τουρισμού είναι πιθανότερο να αισθανθούν τις αλλαγές που επιφέρει η
ψηφιακή μετάβαση σε τρεις βασικούς τομείς:




Διαχείριση μάρκας: γνωστοποίηση σχετικού περιεχομένου στους επισκέπτες, γνώση
των αξιών του προορισμού και των επισκεπτών, με ένα δεύτερο βήμα να γνωρίσουν
(ψηφιακά) κανάλια και να τα χρησιμοποιήσουν επαγγελματικά
Διαχείριση δεδομένων: ψηφιοποίηση προσφορών, σύνδεση και ανταλλαγή
δεδομένων, εφαρμογή μέτρησης απόδοσης με χρήση βασικών αριθμών
Υπηρεσίες επισκεπτών: Βελτίωση της εμπειρίας αναλογικών διακοπών με ψηφιακές
υπηρεσίες, εντοπισμός των σημείων επαφής κατά την διάρκεια του ταξιδιού του
πελάτη και βελτιστοποίηση της διαδικασίας εξυπηρέτησης (σχεδιασμός υπηρεσίας)

Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό τη σημασία της
ψηφιοποίησης, αλλά συχνά τείνουν να μεταφέρουν την ευθύνη τους για στρατηγική
ανάπτυξη στα τμήματα μάρκετινγκ. Οι ευκαιρίες στην επεξεργασία δεδομένων, στις
διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης, καθώς και στον καινοτόμο σχεδιασμό
υπηρεσιών, δεν χρησιμοποιούνται σήμερα συχνά. Πολλές εταιρείες ξενοδοχείων και
εστίασης εξακολουθούν να τρέχουν πίσω από την ψηφιακή επανάσταση. Ως εκ τούτου, είναι
κατανοητό ότι ο πρώτος παράγοντας που επηρεάζει τις ανάγκες σε δεξιότητες
προσδιορίζεται ως προσδοκίες του επισκέπτη:
Για την Έκθεση για την αγορά εργασίας στον τουρισμό53οι εκπρόσωποι του τομέα του
κλάδου κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις μελλοντικές απαιτήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες
και τις ικανότητες των εργαζομένων.
Θεώρησαν ότι οι ανάγκες δεξιοτήτωνπροέρχονται κυρίως από τις απαιτήσεις και τις
προσδοκίεςτων επισκεπτών. Οι εταίροι της συνέντευξης ανέφεραν διαφορετικές τάσεις στη
53

Εκπαιδευτικό έργο της Σαξωνικής Οικονομίας gGmbH: Έκθεση σχεδίου - Ανάλυση της αγοράς
εργασίας και κατάσταση των ειδικευμένων εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού, (2014), δες και:
http://www.tourismus-fachkraefte.de/projektergebnisse/
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συμπεριφορά των επισκεπτών, οι οποίες πιστεύουν ότι θα επηρεάσουν τον τουρισμό τώρα
και πολύ περισσότερο στο μέλλον:










Συνολικά, η δημογραφική αλλαγή έχει αντίκτυπο στην τουριστική βιομηχανία,
δεδομένου ότι οι διαφορετικές ανάγκες των γενεών θα εξακολουθήσουν να
καθορίζονται και, συνεπώς, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες προσδοκίες
των ολοένα και μικρότερων ομάδων. Οι υπηρεσίες και, κατά συνέπεια, οι
αρμοδιότητες του προσωπικού πρέπει να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες.
Η βιομηχανία θα χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από την εξειδίκευση και τη
διαφοροποίηση των υπηρεσιών. Περισσότερες μικρές εξειδικεύσεις είναι
αναμενόμενες. Για παράδειγμα, τα θέματα του "προληπτικού τουρισμού" και του
εξοπλισμού κατάλληλου για τα άτομα με αναπηρίες διαδραματίζουν ολοένα και
σημαντικότερο ρόλο, όπως είναι ο τουρισμός δραστηριότητας και ο τουρισμός
υγείας.
Επιπλέον, η περιβαλλοντικά συνειδητή συμπεριφορά των επισκεπτών αυξάνεται,
έτσι ώστε ο "ευγενικός" τουρισμός να αναπτύσσεται ξανά. Ο ευγενικός τουρίστας
προσαρμόζεται στις συνήθειες και τη συμπεριφορά του στις συνθήκες του
προορισμού διακοπών. Εδώ η θεματική βιωσιμότητα στον τουρισμό διαδραματίζει
καίριο ρόλο, για παράδειγμα με τη μορφή ενσωμάτωσης των τουριστικών
προορισμών σε "νέες έννοιες κινητικότητας".
Επιπλέον, το διαδίκτυο επιταχύνει τις διαδικασίες. Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι
πρέπει να είναι σε θέση να ασχολούνται με τα κοινωνικά δίκτυα και τα
προγράμματα κρατήσεων. Επειδή ακόμη και όσον αφορά την αίτηση κράτησης, οι
επισκέπτες αναμένουν γρήγορες αντιδράσεις. Η μεταβαλλόμενη, διαδικτυακή
ενημέρωση και η συμπεριφορά κρατήσεων των επισκεπτών απαιτούν αυξημένη
ευελιξία τόσο των επιχειρηματιών όσο και των εργαζομένων. Ο ορίζοντας
προγραμματισμού στον τομέα της διαμονήςμειώνεται και συμβαίνει ακόμη και μια
κράτηση για την επόμενη ημέρα να ακυρώνεται την προηγούμενη ημέρα.
Εκτός από την αυξημένη ευελιξία, οι απαιτήσεις για επικοινωνιακές ικανότητες
αυξάνονται, για παράδειγμα, με καλές και εντατικές συμβουλές προς τον επισκέπτη,
γιανα τον ενημερώσουν πέρα από τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες σχετικά με τις
ιδιαιτερότητες της περιοχής, εκδηλώσεις, χώρους για φαγητό και ποτό κλπ.

Όμως, όπως περιγράφηκε προηγουμένως, θέματα όπως η επεξεργασία δεδομένων, το
μάρκετινγκ στο διαδίκτυο καθώς και ο σχεδιασμός καινοτόμων υπηρεσιών δεν έχουν ακόμη
μεταφραστεί σε στρατηγικές βελτιώσεις των επιχειρησιακών διαδικασιών και των σχετικών
δεξιοτήτων των εργαζομένων.

WP 2.2 – Έκθεση επί της συλλογής των τρεχόντων Προγραμμάτων Σπουδών
ΕΕΚ

Σελίδα52

4.7 Συγκριτική σύνθεση για το χάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων
στον τομέα του Τουρισμού
Ο τομέας Ξενοδοχείων και Εστίασης είναι ένας ευημερών τομέας στην Ευρώπη δεδομένου
ότι υπάρχουν πάνω από 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην Ευρώπη που καλύπτουν το 5% του
συνολικού εργατικού δυναμικού στον βασικό κλάδο και το 8% στη σχετική οικονομία. Επίσης,
ο αριθμός των τουριστών θα αυξηθεί σε περισσότερους από 720 εκατομμύρια τουρίστες.
Προκειμένου να αναλυθεί σε βάθος η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα του Τουρισμού και
της Ξενοδοχειακής Εστίασης, διεξήχθη διεξοδική έρευνα γραφείου λαμβάνοντας υπόψη
πολυάριθμες εκθέσεις σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι νέες τάσεις που προέκυψαν λόγω της ποικιλομορφίας των αφίξεων των τουριστών και της
επιρροής των ΤΠΕ στον τομέα του Ξενοδοχείου &Εστίασης απαιτούν ένα πιο επιδέξιο
προσωπικό. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι πτυχές καλύφθηκαν με την ανάλυση των εκθέσεων
του Cedefop Panorama Series, του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού,
προκειμένου να εντοπιστεί η υφιστάμενη κατάσταση των δεξιοτήτων. Επιπλέον,
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια ευημερούσα οικονομία στην
Ευρώπη, με έμφαση στις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, αναλύσαμε εκθέσεις για να
χαρτογραφήσουμε το πλαίσιο πολιτικής του στον τομέα του Ξενοδοχείου και της Εστίασης.
Η εμπεριστατωμένη ανάλυση των δεξιοτήτων στον τομέα των Ξενοδοχείων και Εστίασης
περιελάμβανε επίσης το συγκεκριμένο πλαίσιο της χώρας στην Ελλάδα και τη Γερμανία,
προκειμένου να προσδιορίσει τις συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις στον συνεχώς
μεταβαλλόμενο Τομέα Ξενοδοχείων και Εστίασης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα και τη Γερμανία στον τομέα
των Ξενοδοχείων και Εστίασης διαθέτουν περίπου τις ίδιες δεξιότητες και ανάγκες. Η
Γερμανία βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από την Ελλάδα, καθώς όπως είναι στον δείκτη
DESI, βρίσκεται στην 14η θέση αντί της 26ης Ελλάδας. Ωστόσο, οι υπάλληλοι και των δύο, δεν
διαθέτουν τεχνογνωσία στον τομέα των ΤΠΕ και δεν διαθέτουν μαλακές δεξιότητες που θα
διευκολύνουν την επικοινωνία με τους τουρίστες.
Έλλειψη Ικανοτήτων
Ευρώπη

Γερμανία

Γνώση Ξένων Γλωσσών

Ελλάδα
Δεξιότητες Ψηφιακής
Τεχνολογίας

Επιχειρηματικές Δεξιότητες

Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Δεξιότητες Ψηφιακής Τεχνολογίας
Δεξιότητες Πωλήσεων

Κοινωνικά Δίκτυα
Διαχείριση Πελατειακών
Σχέσεων

Διαχειρστικές Δεξιότητες

Χρήση επεξεργαστή κειμένων

Κοινωνικά Δίκτυα
Διαχείριση
Δεδομένων
Επικοινωνιακές
Δεξιότητες
Ηλεκτρονικό
marketing

Επίλυση Προβλημάτων
Ηγετικές Ικανότητες

Υπολογιστικά Φύλλα
Χρήση ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου

Λήψη Αποφάσεων

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

Πελατοκεντρική Συμπεριφορά

Ηλεκτρονικό marketing

Χρήση Internet

Διαπολιτισμική Επικοινωνία
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Γνώση των τύπων αναπηρίας και απαιτήσεων
πρόσβασης
Δεξιότητες Διαχείρισης
Ασφάλεια Δεδομένων

Η Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση από τη Γερμανία στον δείκτη DESI, 26η θέση και
αυτό απεικονίζει την ανάγκη της για περισσότερη κατάρτιση σε δεξιότητες. Η ποικιλομορφία
των αφίξεων των τουριστών και η αύξηση του τομέα των ΤΠΕ έχουν εντείνει την ανάγκη για
περισσότερη τεχνογνωσία στις ΤΠΕ και τις μαλακές δεξιότητες. Το ποσοστό των χαμηλών ή
μη ψηφιακών δεξιοτήτων είναι μεγαλύτερο στην Ελλάδα από ό, τι στη Γερμανία. Στην Ελλάδα
το 65% έχει χαμηλές ή περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες και στη Γερμανία αυτό είναι
περίπου 25%. Καμία από τις δύο χώρες δεν διαθέτει επαρκώς εξειδικευμένο εργατικό
δυναμικό στον τομέα του Ξενοδοχείου και της Εστίασης για να καλύψει τις ανάγκες των
πελατών σύμφωνα με τις νέες τάσεις του τομέα. Όσον αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,
οι δεξιότητες των εργαζομένων και στις δύο χώρες έχουν περιορίσει τον πιθανό κύκλο
εργασιών, καθώς στην Ελλάδα μόνο το 8% των ΜΜΕ πωλούν ηλεκτρονικά και στη Γερμανία
το ποσοστό αυτό είναι περίπου 22%54,πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ, αλλά μπορεί επίσης να
αυξηθεί στο προσεχές μέλλον.
Στο πλαίσιο αυτό, η έλλειψη δεξιοτήτων και στις δύο χώρες έχει εντείνει την ανάγκη για
περισσότερη κατάρτιση στον τομέα του Ξενοδοχείου και της Εστίασης. Προκειμένου να
προσδιορίσουμε με ολοκληρωμένο τρόπο το χάσμα των ικανοτήτων μεταξύ του
Ευρωπαϊκού πλαισίου και του ειδικού πλαισίου της χώρας, δημιουργήσαμε τον ακόλουθο
πίνακα που απεικονίζει όλες τις δεξιότητες που πρέπει να βελτιωθούν στον τομέα του
Ξενοδοχείου και της Εστίασης, σύμφωνα με τηνέρευνα γραφείου.
Οι εργαζόμενοι στον τομέα του Ξενοδοχείου και της Εστίασηςδεν διαθέτουν τα κατάλληλα
προσόντα για τις ΤΠΕ και οι περιορισμένες μαλακές δεξιότητές τους εμποδίζουν την
ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις προκλήσεις στο εργασιακό τους
περιβάλλον. Οι δεξιότητες που έχουν επισημανθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασίζονται στον
τομέα των ΤΠΕ και στις μαλακές δεξιότητες. Όπως αναφέρθηκε σε αυτήν την έρευνα, οι
εργαζόμενοι στον τομέα των Ξενοδοχείων και Εστίασης θα πρέπει να βελτιώσουν τις
ικανότητές τους στις προαναφερθείσες σκληρές και μαλακές δεξιότητες.
Συγκεκριμένα, το χάσμα των ικανοτήτων στην Ελλάδα περιλαμβάνει συγκεκριμένα
εργαλεία που θα μπορούσαν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των αναγκών των τομέων
και των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Τα εργαλεία που σχετίζονται με τις ΤΠΕ, όπως τα
Social Media, η χρήση του Word και του Excel θα διευκολύνουν τις καθημερινές τους
δραστηριότητες στον τομέα του Ξενοδοχείου και τηςΕστίασης, καθώς θεωρούνται
περισσότερο από απαραίτητες σε ένα ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον. Εκτός από τον τομέα
των ΤΠΕ, για τους εργαζόμενους που εργάζονται στην Ελλάδα το χάσμα της διαπολιτισμικής
επικοινωνίας αναμένεται να επιδεινώσει την αποτελεσματικότητά τους για την κάλυψη των
διεθνών τουριστικών αναγκών.
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ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή, ΔείκτηςΨηφιακήςΟικονομίαςκαιΚοινωνίας 2017, για περισσότερες
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Όσον αφορά τη Γερμανία, το χάσμα των ικανοτήτων θα μπορούσε να εξαλειφθεί με έναν
ευκολότερο τρόπο από ό, τι στην Ελλάδα, δεδομένου ότι η πρώτη βρίσκεται σε καλύτερη
θέση από την τελευταία στη γνώση των ΤΠΕ. Ωστόσο, καταγράφηκε επίσης περίπου το ίδιο
χάσμα στις δεξιότητες, καθώς οι δεξιότητες ΤΠΕ και οι επικοινωνιακές δεξιότητες θεωρούνται
σημαντικές για τους εργαζομένους.
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5 Επαγγελματικά Προφίλ στον Τουριστικό Τομέα για την
Ελλάδα και Γερμανία
5.1

Το σκεπτικό των Επαγγελματικών Προφίλ

Τα επαγγελματικά προσόντα και οι απαιτήσεις εργασίας εξηγούν τις βασικές έννοιες της
εργασίας και του επαγγέλματος. Ένα επαγγελματικό προφίλ55 περιλαμβάνει τα κατάλληλα
χαρακτηριστικά και πληροφορίες σχετικά με μια δεδομένη εργασία. Το επίπεδο
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο τομέας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, εμπλέκονται
στην περιγραφή του επαγγελματικού προφίλ για κάθε θέση εργασίας. Κύριος στόχος των
επαγγελματικών προφίλ είναι η ανάλυση και η καταγραφή του περιεχομένου του
επαγγέλματος καθώς και οι τρόποι απόκτησης των απαιτούμενων προσόντων για την
άσκηση κάθε επαγγέλματος.
Κάθε επάγγελμα συνοδεύεται επίσης από ένα επαγγελματικό προφίλ, το οποίο παρέχει μια
σειρά χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με αυτό. Τα προφίλ εξηγούν το επάγγελμα μέσω
μιας περιγραφής, μιας επεξηγηματικής σημείωσης και ενός ορισμού. Επιπλέον, τα προφίλ
περιλαμβάνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θεωρούν οι
εμπειρογνώμονες ως συναφείς από ορολογική άποψη για το εν λόγω επάγγελμα σε
ευρωπαϊκή κλίμακα.
Στο πλαίσιο αυτό, η ταξινόμηση56 ESCO (Ευρωπαϊκές Δεξιότητες, Ικανότητες, Προσόντα και
Επαγγέλματα) προσδιορίζει και κατηγοριοποιεί τις σχετικές δεξιότητες ικανότητες,
προσόντα και επαγγέλματα που είναι κατάλληλες για την Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, την
εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Η περιγραφή του επαγγελματικού προφίλ είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της
επικοινωνίας μεταξύ της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και των αναγκών και των
προκλήσεων στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Επίσης, έχοντας καθορίσει τις δεξιότητες που
είναι σημαντικές για μια εργασία, διευκολύνεται η γεωγραφική και επαγγελματική
κινητικότητα στην Ευρώπη.
Οι τρεις κύριοι αλληλοσυνδεόμενοι πυλώνες για την περιγραφή ενός επαγγελματικού
προφίλ είναι οι εξής:




Επαγγέλματα
Δεξιότητες
Προσόντα
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Cedefop, Ποσοτικοποιώντας τις ανάγκες δεξιοτήτων στην Ευρώπη, για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλώ δείτεhttp://www.cedefop.europa.eu/files/5530_en.pdf
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ΕυρωπαϊκέςΔεξιότητες/Ικανότητες,
Προσόντακαι
Επαγγέλματα,γιαπερισσότερεςπληροφορίεςπαρακαλώδείτεhttps://ec.europa.eu/esco/portal
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Επίσης, αξίζει να αναφερθεί η διαφορά μεταξύ της έννοιας του επαγγέλματος και της
εργασίας. Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο57ESCO, η κύρια διαφορά βασίζεται στον ορισμό τους ως
εξής:



Το επάγγελμα είναι ένα σύνολο θέσεων εργασίας των οποίων τα κύρια καθήκοντα
και εργασίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ομοιότητας
Η εργασία είναι ένα σύνολο εργασιών και καθηκόντων που εκτελούνται ή πρόκειται
να εκτελεστούν από ένα άτομο για έναν συγκεκριμένο εργοδότη,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης.

Επιπλέον, έχει μεγάλη σημασία στο πλαίσιο αυτό το πρότυπο ISO / IEC 17024 σχετικά με την
εναρμόνιση των διαφόρων διαδικασιών που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο για
την πιστοποίηση της επάρκειας του προσωπικού σε διάφορες ενασχολήσεις ή
επαγγέλματα. ΤοISO / IEC 1702458σχεδιάστηκε για να εναρμονίσει τη διαδικασία
πιστοποίησης του προσωπικού παγκοσμίως και οι δραστηριότητές του θα μπορούσαν να
περιγραφούν ως εξής:


Καθορίζει τι είναι αυτό που εξετάζεις (οι ικανότητες)



Γνώση, δεξιότητες και προσωπικά γνωρίσματα



Η εξέταση πρέπει να είναι ανεξάρτητη



Η εξέταση πρέπει να είναι έγκυρη δοκιμασία επάρκειας

Το ενημερωμένο πρότυπο ISO / IEC 17024: 2012 βοηθά τους οργανισμούς που πιστοποιούν
άτομα σε διάφορεςενασχολήσεις και επαγγέλματα προστατεύοντας την ακεραιότητα και
εξασφαλίζοντας την εγκυρότητα των μεμονωμένων προγραμμάτων πιστοποίησης.

