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Abstract  

This work aims to theoretically approach the phenomenon of tourism 

education in Greece as well as in other countries.  More specifically, the first chapter 

refers to the tourist environment and the second chapter includes the approach to the 

educational identity of Greece in general.  The third chapter refers to the development 

of the educational tourism development strategy, while the fourth is about tourism 

education in various European countries but also in America.  The fifth chapter 

includes reference to other forms of education in the tourism sector as well as in 

general.  The sixth chapter refers to the conclusion and suggestions.  

Περίληψη   

Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο να προσεγγίσει  θεωρητικά το φαινόμενο της 

τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα αλλά και σε διάφορες άλλες χώρες.  Πιο 

αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο τουριστικό περιβάλλον ενώ στο 

δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η προσέγγιση στην εκπαιδευτική ταυτότητα της 

Ελλάδας γενικά. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

τουριστικής στρατηγικής ανάπτυξης ενώ στο τέταρτο  γίνεται λόγος για την 

τουριστική εκπαίδευση σε διάφορες χώρες της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής.  Το  

πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την αναφορά σε άλλες μορφές εκπαίδευσης στον 

τομέα του τουρισμού αλλά και γενικότερα. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα 

συμπεράσματα και τις προτάσεις.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1  

 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

             Ο τουρισμός θεωρείται σήμερα από πολλούς ότι είναι ο σημαντικότερος 

κλάδος της ελληνικής οικονομίας και ότι έχει τις δυνατότητες να αποτελέσει τον 

κύριο μοχλό ανάπτυξης, παρέχοντας άφθονες επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθώς και 

ευκαιρίες απασχόλησης και επιτυχούς επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

Η επιτυχία στο χώρο του τουρισμού, ωστόσο, δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση, 

καθώς έχει να κάνει με την υψηλή και σταθερή ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, τη ανάπτυξη εμπειριών για τον πελάτη και την απόλυτη ικανοποίηση του. 

Τα τελευταία χρόνια ο χώρος του τουρισμού βρίσκεται συνεχώς μπροστά σε νέες 

προκλήσεις που θέτουν οι μεταβαλλόμενες νοοτροπίες και οι αυξανόμενες ανάγκες 

των πελατών, οι νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο, και μία σειρά από σύγχρονες 

τάσεις σε σχέση με κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά ζητήματα, όπως η 

ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, οι παγκόσμιες στρατηγικές συμμαχίες. 

Η διενέργεια εξειδικευμένων σπουδών στα θέματα του τουρισμού αποτελεί 

μία πρώτης τάξης ευκαιρία για όσους σκέφτονται και επιθυμούν να εκμεταλλευτούν 

τις ευκαιρίες που προσφέρει ο κλάδος του τουρισμού στη χώρα μας και διεθνώς. 

Η επικοινωνία – προώθηση αποτελεί στην περίπτωση του τουρισμού 

σημαντικό παράγοντα, ο οποίος επηρεάζει κατά τρόπο θετικό τους τουρίστες ως προς 

την επιλογή που θα κάνουν στον τουριστικό προορισμό.  Η θετική επίδραση της 

επικοινωνίας – προώθησης επί της τουριστικής ζήτησης είναι απόρροια της ίδιας της 

φύσης του τουριστικού προϊόντος (Λογοθέτης, 1971, σελ. 140-143). 

Το τουριστικό προϊόν δεν μπορεί να το προμηθευτεί ο ενδιαφερόμενος 

καταναλωτής – τουρίστας από κάποιο υπερκατάστημα της περιοχής του.  Στις 

περισσότερες περιπτώσεις ο υποψήφιος τουρίστας αγνοεί τον τόπο που σκοπεύει να 

επισκεφτεί για τις διακοπές του και τον επιλέγει μεταξύ διαφόρων άλλων που του 

προσφέρονται διαζευκτικά επηρεαζόμενος συνήθως από κάποια διαφημιστική 

εκστρατεία ή από ένα οργανωμένο σύστημα προσέλκυσης  πελατείας (Λογοθέτης, 

1982, σελ. 171-173, Λούπα, 1988, σελ. 16-17, Πετρέας, 1991, σελ.145-149, Ασβεστά 

& Πετροπούλου, 2009).  Οι νέες τεχνολογίες  που έχουν υιοθετηθεί στη τουριστική 
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βιομηχανία στην Ευρώπη και στην Αμερική για περισσότερα από 30 χρόνια και η 

τάση είναι πιθανό να συνεχιστεί και στο μέλλον (Xiaoqiu Ma J. et al, 2003).   

