
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ



Ποια είναι η 
γνώμη σας για 
την εξέλιξη της 
τουριστικής 
εκπαίδευσης 
και κατάρτισης 
στη χώρα μας;

 Κατά τα τελευταία 60 χρόνια, έχει παρουσιαστεί πρόοδος, 
έπειτα από την ίδρυση της ΑΣΤΕΡ.

 Κατάργηση ή/και συγχώνευση των τμημάτων της Διοίκησης 
Τουριστικών Επιχειρήσεων στα τμήματα της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων των ΤΕΙ.

 Κατάργηση των ΕΠΑΣ 

 Δημιουργία νέων τμημάτων τουριστικών ειδικοτήτων στις ΣΕΚ 
ΟΑΕΔ.

 Κατάργηση των ΣΕΚ

 Λειτουργία 2 πανεπιστημιακών σχολών τουρισμού 

 Άνθιση στα μεταπτυχιακά προγράμματα τουρισμού

 Επαναλειτουργία της σχολής ξεναγών

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος προσανατολισμός όσον αφορά τη 
μελλοντική εξέλιξη της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.



Τι πιστεύετε για 
την τουριστική 
εκπαίδευση 
που 
προσφέρεται 
στο Ηράκλειο;

 Η υφιστάμενη τουριστική εκπαίδευση καλύπτει 
σε σημαντικό βαθμό όλα τα επίπεδα και όλες τις 
ειδικότητες κατώτερων, μεσαίων και ανώτερων 
στελεχών του τουριστικού κλάδου.

 Υπάρχει όμως περαιτέρω περιθώριο βελτίωσης 
ως προς το πλήθος εξειδικεύσεων 
(π.χ.μπαρίστας).



Σε τι βαθμό 
κατά τη γνώμη 
σας επηρεάζει 
η τουριστική 
εκπαίδευση το 
συνολικό 
τουριστικό 
προϊόν του 
Ηρακλείου;

 Επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, διότι οι 
υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες, είναι 
ανάλογες της εκπαίδευσης που έχουν λάβει τα 
στελέχη της κάθε τουριστικής επιχείρησης.

 «ο επισκέπτης, γίνεται άμεσος λήπτης υπηρεσιών από 
κάποιους ανθρώπους. Εάν τα άτομα αυτά δεν έχουν 
τουριστική εκπαίδευση και τουριστική συνείδηση, θα 
υπάρξει μία μεγάλη απογοήτευση από τον πελάτη» 

 Αποτελεί αφενός το σημαντικότερο παράγοντα 
ποιοτικής αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος, 
αφετέρου τον βασικό συντελεστή που διαμορφώνει 
το τουριστικό προϊόν του Ηρακλείου. 



Κατά πόσο 
καλύπτει το 
πλήθος των 
τουριστικών 
σχολών στο  
Ηράκλειο, τις 
ανάγκες των 
φοιτητών για 
σπουδές στον 
αντίστοιχο 
τομέα;

 Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας καλύπτουν επαρκώς τις 
ανάγκες των φοιτητών – καταρτιζόμενων – μαθητών, σε χαμηλό, 
μεσαίο και ανώτερο επίπεδο μέσω των ΕΠΑΛ, των ΙΕΚ, του ΟΤΕΚ 
και του ΤΕΙ. 

 Ο δημόσιος τομέας, στοχεύει σε μία ευρεία γκάμα μεσαίων και 
ανώτατων στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων καθώς καλύπτει 
όλες τις βαθμίδες τουριστικής εκπαίδευσης. 

 Ο ιδιωτικός τομέας, στοχεύει στο να έχει εκπαιδευμένους 
φοιτητές - και αύριο – απόφοιτους, σε πρώτη γραμμή, όσον 
αφορά τη μαγειρική, τη ρεσεψιόν, την υποδοχή και το εστιατόριο. 

 Ωστόσο παρατηρείται έντονη ζήτηση για εκπαίδευση στον 
επισιτιστικό τομέα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο, 
γεγονός που αποδεικνύει την μεγάλη ανάγκη των φοιτητών για 
εκπαίδευση στο συγκεκριμένο τομέα.



Πιστεύετε ότι τα 
προγράμματα 
σπουδών των 
τουριστικών 
σχολών του 
Ηρακλείου, 
αντιστοιχούν σε 
μία ποιοτική 
προσφορά 
γνώσεων;

 Βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο, όμως αυτό ποικίλει από 
σχολή σε σχολή, καθώς ποικίλουν και τα αντίστοιχα προγράμματα.

 Το τουριστικό τμήμα του ΤΕΙ, το οποίο παρόλο που αναγκάστηκε να 
χάσει κάποια μαθήματα, πιστεύεται ότι η ποιότητα των 
προγραμμάτων σπουδών του, είναι ικανοποιητική, καθώς έχει γίνει 
επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών το 2015 και ακολουθεί 
διεθνή τουριστικά πρότυπα.

 Στα πλαίσια των ΙΕΚ, προσφέρονται σε σημαντικό επίπεδο γνώσεις 
οι οποίες προέρχονται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 
επίπεδο, το οποίο πραγματοποιείται όχι μόνο κατά την ολοκλήρωση 
του προγράμματος, αλλά και σε κάθε εξάμηνο ως εργαστηριακό 
μάθημα.

 Όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών του ΟΤΕΚ, παρατηρείται μία 
επίσης ποιοτική προσφορά γνώσεων, καθώς επιτυγχάνεται ένας 
συνδυασμός της θεωρίας με την πρακτική. 

 Για το πρόγραμμα σπουδών των ΕΠΑΛ, υποστηρίζεται πως λόγω 
των ελλείψεων σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και προσωπικό, είναι 
δύσκολο να υπάρξει ουσιαστική εκπαίδευση. 



Ποιες είναι οι 
βασικές γνώσεις 
και δεξιότητες 
που θα πρέπει να 
έχουν αποκτηθεί 
αποφοιτώντας 
από τις 
αντίστοιχες 
σχολές;

Διαφοροποιούνται με βάση τη βαθμίδα και το είδος κάθε σχολής.

 Τα ΕΠΑΛ, στοχεύουν στις γνώσεις που αφορούν γενικά τις κύριες 
επιχειρήσεις του τουρισμού, δηλαδή τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και το 
ταξιδιωτικό εμπόριο.

 Το ΤΕΙ στοχεύει σε διοικητικές γνώσεις όπως τα οικονομικά, το μάρκετινγκ, 
το μάνατζμεντ, καθώς και γνώσεις όσον αφορά την καινοτομία και την 
επιχειρηματικότητα καθώς και τη λήψη αποφάσεων. 

 Τα ΙΕΚ στοχεύουν στην εξασφάλιση των κατάλληλων προσόντων, μέσω της 
παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών 
γνώσεων, στην ανάπτυξη των αντίστοιχων με την ειδικότητα δεξιοτήτων 
και στην εξασφάλιση της προσαρμογής τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
της αγοράς.

 Ο ΟΤΕΚ, στοχεύει σε γνώσεις όσο το δυνατόν κατάλληλες ώστε να μπορεί ο 
απόφοιτος να λειτουργήσει επαγγελματικά. 

 Σε επίπεδο ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στην εκμάθηση ξένων γλωσσών καθώς και σε μεθόδους 
επικοινωνίας.



Κατά τη γνώμη 
σας, οι 
απόφοιτοι των 
συγκεκριμένων 
σχολών έχουν 
άμεση 
επαγγελματική 
αποκατάσταση;

 Υπάρχει άμεση αποκατάσταση, εφόσον το Ηράκλειο 
και η Κρήτη γενικότερα, προσφέρει αρκετές 
δυνατότητες για εργασία - ούσα κατεξοχήν 
τουριστικός προορισμός.

 «Παρ’ όλη την ύφεση της χώρας, οι απόφοιτοι 
απασχολούνται σε σημαντικό ποσοστό, σε σύγκριση 
μάλιστα με απόφοιτους άλλων σχολών…               
αρκεί βέβαια να το τρέξουν και οι ίδιοι» 

 «Όταν κάποια σχολή έχει συγκεκριμένα κριτήρια και 
βρίσκονται οι καθηγητές σε επαφή με την πράξη, 
αναμφισβήτητα και οι σπουδαστές θα έχουν γρήγορη 
απορρόφηση»

 «Στον τουρισμό δεν υπάρχει ανεργία»



Τι αλλαγές θα 
προτείνατε για τη 
βελτίωση της 
προσφερόμενης 
τουριστικής 
εκπαίδευσης;

 Συγκέντρωση όλων των σχολών και τμημάτων, κάτω από 
την αρμοδιότητα του υπεύθυνου για την Τουριστική 
Εκπαίδευση Υπουργείου, για τον καλύτερο συντονισμό και 
οργάνωση των τουριστικών σπουδών.

 Ίδρυση εκ νέου, αυτόνομων τμημάτων ΤΕΙ με ξεκάθαρο 
πρόγραμμα σπουδών.

 Εξειδικευμένοι καθηγητές

 Ύπαρξη πολλών επισκεπτών καθηγητών, οι οποίοι να κάνουν 
ένα μάθημα για 1 – 2 μέρες, δίνοντας τη δυνατότητα στα 
παιδιά να ανανεώνουν το σκηνικό.

 Προσφορά κινήτρων στους σπουδαστές 

 Μαθήματα βασισμένα στις αρχές παιδαγωγικής  
(interactive learning) 



Τι αλλαγές θα 
προτείνατε για 
τη βελτίωση της 
προσφερόμενης 
τουριστικής 
εκπαίδευσης;

 Υλοποίηση θεωρητικών μαθημάτων σε ομάδες 
εργασίας, ομάδες ρόλων και διεξαγωγή ερευνών.

 Πραγματικό περιβάλλον εργασίας.

 Πρακτική εξάσκηση ανάμεσα στις σπουδές ώστε να 
αποκτώνται εμπειρίες και απορίες.

 Υπολογισμός προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα 
με τις ανάγκες του κάθε κλάδου.

 “Work Experience” πριν την εισαγωγή των φοιτητών 
και των μαθητών σε οποιαδήποτε τουριστική σχολή.

 Ανάπτυξη τουριστικής συμπεριφοράς, αγωγής και 
συνείδησης.



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ


