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Ο ςκοπόσ τθσ παρουςίαςισ μου είναι να περιγράψει τθ δυναμικι των τουριςτικϊν βιομθχανιϊν 

(κλάδων) ςτθν Ελλάδα και τθ ςχζςθ τουσ με τθν απαςχόλθςθ. Επιπλζον, ςε αυτι τθ ςφντομθ 

παρουςίαςθ κα αναφερκϊ ςτισ προκλιςεισ για τθ βελτίωςθ των ανκρϊπινων πόρων ςτισ 

τουριςτικζσ βιομθχανίεσ, τόςο ςε ατομικό όςο και ςε ςυλλογικό επίπεδο.   

Δεν χωρά αμφιβολία ότι οι λεγόμενεσ «τουριςτικζσ βιομθχανίεσ» αντιπροςωπεφουν ζνα 

δυναμικό τμιμα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Σε ό,τι ζχει να κάνει με τον ειςερχόμενο τουριςμό, τθν 

περίοδο 2005-2017 ςχεδόν διπλαςιάςτθκε. Ακόμα και ςτθν περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ μετά το 

2010, ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ του ειςερχόμενου τουριςμοφ αυξανόταν. Κατά τθ περίοδο 2005-2017 τα 

ςυνολικά ζςοδα από τον τουριςμό αυξικθκαν κατά 32,4%.  

Η απαςχόλθςθ ςτισ τουριςτικζσ βιομθχανίεσ ωσ ποςοςτό τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ 

αυξικθκε τθν περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ και ςυνεχίηει να αυξάνεται μζχρι και ςιμερα. Η 

απαςχόλθςθ ςτισ τουριςτικζσ βιομθχανίεσ αποτελοφςε το 2018 το 10,6% τθσ ςυνολικισ 

απαςχόλθςθσ. Η αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτισ τουριςτικζσ βιομθχανίεσ ςε ςυνκικεσ αφξθςθσ τθσ 

ανεργίασ (ςτθν κορφφωςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ θ ανεργία επιςιμωσ ζφταςε το 25%), αποτελεί το 

βαςικό ίςωσ λόγο που οι νζοι ι οι άνεργοι επιλζγουν να ςυμμετάςχουν ςε ειδικότθτεσ ςχετικζσ με 

τον τουριςμό, οι οποίεσ λειτουργοφν ςτο ΔΙΕΚ Πάτρασ.  

Αυτά είναι τα «καλά νζα» ςχετικά με τισ τουριςτικζσ βιομθχανίεσ. Αλλά θ ςυνεχιηόμενθ 

ανάπτυξθ των τουριςτικϊν βιομθχανιϊν, εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ και διαβίωςθσ των 

εργαηόμενων ςτον τουριςμό.     

Το ζνα «μονοπάτι» για τθ βελτίωςθ των ανκρϊπινων πόρων των τουριςτικϊν βιομθχανιϊν, 

οδθγεί ςτθν εςτίαςθ τθσ βελτίωςθσ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων, και ειδικότερα των βαςικϊν, 

των επαγγελματικϊν και των αναδυόμενων δεξιοτιτων. Δφο πρόςφατεσ ζρευνεσ του Ινςτιτοφτου 

του Συνδζςμου Ελλθνικϊν Τουριςτικϊν Επιχειριςεων (ΙΝΣΕΤΕ), ζχουν εςτιάςει ςε αυτζσ τισ 

δεξιότθτεσ που χριηουν βελτίωςθσ για δφο ςυγκεκριμζνα επαγγζλματα ςτον τουριςμό: το πρϊτο 

είναι το «Στζλεχοσ Ψθφιακισ Προϊκθςθσ ςτον Τουριςμό» και το δεφτερο επάγγελμα είναι ο/θ 

«Προϊςτάμενοσ/θ Ξενοδοχειακϊν Επιςιτιςτικϊν Τμθμάτων». 

 

Σε ότι αφορά τθν πρϊτθ ειδικότθτα, οι βαςικζσ δεξιότθτεσ που χριηουν βελτίωςθσ είναι: 

- Εξειδικευμζνεσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ 

- Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ 

- Δθμιουργικότθτα 
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- Επίλυςθ προβλθμάτων 

- Εργαςία ςε ομάδα 

 

Οι επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ που χριηουν βελτίωςθσ είναι: 

- Γνϊςεισ τουριςτικοφ Marketing και e-tourism Marketing 

- Ικανότθτα ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ και υλοποίθςθσ θλεκτρονικϊν πλάνων και καμπανιϊν 

θλεκτρονικοφ Marketing  

- Ικανότθτα ςυλλογισ, επεξεργαςίασ, ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ ςτατιςτικϊν ςτοιχειϊν από το 

διαδίκτυο όςον αφορά αποτελζςματα καμπανιϊν 

 

Οι αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ που χρειάηεται να βελτιωκοφν είναι: 

- Προςανατολιςμόσ ςτθν εμπειρία του πελάτθ 

- Αντίλθψθ και εναςχόλθςθ με Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT – Internet of Things) 

- Δεξιότθτεσ ψθφιακισ θγετικισ ικανότθτασ (e-leadership) 

- Αυτοματιςμοί ςχετικοί με το Marketing 

 

Σε ότι αφορά τθ δεφτερθ ειδικότθτα, οι βαςικζσ δεξιότθτεσ που χριηουν βελτίωςθσ είναι: 