5.2 Επαγγελματικά
Προφίλ
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
σχετιζόμενα με τους Τομείς Φιλοξενίας και Εστίασης για την
Ελλάδα
Στην Ελλάδα ο υπεύθυνος οργανισμός για τα Επαγγελματικά Προφίλ είναι ο Εθνικός
Οργανισμός Πιστοποίησης Δεξιοτήτων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο οποίος σε
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους αναπτύσσει και πιστοποιεί τα Επαγγελματικά
Προφίλ. Ο αριθμός των Επαγγελματικών Προφίλ στην Ελλάδα ανέρχεται σε 204, ενώ 10 είναι
σχετικά με τον Τομέα Φιλοξενίας και Εστίασης.
Ο τομέας της Φιλοξενίας και της Εστίασης είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες στην
αγορά εργασίας της Ελλάδας, τόσο οι άμεσες όσο και οι έμμεσες θέσεις εργασίας που
σχετίζονται με τον τουρισμό θα έχουν ξεπεράσει σχεδόν τις 1.266.000 μέχρι το 2028. Για το
λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να εντοπιστούν τα πιο σημαντικά για τον τομέα αυτό
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ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή, Εγχειρίδιο ESCO, ΕυρωπαϊκέςΔεξιότητες, Ικανότητες, Προσόντα και
Επαγγέλματα, παρακαλώδείτεhttps://ec.europa.eu/esco/portal/document/en/0a89839c-098d-4e34846c-54cbd5684d24
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Επαγγελματικά Προφίλ για να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη εξατομικευμένων
Προγραμμάτων Σπουδών.
Όσον αφορά τη σχετική Υπουργική Πράξη, το Επαγγελματικό Προφίλ στην Ελλάδα έχει
ταξινομηθεί σε 4 μονάδες, ως εξής:59





Τίτλος και Ορισμός του Επαγγέλματος
Επαγγελματική Ανάλυση
Γνώση, Δεξιότητες και Προσόντα
Προτεινόμενη δράση για απόκτηση δεξιοτήτων

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Δεξιοτήτων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού, τα πιο συναφή Επαγγελματικά Προφίλ στην Ελλάδα είναι τα
ακόλουθα:60










5.2.1

Ταξιδιωτικοί Πράκτορες
Μάγειρας
Μπάρμαν
Μπαρίστα
Οικονόμος
Σερβιτόρος
Διοικητικός υπάλληλος τουριστικών επιχειρήσεων
Υπάλληλος Γραφείου
Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου
Τουριστικός Διασκεδαστής

Τα επαγγελματικά προφίλ στον τομέα του τουρισμού στην
Ελλάδα

Η χαρτογράφηση των επαγγελματικών προφίλ που σχετίζονται με τον κλάδο Φιλοξενίας
&Εστίασης στην Ελλάδα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός
προσαρμοσμένου Προγράμματος Σπουδών. Ο προσδιορισμός της περιγραφής τους και οι
απαιτήσεις δεξιοτήτων για κάθε Επαγγελματικό Προφίλ θα είναι ο πυρήνας αυτής της
υπομονάδας.
Ταξιδιωτικοί Πράκτορες
Ο ταξιδιωτικός πράκτορας ορίζεται ως επαγγελματίας που σχεδιάζει, οργανώνει, προωθεί
και αξιολογεί τα πακέτα μετά την πώληση, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών
ταξιδιών. Η πλειοψηφία των ελληνικών ταξιδιωτικών γραφείων απασχολεί μεταξύ 6 και 15
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Εφημερίδα
της
Κυβέρνησης
(ΦΕΚ),
γιαπερισσότερεςπληροφορίεςπαρακαλώδείτεhttps://www.eoppep.gr/images/EP/PistopoiisiPerigram
maton.pdf
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εργαζόμενους. Αντίθετα, το ποσοστό των επιχειρήσεων στον Τομέα που απασχολούν πάνω
από 30 εργαζομένους είναι εξαιρετικά μικρό.
Τα καθήκοντά του συνήθως συμπεριλαμβάνουν:






• Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη διαθεσιμότητα, το κόστος και την άνεση των
διαφόρων τρόπων μεταφοράς και διαμονής
Δημιουργεί και επιβεβαιώνει κρατήσεις για μεταφορά και διαμονή
Η οργάνωση ολοκληρωμένων ομαδικών εκδρομών για επαγγελματικούς ή
τουριστικούς σκοπούς και υποστήριξη για πώληση σε ομάδες ατόμων ή ατόμων
Άσκηση συναφών δραστηριοτήτων
Επιβλέπει και να συντονίζει τους ανθρώπους που συμμετέχουν στα καθήκοντα αυτά

Σύμφωνα με το επαγγελματικό προφίλ του Ταξιδιωτικού Πράκτορα, το οποίο
περιγράφεταιλεπτομερώς στο Εθνικό Κέντρο Διαπίστευσης Παρόχων Δια Βίου Μάθησης
(ΕΚΕΠΙΣ)61, οι καταλληλότερες Δεξιότητες, Ικανότητες και Γνώσεις για τον Τουριστικό
Πράκτορα είναι οι εξής:

Επάγγελμα

Ταξιδιωτικός Πράκτορας

Δεξιότητες

Ικανότητες

Γνώση

Επικοινωνία

Χρήση Διαδικτύου

Διαπραγματεύσεις

Προφορική Κατανόηση
Κατηγοριοποίηση
πληροφοριών

Συντονισμός

Διαχείριση Χρόνου

Χρήση Λογισμικού

Μαθηματικά

Συνθετική Σκέψη

Τουριστική διαφήμιση

Κριτική Σκέψη

Γραπτή Κατανόηση

Λήψη Αποφάσεων

Κατανόηση Ανάγνωσης

Τουριστικό marketing
Διαχείριση Παραπόνων
Πελατών

Ψηφιακές Δεξιότητες

Μάγειρας
Μάγειρας είναι ο επαγγελματίας που γνωρίζει μαγειρεία και αρτοσκευάσματα και εργάζεται
στην κουζίνα της μονάδας τροφίμων, φροντίζει και οργανώνει τη λειτουργία της κουζίνας,
προετοιμάζει και προσφέρει τρόφιμα για μικρές και μεγάλες ομάδες ανθρώπων σύμφωνα
με τα προδιαγραφόμενα πρότυπα ποιότητας τροφίμων και τα επίπεδα της
προγραμματισμένης υγιεινής. Αυτή η κουζίνα μπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική.
Στο πλαίσιο αυτό, τα κύρια καθήκοντα και οι ευθύνες του Μάγειρα είναι τα ακόλουθα:





Η προετοιμασία και παρουσίαση των πιάτων κάθε είδους και ποικιλίας με βάση τις
συνταγές που προετοιμάζονται από αυτόν
Ποιοτικός έλεγχος, συντήρηση και χρήση πρώτων υλών και πιάτων
Τη διανομή, τον τεμαχισμό των πρώτων υλών, την προετοιμασία τους και τη χρήση
τους για την προετοιμασία και παρουσίαση του πιάτου.
Η σύνθεση του μενού με βάση τους κανόνες της αγοράς και τους κανόνες της
γαστρονομίας.
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Η οργάνωση και η διοίκηση της κουζίνας

Σύμφωνα με έρευνα62 του 2014, οι Μάγειροι στην Ελλάδα μέχρι το 2020 θα έχουν αυξηθεί
περίπου κατά 40,5%, περισσότερους από 50.626 επαγγελματίες. Για το λόγο αυτό,
απαιτούνται νέες δεξιότητες για το Επαγγελματικό Προφίλ του Cook, προκειμένου να
εναρμονιστούν στο νέο περιβάλλον έως το 2020.
ΟικαταλληλότερεςΔεξιότητες, ΙκανότητεςκαιΓνώσεις για τον Μάγειρα63 είναι οι ακόλουθες:
Επάγγελμα

Μάγειρας

Δεξιότητες

Ικανότητες

Οργάνωση

Απομνημόνευση

Γνώση
Δεξιότητες Προσωπικού
Υπολογιστή

Τεχνικές Ανθρωπίνων Πόρων

Μυρωδιά

Επίβλεψη Προσωπικού

Επικοινωνία

Γεύση

Διαχείριση Χρόνου

Λήψη Αποφάσεων

Ξένη Γλώσσα

Διαχείριση Χρόνου

Χρήση Διαδικτύου

Μπάρμαν
Ένα άλλο σημαντικό επαγγελματικό προφίλ για τον τομέα της Φιλοξενίας και της Εστίασης
είναι ο ρόλος του Μπάρμαν.






Ετοιμάζει την περιοχή του μπαρ για να σερβίρει ποτά και έτοιμα γεύματα
Καλωσορίζει τους πελάτες στο μπαρ και εφαρμόζει διαδικασίες προετοιμασίας της
υπηρεσίας
Επικοινωνεί με τους πελάτες και διαχειρίζεται τα παράπονά του
Παράγει και προσφέρει ποτά χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και
εφαρμόζοντας τους καθιερωμένους κανόνες δεοντολογίας
Εξασφαλίζει την προμήθεια πρώτων υλών από την αποθήκη

Το επάγγελμα του Μπάρμαν στον τομέα της Φιλοξενίας και Εστίασης έχει μια ιδιαίτερη
δυναμική και η σημασία του στην οικονομική ανάπτυξη έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως. Αυτό
είναι ακόμη πιο σημαντικό σε χώρες όπως η Ελλάδα64, που ο τουρισμός είναι ο πιο δυναμικός
τομέας της οικονομίας και ο πιο ελπιδοφόρος για το μέλλον.
ΟικαταλληλότερεςΔεξιότητες, ΙκανότητεςκαιΓνώσεις για τον Μπάρμαν65 είναι οι
ακόλουθες:
Επάγγελμα

Δεξιότητες

Ικανότητες

Γνώση

Λήψη Αποφάσεων

Αυτοέλεγχος

Ξένη Γλώσσα
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Edujob.gr,
ΠόσοιΜάγειρεςθααπασχολούνταιστηνΕλληνική
Οικονομία
το
2020,
γιαπερισσότερεςπληροφορίεςπαρακαλώδείτε, http://edujob.gr/prooptikes-epaggelmatwn/mageiresapascholisi--ellhnikh-oikonomia-ews-to-2020
63
ΕΟΠΠΕΠ,
Πιστοποιημένο
Επαγγελματικό
Προφίλ,
Λειτουργός
Μαγειρικής,
γιαπερισσότερεςπληροφορίεςπαρακαλώδείτεhttps://www.eoppep.gr/images/EP/EP72.pdf
64
ΕΟΠΠΕΠ, Occupational Profiles, for more information please see https://bit.ly/2Cz3DYA
65
EOPPEP, Certified Occupational Profile, Barman, for more information please see
https://www.eoppep.gr/images/EP/EP127.pdf
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Μπάρμαν

Επικοινωνία

Γεύση

Διαχείριση Χρόνου

Μυρωδιά

Πρωτοβουλία

Συγκέντρωση

Διακριτικότητα

Ευχέρεια στην Προφορική
Επικοινωνία
Πωλήσεις
Δεξιότητες Προσωπικού
Υπολογιστή
Χρήση μηχανών
ηλεκτρονικής παραγγελίας

Μπαρίστα
Ένα από τα σημαντικότερα επαγγέλματα στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης είναι το
επάγγελμα του Μπαρίστα. Ο κύριος σκοπός του Μπαρίστα είναι να προετοιμάσει τον
μπουφέ σε εστιατόρια και καφέ (καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία, κλαμπ, οργανισμούς κλπ.),
Να προετοιμάσει την παραγγελία που έλαβε ο σερβιτόρος σύμφωνα με τους κανόνες
γαστρονομίας και υγιεινής και ασφάλειας να ικανοποιήσει τον πελάτη ώστε να γίνει
κανονικός πελάτης.

Οι κύριες αρμοδιότητες του Μπαρίστα είναι οι ακόλουθες :




Γνώση βασικών χαρακτηριστικών μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, κυρίως
ποτών, χυμών, ζεστών και κρύων σνακ και μερικών γλυκών (βάφλες, κρέπες κλπ)
Προετοιμασία αναψυκτικών και μερικών ποτών (μπύρες, αλκοολούχα κοκτέιλ
συσκευασμένα, ενεργειακά ποτά)
Συνεργασία με το τμήμα της κουζίνας για τη φροντίδα του μπουφέ πρωινού
Επάγγελμα

Δεξιότητες

Ικανότητες

Γνώση

Λήψη Αποφάσεων

Αυτοέλεγχος

Ξένη Γλώσσα
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Μπάρμαν

Επικοινωνία

Γεύση

Διαχείριση Χρόνου

Μυρωδιά

Πρωτοβουλία

Συγκέντρωση

Διακριτικότητα

Ευχέρεια στην Προφορική
Επικοινωνία
Πωλήσεις
Δεξιότητες Προσωπικού
Υπολογιστή
Χρήση μηχανών
ηλεκτρονικής παραγγελίας

Οικονόμος
Οικονόμος είναι ο εργαζόμενος - σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αστικά
κέντρα, σε μέρη θερινών διακοπών, σε λουτρά και σε αρχαιολογικούς χώρους σε όλη τη
χώρα, με τη μορφή ξενοδοχείου, επιπλωμένων διαμερισμάτων, τουριστικών θερέτρων
(μπανγκαλόου), μοτέλ για τουριστικό περίπτερο και τουριστικό θέρετρο και κέντρο
κατασκήνωσης.
Οι κύριες αρμοδιότητες του Οικονόμου είναι οι εξής:


Καθαρισμός και διευθέτηση των δωματίων ενός ξενοδοχείου, προσφέροντας στους
πελάτες μια άνετη διαμονή σε ένα καθαρό, υγιεινό, άνετο και ήσυχο περιβάλλον

Ο τουριστικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το επάγγελμα του Οικονόμου, είναι ιδιαίτερα
δυναμικός, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου ο τουρισμός είναι ο πιο δυναμικός τομέας
της οικονομίας και ο πιο ελπιδοφόρος για το μέλλον.
ΟικαταλληλότερεςΔεξιότητες, ΙκανότητεςκαιΓνώσεις για τον Οικονόμο66 είναι οι
ακόλουθες:
Επάγγελμα

Οικονόμος

Δεξιότητες

Ικανότητες

Γνώση

Επικοινωνία

Διακριτικότητα

Ξένη Γλώσσα

Διαχείριση Χρόνου

Παρατηρητικότητα

Αρχές Υποστήριξης Πελατών
Επαγγελματική Ηθική

Σερβιτόρος
Ο σερβιτόρος είναι ο επαγγελματίας, ο οποίος γνωρίζει τους κανόνες του εστιατορίου, της
γαστρονομίας και της οινοποίησης και σερβίρει φαγητό και ποτά στους πελάτες
(ξενοδοχεία, εστιατόρια, εστίαση, αναψυκτικά, κλαμπ, καφετέριες κλπ.).

66

ΕΟΠΠΕΠ,
Πιστοποιημένο
Επαγγελματικό
Προφίλ,
Οικονόμος,
γιαπερισσότερεςπληροφορίεςπαρακαλώδείτεhttps://www.eoppep.gr/images/EP/EP127.pdf
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Ο κύριος σκοπός του επαγγέλματος του σερβιτόρου είναι να οργανώσει την προετοιμασία
του εστιατορίου και του χώρου αναψυχής για την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών για
την προσφοράστους πελάτεςτροφίμων και ποτών, δημιουργώντας ένα φιλικό περιβάλλον
για να τους ενθαρρύνει να γίνουν τακτικοί επισκέπτες και τέλος να πραγματοποιεί
τιςδιαδικασίες συλλογής λογαριασμών και συμμετέχει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών
κλεισίματος του χώρου εστιατορίου και αναψυχής.
Λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή του κλάδου Φιλοξενίας και Εστίασης στην Ελληνική
Οικονομία, το επάγγελμα του σερβιτόρου είναι ένα από τα πιο σημαντικά σε αυτόν τον
τομέα δεδομένου ότι βρίσκεται στον πυρήνα της επιχείρησης.
ΟικαταλληλότερεςΔεξιότητες, ΙκανότητεςκαιΓνώσεις για τον Σερβιτόρο67 είναι οι
ακόλουθες:
Επάγγελμα

Σερβιτόρος

Δεξιότητες
Λήψη Αποφάσεων

Ικανότητες
Χρήση ηλεκτρονικών
μηχανών

Επικοινωνία

Συγκέντρωση

Διαχείριση Χρόνου

Ευγένεια

Γνώση
Ξένη Γλώσσα
Ευχέρεια στην
Προφορική Επικοινωνία
Μαθηματικά
Δεξιότητες στους
Προσωπικούς
Υπολογιστές

Διοικητικός Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

67

ΕΟΠΠΕΠ,
Πιστοποιημένο
Επαγγελματικό
Προφίλ,
Σερβιτόρος,
γιαπερισσότερεςπληροφορίεςπαρακαλώδείτεhttps://www.eoppep.gr/images/EP/EP_31.pdf
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Ο Διοικητικός Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι ο εργαζόμενος που διαθέτει τις
απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την παροχή υποστηρικτικών
διοικητικών εργασιών στον διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης /
οργανισμού που εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον σχεδιασμό, την
οργάνωση, τη διαχείριση και τον έλεγχο.
Οικύριες αρμοδιότητες του ΔιοικητικούΥπαλλήλουΤουριστικών Επιχειρήσεωνείναι οι
ακόλουθες:






Υποστήριξη διαχείρισης για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης
Υποστήριξη της εφαρμογής επιστημονικών και διοικητικών μεθόδων και πρακτικών
στην παραγωγή, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων
Υποστήριξη του οικονομικού σχεδιασμού και της οικονομικής δραστηριότητας της
τουριστικής επιχείρησης
Υποστήριξη της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της τουριστικής επιχείρησης
Γνώση των σύγχρονων εφαρμογών πληροφορικής στον τουρισμό, γενικά

ΟικαταλληλότερεςΔεξιότητες, ΙκανότητεςκαιΓνώσεις για τον Διοικητικό Υπάλληλο
Τουριστικών Επιχειρήσεων68είναι οι ακόλουθες:
Επάγγελμα

Διοικητικός Υπάλληλος
Τουριστικών
Επιχειρήσεων

Δεξιότητες

Γνώση

Κριτική Σκέψη
Επικοινωνία
Συντονισμός

Ικανότητες
Τακτοποίηση
πληροφοριών
Διαχείριση Χρόνου
Μαθηματικά

Οργάνωση

Επιλεκτική προσοχή

Χρήση Λογισμικού
Τουριστικό marketing
Πωλήσεις
Βασικές Αρχές
Επικοινωνίας

Ξένη Γλώσσα
Υπολογιστές
Χρήση Διαδικτύου

Υπάλληλος Γραφείου
Στην ελληνική αγορά εργασίας, ο όρος υπάλληλος γραφείου αναφέρεται σε μια πολύ ευρεία
κατηγορία εργαζομένων με διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα, γνώση, δεξιότητες,
ικανότητες, καθήκοντα και εργασιακές ευθύνες λόγω των σημαντικών κενών στη ρύθμιση
των επαγγελμάτων στη χώρα (είτε αφορά συμφωνίες νομοθετικού πλαισίου ή συλλογικές
συμβάσεις).
Τα ακόλουθα δύο επίπεδα επαγγελματικής ιεραρχίας έχουν επιλεγεί στο Επαγγελματικό
Προφίλ:



68

Υπάλληλος Γραφείου
Γραμματέας Διοίκησης

ΕΟΠΠΕΠ, Πιστοποιημένο Επαγγελματικό
Επιχειρήσεων,
https://www.eoppep.gr/images/EP/EP_26.pdf

Προφίλ, Διοικητικός Υπάλληλος Τουριστικών
γιαπερισσότερεςπληροφορίεςπαρακαλώδείτε
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ΟικαταλληλότερεςΔεξιότητες, ΙκανότητεςκαιΓνώσεις για τον Υπάλληλο Γραφείου69είναι οι
ακόλουθες:
Επάγγελμα

Υπάλληλος Γραφείου

Δεξιότητες
Χρήση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου
Διαχείριση Χρόνου
Οργάνωση
Ομαδική εργασία
Αποδοτική χρήση του
Office

Ικανότητες

Γνώση

Οργάνωση πληροφοριών

Ψηφιακές Δεξιότητες
Αγγλική Γλώσσα
Αρχειοθέτηση
Αρχές Επικοινωνίας
Επαγγελματική Ηθική

Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου
Ο Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την αποτελεσματική
λειτουργία των υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας σύμφωνα με τους κανονισμούς, την
πολιτική και τις διαδικασίες που ισχύουν για τις εγκαταστάσεις διαμονής και φιλοξενίας
καθώς και το σύστημα ποιότητας που σχεδιάζεται για να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες
του πελάτη.