 

1.1  Μελετώντας τα ταξίδια και τον τουρισμό. 
 

Τα ταξίδια αναψυχής δεν αποτελούν πρωτόγνωρο φαινόμενο και  οι άνθρωποι 

σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν βρει τρόπους να απολαύσουν τα ταξίδια τους για 

πολλούς πρακτικούς λόγους.  Όπως να έχουν κάνει νέες γνωριμίες και να απόλαυσαν 

την επαφή που είχαν με τους ανθρώπους που γνώρισαν, όπως μας δείχνουν και οι 

ταξιδιωτικές ιστορίες που διανθίζουν τη λογοτεχνική παραγωγή των περισσότερων 

ιστορικών περιόδων, καθώς και οι ιστορίες που αφηγούνται πολλοί λαοί που δεν 

διαθέτουν γραπτά κείμενα.  Το Cantebury Tales του Chaucer είναι ένα παράδειγμα 

του είδους, το οποίο διδάσκεται στα σχολεία της Βρετανίας. 

Υπάρχει σήμερα η δυνατότητα να ταξιδέψει κανείς σε μακρινές αποστάσεις 

σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα ώστε ένα δεκαπενθήμερο να θεωρείται αρκετό 

για να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές.  Πλέον ολοένα και περισσότεροι 

άνθρωποι μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στα μακρινά ταξίδια με 

αποτέλεσμα ο αριθμός των ανθρώπων που μετακινούνται να σημειώνει ραγδαία 

αύξηση σε σχέση με το παρελθόν.  Τέλος η τάση των ανθρώπων να πραγματοποιούν 

ταξίδια απλώς και μόνο για να διασκεδάσουν και να ψυχαγωγηθούν συνοδεύεται από 

μια άφθονη παροχή ψυχαγωγικών δυνατοτήτων επιμορφωτικού χαρακτήρα (Hendry, 

2011, σελ. 418-422). 

Όταν πριν μισό αιώνα άρχισε η τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας, τα βασικά 

πλεονεκτήματα που διαφοροποιούσαν το τουριστικό προϊόν της χώρας και 

δημιουργούσαν αυξημένη ζήτηση, κυρίως από την πλευρά της δυτικής πελατείας με 

υψηλή εκπαίδευση και κουλτούρα,  ήταν ο πολιτισμός, το τοπίο, η πρωτόγονη 

κατάσταση πολλών περιοχών και φυσικά ο ήλιος, η θάλασσα και η ύπαρξη πολλών 

νησιών (Μπονάρου, 2012). 

Σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, το 1961 ο 

συνολικός αριθμός των διαθέσιμων δωματίων ανά την χώρα ήταν 30.834 και κλινών 

57.022 ενώ οι αφίξεις ξένων τουριστών έφθαναν περίπου τις 494.191 και το 

συνάλλαγμα από τον εισερχόμενο τουρισμό έφτανε τα 62,5 εκατομμύρια δολάρια.   

Το 1971 (στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή) το συνάλλαγμα έφτασε τα 
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300,00 εκατομμύρια δολάρια και οι αφίξεις είχαν αυξηθεί κατά τετραπλάσιο αριθμό 

φτάνοντας τις 2.257.994.  Το 1981 οι διεθνείς αφίξεις κατάφεραν να φτάσουν τις 

5.577.109.  Τέλος το 1991 οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν θεαματικά αγγίζοντας τα 

8.036.127 τουριστών.  Τα παραπάνω νούμερα ξεκάθαρα δείχνουν ότι η Ελλάδα είχε 

γίνει ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός κυρίως για τουρίστες που προέρχονταν 

από βόρειες ευρωπαϊκές χώρες  (Christou, 1998).  

