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Η παρουσίαση που ακολουθεί αποτελεί μια σύνοψη της

έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διπλωματικής

μου Εργασίας, του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, της Σχολής Κοινωνικών

Επιστημών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Το πλήρες θέμα της εκπονηθείσας έρευνας είναι: «Η Δημόσια

Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα:

Υφιστάμενη κατάσταση, Μελέτη και Έρευνα των Αναγκών

Αναδιάρθρωσης και Αναβάθμισης των Παρεχόμενων

Τουριστικών Σπουδών σε σχέση με τις Απαιτήσεις της

Τουριστικής Αγοράς Εργασίας».



Για πολλές δεκαετίες τίθενται προβληματισμοί και ερωτήματα σχετικά με την 
παρεχόμενη ελληνική τουριστική εκπαίδευση και κατά πόσο αυτή 
ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της ελληνικής και 
διεθνούς αγοράς.

Οι βασικοί τομείς της Τουριστικής Βιομηχανίας είναι: ο τομέας της στέγασης, 
των μεταφορών, των αξιοθέατων, της διοργάνωσης του ταξιδιού και της 
διοργάνωσης προορισμού, ο καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει 
διάφορους υποτομείς (Middleton,V.T.C.,2001)

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα ενός Τουριστικού 
προορισμού είναι ποιοτικοί και οικονομικοί.

Οι ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις στον οικονομικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και 
πολιτιστικό τομέα απαιτούν τη συνεχή απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Στις επιχειρήσεις η κατάρτιση γίνεται αναπόσπαστο στοιχείο της λειτουργίας 
τους.

Ο διεθνής ανταγωνισμός και οι τεχνολογικές εξελίξεις οδηγούν σε νέες μορφές 
οργάνωσης της εργασίας, με αποτέλεσμα να απαιτείται εκπαιδευμένο 
ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις.



Σκοπό της ερευνητικής αυτής εργασίας αποτέλεσε:

η αποτύπωση του συστήματος της δημόσιας τουριστικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

της δομής αυτού του συστήματος καθώς και των 

παρεχόμενων από αυτό σπουδών,

η συσχέτιση των παρεχόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων με τις 

απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς εργασίας και τις ανάγκες 

των τουριστικών επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο προσωπικό. 



Για την εκπόνηση της μελέτης ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα:

Διερεύνηση και καταγραφή του συστήματος τουριστικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης της Ελλάδας, καθώς και των παρεχόμενων από αυτό 
τουριστικών σπουδών,

Καταγραφή του συστήματος τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
Ευρωπαϊκών χωρών και σύγκριση της δομής του συστήματος και των 
παρεχόμενων τουριστικών σπουδών με τα αντίστοιχα της Ελλάδας,

Διεξαγωγή (πρωτογενούς) έρευνας με σκοπό την συλλογή στοιχείων 
την επεξεργασία αυτών και την εξαγωγή συμπερασμάτων-προτάσεων 
αναφορικά με πιθανές ανάγκες αναδιάρθρωσης ή και αναβάθμισης των 
παρεχόμενων τουριστικών σπουδών, συσχετιζόμενες με τις σύγχρονες 
απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς εργασίας. 



Η έρευνα που διεξήχθη ήταν ποσοτική και ποιοτική, το δείγμα του 

πληθυσμού ήταν στρωματοποιημένο – δηλαδή ομάδες ατόμων του 

πληθυσμού τα οποία παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά .

Το χαρακτηριστικό που επιλέγει ήταν η εκπαιδευτική βαθμίδα των 

ερωτώμενων. 

Το δείγμα αποτέλεσαν: 

15  κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου τουριστικής κατεύθυνσης

26  απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΣΤΕ

13 απόφοιτοι ΙΕΚ

18 απόφοιτοι ΤΕΕ 

4 Διευθυντές ξενοδοχείων και 

3 Διευθυντές τουριστικών γραφείων – εισερχόμενου και εξερχόμενου 

τουρισμού.   

Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο και η 

συνέντευξη.    



Η ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Φορείς εποπτείας της παρεχόμενης τουριστικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης:

1.  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο 

ελέγχει τα θέματα διαβαθμισμένης Αρχικής Εκπαίδευσης, σε 

όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και ΕΠΑ.Λ.), ενώ 

μέσω του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.) εποπτεύονται όλα τα 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.), δημόσια και 

ιδιωτικά.

Σε Μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται τουριστικές σπουδές από 

το Πανεπιστήμιο Πειραιά, από το Ε.Α.Π. και από το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου.



2. Υπουργείο Τουρισμού  εποπτεύει την τουριστική εκπαίδευση και 

κατάρτιση σε δευτεροβάθμιο, μεταδευτεροβάθμιο και ανώτερο επίπεδο, 

έχοντας υπό την αρμοδιότητά του, τις ακόλουθες εκπαιδευτικές μονάδες:

Δύο (2) Ανώτερες Σχολές, στη Ρόδο και στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης

Οκτώ (8) Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην Ανάβυσσο Αττικής, 

την Περαία Θεσσαλονίκης, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Ρόδο, το Άργος, την 

Κέρκυρα, το Γαλαξίδι και την Αλεξανδρούπολη.

Σχολές Ξεναγών στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κέρκυρα και στο 

Ηράκλειο Κρήτης.

3. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, μέσω του Ο.Α.Ε.Δ., δραστηριοποιείται σε θέματα 

τουριστικής κατάρτισης και εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο και 

μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο. 



Κύρια Συμπεράσματα της Έρευνας (1)

• Το επίπεδο των παρεχόμενων σπουδών κρίνεται από τους 
απόφοιτους και από τα στελέχη των τουριστικών 
επιχειρήσεων, γενικά, αρκετά ικανοποιητικό.

• Προτείνεται η δημιουργία σπονδυλωτής-διαδοχικής και 
αλληλεξαρτώμενης τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

• Προτείνεται η αναδιαμόρφωση του αναλυτικού και του 
ωρολογίου προγράμματος σπουδών των σχολών και 
τμημάτων τουριστικής εκπαίδευσης, με στόχο  την 
πραγματοποίηση περισσότερων ωρών εργαστηριακής 
εξάσκησης, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις του 
κλάδου, καθώς και μεγαλύτερης διάρκειας και με ουσιαστικό
(και όχι απλά τυπικό) χαρακτήρα πρακτική άσκηση.



Κύρια Συμπεράσματα της Έρευνας (2)

• Η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να επιμηκυνθεί, η 
πραγματοποίησή της θα πρέπει να συμβαδίζει με την πορεία των 
διδασκόμενων γνωστικών αντικειμένων, ενώ η ανεύρεση των θέσεων για 
πρακτική άσκηση θα πρέπει να οργανώνεται από το ίδιο το εκπαιδευτικό 
ίδρυμα. 

• Διαπιστώνεται η αναγκαιότητα δημιουργίας κατευθύνσεων και 
ειδικεύσεων στις σπουδές.

• Η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση είναι απολύτως απαραίτητη για 
όλους, απασχολούμενους και εν δυνάμει απασχολούμενους του κλάδου. 
Αναφορικά με τον φορέα που θα πρέπει να την αναλαμβάνει, τα στελέχη 
των τουριστικών επιχειρήσεων υποδεικνύουν ως τους πλέον αρμόδιους 
τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, (αν και θεωρούν τον ιδιωτικό τομέα 
πιο ευέλικτο), ενώ οι ερωτηθέντες απόφοιτοι  υποδεικνύουν, αντίστοιχα, 
ως τους πλέον αρμόδιους τους κρατικούς φορείς τουρισμού (Υπουργείο 
Τουρισμού - ΕΟΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης). 