Στο πλαίσιο της φιλοξενίας και της επικοινωνίας με τον πελάτη, ο Υπάλληλος Υποδοχής
Ξενοδοχείου θα κάνει την απαραίτητη ρύθμιση για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του
πελάτη.
ΟικύριεςαρμοδιότητεςτουΥπαλλήλουΥποδοχήςΞενοδοχείουείναιοιακόλουθες:

69

ΕΟΠΠΕΠ,
Πιστοποιημένο
Επαγγελματικό
Προφίλ,
Υπάλληλος
Γραφείου,
γιαπερισσότερεςπληροφορίεςπαρακαλώδείτε https://www.eoppep.gr/images/EP/EP_50.pdf
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Ενέργειες συντονισμού και διαχείρισης σχετικά με την τιμολόγηση
Επίβλεψη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
Παρακολούθηση του αρχείου του πελάτη
Εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής
Συμμετοχή στις προωθητικές ενέργειες

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 4.5.1 "Ελλάδα: Η τρέχουσα κατάσταση στον τομέα των
Ταξιδιών και της Εστίασης" στην Ελλάδα υπάρχουν 9.730 ξενοδοχεία και ο τομέας του
Τουρισμού αναμένεται να ευδοκιμήσει τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, το επάγγελμα
του Υπαλλήλου Υποδοχής Ξενοδοχείου θα έχει μεγάλη σημασία και απαιτείται βελτίωση των
δεξιοτήτων προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σύμφωνα με τις νέες τάσεις.
ΟικαταλληλότερεςΔεξιότητες, ΙκανότητεςκαιΓνώσεις
Ξενοδοχείου70είναι οι ακόλουθες:
Επάγγελμα

Υπάλληλος Υποδοχής
Ξενοδοχείου

για

τονΥπάλληλο

Υποδοχής

Δεξιότητες

Ικανότητες

Γνώση

Επικοινωνία
Κριτική Σκέψη

Γραπτή Κατανόηση
Κατανόηση Ανάγνωσης

Ξένη Γλώσσα
Χρήση Υπολογιστή

Διαχείριση Χρόνου
Οργάνωση

Επαγωγικός Συλλογισμός
Χρόνος Αντίδρασης
Αναγνώριση
Προβλήματος

Ψυχολογία Πελάτη
Προστασία Δεδομένων

Ομαδική Εργασία

Διαδικασίες Πωλήσεων

Τουριστικός Διασκεδαστής
Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Τουριστικού Διασκεδαστή αναφέρονται στην
προετοιμασία, την οργάνωση, την ψυχαγωγία και την υλοποίηση, υπό λογική και
οικονομική διαχείριση, ψυχαγωγικών, καλλιτεχνικών, παιδαγωγικών και αθλητικών
δραστηριοτήτων που αφορούν σε τουρίστες οποιασδήποτε προέλευσης ή ηλικιακής
ομάδας και πραγματοποιούνται σε ξενοδοχεία ή άλλου είδους διαμονή και σε περιοχές
ποικίλου ενδιαφέροντος για ταξίδια.
Συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες τουΤουριστικών Διασκεδαστών71είναι οι
ακόλουθες:




Φροντίδα για την αναψυχή των τουριστών, ψυχική και σωματική χαλάρωση κατά τη
διάρκεια των διακοπών
Οργάνωση χορευτικών, θεατρικών και αθλητικών εκδηλώσεων, εορταστικών
βραδιών, παραστάσεων με ζογκλερικά, παιχνιδιών, ζωγραφικής και γλυπτικής από
πηλό, ψυχαγωγίας για βρέφη και παιδιά
Οργάνωση και υλοποίηση τουριστικών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς
και εξειδικευμένες δραστηριότητες (συνέδρια, εκθέσεις κλπ)

70

ΕΟΠΠΕΠ, Πιστοποιημένο Επαγγελματικό Προφίλ, Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου,
γιαπερισσότερεςπληροφορίεςπαρακαλώδείτε https://www.eoppep.gr/images/EP/EP_52.pdf
71
ΕΟΠΠΕΠ,
Πιστοποιημένο
Επαγγελματικό
Προφίλ,
Τουριστικός
Διασκεδαστής,
γιαπερισσότερεςπληροφορίεςπαρακαλώδείτε https://www.eoppep.gr/images/EP/EP130.pdf
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Προσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μια συγκεκριμένη κατηγορία
τουριστών με ειδικές ανάγκες (παιδιά, νέοι, ενήλικες, ηλικιωμένοι)

Ο τομέας αναπτύσσεται δυναμικά, ενώ οι νέες ανάγκες και οι τάσεις στον τομέα του
οργανωμένου διεθνούς τουρισμού για την παροχή στοχοθετημένων υπηρεσιών ψυχαγωγίας
για τους τουρίστες έχουν οδηγήσει σε αύξηση του ενδιαφέροντος των ξενοδοχείων για την
απασχόληση νέων ειδικοτήτων όπως οι Τουριστικοί Διασκεδαστές.

ΟικαταλληλότερεςΔεξιότητες, ΙκανότητεςκαιΓνώσεις για τονΤουριστικό Διασκεδαστή72
είναι οι ακόλουθες:
Επάγγελμα

Τουριστικός
Διασκεδαστής

Δεξιότητες

Ικανότητες

Διαχείριση Χρόνου
Ευχέρεια στην
Επικοινωνία

Δημιουργική Σκέψη

Γνώση
Βασική Γνώση
Πληροφορικής

Ακρίβεια

Αγγλική Γλώσσα

Χρήση Υπολογιστή
Συντονισμός
Οργάνωση

Παρατηρητικότητα
Προφορικές Δεξιότητες
Αντιληπτική Ικανότητα

Επιπλέον Ξένη Γλώσσα
Αρχές Επικοινωνίας
Χρήση Λογισμικού

5.3 Σχετικά με τον Τουριστικό Τομέα Επαγγελματικά Προφίλ στη
Γερμανία
Στη Γερμανία, η πορεία των σπουδαστών που αποκτούν επίσημη βεβαίωση σε ένα από τα
15 επαγγελματικά προφίλ που σχετίζονται με τον τουρισμό ρυθμίζεται από δύο νομικά
πλαίσια, ένα για την επαγγελματική κατάρτιση της ΕΕΚ και το άλλο για τη συμπληρωματική
ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Επομένως, η νομική βάση για όλα τα επαγγελματικά
προσόντα είναι το Διάταγμα για την Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
(επιχείρηση) και το ψήφισμα της Μόνιμης Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας και
Πολιτιστικών Υποθέσεων των Ομόσπονδων Κρατών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας (σχολείο).
Η διδασκαλία των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για ένα
επάγγελμα βασίζεται στις τυπικές απαιτήσεις της εργασίας και των επιχειρηματικών
διαδικασιών και προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους για μια συγκεκριμένη δουλειά. Η
κατάρτιση παρέχεται σε μια επιχείρηση και και μερικώς σε επαγγελματική σχολή: Στην
εταιρεία, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν πρακτικές δεξιότητες σε ένα πραγματικό εργασιακό
72

ΕΟΠΠΕΠ,
Πιστοποιημένο
Επαγγελματικό
Προφίλ,
Τουριστικός
Διασκεδαστής,
γιαπερισσότερεςπληροφορίεςπαρακαλώδείτε https://www.eoppep.gr/images/EP/EP130.pdf
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περιβάλλον. Σε μία ή δύο μέρες την εβδομάδα, οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν
μερικώςσε επαγγελματική σχολή, όπου διδάσκονται γενικές και επαγγελματικές γνώσεις
σχετικά με την επαγγελματική τους κατάρτιση.
Υπάρχουν διάφοροι επίσημα αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης πιστοποιητικού. Η πιο
συνηθισμένη είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης που διενεργείται από τον
αρμόδιο φορέα μετά την ολοκλήρωση της διπλής εκπαίδευσης σε μια επιχείρηση και στην
επαγγελματική σχολή μερικώς. Άλλες επιλογές είναι να περάσουν την τελική εξέταση μετά
από επανεκπαίδευση σε αναγνωρισμένη επαγγελματική κατάρτιση ή με τη μορφή
εξωτερικής εξέτασης για εργαζόμενους χωρίς επίσημα επαγγελματικά προσόντα ή άτομα
που έχουν εκπαιδευτεί πλήρως σε επαγγελματικές σχολές ή σε άλλα ιδρύματα
επαγγελματικής κατάρτισης
Η τουριστική βιομηχανία προσφέρει μια σειρά από ενδιαφέροντα και ποικίλα επαγγέλματα
μαθητείας τόσο στον κλάδο της φιλοξενίας όσο και στον τομέα του τουρισμού. Στο επόμενο
μέρος θα παρουσιαστούν 15 επαγγελματικά τουριστικά προφίλ, τα οποία εμπεριέχονται ως
τουριστικά επαγγέλματα από την DIHK.73. Η περιγραφή παραπέμπει σε πληροφορίες σχετικά
με τα διαφορετικά προφίλ που δίνονται στα επίσημα Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά74της
BiBB.
ΝαυαγοσώστηςΚολυμβητικήςΔεξαμενής
Οι ναυαγοσώστες κολυμβητικών δεξαμενών χρησιμοποιούνται σε ιδιωτικές ή δημόσιες
εγκαταστάσεις κολύμβησης όπως εξωτερικές και εσωτερικές πισίνες, παραθαλάσσια και
παραλιακά θέρετρα, θέρετρα σπα και πισίνες αναψυχής. Ο αρμόδιος φορέας που χορηγεί το
πιστοποιητικό είναι ειδικός αρμόδιος φορέας για την επαγγελματική κατάρτιση στη δημόσια
διοίκηση.
Με αυτό το πιστοποιητικό οι σπουδαστές αποκτούν πρόσβαση στο επόμενο επίπεδο
εκπαίδευσης ως πιστοποιημένος κύριος τεχνίτης για εγκαταστάσεις κολύμβησης.
Οι κύριες δεξιότητες και ικανότητες που αποκτούν οι σπουδαστές, είναι:








Η επίβλεψηστις δραστηριότητες κολύμβησης και τους κολυμβητές, ιδιαίτερα σε
άμεση γειτνίαση με την περιοχή της πισίνας
Αναγνώριση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
Διάσωση των ανθρώπων από το νερό ή ενεργοποίηση μέτρων διάσωσης στο νερό
Διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών ατόμων που έχουν εμπλακεί σε περιστατικά,
π.χ. διεξάγοντας διαδικασίες ανάνηψης και πραγματοποιώντας πρώτες βοήθειες
Φροντίδα και συμβουλευτική στους κολυμβητές και οργάνωση αθλητικών και
ψυχαγωγικώνδιευθετήσεων
Προσφορά θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στην κολύμβηση
Διασφάλιση ότι ο τεχνικός εξοπλισμός της πισίνας λειτουργεί σωστά και έλεγχος των
διαδικασιών επεξεργασίας νερού
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Δείτε επίσης: https://www.dihk.de/branchen/tourismus/aus-undweiterbildung/ausbildung/service/ausbildungsberufe-im-tourismus
74
Δείτε επίσης: https://www.bibb.de/en/occupationsinfo.php/certificate_supplements/en
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Ενεργοποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση τεχνικών βλαβών και
λήψη μέτρων για τη διόρθωση τέτοιων βλαβών
Προσοχή και συντήρηση του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις κολύμβησης και
αναψυχής
Εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών και διοικητικών διατάξεων
Εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων που σχετίζονται με τη λειτουργία της πισίνας
και συμμετοχή σε εργασίες δημοσίων σχέσεων
Παρακολούθηση και συμμετοχή σε εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης
Διατήρηση της ασφάλειας των εργασιών κολύμβησης
Μέτρηση των φυσικών και χημικών τιμών.

Ειδικός στον τομέα των υπηρεσιών φιλοξενίας
Οι ειδικοί στον τομέα υπηρεσιών φιλοξενίας εργάζονται κυρίως σε ξενοδοχεία, εστιατόρια ή
καταλύματα με ύπνο και πρωινό. Ο φορέας που απονέμει το πιστοποιητικό είναι το
Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο.
Με αυτό το πιστοποιητικό οι σπουδαστές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο επόμενο
επίπεδο εκπαίδευσης ως ειδικοί στον κλάδο των υπηρεσιών φιλοξενίας, επαγγελματίας
εστίασης, ειδικός στην ξενοδοχειακή επιχείρηση, ειδικός εστιατορίου, master σεμπαρ,
master ξενοδοχείου και master εστιατορίου.
Οικύριεςδεξιότητεςκαιικανότητεςπουθααποκτήσουν οι σπουδαστές, είναι:










Ετοιμασία και σερβίρισμα απλών πιάτων, σερβίρισμα φαγητού και ποτών
Διανομή ποτών
Προετοιμασία εγχύσεων ποτών και ζεστών ροφημάτων
Στήσιμο δωματίων φιλοξενίας
Αποθήκευση αγαθών και έλεγχος αποθεμάτων
Διεξαγωγή διοικητικών εργασιών
Συμμετοχή σε εκστρατείες πωλήσεων
Αποδοχή κρατήσεων
Καλωσόρισμα και φροντίδα επισκεπτών

Ειδικός στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
ΟιΕιδικοί τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ασχολούνται κυρίως με ξενοδοχεία, εστιατόρια ή
καταλύματα με ύπνο και πρωινό. Καθώς αποκτούν επίσης γνώσεις σχετικά με τις βασικές
διαδικασίες ξενοδοχείων, είναι μερικές φορές υπεύθυνοι και για τα επιχειρησιακά
καθήκοντα στο εστιατόριο ή στην υπηρεσία δωματίου. Ο φορέας που απονέμει το
πιστοποιητικό είναι το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο.
Με αυτό το πιστοποιητικό οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο επόμενο
επίπεδο εκπαίδευσης σε μπαρ, masterσε ξενοδοχείο και masterεστιατορίου.
Οι κύριες δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτήσουν οι σπουδαστές, είναι:




Καλωσόρισμα και συμβουλευτικήστους επισκέπτες
Διεξαγωγή αλληλογραφίας με τους επισκέπτες
Υπολογισμός και προετοιμασία προσφορών
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Προετοιμασία λογαριασμών επισκεπτών
Χρησιμοποίηση τη ταμειακής μηχανής του ξενοδοχείου
Ανάπτυξη και διεξαγωγή εκστρατειών μάρκετινγκ
Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ
Έλεγχος και ετοιμασία δωματίων φιλοξενίας
Προετοιμασία ειδικών σχεδίων στελέχωσης για συγκεκριμένα τμήματα
Σερβίρισμα φαγητού και ποτών.

Υπάλληλος Ξενοδοχείου
Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου ασχολούνται κυρίως με διοικητικά καθήκοντα σε ξενοδοχεία.
Και πάλι ο φορέας που απονέμει το πιστοποιητικό είναι το Βιομηχανικό και Εμπορικό
Επιμελητήριο.
Με αυτό το πιστοποιητικό οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο επόμενο
επίπεδο εκπαίδευσης ως κύριος τεχνίτης στις ξενοδοχειακές υπηρεσίες και master του
εστιατορίου.

Οι κύριες δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτήσουν οι σπουδαστές, είναι:











Προετοιμασία τιμολογίων και πραγματοποίηση συναλλαγών πληρωμών
Αξιολόγηση βασικών επιχειρηματικών δεικτών
Διατήρηση στατιστικώνεπιχειρηματικών στοιχείων
Υπολογισμός κόστους και εσόδων
Υπολογισμός τιμών πώλησης
Διαχείριση διαδικασιών προμηθειών
Διεξαγωγή σχεδιασμού ανθρώπινου δυναμικού
Διαχείριση διαδικασιών στελέχωσης
Διενέργεια αλληλογραφίας
Συμβουλευτική επισκεπτών και εμπλοκή σε συζήτηση με τους επισκέπτες.
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Πράκτορας Τουρισμού και Ψυχαγωγίας
Οιπράκτορες ΤουρισμούκαιΨυχαγωγίαςεργάζονται σε τουριστικές και ψυχαγωγικές
εταιρείες. Σε αυτές περιλαμβάνονται περιφερειακοί και εθνικοί οργανισμοί τουρισμού και

αναψυχής, τοπικοί και περιφερειακοί οργανισμοί τουρισμούμεδιαφορετικές νομικές
μορφές, βιομηχανικές τουριστικές ομοσπονδίες, χώροι αναψυχής, πάρκα αναψυχής και
διακοπών, χώρους κατασκήνωσης, μαρίνες, εισερχόμενες εταιρείες, εταιρείες μεταφορών με
στόχο τον τουρισμό, άλλα ιδρύματα και φορείς εκμετάλλευσης που ασχολούνται με την
εμπορία τουριστικών αξιοθέατων καθώς και εταιρείες υγείας και οργανισμοίspaυγείας και
ομορφιάς. Ο φορέας που απονέμει το πιστοποιητικό είναι το Βιομηχανικό και Εμπορικό
Επιμελητήριο.
Το πιστοποιητικό παρέχει πρόσβαση στο επόμενο επίπεδο κατάρτισης για να γίνει
πιστοποιημένος ανώτερος υπάλληλος του τουρισμού, πιστοποιημένος ελεγκτής,
πιστοποιημένος λογιστικός διευθυντής ή πιστοποιημένος εξειδικευμένος εμπορικός
υπάλληλος για το μάρκετινγκ και ανθρώπινους πόρους.
Οι κύριες δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτήσουν οι σπουδαστές, είναι:



Ανάπτυξη, οργάνωση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού και
ψυχαγωγίας
Συντονισμός περιφερειακών και τοπικών τουριστικών προϊόντων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των πελατών
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Παρoχή συγκεκριμένων πληροφοριών για τις ομάδες-στόχους σχετικά με τις
τουριστικές υπηρεσίες και τα αξιοθέατα, συμπεριλαμβανομένης ξένης γλώσσας
Παροχή συμβουλών και φροντίδας πελατών, παροχή υπηρεσιών
Υποκίνηση εκστρατειών και διεξαγωγή εκδηλώσεων
Υποστήριξη στην ανάπτυξη και υλοποίηση μέτρων μάρκετινγκ
Συνεργασία με τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους
Υποστήριξη στην εμπορική διαχείριση και παρακολούθηση
Εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά
πρότυπα
Χρησιμοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιών
Βοήθεια στη διασφάλιση της λειτουργικότητας των τεχνικών μηχανημάτων και
εξοπλισμού.

Μάγειρας
Οι μάγειρες εργάζονται στη συναλλαγή ξενοδοχείων και εστιατορίων σε εγκαταστάσεις όπως
ξενοδοχεία, εστιατόρια και ξενώνες. Βρίσκουν επίσης απασχόληση σε κοινωνικούς φορείς
όπως νοσοκομεία και σπίτια ηλικιωμένων και στον βιομηχανικό τομέα σε κυλικεία. Ο φορέας
που απονέμει το πιστοποιητικό είναι το Β<ιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο.
Με αυτό το πιστοποιητικό οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν περαιτέρω
εκπαίδευση και κατάρτιση για να γίνουν master σεφ.
Οι κύριες δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτήσουν οι σπουδαστές, είναι:











Παρασκευή σε σούπες και σάλτσες
Προετοιμασία ψαριών, οστρακοειδών και καρκινοειδών
Προετοιμασία σε κρέας, εντόσθια, θηράματα και πουλερικά
Προετοιμασία σε λαχανικά, σαλάτες και παράπλευρα πιάτα
Προετοιμασία σε επιδόρπια, πιάτα αυγών και πιάτα από γαλακτοκομικά προϊόντα
Προετοιμασία σε ορεκτικά και κρύα και ζεστά πιάτα
Κατοχή δεξιοτήτωνβασικών επιχειρησιακών υπολογισμών
Προετοιμασία προτάσεων μενού και συμβουλευτική επισκεπτών
Κυριαρχία σε τεχνική εργασία και μαγειρικές διαδικασίες και εφαρμογή κανονισμών
υγιεινής
Λήψη δεόντως υπόψη της διατροφικής φυσιολογίας, των οικονομικών και
οικολογικών πτυχών.

Βοηθός διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας
Οι βοηθοί διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται για εταιρείες στον τομέα της
εναέριας κυκλοφορίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο φορέας που απονέμει το
πιστοποιητικό είναι επίσης το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο.
Το πιστοποιητικό παρέχει πρόσβαση στο επόμενο επίπεδο κατάρτισης για να γίνει
πιστοποιημένος ανώτερος υπάλληλος για τις μεταφορές φορτίων και την εφοδιαστική
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αλυσίδα, πιστοποιημένος ανώτερος υπάλληλος για τις μεταφορές επιβατών και την
κινητικότητα, πιστοποιημένος ανώτερος υπάλληλος του τουρισμού ή πιστοποιημένος από το
κράτος οικονομολόγος σε σχετικές ειδικότητες.
Οι κύριες δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτήσουν οι σπουδαστές, είναι:











Χρησιμοποίηση εργαλείων εμπορικής διαχείρισης και παρακολούθησης
Καθιέρωση σχέσεων με τους πελάτες και πώληση υπηρεσιών
Βοήθειαστην ανάπτυξη των εννοιών μάρκετινγκ και εφαρμογή μέτρων μάρκετινγκ
Υποστήριξη εδάφους για επιβάτες και αεροσκάφη
Συντονισμός διεργασιών διαχείρισης των αεροπορικών μεταφορών
Εφαρμογή διατάξεων για την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας
Οργάνωση διαδικασιών διαχείρισης προσωπικού
Υποστήριξη στις συμβασιακές ρυθμίσεις και διεξαγωγή διαδικασιών προμηθειών
Οργάνωση διεργασιών τερματικού σταθμού
Εξειδικευμένη χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Υπάλληλος υπηρεσιών στην εναέρια κυκλοφορία
Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών στην εναέρια κυκλοφορία εργάζονται για εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της εναέριας κυκλοφορίας. Ο φορέας που απονέμει το
πιστοποιητικό είναι το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο.
Το πιστοποιητικό παρέχει πρόσβαση στο επόμενο επίπεδο κατάρτισης για να γίνει
πιστοποιημένος ανώτερος υπάλληλος για τη μεταφορά εμπορευμάτων και εφοδιαστική
αλυσίδα, πιστοποιημένος ανώτερος υπάλληλος για τις μεταφορές και την κινητικότητα των
επιβατών, πιστοποιημένος ανώτερος υπάλληλος του τουρισμού ή πιστοποιημένος από το
κράτος οικονομολόγος σε σχετικές ειδικότητες.
Οι κύριες δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτήσουν οι σπουδαστές, είναι:













Συντονισμός διεργασιών για την επίγεια εξυπηρέτηση των αεροσκαφών
Έλεγχος και επιβίβαση επιβατών
Λήψη δεόντως υπόψη των αναγκών συγκεκριμένων ομάδων προσώπων και των
κοινωνικο-πολιτιστικών χαρακτηριστικών στην παροχή συμβουλών και φροντίδας
των επιβατών
Διεξαγωγή εντοπισμού αποσκευών και διεκπεραίωσηπαραπόνων
Αναφορά πιθανών λύσεων σε καταστάσεις διαφωνιών
Ενημέρωση πελατών για τις εγκαταστάσεις ασφαλείας και ενεργοποίηση μέτρων σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Εφαρμογή μέτρων μάρκετινγκ
Διεκπεραίωση διαδικασιών πληρωμής και διακανονισμού
Επεξεργασία παραπόνων πελατών
Εξειδικευμένη χρήση της αγγλικής γλώσσας
Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών
Υποστήριξη διαδικασιών διαχείρισης προσωπικού.