Το αποτέλεσμα όλης αυτής της δραστηριότητας έχει προκαλέσει το 

ενδιαφέρον πολλών μελετητών από διάφορα επιστημονικά πεδία όπως γεωγράφων, 

οικονομολόγων, ανθρωπολόγων και κοινωνιολόγων. Ένα τέτοιο νέο ευρύτατο 

γνωστικό πεδίο έχει δημιουργηθεί με θέμα τον τουρισμό, που συνήθως συναντάται 

στα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ, αντανακλώντας το ραγδαία 

αυξανόμενο μέγεθος της τεράστιας αυτής παγκόσμιας βιομηχανίας, καθώς και τις 

οικονομικές δυνατότητες για τις κοινωνίες προορισμού (Hendry, 2011, σελ. 418-422). 

Ο τουρισμός ως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας παραγωγής είναι φυσικό 

να πρωτοστατεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ενόψει μάλιστα και του 

υψηλού ποσοστού ανεργίας, που υπάρχει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αλλά και 

της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης που προφανώς μειώνει τα χέρια εργασίας.   

         Αναμφισβήτητη είναι η συμβολή του στη μείωση του ποσοστού της ανεργίας 

αφού δύναται να απορροφήσει τις πληθυσμιακές εκείνες ομάδες που πλήττονται 

περισσότερο από αυτή όπως άτομα νεαρής ηλικίας, γυναίκες και ανειδίκευτοι εργάτες 

αφού μπορεί να δεχθεί σε κάποιες τάξεις του εργατικό δυναμικό με όχι ιδιαίτερα 

προσόντα και τουριστική εξειδίκευση. (Παυλόπουλος, 2001:54) 

         Πέρα από τις θέσεις εργασίας, η τουριστική κατανάλωση δημιουργεί και 

εισοδήματα για τους πληθυσμούς σ΄ όλη την οικονομία της χώρας.  Η καταναλωτική 

δαπάνη που πραγματοποιεί ο τουρίστας σε ένα τουριστικό προορισμό δημιουργεί 

εισόδημα για τους μόνιμους κατοίκους της χώρας προορισμού, το οποίο με την σειρά 

του οδηγεί σε μια αλυσίδα «δαπάνη- εισόδημα –δαπάνη» αφού και αυτοί θα το 

δαπανήσουν για κάποια συναλλακτική πράξη που θα δημιουργήσει εισόδημα για 

κάποιους άλλους. Τα χρήματα με αυτό τον τρόπο κυκλοφορούν και 

επανακυκλοφορούν στην οικονομία μέσω των συναλλακτικών πράξεων. 

         Η ανάπτυξη του τουρισμού στην περιφέρεια δεν είναι τόσο εύκολη όσο 

ενδεχόμενα να φαίνεται από πρώτη όψη και τούτο γιατί απαραίτητη προϋπόθεση για 

να μπορέσει να επιτευχθεί αυτή είναι η δημιουργία τουριστικής υποδομής με κρατική 

χρηματοδότηση, η δημιουργία έργων τουριστικής ανωδομής με την ανάπτυξη 
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επενδυτικής δραστηριότητας εκ μέρους της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, καθώς επίσης η 

εκπαίδευση τουριστικών στελεχών και η κατάλληλη κατάρτιση ανθρώπινου 

δυναμικού σε τουριστικά επαγγέλματα για την παροχή της ζητούμενης ποσότητας και 

ποιοτικής στάθμης τουριστικών υπηρεσιών.   

Και ακόμα το τουριστικό προϊόν που παράγεται και προσφέρεται για 

κατανάλωση ή χρήση να είναι αυτό που ξένοι και ντόπιοι τουρίστες ζητούν να 

αγοράσουν για να ικανοποιήσουν τις τουριστικές τους ανάγκες ή επιθυμίες.  Πάνω 

απ΄ όλα όμως η ανάπτυξη του τουρισμού στην περιφέρεια προϋποθέτει τη χάραξη και 

εφαρμογή μιας ρεαλιστικής περιφερειακής πολιτικής εκ μέρους των πολιτικών 

εξουσιών των διάφορων χωρών στο πλαίσιο πάντα της υλοποίησης του 

προγράμματος οικονομικής ανάπτυξης ή μεγέθυνσης (Ηγουμενάκης, 1991, 141-200). 