- Ικανότθτα για μάκθςθ νζων πραγμάτων 

- Επιχειρθματικό πνεφμα 

- Επίλυςθ προβλθμάτων  

- Οργανωτικζσ ικανότθτεσ 

 

Οι επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ που χριηουν βελτίωςθσ είναι: 

- Συναιςκθματικι και ορκολογικι διαχείριςθ του εαυτοφ (self-management) 

- Ανεπτυγμζνεσ ικανότθτεσ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν και διαχείριςθσ παραπόνων 

- Ικανότθτεσ διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

- Ικανότθτα πρόβλεψθσ και πρόλθψθσ καταςτάςεων 

- Ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων και επίλυςθσ προβλθμάτων 

- Ικανότθτα αντιμετϊπιςθσ κρίςεων 

 

Οι αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ που χρειάηεται να βελτιωκοφν είναι: 

- Βαςικζσ γνϊςεισ αρχϊν marketing, χριςθ και αξιοποίθςθ των κοινωνικϊν δικτφων (social media) 

- Αρχζσ τιμολόγθςθσ και γνϊςεισ παρακολοφκθςθσ του ανταγωνιςμοφ 

- Δεξιότθτεσ διαχείριςθσ γενεϊν και διαχείριςθσ τθσ διαφορετικότθτασ  
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- Βαςικζσ γνϊςεισ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ του ςυνόλου των δραςτθριοτιτων ενόσ 

ξενοδοχείου 

 

Στο δικό μασ ΙΕΚ λειτουργοφν δυο ειδικότθτεσ οι οποίεσ ςχετίηονται με τισ τουριςτικζσ 

βιομθχανίεσ και ςυνδζονται με τα προαναφερκζντα επαγγζλματα. Η πρϊτθ είναι θ ειδικότθτα 

«Τεχνολογίεσ Επικοινωνίασ και Πλθροφοριϊν ςτθν Ταξιδιωτικι Βιομθχανία» και θ δεφτερθ είναι θ 

ειδικότθτα «Τεχνικόσ Τουριςτικϊν Μονάδων και Επιχειριςεων Φιλοξενίασ». Τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα και των δφο αυτϊν ειδικοτιτων προωκοφν τθν ανάπτυξθ των βαςικϊν, των 

επαγγελματικϊν και αναδυόμενων δεξιοτιτων, προκειμζνου να εξαςφαλίηουν για τουσ/τισ 

ςπουδαςτζσ/ςπουδάςτριεσ μασ το αναγκαίο γνωςτικό υπόβακρο για τθν ζνταξι τουσ ςτθν αγορά 

εργαςίασ.  

Αλλά θ ποιότθτα των ανκρϊπινων πόρων ςτισ τουριςτικζσ βιομθχανίεσ δεν εξαρτάται μόνο 

από τισ ατομικζσ όψεισ τθσ απαςχόλθςθσ, όπωσ θ λιψθ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ, αλλά και από τισ ςυλλογικζσ όψεισ τθσ απαςχόλθςθσ, οι οποίεσ μποροφν να 

διαςφαλίςουν πλιρθ και μόνιμθ εργαςία, με εγγυθμζνα τα εργαςιακά και κοινωνικά δικαιϊματα. 

Και αυτό είναι το δεφτερο «μονοπάτι» που οδθγεί ςτθ βελτίωςθ των ανκρϊπινων πόρων ςτισ 

τουριςτικζσ βιομθχανίεσ.  

 Σφμφωνα με τισ διακθρυγμζνεσ αρχζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το λεγόμενο «Ευρωπαϊκό 

κοινωνικό μοντζλο» αποτελεί μια ςθμαντικι προχπόκεςθ για τθν κοινωνικι ςυνοχι. Βαςικόσ 

πυλϊνασ του λεγόμενου «Ευρωπαϊκοφ κοινωνικοφ μοντζλου» είναι οι ςυλλογικζσ 

διαπραγματεφςεισ ανάμεςα ςτισ οργανϊςεισ των εργοδοτϊν και ςτα ςωματεία των εργαηομζνων, 

από τισ οποίεσ προκφπτουν ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ οι οποίεσ μποροφν να εξαςφαλίςουν 

υψθλότερουσ μιςκοφσ και καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ. Οι ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ και οι 

ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ζχουν δεχτεί ιςχυρζσ πιζςεισ κατά τθν περίοδο τθσ τρζχουςασ κρίςθσ με 

διάφορουσ τρόπουσ ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όπωσ και ςτθν Ελλάδα. Ωσ εκ τοφτου, μια 

βαςικι πρόκλθςθ για τουσ εργαηόμενουσ είναι θ αναβίωςθ των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων και 

ςυλλογικϊν ςυμβάςεων. Το ίδιο ιςχφει και για τουσ εργαηόμενουσ ςτισ τουριςτικζσ βιομθχανίεσ, 

προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ο βαςικότεροσ πυλϊνασ τθσ ανάπτυξθσ των τουριςτικϊν 

βιομθχανιϊν. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξθ των τουριςτικϊν βιομθχανιϊν χωρίσ να υπάρχει 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ για το επάγγελμα (δεξιότθτεσ), τισ εργαςιακζσ ςυνκικεσ και τισ ςυνκικεσ 

ηωισ των εργαηόμενων ςε αυτζσ.  

 

 