Ειδικός εστιατορίου
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Οι ειδικοί του εστιατορίου βρίσκουν απασχόληση στην αγορά ξενοδοχείων και εστιατορίων,
ιδίως σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και καφέ. Εργάζονται επίσης σε εστιατόρια σε πλοία, σε
εταιρείες εστίασης που σερβίρουν συνεδριακούς χώρους και κυλικεία, καθώς και σε
εταιρείες παροχής υπηρεσιών όπως οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης και οι
πάροχοι υπηρεσιών πάρτυ. Ο φορέας που απονέμει το πιστοποιητικό είναι το Βιομηχανικό
και Εμπορικό Επιμελητήριο.
Το πιστοποιητικό παρέχει πρόσβαση στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης για να γίνει
masterσε μπαρ, masterσε ξενοδοχείου ή master σε εστιατόριο.
Οι κύριες δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτήσουν οι σπουδαστές, είναι:









Καλωσόρισμα και φροντίδα των επισκεπτών
Συμβουλευτικήστους επισκέπτες σχετικά με το μενού και τα αντίστοιχα ποτά
Πώληση φαγητού και ποτών
Παρουσίαση και να σερβίρισμα τροφίμων και ποτώνλαμβάνοντας υπόψη τα
διάφορα είδη υπηρεσιών
Προετοιμασία φαγητού και ποτού στα τραπέζια επισκεπτών
Προγραμματισμός εκδηλώσεων και εορταστικών περιπτώσεων και παροχή βοήθειας
στην υλοποίησή τους
Οργάνωση διαδικασιών εξυπηρέτησης
Προετοιμασία λογαριασμών.

Παρασκευαστής παγωτού
Οι παρασκευαστές παγωτών εργάζονται σε βιοτεχνίες που παρασκευάζουν παγωτά, σε
καφενεία παγωτού, σε αίθουσες παγωτού και σε ζαχαροπλαστεία. Ο φορέας που απονέμει
το πιστοποιητικό είναι το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο.
Το πιστοποιητικό επιτρέπει την πρόσβαση στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης
στα: τρόφιμα, ως πιστοποιημένος εργοδηγός στα είδη ζαχαροπλαστικής, ως κύριος μάγειρας
ζαχαροπλαστικής ή ως μάστερ τεχνίτης στη διαχείριση εστιατορίων.
Οι κύριες δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτήσουν οι σπουδαστές, είναι:
•
•
•
•
•
•

Κατασκευή παγωτού χρησιμοποιώντας διάφορες διαδικασίες
Χρησιμοποίηση του παγωτού για την κατασκευή διαφόρων προϊόντων και ο
σχδιασμός τέτοιων προϊόντων
Κατασκευή προϊόντων με μπισκότα, βάφλες, μπισκότα και μείγματα μαρέγκας
Παραγωγή καθαρών και παχύρρευστων σουπών, ποικιλιών τοστ και σαλάτας,
ψητών πιάτων, πιάτων ζυμαρικών και γλυκών όπως απαιτείται
Οργάνωση της περιοχής λιανικών πωλήσεων με φιλικό προς τον πελάτη τρόπο
Σερβίρισμα των πελατών στο τραπέζι, στο πάγκο και στο μπουφέ
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•
•
•
•
•

Εφαρμογή τών κανονισμών υγιεινής, ασφάλειας και υγείας και λήψη δεόντως
υπόψη των μέτρων διασφάλισης της ποιότητας
Σχεδιασμός της ανάπτυξης του προσωπικού και την ομαδική εργασία
Εφαρμογή μεθόδων τιμολόγησης και των βασικών της λογιστικής
Διεξαγωγή διαφημιστικών μέτρων
Λήψη δεόντως υπόψη των σχετικών νομικών διατάξειων και των
περιβαλλοντικώνθεμάτων.

Διαχειριστής αθλητισμού και φυσικής κατάστασης
Οι διαχειριστές αθλητισμού και φυσικής κατάστασης απασχολούνται κυρίως σε εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γυμναστικής και της αναψυχής, όπως γυμναστήρια
ή κέντρα φυσικής κατάστασης. Επίσης, εργάζονται επίσης για αθλητικές ενώσεις, αθλητικούς
συλλόγους ή κυβερνητικούς αθλητικούς οργανισμούς. Και πάλι, το αναγνωριστικό σώμα του
πιστοποιητικού είναι το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο.
Στη συνέχεια, και με επιπλέον μερικά χρόνια πρακτικής εμπειρίας, οι φοιτητές μπορούν να
αποκτήσουν τα ακόλουθα προσόντα: ειδικός εμπορικός υπάλληλος για το μάρκετινγκ,
ειδικός εμπορικός υπάλληλος για τη διαφήμιση και την επικοινωνία, οικονομολόγος
επιχειρήσεων (πιστοποιημένος από το κράτος) για το μάρκετινγκ, οικονομολόγος
επιχειρήσεων (πιστοποιημένος από το κράτος) για την διαφήμιση , οικονομολόγος
επιχειρήσεων (δημόσια διοίκηση) και πιστοποιημένος ανώτερος υπάλληλος για φυσική
κατάσταση.
Οι κύριες δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτήσουν οι σπουδαστές, είναι:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη και δημιουργία εννοιών για τον αθλητισμό και
την παροχή άλλων υπηρεσιών
Παροχή βοήθειας στο σχεδιασμό και το συντονισμό των καθημερινών αθλητικών
δραστηριοτήτων και στην ασφαλή παροχή των απαραίτητων τεχνικών
εγκαταστάσεων (αθλητικός εξοπλισμός, αίθουσες, γήπεδα)
Χρησιμοποίηση κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων
Σχεδιασμός οργανωτικών και διοικητικών διαδικασιών
Εργασία ως μέλος μιας ομάδας και με προσανατολισμό προς τον πελάτη
Χρησιμοποίηση μεθόδων σχεδιασμού και ελέγχου εργασίας
Ενασχόληση με λογιστικές πράξεις και διεξαγωγή υπολογισμών
Χρησιμοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιών
Ενημέρωση, συμβουλευτική και καθοδήγηση μελών, πελατών και
ενδιαφερόμενων μερών
Παρατήρησηεκδηλώσεων της αγοράς και σύνταξησκεπτικών μάρκετινγκ
Συγκέντρωση, αξιολόγηση και παρουσίαση στατιστικών πληροφοριών
Αντιμετώπιση προβλημάτων ανθρώπινου δυναμικού
Παροχή βοήθειας στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την εκτέλεση αθλητικών
εκδηλώσεων
Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ασφαλείας στον τομέα του
αθλητισμού
Παροχή βοήθειας στη διοίκηση των αθλητικών χώρων
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•

Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών.

Ειδικός Αθλητισμού
Οι Ειδικοί Αθλητισμού δουλεύουν στην αθλητική βιομηχανία, ιδίως σε εμπορικές,
αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχονται από αθλητικούς
συλλόγους και ενώσεις και σε στούντιο αθλητισμού και φυσικής κατάστασης. Ο φορέας
που απονέμει το πιστοποιητικό είναι το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο.
Το πιστοποιητικό επιτρέπει την πρόσβαση στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης και
κατάρτισης για να γίνει ανώτερος υπάλληλος αθλητισμού ή ανώτερος υπάλληλος
φυσικής κατάστασης.
Οι κύριες δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτήσουν οι σπουδαστές, είναι:
•
Να ενημερώνει, να συμβουλεύει και να υποστηρίζει τα μέλη και τους πελάτες
σχετικά με τις αθλητικές προσφορές και τις υγειονομικές πτυχές του αθλητισμού
και της διατροφής
•
Ανάπτυξη και σχεδιασμός σκεπτικών για αθλήματα αναψυχής και ανταγωνισμού
•
Εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των δραστηριοτήτων αθλητισμού,
εκγύμνασης και ανταγωνισμού
•
Εκπαίδευση και συμβουλευτικήστους αθλητές σε ένα συγκεκριμένο άθλημα και
εφαρμογή των κανόνων που διέπουν το συγκεκριμένο άθλημα
•
Σχεδιασμός, συντονισμός, οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών και
ανταγωνιστικών εκδηλώσεων για όλα τα αθλήματα και για συγκεκριμένα
αθλήματα
•
Δημιουργία συνθηκώνεκγύμνασης και ανταγωνισμού που πληρούν τις απαιτήσεις
και είναι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη κατάσταση
•
Υποστήριξη αθλητικών ατόμων όσον αφορά την εκγύμναση και τον ανταγωνισμό,
την παρακολούθηση της προόδου και την εξαγωγή συμπερασμάτων
•
Φροντίδα για τη συντήρηση και την διατήρηση του αθλητικού εξοπλισμού και των
συναφών συστημάτων
•
Κατοχή των απαιτούμενων δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων για την
υλοποίηση δραστηριοτήτων εκγύμνασης και υποστήριξης που συμμορφώνονται
με τα πρότυπα εκπαιδευτών φυσικής κατάστασης των αδειοδοτημένων Στούντιο
Αθλητισμούτης Γερμανικής Ένωσης και με τις άδειες «C-License», «Trainer C
License» και «Trainer B License» από τη Γερμανική Ολυμπιακή Αθλητική Επιτροπή
DOSB
•
Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, αγαθών και υπηρεσιών
•
Επεξεργασία επιχειρηματικών συναλλαγών στον τομέα της λογιστικής και
διεξαγωγή υπολογισμών
•
Συγκέντρωση, αξιολόγηση και παρουσίαση στατιστικών πληροφοριών
•
Ομαδική εργασία και με τρόπο προσανατολισμένο στον πελάτη χρησιμοποιώντας
κοινωνικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
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Υπάλληλος διαχείρισης τουριστικών υπηρεσιών (υπάλληλος διαχείρισης για ατομικές
διακοπές και επαγγελματικά ταξίδια)
Οι υπάλληλοι διαχείρισης τουριστικών υπηρεσιών λειτουργούν κυρίως σε εταιρείες του
τουριστικού κλάδου, όπως τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, καθώς
και στον τομέα της διαχείρισης των επαγγελματικών ταξιδιών. Επίσης, βρίσκουν απασχόληση
με παρόχους υπηρεσιών στο κλάδο του τουρισμού. Ο φορέας που απονέμει το πιστοποιητικό
είναι το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο.
Το πιστοποιητικό επιτρέπει την πρόσβαση στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης
για να γίνει πιστοποιημένος ανώτερος υπάλληλος του τουρισμού.
Οι κύριες δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτήσουν οι σπουδαστές, είναι:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συμβουλευτική, οργάνωση ή πώληση διακοπών τουριστικών πρακτόρων,
ατομικών διακοπών και ομαδικών διακοπές εφαρμόζοντας τις γνώσεις τους για
τις περιοχές προορισμού και των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών
Σχεδιασμός και εκτέλεση των διακοπών τουριστικών πρακτόρων, τωνατομικών
διακοπών και των ομαδικών διακοπών ή την οργάνωση και τη διαχείριση
επαγγελματικών ταξιδιών
Προσδιορισμός και υπολογισμός των τιμών
Διεξαγωγή διαδικασιών πληρωμής και διακανονισμού
Αγορά και πώληση προϊόντων, υπηρεσιών και πρόσθετων υπηρεσιών
Συνεργασία με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες
Επικοινωνίασε μια ξένη γλώσσα
Συντονισμός της συνεργασίας στο πλαίσιο της προστιθέμενης αλυσίδας
τουρισμού
Ανάπτυξη, σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων μάρκετινγκ
Προσδιορισμός, αξιολόγηση και χρήση βασικών δεικτών
Χρησιμοποίηση συστημάτων πληροφορικής, επικοινωνίας και κρατήσεων
Λήψη δεόντως υπόψη των γενικών νομικών συνθηκών και των
περιβαλλοντικώνθεμάτων.

Διαχειριστής εκδηλώσεων
Οι διοργανωτές εκδηλώσεων χρησιμοποιούνται από εταιρείες όπως εταιρείες προώθησης
συναυλιών, πρακτορεία καλλιτεχνών, πρακτορεία εκδηλώσεων ή εταιρείες που
διοργανώνουν συνέδρια και διασκέψεις. Εντούτοις, μπορούν επίσης να εργάζονται σε
εμπορικές και εκθεσιακές εταιρείες ή σε περιοχές τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως δημοτικές
και πολυχρηστικές εγκαταστάσεις, τμήματα συμβουλευτικού μάρκετινγκ και υπηρεσίες
πολιτιστικών και νεολαίας προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων. Ο φορέας που
απονέμει το πιστοποιητικό είναι το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο.
Το πιστοποιητικό επιτρέπει την πρόσβαση στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης
ως ειδικός εμπορικός υπάλληλος για το μάρκετινγκ, ειδικός εμπορικός υπάλληλος για τη
διαφήμιση και την επικοινωνία, οικονομολόγος επιχειρήσεων (πιστοποιημένος από το
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κράτος) για το μάρκετινγκ, οικονομολόγος επιχειρήσεων (πιστοποιημένος από το κράτος) για
την διαφήμιση, οικονομολόγοςεπιχειρήσεων (δημόσια διοίκηση) ή πιστοποιημένος
ανώτερος υπάλληλος για εμπορικές εκθέσεις και συνέδρια.
Οι κύριες δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτήσουν οι σπουδαστές, είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και εκτέλεση διαχείρισης παρακολούθησης
για εκδηλώσεις
Eργασία μέσα σε μια ομάδα με προσανατολισμό στον πελάτη και στο έργο και να
λήψη εμπορικών αποφάσεων
Επίδειξη
κινήτρουστην
παροχή
υπηρεσιών,
επίδειξηταλέντου
στη
δημιουργικότητα και τον αυτοσχεδιασμό
Παρατήρησηεκδηλώσεων της αγοράς, κατάρτηση και εφαρμογή σκεπτικών
μάρκετινγκ
Ενημέρωση, συμβουλευτική και καθοδήγησηπελατών
Χρησιμοποίηση κοινωνικής και επικοινωνιακής ικανότητας, παροχή βοήθειας
στην ανάπτυξη των κατάλληλων ιδεών για εκδηλώσεις
Παρουσίαση σκεπτικών και αποτελεσμάτων
Υπολογμός και αξιολόγηση κινδύνωνεκδηλώσεων
Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών και οργανωτικών σχεδίων
Συνεργασία με άτομα όπως καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, τεχνικούς,
παραγωγούς και πράκτορες
Λήψη δεόντως υπόψη των τεχνικών απαιτήσεων και των συνθηκών που διέπουν
μία εκδήλωση
Τήρηση των νόμων που διέπουν τις εκδηλώσεις, τους φόρους και τις κρατήσεις
Σύνταξη και έλεγχοςτων συμφωνών των εκδηλώσεων
Χρησιμοποίηση συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας
Σχεδιασμός και συντονισμός των οργανωτικών διεργασιών και των διοικητικών
διαδικασών
Επεξεργασίατων επιχειρηματικών εμπορικών δραστηριοτήτων και εκτέλεση
υπολογισμών
Παροχή βοήθειας στον σχεδιασμό κόστους και εσόδων
Χρησιμοποίηση μεθόδων σχεδιασμού και ελέγχου της εργασίας
Αντιμετώπιση προβλημάτων ανθρώπινου δυναμικού
Εργασία σε ένα διεθνές περιβάλλον χρησιμοποιώντας ξένες γλώσσες.

Επαγγελματίας μαζικής εστίασης
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Οι επαγγελματίες μαζικής εστίασης βρίσκουν απασχόληση σε εστιατόρια με
αυτοεξυπηρέτηση, σε αλυσίδες γρήγορου φαγητού, σε χώρους σερβιρίσματος, σε
εγκαταστάσεις δημόσιας εστίασης, π.χ. κυλικείων και στις εταιρείες τροφοδοσίαςΟ φορέας

που απονέμει το πιστοποιητικό είναι το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο.

Οι κύριες δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτήσουν οι σπουδαστές, είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Οργάνωση όλων των χώρων ενός εστιατορίου σύμφωνα με ένα κεντρικά
καθορισμένο σκεπτικό μαζικής εστίασης
Εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τα δεδομένα πρότυπα
Ρύθμιση των ροών εργασίας στις αγορές, την αποθήκευση, την κουζίνα, στο
σέρβις, την εξυπηρέτηση πελατών και στις πωλήσεις
Ανάληψη του προγραμματισμού προσωπικού
Παρακολούθηση της ποιότητας των προϊόντων
Παρακολούθηση της εξέλιξης του κόστους
Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων μάρκετινγκ
Φροντίδα του επισκέπτη
Αντιμετώπιση παραπόνων
Εξασφάλιση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας.

Με αυτό το πιστοποιητικό οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν περαιτέρω
εκπαίδευση και κατάρτιση για να γίνουν master εστιατορίων.
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5.4 ΕπαγγελματικάΠροφίλκαιΑνάγκεςΔεξιοτήτων
Η ανάλυση των επαγγελματικών προφίλ που σχετίζονται με τον τομέα του Ξενοδοχείου και
της Εστίασης ήταν θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να εντοπιστεί η υφιστάμενη
κατάσταση στις χώρες εταίρους - Ελλάδα και Γερμανία. Υπάρχουν περισσότερα από 10
επαγγελματικά προφίλ στον τομέα των Ξενοδοχείων και Εστίασης στην Ελλάδα και
περισσότερα από 14 στη Γερμανία. Έχουμε εμπλακεί σε αυτό το θέμα, ώστε να
κατανοήσουμε ανά χώρα ποιες δεξιότητες θεωρούν σημαντικές για κάθε επάγγελμα και
ποιες αναντιστοιχίες δεξιοτήτων πρέπει να εξαλειφθούν.
Η περιγραφή του επαγγελματικού προφίλ είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της
επικοινωνίας μεταξύ της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και των αναγκών και των
προκλήσεων στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Επίσης, έχοντας καθορίσει τις δεξιότητες που
είναι απαραίτητες για μια εργασία, διευκολύνεται η γεωγραφική και επαγγελματική
κινητικότητα στην Ευρώπη. Αυτό που εντοπίσαμε μέσω της διεξοδικής μας μελέτης είναι το
γεγονός ότι η περιγραφή των επαγγελματικών προφίλ πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένη
και εκτεταμένη στις πιο σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι σημερινοί και
μελλοντικοί εργαζόμενοι για να καλύψουν τις ανάγκες αυτού του συνεχώς
μεταβαλλόμενου και ανταγωνιστικού τομέα.
Η περιγραφή του Eπαγγελματικού προφίλ και στις δύο χώρες δεν συσχετίζεται πλήρως με
τις υπάρχουσες ανάγκες και απαιτείται αναπροσαρμογή προκειμένου να προσαρμοστεί
στις τρέχουσες ανάγκες. Η αύξηση των διεθνών αφίξεων τουριστών και ο αντίκτυπος των
διαδικτυακών υπηρεσιών έχουν αλλάξει την πορεία των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό,
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις δεξιότητες των διαπολιτισμικών επικοινωνιών, των
γενικών δεξιοτήτων των εργαζομένων, δεδομένου ότι η καθημερινή τους αλληλεπίδραση με
τουρίστες από διαφορετικές χώρες και περιβάλλον θα αυξηθεί.
Εκτός αυτού, η επίδραση του κλάδου ΤΠΕ στα περισσότερα από τα επαγγελματικά προφίλ
της Ελλάδας και της Γερμανίας δεν έχει αντιμετωπιστεί μέχρι στιγμής. Οι ψηφιακές
δεξιότητες έχουν μεγάλη σημασία για τους εργαζόμενους στον τομέα του Ξενοδοχείου και
της Εστίασης. Συγκεκριμένα, η χρήση των υφιστάμενων πλατφορμών, όπως η ενδεικτικά
αναφερθείσα, Tripadvisor, τα κοινωνικά μέσα και άλλα συναφή εργαλεία, όπως η Customer
Relationship Managementare, δεν περιγράφονται με περιεκτικό τρόπο στα Eπαγγελματικά
προφίλ. Είναι απαραίτητο αυτά τα εργαλεία να συμπεριληφθούν στην περιγραφή καθενός
από τα επαγγελματικά προφίλ, καθώς είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία που πρέπει να έχει
ένας εργαζόμενος στον τομέα του Ξενοδοχείου και της Εστίασης.
Η χαρτογράφηση των Επαγγελματικών Προφίλ που σχετίζονται με τον κλάδο Φιλοξενίας
και Εστίασης στην Ελλάδα και τη Γερμανία ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για το σχεδιασμό
και την ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου Προγράμματος Σπουδών. Ο προσδιορισμός των
σημαντικότερων δεξιοτήτων και απαιτήσεων κάθε Επαγγελματικού Προφίλ θα αποτελέσει
τον πυρήνα των Προγραμμάτων Σπουδών.
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Στο πλαίσιο αυτό, στον ακόλουθο πίνακα συγκεντρώσαμε τις 10 πιο συνηθισμένες και
σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι στη Γερμανία και την
Ελλάδα για να καλύψουν τις ανάγκες και τις νέες τάσεις στον τομέα Ξενοδοχείου&Εστίασης.
Αυτές οι 10 δεξιότητες έχουν εντοπιστεί από τα Προφίλ Επαγγελματικής Κατάρτισης που
έχουν περιγράψει διεξοδικά στην μονάδα Επαγγελματικών Προφίλ του Τουριστικού Τομέα
για την Ελλάδα και τη Γερμανία.