 

1.2  Ορισμός του τουρίστα  
 
 Από τις αρχές του 20ου αιώνα, πολλοί ειδικοί του τουρισμού και διεθνείς 

οργανώσεις προσπάθησαν να ορίσουν την έννοια του τουρίστα και του τουρισμού.  Η 

Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού (Federation 

Intermationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme) ορίζει ότι  : «Τουρίστας 

είναι το άτομο που πραγματοποιεί μια μετακίνηση, για οποιαδήποτε αιτία, πέραν του 

συνήθους περιβάλλοντος του και το οποίο χρησιμοποιεί το χρόνο της σχόλης του για 

την ικανοποίηση της περιέργειας του, σε όλες τις μορφές της, καθώς και της ανάγκης 

του για ανάπαυση και ψυχαγωγία» (Βαρβαρέσος, 1998, σελ. 26). 

Η έννοια του «παλιού» τουρισμού περιγραφόταν καλύτερα ως ο τουρισμός 

των καταναλωτών εκείνων που ήταν άπειροι ταξιδιώτες και ικανοποιούνταν από τα 

ομοιογενή τουριστικά προϊόντα, βασισμένα σε ηλιόλουστους προορισμούς και 

παρείχαν κυρίως απόδραση από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και κυρίως της 

εργασίας.  Αντίθετα ο «νέος» τουρισμός χαρακτηρίζεται από πιο έμπειρους τουρίστες  

που νοιάζονται όλο και περισσότερο για την περιβαλλοντική επίπτωση των διακοπών 

τους στα μέρη που επισκέπτονται (Page, 2006, σελ. 420 – 241).          

Μία κατηγορία τουριστών είναι εκείνη που αναζητούν ξεκούραση, χαλάρωση 

σε ένα ήρεμο περιβάλλον, σε μια προσπάθεια να αποκοπούν προσωρινά από την 

αστική τους καθημερινότητα. Θέλουν να απολαύσουν την αυθεντικότητα της 

επαρχιακής ζωής, την καθαριότητα του περιβάλλοντος, την ανεπιτήδευτη φιλοξενία, 
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την καθαριότητα του τοπίου.  Οι τουρίστες αυτοί θεωρούνται πολυταξιδεμένοι και 

έμπειροι.  Είναι άτομα που έχουν ήδη γευθεί τους τουριστικούς προορισμούς  με τη 

μορφή του μαζικού τουρισμού, και αναζητούν στον προορισμό που θα διαλέξουν μια 

νέα διάσταση εντρυφώντας στην πολιτιστική και φυσιολατρική του υπόσταση αλλά 

και στην δυνατότητα για ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία. Τα σπουδαιότερα 

χαρακτηριστικά που διακρίνουν αυτούς τους τουρίστες είναι το υψηλό οικονομικό 

αλλά και μορφωτικό τους επίπεδο.   Τα άτομα αυτά θεωρούνται ότι έχουν αυξημένη 

οικολογική συνείδηση, πολυποίκιλα ενδιαφέροντα, διάθεση για μόρφωση και 

πολιτιστική προσέγγιση (Ασκέλη, 2005, σελ. 52-55).   

1.3  Ιδιομορφίες στο τουριστικό επιχειρησιακό περιβάλλον 
 
         Το τουριστικό προϊόν παρουσιάζει μια βασική ιδιομορφία γιατί είναι αμετάθετο 

και ο τουρίστας καλείται να το χρησιμοποιήσει στον τόπο παραγωγής του.  Επίσης οι 

συνθήκες που επικρατούν στον τουρισμό χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες που 

επηρεάζουν την επιχειρηματική κρίση και προσδίδουν μια διαφορετική βάση 

εμπορικής σκέψης σ΄ όλες τις τουριστικές επιχειρησιακές ενέργειες.  Οι ιδιομορφίες 

αυτές έχουν να κάνουν με τη βραδύτητα προσαρμογής των προσφερόμενων 

τουριστικών αγαθών, την αστάθεια και την ελαστικότητα της ζήτησης, την 

εποχικότητα της ζήτησης, τον ανταγωνισμό, τα δίκτυα διακίνησης και διανομής, το 

εξειδικευμένο προσωπικό και την επίδραση ανεξάρτητων εξωτερικών παραγόντων 

(Πετρέας, 1991, σελ. 49-54).  