Κύρια Συμπεράσματα της Έρευνας (3)
• Αναφορικά με τη πιθανότητα συνεργασίας (και για τη χρησιμότητα αυτής) 

μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων τουρισμού – κρατικών 

και ιδιωτικών, καθώς και εργοδοτικών επαγγελματικών οργανώσεων και 

οργανώσεων εργαζομένων, και οι δύο πλευρές την θεωρούν πολύ χρήσιμη 

και εποικοδομητική. 

• Η συνεργασία μπορεί να αποβεί χρήσιμη αναφορικά με την παροχή 

συμβουλών σε θέματα που αφορούν στο περιεχόμενο των προγραμμάτων 

σπουδών, στην υλικοτεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό, στις ανάγκες 

εξειδίκευσης, στην πρακτική άσκηση των σπουδαστών.

• Ένας πιθανός τρόπος υλοποίησης αυτής της συνεργασίας προτάθηκε, και από 

τις δύο ερωτηθείσες πλευρές, η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης να 

λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των φορέων τουρισμού.  Επιπλέον προτάθηκε 

η οργάνωση, η σύσταση και η λειτουργία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

ενεργών γραφείων διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.     



Και κάποιες παρατηρήσεις – διαπιστώσεις…
Σε γενικές γραμμές ο τουριστικός τομέας στο σύνολό του δεν είναι ιδιαίτερα 
απαιτητικός σε εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. Η ποιότητα του εργατικού 
δυναμικού και η αποδοτικότητά του εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από τη 
στάση, την επαγγελματική συμπεριφορά, την κουλτούρα εξυπηρέτησης προς τον 
πελάτη, παρά από την κατοχή τεχνικών γνώσεων και  μόνο.  

Για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, 
απαιτούνται πολιτικές οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις διεθνώς 
διαμορφούμενες εκπαιδευτικές τάσεις. Συγχρόνως, για την επίτευξη 
αποτελεσματικού συστήματος τουριστικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να 
υιοθετηθούν απόψεις οι οποίες θα βασίζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της 
τουριστικής αγοράς. Επιπλέον, θα πρέπει να υιοθετηθούν στρατηγικές, οι οποίες 
θα δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της 
τουριστικής εκπαίδευσης και του τουρισμού γενικότερα, καθώς η παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών προϋποθέτει την διαθεσιμότητα κατάλληλα 
εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού.



Και κάποιες παρατηρήσεις – διαπιστώσεις…
Επιπρόσθετα, για τη συνέχιση της παρούσας δουλειάς, θα ήταν χρήσιμο και 
ενδιαφέρον να ερευνηθεί σε μελλοντικές έρευνες και η πλευρά των 
εργοδοτών. Αναλυτικότερα, να ερευνηθεί τι ζητάει τελικά η αγορά 
εργασίας, σε συνάρτηση με αυτά που εκείνη είναι διατεθειμένη να δώσει. 
Διότι ενώ απαιτούν συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες από τους 
απασχολούμενους με στόχο την ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη, οι ίδιοι 
- με στόχο τη συμπίεση του κόστους λειτουργίας και συγχρόνως 
μεγιστοποίηση των κερδών της κάθε επιχείρησης – απασχολούν σε υψηλά 
ποσοστά εργαζόμενους ανειδίκευτους, ή χαμηλού βαθμού ειδίκευσης, ή 
απασχολούμενους που προέρχονται από άλλους τομείς ή κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας και οι οποίοι έχουν σχετικά περιορισμένες 
οικονομικές απαιτήσεις (είτε λόγω έλλειψης ειδίκευσης, είτε λόγω 
αυξημένης ανεργίας στον κλάδο τους), ή απασχολούμενους οικονομικούς 
μετανάστες οι οποίοι συνήθως είναι διατεθειμένοι να εργαστούν με 
χαμηλότερες αμοιβές – με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ή και απασχολούμενους 
υπό συνθήκες παραοικονομίας (ανασφάλιστους).



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