Οι πιο σημαντικές Δεξιότητες

Δεξιότητες
Εκπαίδευση σε ΤΠΕ
Διαχείριση Χρόνου
Χρήση λογισμικού
Επίλυση προβλημάτων
Ηλεκτρονικό marketing
Επικοινωνία
Οργάνωση
Διαχείριση Δεδομένων
Ομαδική Εργασία
Κριτική Σκέψη

Γερμανία
•••••
•••••
•••••
•••
•••••
•••••
••••
•••••
•••••
•••

Ελλάδα
•••••
•••••
•••••
••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••

Οι παραπάνω δεξιότητες έχουν προσδιοριστεί ως οι πιο σημαντικές σχετικά με την
περιγραφή για κάθε ένα από τα σχετικά Επαγγελματικά προφίλ. Είναι προφανές ότι οι πιο
συνηθισμένες είναι οι πιο σημαντικές δεξιότητες, όπως η παιδεία των ΤΠΕ, τα Λογισμικά, το
Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και η Επικοινωνία. Αυτές οι δεξιότητες όχι μόνο θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη για την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα και τη
Γερμανία αλλά και θα πρέπει να ενισχυθούν και να εμπλουτιστούν με τα ευρήματα του
χάσματος των ικανοτήτων. Το χάσμα των ικανοτήτων έχει περιγραφεί λεπτομερώς στο
κενόΣυγριτική σύνθεσηδεξιοτήτων και ικανοτήτων στον Τομέα του Τουρισμού.
Αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι τόσο οι σκληρές όσο και οι μαλακές δεξιότητες είναι
απαραίτητες για τους εργαζόμενους στον ακμάζοντα τομέα Ξενοδοχείων και Εστίασης. Η
Ελλάδα και η Γερμανία αντιμετωπίζουν το κοινό πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων με
τεχνογνωσία στον τομέα των ΤΠΕ και χωρίς δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Αυτές
οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων πρέπει να αντιμετωπιστούν στα επαγγελματικά προφίλ
προκειμένου να ενημερωθούν και να συνδεθούν περισσότερο με τις ανάγκες των
εργαζομένων και των τουριστών.
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6 Υφιστάμενα Σχήματα Κατάρτισης της ΕΕΚ στον τομέα του
Τουρισμού στην Ελλάδα και τη Γερμανία
6.1

Πρόβλεψη ΕΕΚ στην Ελλάδα. Μια συστημική προσέγγιση

Το σύστημα ΕΕΚ στην Ελλάδα καταδεικνύει μια περιορισμένη προσέγγιση από τους
σπουδαστές καθώς τείνουν να προτιμούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως είχε
αναφερθεί προηγουμένως με λεπτομερή τρόπο, στο Τμήμα Η Δομή της ΕΕΚ στην Ελλάδα.
Βασικά Στοιχεία, οι νέοι θεωρούν την επαγγελματική εκπαίδευση ως την τελευταία επιλογή
για εκπαίδευση και κατάρτιση. Παρόλο που η εγγραφή σε προγράμματα ΕΕΚ δεν είναι κοινό
ζήτημα στην Ελλάδα, οι άνθρωποι με περισσότερο τεχνικό υπόβαθρο έχουν καλύτερες
επιλογές για να βρουν δουλειά από εκείνους με γενική εκπαίδευση.
Ηδιάρθρωση τουσυστήματοςΕΕΚστηνΕλλάδαδιαιρείταιώςακολούθως:
•
•
•
•
•
•

Προγράμματα Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛΕπίπεδο 4)
Προγράμματα Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Μαθητείας (προσφέρονται ως επί το
πλείστον από τον Οργανισμό Εργατικού Δυναμικού-ΟΑΕΔ- Επίπεδο 5)
Μεταδευτεροβάθμια προγράμματα μαθητείας (τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ-Επίπεδο 5)
Μεταδευτεροβάθμια προγράμματα ΕΕΚ (Επίπεδο 5)
Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Επίπεδο 4-5)
Άλλες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΑΔΕΔΥ, NCHC, ΣΕΒΕπίπεδο 5)

Τα προγράμματα ΕΕΚ που σχετίζονται με τον τομέα του Ξενοδοχείου &Εστίασης είναι κοινά
για το σύστημα ΕΕΚ στην Ελλάδα. Τα περισσότερα από αυτά θα μπορούσαν να εντοπιστούν
στα προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (IEK)
και στα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης στα ανώτερα
επαγγελματικά σχολεία. Αυτά τα σχολεία λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Τουρισμού. Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση προσφέρει επίσης
προγράμματα ΕΕΚ που απευθύνονται σε σπουδές τουρισμού και διαπολιτισμικής
επικοινωνίας. Επιπλέον, τα προγράμματα ΕΕΚ που σχετίζονται με τον τουριστικό τομέα
παρέχονται από άλλες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης όπως (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΑΔΕΔΥ,
NCHC, ΣΕΒ).
Στην Ελλάδα υπάρχουν πολυάριθμα προγράμματα ΕΕΚ που σχετίζονται με τον τουρισμό στο
πλαίσιο του ΕΠΠ 5 και 6. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 24 προγράμματα ΕΕΚ, 10 από τα οποία
σχετίζονται με το Επίπεδο 5 και 14 από αυτά σχετίζονται με το Επίπεδο 6.
6.1.1

Προγράμματα Κατάρτισης ΕΕΚ επιπέδου 5

Το πρώτο επίπεδο ΕΠΠ, για τα προγράμματα κατάρτισης για την ΕΚΚ στην Ελλάδα είναι το
Επίπεδο 5, Ανώτερο Επαγγελματικό Δευτεροβάθμιο Σχολείο. Συγκεκριμένα, 10
επιμορφωτικά προγράμματα ΕΕΚ προσφέρονται στο Επίπεδο 5 στην Ελλάδα από τους
ακόλουθους παρόχους:
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•
•
•

Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης υπό την εποπτεία της Γενικής
Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης
Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
Ιδιωτική Θεσμική Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΚΜΗ, ΟΜΗΡΟΣ, ΔΕΛΤΑ

Το επίπεδο του προγράμματος είναι μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, περιλαμβάνοντας 5
εξάμηνα και σχετίζονται με τα ακόλουθα θέματα:





Διοίκηση και Οικονομία στον τομέα του Τουρισμού
Τουριστικός Πράκτορας και Επιχείρηση Φιλοξενίας
Επιχειρήσεις φιλοξενίας
Τεχνικός φιλοξενίας

Από τα 10 προγράμματα κατάρτισης ΕΕΚ κανένα από αυτά δεν προσφέρει στο Πρόγραμμα
Σπουδών του συγκεκριμένα μαθήματα για τη Διαπολιτισμική Επικοινωνία. Αυτό που έχει
εντοπιστεί από τα Focus Groups(Στοχευμένες Ομάδες) και την Έρευνα Desk είναι ότι λόγω
της αύξησης των διεθνών τουριστών στην Ελλάδα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε
αυτές τις δεξιότητες. Αυτή η έλλειψη δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας πρέπει να
αντιμετωπιστεί άμεσα μέσα από ένα νέο καινοτόμο και προσαρμοσμένο Πρόγραμμα
Σπουδών για την Ελλάδα.
Όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, υπάρχει επίσης έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού στα
προγράμματα κατάρτισης ΕΕΚ στην Ελλάδα. Μόνο το 1 στα 10 παρέχει ψηφιακές δεξιότητες,
ειδικά σε ψηφιακό μάρκετινγκ και προγράμματα λογισμικού. Οι ψηφιακές δεξιότητες θα
διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο στον τομέα του Ξενοδοχείου και της Εστίασης στα επόμενα
χρόνια, καθώς οι περισσότερες από τις συναλλαγές (πληρωμές, online κρατήσεις) και τα
εργαλεία μάρκετινγκ (κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, νέες πλατφόρμες όπως οι Tripadvisors).
Αυτή η έλλειψη μαθημάτων ψηφιακών δεξιοτήτων στα προγράμματα ΕΕΚ που σχετίζονται με
τον τουρισμό στο επίπεδο 5 θα πρέπει να εξαλειφθεί προκειμένου οι εργαζόμενοι να είναι
πιο αποτελεσματικοί και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τουριστών.
Στον πίνακα που ακολουθεί, υπάρχουν όλα τα προγράμματα ΕΕΚ που προσφέρονται στην
Ελλάδα στο επίπεδο 5, χωρισμένα στους ακόλουθους τομείς:
•
•
•
•
•
•
•
•

Πάροχος
Πάροχος Της Κατηγορίας
Πρόγραμμα Σπουδών
Επίπεδο προγράμματος
Αναφορά ΕΠΠ
Ψηφιακές δεξιότητες
Δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας
Ιστοσελίδα προγράμματος

Ο συνολικός κατάλογος της ΕΕΚ, περιλαμβανομένων περισσότερων πληροφοριών σχετικά με
τα προγράμματα ΕΕΚ στο Επίπεδο 5 και Επίπεδο 6 στην Ελλάδα, επισυνάφθηκε στην
παρούσα Έκθεση βάσει του Παραρτήματος 1.
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Πίνακας 4: Προγράμματα ΕΕΚ στην Ελλάδα
Πάροχος

Κατηγορία Παρόχου

Πρόγραμμα Σπουδών

Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης υπό την επίβλεψη της Γενικής
γραμματείας Δια Βίου Μάθησης

Ινστιτούτα
Επαγγελματικής
Κατάρτισης

Επικεφαλής Διοίκησης
και Οικονομικών στον
Τουριστικό Τομέα

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ινστιτούτα
Επαγγελματικής
Κατάρτισης

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ινστιτούτα
Επαγγελματικής
Κατάρτισης

Θεσμική Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΚΜΗ

Ιδιωτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής
Κατάρτισης

Θεσμική Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΚΜΗ

Ιδιωτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής
Κατάρτισης

Ταξιδιωτικός
Πράκτορας &
Επιχειρήσεις
Φιλοξενίας (Υπηρεσίες
Υποδοχής-Υπηρεσία
Πεδίου-Γνώση
Βασικών
Εμπορευμάτων)
Φύλακας για τα
Μουσεία και
Αρχαιολογικούς
Χώρους

Τεχνικός τουριστικών
μονάδων και
επιχειρήσεων
φιλοξενίας

Επικεφαλής Διοίκησης
και Οικονομικών στον
Τουρστικό Τομέα

Επίπεδο
Προγρά/τος

#
Αναφ.
ΕΠΠ

Διαπολιτισ
μικές
Δεξιότητες

Ψηφιακές
Δεξιότητες

Ιστοσελίδα
Αναφοράς

Μεταδευτεροβά
θμια Εκπαίδευση

5

Όχι

Όχι

https://bit.ly/
2AcRcQj

https://bit.ly2
IXJAUQ
Μεταδευτεροβά
θμια Εκπαίδευση

5

Όχι

Όχι

Μεταδευτεροβά
θμια Εκπαίδευση

5

Όχι

Όχι

Μεταδευτεροβά
θμια Εκπαίδευση

Μεταδευτεροβά
θμια Εκπαίδευση

Ταξιδιωτικός
Πράκτορας & Τεχνικός
Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας (Υπηρεσίες
Υποδοχής-Υπηρεσία
Πεδίου-Γνώση
Βασικών
Εμπορευμάτων)

Μεταδευτεροβά
θμια Εκπαίδευση

Θεσμική Επαγγελματική Κατάρτιση ΟΜΗΡΟΣ

Ιδιωτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής
Κατάρτισης

Θεσμική Επαγγελματική Κατάρτιση ΟΜΗΡΟΣ

Ιδιωτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής
Κατάρτισης

Στέλεχος
Κρουαζιερόπλοιου

Μεταδευτεροβά
θμια Εκπαίδευση

Ιδιωτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής
Κατάρτισης

Επικεφαλής Διοίκησης
και Οικονομικών στον
Τουριστικό Τομέα

Μεταδευτεροβά
θμια Εκπαίδευση

Θεσμική Επαγγελματική Κατάρτιση ΔΕΛΤΑ

Ιδιωτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής
Κατάρτισης

Ταξιδιωτικός
Πράκτορας & Τεχνικός
Φιλοξενίας (Υπηρεσίες
Υποδοχής-Υπηρεσία
Πεδίου-Γνώση
Βασικών
Εμπορευμάτων)

Θεσμική Επαγγελματική Κατάρτιση ΔΕΛΤΑ

Ιδιωτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής
Κατάρτισης

Επικεφαλής Διοίκησης
και Οικονομικών στον
Τουριστικό Τομέα

Θεσμική Επαγγελματική Κατάρτιση ΟΜΗΡΟΣ

5

5

5

5

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

5

Όχι

Όχι

Μεταδευτεροβά
θμια Εκπαίδευση

5

Όχι

Όχι

Μεταδευτεροβά
θμια Εκπαίδευση

5

Όχι

Όχι
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https://bt.ly/
2J0pgglW

https://iek.ak
mi.edu.gr/ind
ex.php/tomei
s/toyristikaepisitistika/ks
enodoxeiaka
https://iekakmi.edu.gr/i
ndex.php/to
meis/toyristik
aepisitistika/yp
allilostoyristikoygrafeioy
https://www.
omiros.gr/sxo
li-touristikonepaggelmato
n/xenodoxeia
ka-hotelmanagement
/
https://www.
omiros.gr/sxo
li-touristikonepaggelmato
n/krouazieraiek/
https://www.
omiros.gr/sxo
li-touristikonepaggelmato
n/dioikisitourismos/
https://www.
iekdelta360.g
r/spoydesxenodocheiak
on

https://www.
iekdelta360.g
r/spoydestoyristikoygrafeioytoyristikoipraktores

6.1.2

Προγράμματα Κατάρτισης ΕΕΚ επιπέδου 6

Το πιο συνηθισμένο επίπεδο ΕΠΠ στην Ελλάδα, με τα περισσότερα εκπαιδευτικά
προγράμματα ΕΕΚ, είναι το Επίπεδο 6, το οποίο αναφέρεται στην ανώτερη εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα, σε επίπεδο 6 στην Ελλάδα προσφέρονται 14 προγράμματα κατάρτισης ΕΕΚ
από τους ακόλουθους παρόχους:
•
•
•
•

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τουρισμού
(Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου, Κρήτης)
Ιδιωτικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης KEME)
Προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης του Κέντρου Κατάρτισης και Δια Βίου
Μάθησης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης (Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου)

Το επίπεδο του προγράμματος είναι η ανώτερη εκπαίδευση, περιλαμβάνοντας μαθάματα
από 35 ώρες έως 7 εξάμηνα και σχετίζονται με τα ακόλουθα θέματα::
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ξενοδοχειακές τεχνικές
Επιστημονικός Τουρισμός
Υπάλληλος Υποδοχής ξενοδοχείου
Συνεργαζόμενος Διευθυντής Ξενοδοχείου
Ψηφιακό ΜάρκετινγκΞενοδοχείου
Ηλεκτρονικός τουρισμός
Διαχείριση ταξιδιωτικών γραφείων
Ταξιδιωτικοί Πράκτορες
Διαχείριση τουριστικών επιχειρήσεων
Τουριστικά και Ψηφιακά εργαλεία

Τα 14 προγράμματα ΕΕΚ που παρέχονται στο επίπεδο της ανώτερης εκπαίδευσης
προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών στους σπουδαστές και τους εργαζομένους για να
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Ωστόσο, αυτά τα προγράμματα ΕΕΚ έχουν περιορισμένες
αναφορές στα μαθήματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Μόνο 2 από αυτάέδωσαν
έμφασηστη διαπολιτισμική εκπαίδευση και επικοινωνία στον τομέα του τουρισμού. Έχει
διαπιστωθεί, συνεπώς, η έλλειψη ενός σημαντικού τμήματος δεξιοτήτων για τους
εργαζόμενους του κλάδου Ξενοδοχείων και Εστίασης. Ο ρόλος του κάθε πελάτη και τα
διαπολιτισμικά στερεότυπα θα πρέπει να αναλύονται ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να
επικοινωνεί και να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες και τις προκλήσεις των πελατών. Αυτή η
έλλειψη δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα μέσω
ενός νέου καινοτόμου και προσαρμοσμένου Προγράμματος Σπουδών για την Ελλάδα.
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Όσον αφορά στις ψηφιακές δεξιότητες, 7 από τα προγράμματα ΕΕΚ, που προσφέρονται στην
ανώτερη εκπαίδευση περιλαμβάνουν μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ΤΠΕ για τους
σπουδαστές. Ορισμένα από τα προγράμματα, όπως μπορείτε να δείτε στον παρακάτω
πίνακα, παρέχουν ειδικά και σημαντικά εργαλεία για τον ψηφιακό τομέα.
Οι πιο σχετικές και σημαντικές ψηφιακές δεξιότητες που προσφέρονται στην ανώτερη
εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι οι εξής:







Δεξιότητες ΤΠΕ
Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
Πληροφοριακά Συστήματα Ξενοδοχείων
Κοινωνική Δικτύωση και Τεχνολογίες
Ψηφιακός Τουρισμός
Χρήση του Google, του Tripadvisor, των εργαλείων Internet

Ωστόσο, αυτά τα εργαλεία προσφέρονται σε 7 από τα 14 προγράμματα ΕΕΚ στην Ανώτερη
Εκπαίδευση στην Ελλάδα και πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Επιπλέον, μόνο 2 από τα
14 προγράμματα ΕΕΚ προσφέρουν Προγράμματα Μαθητείας ή ΜΒΕ, υπογραμμίζοντας το
γεγονός ότι η Ελλάδα υστερεί σε αυτόν τον τομέα.
Στον πίνακα που ακολουθεί, υπάρχουν όλα τα προγράμματα ΕΕΚ που προσφέρονται στην
Ελλάδα στο επίπεδο 6, χωρισμένα στους ακόλουθους τομείς:
•
•
•
•
•
•
•
•

Πάροχος
Πάροχος Της Κατηγορίας
Πρόγραμμα Σπουδών
Επίπεδο προγράμματος
Αναφορά ΕΠΠ
Ψηφιακές δεξιότητες
Δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας
Ιστοσελίδα προγράμματος

Ο συνολικός κατάλογος της ΕΕΚ, περιλαμβανομένων περισσότερων πληροφοριών σχετικά με
τα προγράμματα ΕΕΚ στο Επίπεδο 5 και Επίπεδο 6 στην Ελλάδα, επισυνάφθηκε στην
παρούσα Έκθεση βάσει του Παραρτήματος 1.
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Πίνακας 5: Προγράμματα ΕΕΚ στην Ελλάδα
Πάροχος

Ανώτερη Σχολή
Τουριστικής
Εκπαίδευσης
Ρόδου

Ανώτερη Σχολή
Τουριστικής
Εκπαίδευσης
Κρήτης

Κατηγορία
Παρόχου

Πρόγραμμα
Σπουδών

Σχολή
Επαγγελματική
ς Κατάρτισης
υπό την
εποπτεία του
Υπουργείου
Τουρισμού

Τομέας
Γενικών και
Ειδικών
Υποδομών,
Τομέας
Επιστημονικού
Τουρισμού,
Τομέας
Ξενοδοχειακής
Τεχνικής

Σχολή
Επαγγελματική
ς Κατάρτισης
υπό την
εποπτεία του
Υπουργείου
Τουρισμού

Κέντρο δια Βίου
Μάθησης ΚΕΜΕ

Ιδιωτική Σχολή
Επαγγελματική
ς Κατάρτισης

Κέντρο δια Βίου
Μάθησης ΚΕΜΕ

Ιδιωτική Σχολή
Επαγγελματική
ς Κατάρτισης

Κέντρο δια Βίου
Μάθησης ΚΕΜΕ

Ιδιωτική Σχολή
Επαγγελματική
ς Κατάρτισης

Κέντρο δια Βίου
Μάθησης ΚΕΜΕ

Εθνικό και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Εθνικό και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Ιδιωτική Σχολή
Επαγγελματική
ς Κατάρτισης

Ηλεκτρονική
Μάθηση
Πρόγραμμα
του Κέντρου
Κατάρτισης
και Δια Βίου
Μάθησης

Ηλεκτρονική
Μάθηση
Πρόγραμμα
του Κέντρου
Κατάρτισης
και Δια Βίου
Μάθησης

Τομέας
Γενικών και
Ειδικών
Υποδομών,
Τομέας
Επιστημονικού
Τουρισμού,
Τομέας
Ξενοδοχειακής
Τεχνικής

Ξενοδοχειακά
& Τουριστικά
Επαγγέλματα Υποδοχή
Πελατών
Ξενοδοχειακά
& Τουριστικά
Επαγγέλματα Συνεργάτης
Διευθυντή
Ξενοδοχείου
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚ
Ο ΨΗΦΙΑΚΟ
MARKETING |
Google
Adwords,
Μέσα
Κοινωνικής
Δικτύωσης,
Marketing
Ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου,
Μηχανές
Κρατήσεων
Ξενοδοχειακά
& Τουριστικά
Επαγγέλματα Στέλεχος Τ &Π

Ηλεκτρονικός
Τουρισμός
(Ηλεκτρονικές
Συναλλαγλες
στον
Τουρισμό)

Διαχείριση
Ταξιδιωτικών
Γραφείων &
Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων

Επίπεδο
Προγρά/τ
ος

Ανώτερη
Εκπαίδευ
ση

Ανώτερη
Εκπαίδευ
ση

#
Ανα
φ.
ΕΠΠ

6

6

Διαπολιτισμικές Δεξιότητες

Ναι
Προσφέρεται μόνον ένα σχετικό
μάθημα.
Διαπολιτισμική εκπαίδευση και
επικοινωνία στον τουριστικό τομέα.
Ο μαθητευόμενος κάνει εισαγωγή
στις βασικές αρχές της
διαπολιτισμικής επικοινωνίας με
έμφαση στην κουλτούρα του κάθε
πελάτη και τον ρόλο των
στερεοτύπων της κουλτούρας στο
πλαίσιο της επικοινωνίας
Ναι
Προσφέρεται μόνον ένα σχετικό
μάθημα.
Διαπολιτισμική εκπαίδευση και
επικοινωνία στον τουριστικό τομέα.
Ο μαθητευόμενος κάνει εισαγωγή
στις βασικές αρχές της
διαπολιτισμικής επικοινωνίας με
έμφαση στην κουλτούρα του κάθε
πελάτη και τον ρόλο των
στερεοτύπων της κουλτούρας στο
πλαίσιο της επικοινωνίας

Ανώτερη
Εκπαίδευ
ση

6

Όχι

Ανώτερη
Εκπαίδευ
ση

6

Όχι

Ανώτερη
Εκπαίδευ
ση

6

Όχι

6

Όχι

Ανώτερη
Εκπαίδευ
ση

Ανώτερη
Εκπαίδευ
ση

Ανώτερη
Εκπαίδευ
ση

6

6

Όχι

Όχι

Ψηφιακές Δεξιότητες

Ιστοσελίδ
α
Αναφορά
ς

Όχι

https://as
terodos.e
du.gr

Όχι

Ναι
1.Ερμής 8 (WIN)
Λογισμικό
Ξενοδοχείου
2. Λογισμικό
Ξενοδοχείου Προτελ
Ναι
1.Βασικές Αρχές
σχεδίασης
ιστοσελίδων, ειδικά
για Ξενοδοχεία

Ναι
1.Marketing
Διαδικτύου
2. Τεχνικές
Διαφήμισης με
χρήση εργαλείων
διαδικτύου

Όχι

Ναι:
1. Τεχνολογίες
Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
2.Διεθνή
Διεσπαρμένα
Συστήματα
3. Ηλεκτρονικό
marketing
4. Μηχανές
Αναζήτησης,
Διαδικυακές Πύλες

Όχι

https://as
tercrete.e
du.gr/

https://bi
t.ly/2Ch0
Nau

https://bi
t.ly/2Adh
OBj

https://bi
t.ly/2/pRb
RE2

https://bi
t.ly/2P0M
1eL

https://el
earnelke.
uoa.gr/sh
ow_progr
ams.php?
catID=all
&prlD=31
7

https://el
earnelke.
uoa.gr/sh
ow_progr
ams.php?
catID=all
&prlD=5
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Εθνικό και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Εθνικό και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Εθνικό και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Εθνικό και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Πανεπιστήμιο
Πειραιά

Πανεπιστήμιο
Αιγαίου

Ηλεκτρονική
Μάθηση
Πρόγραμμα
του Κέντρου
Κατάρτισης
και Δια Βίου
Μάθησης
Ηλεκτρονική
Μάθηση
Πρόγραμμα
του Κέντρου
Κατάρτισης
και Δια Βίου
Μάθησης

Ηλεκτρονική
Μάθηση
Πρόγραμμα
του Κέντρου
Κατάρτισης
και Δια Βίου
Μάθησης
Ηλεκτρονική
Μάθηση
Πρόγραμμα
του Κέντρου
Κατάρτισης
και Δια Βίου
Μάθησης

Ηλεκτρονική
Μάθηση στις
υπηρεσίες
Διοίκησης
Προγράμματα
δια Βίου
Μάθησης του
"Κέντρου
Κατάρτισης
και Δια Βίου
Μάθησης"

Διαχείριση
Τμήματος
Δωματίων

Τουριστικά και
Ψηφιακά
Εργαλεία:
Σχεδίαση και
Διαχείριση
Ιστοσελίδων
και Ψηφιακό
Marketing

Διαχείριση
Τουρισμού και
Marketing

Διεθνής
Φιλοξενία και
Τουριστικό
Περιβάλλον

Ανώτερη
Εκπαίδευ
ση

Ανώτερη
Εκπαίδευ
ση

Ανώτερη
Εκπαίδευ
ση

Ανώτερη
Εκπαίδευ
ση

Δίπλωμα στον
Τουρισμό

Ανώτερη
Εκπαίδευ
ση

Οργάνωση και
Διαχείριση
Τουριστικών
Επιχειρήσεων

Ανώτερη
Εκπαίδευ
ση

6

6

6

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι
1. Τουρισμός και
Ηλεκτρονικές
επιχειρήσεις
2. Κοινωνικά Δίκτυα
3. Ιστός και
Χρησιμοποίηση Ιστού

Όχι

6

Όχι

6

Όχι

6

Όχι

https://el
earnelke.
uoa.gr/sh
ow_progr
ams.php?
catID=all
&prl
https://el
earnelke.
uoa.gr/sh
ow_progr
ams.php?
catID=All
&prlD=52
2

Όχι

https://el
earnelke.
uoa.gr/sh
ow_progr
ams.php?
catID=all
&prl

Όχι

https://el
earnelke.
uoa.gr/sh
ow_progr
ams.php?
catID=all
&prl

Ναι
Τα μαθήματα 1 και 4
συμπεριλαμβάνουν
ψηφιακές
δεξιότητες(Κοινωνικά
Μέσα)
Ναι
Νέες Τεχνολογίες και
οι εφαρμογές τους
στον οργανισμό και

https://e
ms,unipi.g
r/hometourism/

http://eepimorfos
i.aegean.g
r/course/
%cf%84%
cE%bf%cf
%85%cf%
81%ce%b
9%cf%83

6.2 Πρόβλεψη ΕΕΚ στη Γερμανία. Μια συστημική προσέγγιση
Το σύστημα ΕΕΚ στη Γερμανία είναι καλά οργανωμένο και βασίζεται στο «διπλό» σύστημα
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη Γερμανία. Αντίθετα με την Ελλάδα, στη
Γερμανία, τα προσόντα ανώτερου ή μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου είναι πιο συνηθισμένα
και αυτό δικαιολογείται επίσης από το γεγονός ότι η Γερμανία υπερβαίνει τον μέσο όρο της
ΕΕ με 59,1% έναντι 46,5%. Το διπλό σύστημα που έχει αναλυθεί διεξοδικά στη μονάδα "ΕΕΚ
στη Γερμανία. Μια ευημερούσα δομή και το "Διπλό Σύστημα" εισάγει στενή συνεργασία
μεταξύ της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, των ομοσπονδιακών κρατών και των εταιρειών
προκειμένου να προσφέρει στους νέους κατάρτιση σε εθνικά αναγνωρισμένα επαγγέλματα.
Η πρόσβαση σε διπλά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης διατίθεται σε κάθε νέο
άτομο που έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση πλήρους φοίτησης. Το διπλό
σύστημα, που επιβάλλεται από το νόμο, βασίζει την πολιτική του στη συνεργασία κυρίως
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και χρηματοδοτούμενων επαγγελματικών σχολών. Η
μαθητείαδιαρκεί τρία χρόνια και παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να
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εργάζονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε εταιρείες προκειμένου να αποκτήσουν τα
κατάλληλα προσόντα. Η διαδικασία απλοποιήθηκε καθώς οι εταιρείες συνάπτουν συμβάσεις
ιδιωτικού δικαίου με τους υποψηφίους και τους εκπαιδεύουν σύμφωνα με τις δεσμευτικές
διατάξεις των οδηγιών επαγγελματικής κατάρτισης, που εγγυώνται ένα εθνικό πρότυπο.
Στη Γερμανία υπάρχουν περίπου 330 επαγγέλματα που απαιτούν επίσημη κατάρτιση, με
τον τουρισμό να σχετίζεται με 15 από αυτά. Τα προγράμματα ΕΕΚ σχετικά με τον τουρισμό
ποικίλουν σε επίπεδα ΕΠΠ, από 3 έως 6, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών στους
σπουδαστές και τους εργαζόμενους να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να ικανοποιήσει
τις ανάγκες του συνεχώς μεταβαλλόμενου τομέα Ξενοδοχείων και Εστίασης.
6.2.1

Προγράμματα Κατάρτισης ΕΕΚ Επιπέδου 3

Το πρώτο επίπεδο ΕΠΠ για τα προγράμματα κατάρτισηςΕΕΚ στον τουρισμό στη Γερμανία
είναι επιπέδου 3, διπλής ΕΕΚδιάρκειας 2 ετών εκπαιδευτικά μαθήματα, πλήρους
απασχόλησης επαγγελματική σχολή75.Συγκεκριμένα, 1 Πρόγραμμα Κατάρτισης ΕΕΚ,
Επιπέδου 3 προσφέρεται στη Γερμανία από τον ακόλουθο πάροχο:
•

Δημόσια σχολεία επαγγελματικής κατάρτισης και εταιρείες κατάρτισης

Το επίπεδο του προγράμματος είναι μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση διάρκειας 2 ετών και
σχετίζεται με τα ακόλουθα θέματα:
•

Ειδικός στον κλάδο των υπηρεσιών Φιλοξενίας

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επαγγελματίες φιλοξενίας εκπαιδεύονται για να εξυπηρετούν τους
επισκέπτες σε μία ποικιλία σκηνικών μαζικής εστίασης. Οι εκπαιδευόμενοι συνδυάζουν τη
θεωρητική προσέγγιση με την πρακτική προσέγγιση μιας επιχείρησης. Όσον αφορά στις πιο
ενδιαφέρουσες περιοχές του νέου τομέα Ξενοδοχείων και Εστίασης, παρατηρήθηκε ότι δεν
παρέχονται διαπολιτισμικές επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω αυτού του μαθήματος, μόνο
μερικά μαθήματα για τις ψηφιακές δεξιότητες.

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχει μια σύντομη περιγραφή αυτού του μαθήματος:
Ο συνολικός κατάλογος της ΕΕΚ, περιλαμβανομένων περισσότερων πληροφοριών σχετικά με
τα προγράμματα ΕΕΚ από το επίπεδο 3 και το επίπεδο 6 στη Γερμανία, επισυνάφθηκε στην
παρούσα έκθεση σύμφωνα με το παράρτημα 2.
Πάροχος

Κατηγορία
Παρόχου

Πρόγραμμα
Σπουδών

Επίπεδο
Προγράμματος
ΕΠΠ

#
Αναφ.
ΕΠΠ

Διαπολιτισ
μικές
Δεξιότητες

Ψηφιακές
Δεξιότητες

75

Cedefop, Γερμανία Ευρωπαϊκό ευρετήριο για το ΕΠΠ 2016, για περισσότερες πληροφορίες δείτε
http://www.cedefop.europa.eu/files/germany_-_european_inventory_on_nqf_2016.pdf
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Εταιρείες
Κατάρτισης και
δημόσιες
σχολές ΕΕΚ
(διπλό
σύστημα)
απανταχού στη
Γερμανία υπό
τον κανονισμό
του
Ομοσπονδιακο
ύ Ινστιτούτου
για την
Επαγγελματική
Κατάρτιση και
Εκπαίδευση
(πρόγραμμα
σπουδών εντός
εταιρείας) και
της Διαρκούς
Διάσκεψης των
Υπουργείων
Εκπαίδευσης
και
πολιτισμικών
Υποθέσεων της
Χώρας στην
Γερμανία
(πρόγραμμα
σπουδών
βασισμένο στο
σχολείο)

6.2.2

Δημόσια
σχολεία
επαγγελματική
ς κατάρτισης
και εταιρείες
κατάρτισης

Ειδικός στον
τομέα των
υπηρεσιών
φιλοξενίας

Μεταδευτεροβ
άθμια
Εκπαίδευση

3

Όχι

Ναι:
Βάση :
1)Διαχείριση
αρχείων
καρτών και
ψηφιακών
αρχείων και
χρήση και
των δύο στην
διεκπεραίωσ
η
εργασιών,αντ
ίγραφα
αρχείων
2)Εφαρμογή
νομικών και
εταιρικών
κανονισμών
σχετιζόμενων
με την
ιδιωτικότητα
των
δεδομένων
3) Αποδοχή
κρατήσεων
και
καταχώρηση
αυτών στο
σύστημα
4)
Επεξεργασία
Πληρωμών

Προγράμματα Κατάρτισης ΕΕΚ Επιπέδου 4

Τα προγράμματα κατάρτισης ΕΕΚ, όσον αφορά στον τομέα του τουρισμού, παρέχονται
επίσης μέσω του επιπέδου 4 στην ΕΠΠ. Σε αυτό το Επίπεδο, προσφέρονται τριετή
προγράμματα Διπλής ΕΕΚ μέσω πλήρους φοίτησης επαγγελματικού σχολείου. Υπάρχουν 4
προγράμματα προγραμμάτων κατάρτισης VET στο Επίπεδο 4 στη Γερμανία που παρέχονται
από τον ακόλουθο πάροχο της Κατηγορίας:
•

Δημόσιο σχολείο επαγγελματικής κατάρτισης και επιχειρήσεις κατάρτισης

Το επίπεδο του προγράμματος είναι μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, διάρκειας 3 ετών
και το πρόγραμμα σχετίζεται με τα ακόλουθα θέματα:
•
•
•
•

Ειδικοί στην Ξενοδοχειακή επιχείρηση
Υπάλληλος Ξενοδοχείου
Ειδικός Εστιατορίου
Επαγγελματίας στην Εστίαση

Μέσα από αυτά τα προγράμματα κατάρτισης ΕΕΚ, η εκπαίδευση παρέχεται σε μια
επιχείρηση και σε μερικής φοίτησης επαγγελματική σχολή. Με αυτόν τον τρόπο, οι
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εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερες πρακτικές δεξιότητες και
πρακτική εμπειρία στα προαναφερθέντα θέματα. Τα 4 προγράμματα κατάρτισης ΕΕΚ στο
επίπεδο 4 παρέχουν μαθήματα για ψηφιακές δεξιότητες που έχουν μεγάλη σημασία για
τους εργαζόμενους στον τομέα του Ξενοδοχείου και της Εστίασης.
Συγκεκριμένα, το κύριο μέρος σχετίζεται με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον τομέα του
τουρισμού. Ωστόσο, δεν προσφέρονται δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας μέσα από
τα 4 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΕΕΚ. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, καθώς
ο αριθμός των διεθνών αφίξεων τουριστών θα αυξηθεί τα προσεχή έτη.
Στον παρακάτω πίνακα υπάρχει μια σύντομη περιγραφή των Προγραμμάτων:
Πάροχος

Κατηγορία
Παρόχου

Εταιρείες
Κατάρτισης και
δημόσιες
σχολές ΕΕΚ
(διπλό
σύστημα)
απανταχού στη
Γερμανία υπό
τον κανονισμό
του
Ομοσπονδιακο
ύ Ινστιτούτου
για την
Επαγγελματική
Κατάρτιση και
Εκπαίδευση
(πρόγραμμα
σπουδών εντός
εταιρείας) και
της Διαρκούς
Διάσκεψης των
Υπουργείων
Εκπαίδευσης
και
πολιτισμικών
Υποθέσεων της
Χώρας στην
Γερμανία
(πρόγραμμα
σπουδών
βασισμένο στο
σχολείο)
Εταιρείες
Κατάρτισης και
δημόσιες
σχολές ΕΕΚ
(διπλό
σύστημα)
απανταχού στη
Γερμανία υπό

Δημόσια
σχολεία
επαγγελματική
ς κατάρτισης
και εταιρείες
κατάρτισης

Πρόγραμμα
Σπουδών

Ειδικός στον
τομέα των
Ξενοδοχειακ
ών
Επιχειρήσεω
ν

Επίπεδο
Προγράμματος
ΕΠΠ

Μεταδευτεροβ
άθμια
Εκπαίδευση

#
Αναφ.
ΕΠΠ

4

Διαπολιτισ
μικές
Δεξιότητες

Όχι

Ψηφιακές
Δεξιότητες
Ναι:
Βάση :
1)Διαχείριση
αρχείων
καρτών και
ψηφιακών
αρχείων και
χρήση και
των δύο στην
διεκπεραίωσ
η
εργασιών,αντ
ίγραφα
αρχείων
2)Εφαρμογή
νομικών και
εταιρικών
κανονισμών
σχετιζόμενων
με την
ιδιωτικότητα
των
δεδομένων
3) Αποδοχή
κρατήσεων
και
καταχώρηση
αυτών στο
σύστημα
4)
Επεξεργασία
Πληρωμών
Ναι:
Βάση :
1)Διαχείριση
αρχείων
καρτών και
ψηφιακών
αρχείων και
χρήση και
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τον κανονισμό
του
Ομοσπονδιακο
ύ Ινστιτούτου
για την
Επαγγελματική
Κατάρτιση και
Εκπαίδευση
(πρόγραμμα
σπουδών εντός
εταιρείας) και
της Διαρκούς
Διάσκεψης των
Υπουργείων
Εκπαίδευσης
και
πολιτισμικών
Υποθέσεων της
Χώρας στην
Γερμανία
(πρόγραμμα
σπουδών
βασισμένο στο
σχολείο)
Εταιρείες
Κατάρτισης και
δημόσιες
σχολές ΕΕΚ
(διπλό
σύστημα)
απανταχού στη
Γερμανία υπό
τον κανονισμό
του
Ομοσπονδιακο
ύ Ινστιτούτου
για την
Επαγγελματική
Κατάρτιση και
Εκπαίδευση
(πρόγραμμα
σπουδών εντός
εταιρείας) και
της Διαρκούς
Διάσκεψης των
Υπουργείων
Εκπαίδευσης
και
πολιτισμικών
Υποθέσεων της
Χώρας στην
Γερμανία
(πρόγραμμα
σπουδών
βασισμένο στο
σχολείο)

Δημόσια
σχολεία
επαγγελματική
ς κατάρτισης
και εταιρείες
κατάρτισης

Δημόσια
σχολεία
επαγγελματική
ς κατάρτισης
και εταιρείες
κατάρτισης

Υπάλληλος
Ξενοδοχείου

Ειδικός
Εστιατορίου

Μεταδευτεροβ
άθμια
Εκπαίδευση

4

Μεταδευτεροβ
άθμια
Εκπαίδευση

4

Όχι

Όχι

των δύο στην
διεκπεραίωσ
η
εργασιών,αντ
ίγραφα
αρχείων
2)Εφαρμογή
νομικών και
εταιρικών
κανονισμών
σχετιζόμενων
με την
ιδιωτικότητα
των
δεδομένων
3) Αποδοχή
κρατήσεων
και
καταχώρηση
αυτών στο
σύστημα
4)
Επεξεργασία
Πληρωμών
Ναι:
Βάση :
1)Διαχείριση
αρχείων
καρτών και
ψηφιακών
αρχείων και
χρήση και
των δύο στην
διεκπεραίωσ
η
εργασιών,αντ
ίγραφα
αρχείων
2)Εφαρμογή
νομικών και
εταιρικών
κανονισμών
σχετιζόμενων
με την
ιδιωτικότητα
των
δεδομένων
3) Αποδοχή
κρατήσεων
και
καταχώρηση
αυτών στο
σύστημα
4)
Επεξεργασία
Πληρωμών
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Εταιρείες
Κατάρτισης και
δημόσιες
σχολές ΕΕΚ
(διπλό
σύστημα)
απανταχού στη
Γερμανία υπό
τον κανονισμό
του
Ομοσπονδιακο
ύ Ινστιτούτου
για την
Επαγγελματική
Κατάρτιση και
Εκπαίδευση
(πρόγραμμα
σπουδών εντός
εταιρείας) και
της Διαρκούς
Διάσκεψης των
Υπουργείων
Εκπαίδευσης
και
πολιτισμικών
Υποθέσεων της
Χώρας στην
Γερμανία
(πρόγραμμα
σπουδών
βασισμένο στο
σχολείο)

Δημόσια
σχολεία
επαγγελματική
ς κατάρτισης
και εταιρείες
κατάρτισης

Επαγγελματί
ας
τροφοδότης

Μεταδευτεροβ
άθμια
Εκπαίδευση

4

Όχι

Ναι:
Βάση :
1)Διαχείριση
αρχείων
καρτών και
ψηφιακών
αρχείων και
χρήση και
των δύο στην
διεκπεραίωσ
η
εργασιών,αντ
ίγραφα
αρχείων
2)Εφαρμογή
νομικών και
εταιρικών
κανονισμών
σχετιζόμενων
με την
ιδιωτικότητα
των
δεδομένων
3) Αποδοχή
κρατήσεων
και
καταχώρηση
αυτών στο
σύστημα
4)
Επεξεργασία
Πληρωμών

Oσυνολικός κατάλογος της ΕΕΚ, περιλαμβανομένων περισσότερων πληροφοριών σχετικά
με τα προγράμματα ΕΕΚ από το επίπεδο 3 και το επίπεδο 6 στη Γερμανία, επισυνάφθηκε
στην παρούσα έκθεση σύμφωνα με το Παράρτημα 2.
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6.2.3

Προγράμματα Κατάρτισης ΕΕΚ Επιπέδου 5

Τα προγράμματα κατάρτισης ΕΕΚ όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού παρέχονται επίσης
μέσω του επιπέδου 5 στην ΕΠΠ. Σε αυτό το Επίπεδο, προσφέρεται ένα πρόγραμμα ΕΕΚ
διάρκειας έξι ημερών (48 ωρών) μέσω ιδιωτικών φορέων κατάρτισης. Υπάρχει ένα
πρόγραμμα κατάρτισης ΕΕΚ στο Επίπεδο 5 στη Γερμανία που παρέχεται από τον ακόλουθο
πάροχο της κατηγορίας:
•

Ιδιωτικοί πάροχοι κατάρτισης με διαφορετικές θεματικές εστιάσεις (Κέντρο
Εκπαίδευσης του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Πότσνταμ)

Το επίπεδο του προγράμματος είναι συνεχιζόμενη κατάρτιση με διάρκεια 6 ημερών (48
ώρες) _ και το πρόγραμμα σχετίζεται με τα ακόλουθα θέματα:
•

Αυτό το πρόγραμμα ΕΕΚ απευθύνεται σε υπαλλήλους που εργάζονται ήδη σε
αντίστοιχες εταιρείες, που ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους όσον
αφορά την ποιότητα και τη διαχείριση προσωπικού.

Μέσω αυτού του προγράμματος κατάρτισης ΕΕΚ, η κατάρτιση παρέχεται κυρίως στους
υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα του τουρισμού, ανώτεροι υπάλληλοι και
Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού. Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεξιότητες
διαπολιτισμικής επικοινωνίας δεν προσφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του, οι οποίες
έχουν θεμελιώδη σημασία στον τομέα του Ξενοδοχείου και της Εστίασης. Όσον αφορά στις
ψηφιακές δεξιότητες, υπήρξε σπάνια αναφοράστο Πρόγραμμα Σπουδών, αλλά δεν
αναφέρθηκε ρητά.
Στον παρακάτω πίνακα υπάρχει μια σύντομη περιγραφή αυτού του προγράμματος
κατάρτισης:
Πάροχος

Κατηγορία
Παρόχου

Πρόγραμμα
Σπουδών

Διαφορετικοί
Πάροχοι
Ιδιωτικής
Κατάρτισης,
που ο καθένας
θέτει
διαφορετικές
θεματικές
εστιάσεις, π.χ.
Κέντρο
Εκπαίδευσης
του Εμπορικού
Επιμελητηρίου
του Potsdam

Κέντρο
Εκπαίδευσης
του
Επιμελητηρίου
 ιδιωτική
προσφορά

Διαχείριση
Ποιότητα και
Προσωπικού
στον
τουρισμό
(ΙΗΚ)

Επίπεδο
Προγράμματος
ΕΠΠ
Συνεχής
κατάρτιση –
πιστοποιημένο
μάθημα

#
Αναφ.
ΕΠΠ
4/5

Διαπολιτισ
μικές
Δεξιότητες
Όχι

Ψηφιακές
Δεξιότητες
Σιωπηρά κατά
την
εφαρμογή
διαφόρων
εργαλείων
για την
επίτευξη των
στόχων
του/της, αλλά
δεν
εκφράζεται
ρητά μέσα
στο
Πρόγραμμα
Σπουδών
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Oσυνολικός κατάλογος της ΕΕΚ, περιλαμβανομένων περισσότερων πληροφοριών σχετικά με
τα προγράμματα ΕΕΚ από το επίπεδο 3 και το επίπεδο 6 στη Γερμανία, επισυνάφθηκε στην
παρούσα έκθεση σύμφωνα με το Παράρτημα 2.
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6.2.4

Προγράμματα Κατάρτισης ΕΕΚ Επιπέδου6

Τα προγράμματα κατάρτισης ΕΕΚ όσον αφορά στον τομέα του τουρισμού, παρέχονται επίσης
μέσω του επιπέδου 6 στην ΕΠΠ. Σε αυτό το επίπεδο προσφέρονται 4 προγράμματα μέσω
διαφορετικών φορέων κατάρτισης. Συγκεκριμένα, τα 4 προγράμματα κατάρτισης ΕΕΚ
παρέχονται από τους ακόλουθους παρόχους της κατηγορίας:
•

Διαφορετικοί ιδιωτικοί
θεματικέςεστιάσεις

φορείς

παροχής

κατάρτισης,

με

διαφορετικές

Το επίπεδο του προγράμματος είναι μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά από ένα
ορισμένο αριθμό ετών εμπειρίας ως ειδικευμένος εργαζόμενος. Η διάρκεια είναι μερικής
φοίτησης, με 1 μέρα την εβδομάδα για περίοδο 3 ετών (δηλαδή 600 ώρες) και με πλήρη
απασχόληση μέχρι 2 έτη. Το πρόγραμμα σχετίζεται με τα παρακάτω θέματα:
•
•
•
•

Επάρκεια βασικών χειροτεχνών στις Ξενοδοχείακές υπηρεσίες
Master εστιατορίου
Master κουζίνας
Πιστοποιημένος Eιδικός Tουρισμού

Αυτά τα προγράμματα κατάρτισης ΕΕΚ δεν παρέχουν συγκεκριμένες αναφορές στις
διαπολιτισμικές επικοινωνίες. Αυτή είναι μία από τις πιο θεμελιώδεις δεξιότητες για τους
εργαζόμενους στον τομέα του Ξενοδοχείου και της Εστίασης και χρειάζεται περισσότερη
έμφαση. Όσον αφορά στις ψηφιακές δεξιότητες, μόνο σε ένα από τα 4 προγράμματα
εκπαίδευσης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης γίνεται αναφορά σε αυτό το
κρίσιμο εργαλείο αλλά δεν αναφέρεται ρητά. Συνεπώς, πρέπει να καλυφθεί αυτό το κενό στις
διαπολιτισμικές και ψηφιακές δεξιότητες.
Στον παρακάτω πίνακα υπάρχει μια σύντομη περιγραφή αυτού του προγράμματος
κατάρτισης:
Πάροχος

Κατηγορία
Παρόχου

Πρόγραμμα
Σπουδών

Διαφορετικοί
Πάροχοι
Ιδιωτικής
Κατάρτισης,
που
προσφέρουν
ένα,όπως
ονομάζεται,
προπαρασκευα
στικό μάθημα
για την τελική
εξέταση,
προτείνεται δε
η φοίτηση σε
αυτό το
μάθημα να
είναι περίπου
600 ώρες

Προπαρασκευα
στικά
μαθήματα για
την εξέταση
του ειδικού,
λαμβάνουν
χώρα σε
διαφορετικά
ιδιωτικά
ινστιτούτα
κατάρτισης. Οι
χώροι μάθησης
είναι: για
πλήρη ή μερική
παρακολούθησ
η μαθημάτων:
αίθουσες
κατάρτισης

Επάρκεια
Κύριου
Τεχνίτη σε
ξενοδοχειακ
ές υπηρεσίες

Επίπεδο
Προγράμματος
ΕΕΚ
Μεταδευτεροβ
άθμια
Εκπαίδευση
και μετά από
ορισμένα
χρόνια
εμπειριών σαν
ειδικευμένος
εργάτης

#
Αναφ.
ΕΠΠ
6

Διαπολιτισ
μικές
Δεξιότητες
Όχι

Ψηφιακές
Δεξιότητες
Όχι

WP 2.2 – Έκθεση επί της συλλογής των τρεχόντων Προγραμμάτων Σπουδών
ΕΕΚ

Σελίδα96

Διαφορετικοί
Πάροχοι
Ιδιωτικής
Κατάρτισης,
που
προσφέρουν
ένα,όπως
ονομάζεται,
προπαρασκευα
στικό μάθημα
για την τελική
εξέταση,
προτείνεται δε
η φοίτηση σε
αυτό το
μάθημα να
είναι περίπου
600 ώρες

Διαφορετικοί
Πάροχοι
Ιδιωτικής
Κατάρτισης,
που
προσφέρουν
ένα,όπως
ονομάζεται,
προπαρασκευα
στικό μάθημα
για την τελική
εξέταση,
προτείνεται δε
η φοίτηση σε
αυτό το
μάθημα να

Για εκμάθησή
εξ’
αποστάσεως:
Στο σπίτι
πιθανόν
αίθουσες
κατάρτισης
κατά την
διάρκεια της
παρακολούθησ
ης
Προπαρασκευα
στικά
μαθήματα για
την εξέταση
του ειδικού,
λαμβάνουν
χώρα σε
διαφορετικά
ιδιωτικά
ινστιτούτα
κατάρτισης. Οι
χώροι μάθησης
είναι: για
πλήρη ή μερική
παρακολούθησ
η μαθημάτων:
αίθουσες
κατάρτισης
Για εκμάθησή
εξ’
αποστάσεως:
Στο σπίτι
πιθανόν
αίθουσες
κατάρτισης
κατά την
διάρκεια της
παρακολούθησ
ης
Προπαρασκευα
στικά
μαθήματα για
την εξέταση
του ειδικού,
λαμβάνουν
χώρα σε
διαφορετικά
ιδιωτικά
ινστιτούτα
κατάρτισης. Οι
χώροι μάθησης
είναι: για
πλήρη ή μερική
παρακολούθησ
η μαθημάτων:

Master
Εστιατορίου

Μεταδευτεροβ
άθμια
Εκπαίδευση
και μετά από
ορισμένα
χρόνια
εμπειριών σαν
ειδικευμένος
εργάτης

6

Όχι

Όχι

Master
Κουζίνας

Μεταδευτεροβ
άθμια
Εκπαίδευση
και μετά από
ορισμένα
χρόνια
εμπειριών σαν
ειδικευμένος
εργάτης

6

Όχι

Όχι

WP 2.2 – Έκθεση επί της συλλογής των τρεχόντων Προγραμμάτων Σπουδών
ΕΕΚ

Σελίδα97

είναι περίπου
600 ώρες

Διαφορετικοί
Πάροχοι
Ιδιωτικής
Κατάρτισης,
που
προσφέρουν
ένα,όπως
ονομάζεται,
προπαρασκευα
στικό μάθημα
για την τελική
εξέταση,
προτείνεται δε
η φοίτηση σε
αυτό το
μάθημα να
είναι περίπου
600 ώρες

αίθουσες
κατάρτισης
Για εκμάθησή
εξ’
αποστάσεως:
Στο σπίτι
πιθανόν
αίθουσες
κατάρτισης
κατά την
διάρκεια της
παρακολούθησ
ης
Προπαρασκευα
στικά
μαθήματα για
την εξέταση
του ειδικού,
λαμβάνουν
χώρα σε
διαφορετικά
ιδιωτικά
ινστιτούτα
κατάρτισης. Οι
χώροι μάθησης
είναι: για
πλήρη ή μερική
παρακολούθησ
η μαθημάτων:
αίθουσες
κατάρτισης
Για εκμάθησή
εξ’
αποστάσεως:
Στο σπίτι
πιθανόν
αίθουσες
κατάρτισης
κατά την
διάρκεια της
παρακολούθησ
ης

Πιστοποιημέ
νος Ειδικός
Τουρισμού

Μεταδευτεροβ
άθμια
Εκπαίδευση
και μετά από
ορισμένα
χρόνια
εμπειριών σαν
ειδικευμένος
εργάτης

6

Όχι

Σιωπηρά κατά
την
εφαρμογή
διαφόρων
εργαλείων
για την
επίτευξη των
στόχων
του/της, αλλά
δεν
εκφράζεται
ρητά μέσα
στο
Πρόγραμμα
Σπουδών

Oσυνολικός κατάλογος της ΕΕΚ, περιλαμβανομένων περισσότερων πληροφοριών σχετικά με
τα προγράμματα ΕΕΚ από το επίπεδο 3 και το επίπεδο 6 στη Γερμανία, επισυνάφθηκε στην
παρούσα έκθεση σύμφωνα με το Παράρτημα 2.

6.2.5 Άλλα βραχυπρόθεσμα προγράμματα και μαθήματα
Τα προγράμματα κατάρτισης ΕΕΚ, όσον αφορά στον τομέα του τουρισμού παρέχονται επίσης
μέσω άλλων βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων και μαθημάτων στη Γερμανία. Συγκεκριμένα,
υπάρχουν 3 προγράμματα κατάρτισης ΕΕΚ.
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Σε αυτό το επίπεδο προσφέρονται 4 προγράμματα ΕΕΚ μέσω διαφορετικών παρόχων
κατάρτισης. Συγκεκριμένα, τα 3 προγράμματα κατάρτισης ΕΕΚ παρέχονται από τους
ακόλουθους παρόχους της Κατηγορίας:
•
•

Διαφορετικοί Ιδιωτικοί Πάροχοι κατάρτισης (Κέντρο Εκπαίδευσης Εμπορικού
Επιμελητηρίου, Εμπορικό Κέντρο Κατάρτισης Εστίασης )
FenAkademie Touristik

Το επίπεδο του προγράμματος είναι συνεχής κατάρτιση και καμία επίσημη αρχική
επαγγελματική κατάρτιση. Η διάρκεια είναι από 7 ημέρες έως 7 μήνες. Το πρόγραμμα
σχετίζεται με τα παρακάτω θέματα:
•
•
•

Τουριστικός Οδηγός
Μπάρμαν
Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου

Αυτά τα προγράμματα κατάρτισης ΕΕΚ δεν παρέχουν συγκεκριμένες αναφορές στις
διαπολιτισμικές επικοινωνίες. Αυτή είναι μία από τις πιο θεμελιώδεις δεξιότητες για τους
εργαζόμενους στον τομέα του Ξενοδοχείου και της Εστίασης και χρειάζεται περισσότερη
έμφαση. Όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, μόνο στο 1 στα 4 προγράμματα κατάρτισης
για την ΕΕΚ υπάρχει περιορισμένη αναφορά σε αυτό το κρίσιμο εργαλείο, αλλά δεν
αναφέρεται ρητά. Συνεπώς, πρέπει να καλυφθεί αυτό το κενό στις διαπολιτισμικές και
ψηφιακές δεξιότητες.
Πάροχος

Κατηγορία
Παρόχου

Πρόγραμμα
Σπουδών

Διαφορετικοί
Πάροχοι
Ιδιωτικής
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Εκπαίδευσης
του Εμπορικού
Επιμελητηρίου
του Koblenz
FernAkademie
Touristik

Πάροχος
ιδιωτικής
επαγγελματική
ς κατάρτισης

Υπάλληλος
Υποδοχής
Ξενοδοχείου

Επίπεδο 2- δεν
απαιτείται
επίσημη
αρχική
επαγγελματική
κατάρτιση

Μη
ορισμ
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επίπε
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Όχι

Ναι:
1)Εισαγωγή –
Λειτουργία
και
Σπουδαιότητ
α
Συστημάτων

Oσυνολικός κατάλογος της ΕΕΚ, περιλαμβανομένων περισσότερων πληροφοριών σχετικά
με τα προγράμματα ΕΕΚ από το επίπεδο 3 και το επίπεδο 6 στη Γερμανία, επισυνάφθηκε
στην παρούσα έκθεση σύμφωνα με το Παράρτημα 2.
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7 Εντοπισμός των ελλείψεων και των περιοχών για βελτίωση
Η ανάλυσή μας έλαβε υπόψη ένα ευρύ φάσμα πτυχών προκειμένου να προσδιοριστεί και να
χαρτογραφηθεί η σημερινή κατάσταση στον τομέα του Ξενοδοχείου και της Εστίασης. Η
δομή αυτής της δυναμικής και συνεχώς μεταβαλλόμενης βιομηχανίας έχει αλλάξει από την
παραδοσιακή πορεία της δεκαετίας του 1980 και της δεκαετίας του '90. Η εναρμόνιση
μεταξύ των νέων τάσεων στο Ξενοδοχείο & την Εστίαση και των δεξιοτήτων που πρέπει να
αποκτήσουν οι εργαζόμενοι έχει μεγάλη σημασία για την επικαιροποίηση αυτού του
τομέα. Αυτές οι αλλαγές έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις καθημερινές δραστηριότητες κάθε
επαγγελματικού προφίλ στην τουριστική βιομηχανία, επομένως οι αναντιστοιχίες
δεξιοτήτων πρέπει να εξαλειφθούν και ένα πιο επιδέξιο προσωπικό είναι απαραίτητο.
Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες πλατφόρμες και οι νέες αγορές έχουν αλλάξει ριζικά τον τομέα
των Ξενοδοχείων και Εστίασης, έχοντας ως συνέπεια την έλλειψη δεξιοτήτων για τους
εργαζόμενους. Την προηγούμενη δεκαετία και περισσότερες πλατφόρμες όπως η Airbnb,
booking.com, Tripadvisor και E-food, δεν ήταν τόσο διαδεδομένες ή δεν υπήρχαν. Σήμερα, η
επιρροή τους είναι μείζονος σημασίας και καθορίζουν τη δομή του τομέα του Ξενοδοχείου
και της Εστίασης. Το παραδοσιακό μονοπάτι της κράτησης εισιτηρίων, διαμονής ή άλλων
υπηρεσιών σχετικών με τον τουρισμό έχει περιοριστεί από την ανάπτυξη αυτών των
καινοτόμων ιδεών.
Επιπλέον, η αύξηση των διεθνών αφίξεων τουριστών θα εντείνει την ανάγκη για
περισσότερες δεξιότητες στη διαπολιτισμική επικοινωνία για τους εργαζόμενους στον
τομέα του Ξενοδοχείου και της Εστίασης. Το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο των
τουριστών είναι ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να αντιμετωπιστεί, ώστε η
επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και των τουριστών να είναι πιο αποτελεσματική.
Για το λόγο αυτό, η ανάλυσή μας διαρθρώθηκε μέσα σε ένα συνολικό πλαίσιο ώστε να
συμπεριληφθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα σε Ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο. Περιελάβαμε όλες τις πτυχές που έχουν μεγάλη σημασία για τα Προγράμματα
Σπουδών ΕΕΚ στον τομέα του Ξενοδοχείου και της Εστίασης, μέσω του οποίου εντοπίζουμε
όλες τις ελλείψεις και τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων που πρέπει να εξαλειφθούν. Αρχικά,
αναλύσαμε το τρέχον σύστημα ΕΕΚ και στις δύο χώρες (Ελλάδα, Γερμανία) και
προσδιορίσαμε τις ιδιαιτερότητες, την αποτελεσματικότητα και τους παρόχους εκπαίδευσης
στην ΕΕΚ.
Επιπλέον, μέσω της περιεκτικής και εμπεριστατωμένης έρευνας γραφείου μας, εντοπίσαμε
την υφιστάμενη κατάσταση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάλυση της έρευνας γραφείου ήταν
πολύ σημαντική για να καταγράψει ποιες είναι οι σημαντικότερες τάσεις και ελλείψεις στον
τομέα του Ξενοδοχείου και της Εστίασης και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί. Οι ελλείψεις σε
δεξιότητες και σε μαλακές δεξιότητες - με σημαντικότερη τη διαπολιτισμική επικοινωνία αποτελούν τα κύρια ευρήματα της μελέτης μας. Πολυάριθμες εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το Cedefop και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού
περιλαμβάνονται στην έρευνα γραφείου προκειμένου να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση
όσον αφορά στον εντοπισμό των ελλείψεων και των περιοχών για βελτίωση.
Εκτός από τη χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,
αναλύσαμε το πλαίσιο της συγκεκριμένης χώρας και τις ελλείψεις που προέκυψαν στις
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χώρες εταίρους (Γερμανία, Ελλάδα) μέσω εθνικών εκθέσεων. Για το λόγο αυτό, ελήφθησαν
υπόψη εκθέσεις που συνέταξαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο δείκτης DESI και οι
ενδιαφερόμενοι εθνικοί φορείς. Τα ευρήματα από τις χώρες εταίρους ανέφεραν ότι η
έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων και η διαπολιτισμική επικοινωνία είναι οι δύο κύριοι τομείς
που πρέπει να βελτιωθούν.
Οι ψηφιακές δεξιότητες, οι δεξιότητες ΤΠΕ (σκληρές δεξιότητες) και η διαπολιτισμική
επικοινωνία (μαλακές δεξιότητες) είναι απαραίτητες για κάθε Επαγγελματικό Προφίλ στη
βιομηχανία Ξενοδοχείων και Εστίασης στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Η βελτίωση αυτών των
δεξιοτήτων έχει θεμελιώδη σημασία για τους εργαζόμενους, καθώς θα έχουν την ευκαιρία
να ενημερώνονται και να εναρμονίζονται με τις τρέχουσες τάσεις και ανάγκες. Τα υπάρχοντα
Επαγγελματικά Προφίλ δεν χρειάζεται μόνο να είναι πιο συγκεκριμένα στην περιγραφή κάθε
επαγγέλματος, αλλά είναι επίσης σημαντικό να ενσωματώσει στο περιεχόμενό τους όλες τις
προκλήσεις και τις νέες τάσεις που έχουν αλλάξει την παραδοσιακή οδό του τομέα
Ξενοδοχείου και Εστίασης.
Η ραγδαία ανάπτυξη του τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης κατέστησε τα τρέχοντα
Προγράμματα Σπουδών παρωχημένα χωρίς ή με λίγες αναφορές και μαθήματα, για να είναι
σύμφωνα με τις νέες τάσεις. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί
και απαιτεί βελτίωση στο προσεχές μέλλον. Οι ψηφιακές δεξιότητες και οι δεξιότητες
διαπολιτισμικής επικοινωνίας πρέπει να βρίσκονται στον κύριο πυρήνα των νέων,
σύγχρονων και εξατομικευμένωνΠρογραμμάτων Σπουδών που θα μπορούσαν να
ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες των σημερινών και των πιθανών εργαζομένων
στον ευημερούντα τομέα του Ξενοδοχείου και της Εστίασης.
Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε μια ολοκληρωμένη συλλογή όλων των σχετικών
Προγραμμάτων Κατάρτισης ΕΕΚ, που σχετίζονται με τον τομέα του Ξενοδοχείου και της
Εστίασης. Αυτό που εντοπίσαμε είναι ότι κανένα από τα προσφερόμενα προγράμματα
(λίγες μόνο αναφορές) στην Ελλάδα και τη Γερμανία δεν περιλαμβάνει μαθήματα για τη
βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
Συνεπώς, συνάγεται ότι οι νέες τάσεις και προκλήσεις στον τομέα του Ξενοδοχείου
&Εστίασης δεν έχουν αντιμετωπιστεί από τα τρέχοντα Προγράμματα Σπουδών. Η συνεχώς
μεταβαλλόμενη τουριστική βιομηχανία θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις
ψηφιακές δεξιότητες και στις δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας, καθώς αποτελούν
τις κύριες ελλείψεις που επιδεινώνουν την ικανότητα των εργαζομένων να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες των πελατών.

7.1

Σειρά προτάσεων για την ενημέρωση του σχεδιασμού των
προγραμμάτων σπουδών.

Ο κύριος σκοπός δεν είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός νέου Προγράμματος Σπουδών
για τον κλάδοΞενοδοχείων και Εστίασης δεδομένου ότι η τουριστική βιομηχανία είναι ένας
ακμάζων και συνεχώς μεταβαλλόμενος τομέας. Ένα νέο Πρόγραμμα Σπουδών που θα
περιλαμβάνει όλες τις κατάλληλες δεξιότητες δεν είναι η μοναδική λύση, αλλά απαιτείται
μια αλλαγή στη δομή με μια ολιστική προσέγγιση. Ο σχεδιασμός νέων Προγραμμάτων
Σπουδών θα είναι πιο επικίνδυνος καθώς η ταχεία ανάπτυξη του τομέα ΤΠΕστον κλάδο
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Ξενοδοχείων και Εστίασης είναι πιθανό να προκαλέσει νέες ανάγκες και προκλήσεις στον
τομέα στο προσεχές μέλλον.
Αυτό που είναι απαραίτητο και κατάλληλο είναι η αναδιάρθρωση του σχεδιασμού των
Προγραμμάτων Σπουδών και η εναρμόνιση του κόστους με τις τρέχουσες τάσεις και
προκλήσεις στον κλάδο. Για το λόγο αυτό, κατά τον σχεδιασμό των Προγραμμάτων Σπουδών
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί μια νέα εργαλειοθήκη. Στο
πλαίσιο αυτό, τα Προγράμματα Σπουδών πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε να αλλάζουν
σύμφωνα με τις νέες τάσεις, ανάγκες και προκλήσεις στον τομέα, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται μια οικονομικά αποδοτική διαδικασία.
Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω μιας σπονδυλωτής προσέγγισης, με έμφαση στις
ψηφιακές δεξιότητες και στις δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας των εργαζομένων. Οι
εξατομικευμένες ενότητες θα βελτιώσουν τις δεξιότητες των εργαζομένων και θα
μπορούσαν εύκολα να προσαρμοστούν στις πιθανές αλλαγές στον κλάδο των Ξενοδοχείων
και της Εστίασης.
Μια σπονδυλωτή προσέγγιση έχει μεγάλη σημασία για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των
Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς απλοποιεί τις ενημερώσεις μαθημάτων. Μέσω της
σπονδυλωτής προσέγγισης, τυχόν αλλαγές ή βελτιώσεις θα μπορούσαν να γίνουν με
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, χωρίς να είναι απαραίτητη η επιμελής επανεξέταση όλων
των μαθημάτων. Με μια σπονδυλωτή προσέγγιση, για παράδειγμα, οι αλλαγές στο βιβλίο
θα μπορούσαν να σημαίνουν απλώς την αναδιάταξη των κεφαλαίων ώστε να ταιριάζουν με
τις νέες ανάγκες και τις προκλήσεις στον τομέα του Ξενοδοχείου και της Εστίασης.
Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλιστεί η ποιότητα και η ευελιξία των Προγραμμάτων Σπουδών,
καθώς η Τουριστική Βιομηχανία είναι ένας συνεχώς μεταβαλλόμενος τομέας. Επομένως η
εναρμόνιση με τις νέες τάσεις είναι ευκολότερο να επιτευχθεί μέσω της σπονδυλωτής
προσέγγισης, καθώς δεν θα σχεδιαστούν νέα προγράμματα σπουδών.
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8 Αναφορές
Accenture,
ΨηφιακήΕλλάδα:
Οδρόμοςγιατηνανάπτυξητηςψηφιακήςκατάστασηςτηςτουριστικήςβιομηχανίας,
για
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/50550/Tourism_Industry.pdf
Accenture,
ΨηφιακήΕλλάδα:
Οδρόμοςγιατηνανάπτυξητηςψηφιακήςκατάστασηςτηςτουριστικήςβιομηχανίας,
για
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/50550/Tourism_Industry.pdf
Προσβάσιμος Τουρισμός, Έκθεση - Γερμανία, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ
δείτε:
http://www.accessibletourism.org/resources/eu-skills-19-barrier-free-destinationsgermany-case-study.pdf
Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, εκπαιδευτικά επαγγέλματα στον τομέα
του τουρισμού, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://www.dihk.de/branchen/tourismus/aus-undweiterbildung/ausbildung/service/ausbildungsberufe-im-tourismus
Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης -BiBB,
Πληροφορίες για τα Επαγγέλματα, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://www.bibb.de/en/occupationsinfo.php/certificate_supplements/en
Εκπαιδευτικό έργο της Σαξωνικής Οικονομίας gGmbH: Έκθεση σχεδίου - Ανάλυση της
αγοράς εργασίας και κατάσταση των ειδικευμένων εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού,
(2014) για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
http://www.tourismus-fachkraefte.de/projektergebnisse/
Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Θεμάτων και Ενέργειας - BMWI, φάκελος
για τον τουρισμό στη Γερμανία, για περισσότερες πληροφορίεςπαρακαλώδείτε:
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/tourism.html
Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Θεμάτων και Ενέργειας - BMWI, online
φάκελος για την επαγγελματική κατάρτιση, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/vocational-training-and-work.html
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Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας - BMWI, Διπλή
επαγγελματική κατάρτιση - συνταγή για επιτυχία, για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλώ δείτε:
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/vocational-training-and-work.html
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας (BMWi): Έκθεση πολιτικής τουρισμού
CedefopPanorama, Τάσεις και δεξιότητες στον τουρισμό (2005)
Cedefop,
Γερμανική
Ευρωπαϊκή
Καταγραφή
στην
ΕΠΠ
(2016),
γιαπερισσότερεςπληροφορίεςπαρακαλώδείτε:
http://www.cedefop.europa.eu/files/germany_-_european_inventory_on_nqf_2016.pdf
Cedefop,
Ποσοτικοποιώντας
ανάγκες
γιαπερισσότερεςπληροφορίεςπαρακαλώδείτε:
http://www.cedefop.europa.eu/files/5530_en.pdf

δεξιοτήτων

στην

Ευρώπη,

Υποστήριξη ΕΕ-ΕΕΚ, Συνεχής Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στη Γερμανία, για
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://www.euvetsupport.eu/index.php?id=235
Πρωτοβουλία D21,D21 Ψηφιακός Δείκτης 2017/2018 - Ετήσια έκθεση για την κατάσταση
στην ψηφιακή κοινωνία, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://initiatived21.de/app/uploads/2018/01/d21-digital-index_2017_2018.pdf
Ομοσπονδιακός Σύνδεσμος DEHOGA, Δείγμα Επιχειρηματικής Έρευνας DEHOGA άνοιξη
2018, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://www.dehogabundesverband.de/fileadmin/Startseite/04_Zahlen___Fakten/07_Zahlenspiegel___Branche
nberichte/Branchenbericht/DEHOGA-Branchenbericht_Fru__hjahr_2018.pdf
DEHOGA Ομοσπονδιακή Ένωση, έκθεση κατάρτισης για το 2017, για περισσότερες
πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
www.dehoga-bundesverband.de/zahlen-fakten/ausbildungszahlen/
Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας - BMWI, Έκθεση Πολιτικής
Τουρισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης - 18 νομοθετικό σώμα, Μάρτιος 2017,για
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Tourismus/tourismuspolitischerbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=26
Deutsche Welle - DW, οι Κινέζοι τουρίστες ενισχύουν την ελληνική οικονομία, Ιούλιος του
2017, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://www.dw.com/en/chinese-tourists-boost-greek-economy/av-39851247
Edujob.gr, Πόσοι μάγειρες θα απασχολούνται στην ελληνική οικονομία το 2020,
γιαπερισσότερεςπληροφορίεςπαρακαλώδείτε:
http://edujob.gr/prooptikes-epaggelmatwn/mageires-apascholisi--ellhnikh-oikonomia-ewsto-2020
ΕΟΠΠΕΠ, Επαγγελματικά Προφίλ, Διοικητικός Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων, για
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://www.eoppep.gr/images/EP/EP_26.pdfhttps://www.eoppep.gr/images/EP/EP_31.pdf
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ΕΟΠΠΕΠ, Επαγγελματικά Προφίλ, Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου, για περισσότερες
πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://www.eoppep.gr/images/EP/EP_52.pdf
ΕΟΠΠΕΠ, Επαγγελματικά Προφίλ, Υπάλληλος Γραφείου, για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλώ δείτε:
https://www.eoppep.gr/images/EP/EP_50.pdf
ΕΟΠΠΕΠ,
Επαγγελματικά
Προφίλ,
γιαπερισσότερεςπληροφορίεςπαρακαλώδείτε:

Τουριστικός

Διασκεδαστής,

https://www.eoppep.gr/images/EP/EP127.pdfhttps://www.eoppep.gr/images/EP/EP130.pd
f
Horn D., έγγραφο εργασίας τουΕυρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου - Εκπαίδευση
μαθητείας με βάση το σχολείο ή την επαγγελματική κατάρτιση;Αποδεικτικά στοιχεία για τη
μετάβαση από το σχολείο στην εργασία των Ουγγρικών Μαθητευομένων, Ευρωπαϊκό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, προγράμματα Max Weber, MWP 2013/10, για περισσότερες
πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27320/MWP_2013_10.pdf
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2017, για περισσότερες
πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/germany
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας στην Ελλάδα, για
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-indexdesi-2017
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εγχειρίδιο ESCO - Ευρωπαϊκές Δεξιότητες, Ικανότητες, Προσόντα και
Επαγγέλματα, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://ec.europa.eu/esco/portal/document/en/0a89839c-098d-4e34-846c-54cbd5684d24
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΤΠΕ για την εργασία: ψηφιακές δεξιότητες στον χώρο εργασίας, 2015,
σελ.20
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χαρτογραφώντας δεξιότητες και εκπαιδευτικές ανάγκες για τη
βελτίωση της προσβασιμότητας σε τουριστικές πληροφορίες 2014 - Ευρωπαϊκές δεξιότητες
/ ικανότητες, Προσόντα και Επαγγέλματα, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://ec.europa.eu/esco/portal
Eurostat, Ιούλιος 2018 - Ανεργία στην ευρωζώνη κατά 8,2% - ΕΕ 28 στο 6,8%, 135/2018 Αύγουστος 2018,για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105310/3-31082018-APEN.pdf/772f2449-74be-415d-b4b0-351f31982720
Eurostat, σπουδαστές που εγγράφονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά επίπεδο
εκπαίδευσης, προσανατολισμό προγράμματος, φύλο, είδος ιδρύματος και ένταση
συμμετοχής, 2018,για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=educ_uoe_enrt01&lang=en
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Eurostat, Στατιστικά στοιχεία για την ανεργία, 2018, για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλώ δείτε:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας - BMWI, Δελτίο Πληροφοριών Διπλής
Εκπαίδευσης, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/fact-sheet-dualeausbildung.pdf?__blob=publicationFile&v=27
DSTATIS - Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, Εγχώριο Εμπόριο, Φιλοξενία, Τουρισμός Μηνιαία αποτελέσματα έρευνας στον τουρισμό, Fachserie 6 Reihe 7.1, Χειμώνας
2017/2018,για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BinnenhandelGastgewerbeTourism
us/Tourismus/MonatserhebungTourismusHj2060710185314.pdf?__blob=publicationFile
Ίδρυμα Οικονομικής και Βιομηχανικής Έρευνας, Υιοθέτηση ΤΠΕ και Ψηφιακή Ανάπτυξη στην
Ελλάδα, 2014, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
http://iobe.gr/docs/research/RES_03_10062015_REP_ENG.pdf
Εφημερίδα της Κυβέρνησης (FEK), Δεύτερη Έκδοση, Αρ. Φύλλου 566, 8 Μαΐου 2016, για
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://www.eoppep.gr/images/EP/PistopoiisiPerigrammaton.pdf
Greek City Times, ο Τουρισμός στην Ελλάδα θέλει να τριπλασιάσει τον πληθυσμό, καθώς
αναμένεται να φθάσουν τα 35 εκατομμύρια το 2020,για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλώ δείτε:
https://greekcitytimes.com/2017/09/13/tourism-greece-will-triple-population-35-millionexpected-2020/
Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, Νέο και βελτιωμένο πρότυπο ISO / IEC 17024 για
προγράμματα πιστοποίησης προσωπικού, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://www.iso.org/news/2012/07/Ref1625.html
Knoema, Ελλάδα - Η συμβολή των μετακινήσεων και του τουρισμού στο ΑΕΠ ως μερίδιο του
ΑΕΠ,για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://knoema.com/atlas/Greece/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contributionto-GDP/Contribution-of-travel-and-tourism-to-GDP-percent-of-GDP.
Manpower
Group,
2014
Έρευνα
για
έλλειψη
Ταλέντου,
γιαπερισσότερεςπληροφορίεςπαρακαλώδείτε :
https://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/b91b5a0e-f22c-4286-8fb683eb8da3ff0a/2014%2BTalent%2BShortage%2BInfographicFinal.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b91b5a0e-f22c-4286-8fb6-83eb8da3ff0a
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠΕΠ, Επαγγελματικός Κατάλογος Προφίλ,για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ
δείτε:
https://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/professionaloutlines#%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%
82
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ΟΟΣΑ, Ελλάδα-Χώρα Σημείωση-Δεξιότητες Θέμα: Περαιτέρω Αποτελέσματα από την Έρευνα
για τις Δεξιότητες για τους Ενήλικες, 2016, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
http://www.oecd.org/skills/piaac/skills-matter-greece.pdf
Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας - BMWI, Μεταρρύθμιση του
νόμου για την Επαγγελματική Κατάρτιση, 2005, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ
δείτε:
https://www.bmbf.de/pub/The_2005_Vocational_Trainin9g_Act.pdf
Ερευνητικό Ινστιτούτο Τουρισμού, Δομή και Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού τομέα στην
Ελλάδα (2017)
Matthew Williams, Aoife Ni Luanaigh, Richard Garrett, Τομέας Δεξιοτήτων: Τουρισμός,
Έκθεση αποδείξεων 55, Ινστιτούτο Μελετών Απασχόλησης, UK Επιτροπή για την Απασχόληση
και τις Δεξιότητες - UKCES, Αύγουστος 2012, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
http://dera.ioe.ac.uk/15965/1/evidence-report-55-tourism.pdf
ΣΕΤΕ Πληροφορία, Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, 2017,για
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
http://www.insete.gr/Portals/0/meletes-INSETE/01/2018_SymvolhTourismou-2017.pdf
Ελληνική Συνομοσπονδία Τουρισμού ΣΕΤΕ, Η απασχόληση στον τουριστικό τομέα στην
Ελλάδα, 2017, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
http://sete.gr/media/10223/insete-infographic-meletiapasxolisis.png?width=242.64705882352942&height=500
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών & Τουρισμού, Ταξίδια & Τουρισμός, Οικονομικός
αντίκτυπος Ελλάδα 2018,για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries2018/greece2018.pdf
Δοκίμια ΗΒ, Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων στη Βιομηχανία Φιλοξενίας - Σημαντική
Έκδοση Τουρισμού,για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://www.ukessays.com/essays/tourism/customer-relationship-management-inhospitality-industry-importance-tourism-essay.php
Ηνωμένα Έθνη - Αναπηρία, Προώθηση του προσβάσιμου τουρισμού για όλους,για
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/promoting-accessible-tourismfor-all.html
Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης -BiBB, ReferNET
Γερμανία -ΕΕΚ στην Ευρώπη - Έκθεση 2016, 2017, για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλώ δείτε:
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/en/publication/show/9016
Γερμανική Βιομηχανία και Εμπορικό Επιμελητήριο, Έρευνα Επαγγελματικής Κατάρτισης,
2018, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε:
https://www.dihk.de/themenfelder/aus-undweiterbildung/ausbildung/ausbildungspolitik/umfragen-und-prognosen/dihkausbildungsumfrage
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Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών & Τουρισμού, Ταξίδια και Τουρισμός, Οικονομικός
αντίκτυπος Γερμανία 2018, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ
δείτε:https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries2018/germany2018.pdf
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