         Κάθε επιχείρηση έχει στρατηγικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.  Έτσι μία 

επιχείρηση πρέπει να προσδιορίσει ποιες είναι οι διακριτικές ικανότητες της, ποιοι 

παράγοντες την κάνουν ισχυρή στο ανταγωνιστικό πεδίο, ώστε να μπορέσει να πάρει 

αποφάσεις σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιήσει τις ικανότητες αυτές σήμερα, αλλά 

και στο μέλλον.  Επιπλέον, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι καμία επιχείρηση δεν είναι 

το ίδιο ισχυρή σε όλες τις λειτουργίες της.  Τα στελέχη της επιχείρησης θα πρέπει να 

κάνουν ανάλυση και διάγνωση των πόρων του ξενοδοχείου, ώστε να είναι σε θέση να 

γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις παρούσες αλλά και τις πιθανές μελλοντικές  

δυνατότητες ή αδυναμίες (Κιόχος & Παπανικολάου, 1988, σελ. 54-57). 

         Είναι, λοιπόν, αναγκαία η χρήση κατάλληλης μεθόδου για την ακριβή εκτίμηση 

και τον σαφή προσδιορισμό των δράσεων αυτών στα μεγέθη της επιχείρησης.  Η 

μέθοδος που χρησιμοποιείται συχνά είναι η SWOT Ανάλυση (Strenghts – 



 
 

10 
 

Weaknesses -  Opportunities – Threats Analysis).  Δηλαδή η ανάλυση Δυνατοτήτων – 

Αδυναμιών και Ευκαιριών – Απειλών (Doswell, 2002, σελ. 211-223).  

Συνήθως εντοπίζονται οι κυριότερες δυνατότητες και αδυναμίες της 

επιχείρησης σε σύγκριση με τους καλύτερους ανταγωνιστές της και καταγράφονται 

με τη σειρά σημαντικότητας τους.   

Οι δυνατότητες της επιχείρησης υποδεικνύουν κάποιες στρατηγικές, τις οποίες 

θα ήταν ωφέλιμο να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση.  Οι αδυναμίες υποδεικνύουν 

ορισμένα πράγματα, τα οποία η επιχείρηση πρέπει να αποφύγει ή να διορθώσει.  Με 

την ανάλυση και διάγνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και 

συγκεκριμένα του μακροπεριβάλλοντος και μικροπεριβάλλοντος γίνεται ο εντοπισμός 

των ευκαιριών και απειλών.   

         Παράγοντες που επηρεάζουν το μακροπεριβάλλον της επιχείρησης είναι : α) 

οικονομικοί – δημογραφικοί, β) πολιτικοί – νομικοί, γ) κοινωνικοί – πολιτιστικοί και 

δ) τεχνολογικοί.  Ενώ οι παράγοντες που επηρεάζουν το μικροπεριβάλλον της είναι : 

α) πελάτες, β) ανταγωνιστές, γ) κανάλια διανομής και δ) προμηθευτές (Κιόχος & 

Παπανικολάου & Κιόχος, 2003, σελ. 99-103, Ανδριώτης, 2004, σελ. 42-54). 

         Το εύρος των απόψεων εκείνων που μια εταιρεία επιλέγει να υιοθετήσει 

αναφορικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον της επιφέρει κάποιες επιπτώσεις στην 

πολυπλοκότητα του έργου της περιβαλλοντικής έρευνας και πρόβλεψης και κατά 

συνέπεια στις ανάγκες για την εύρεση πόρων.  

Οι δραστηριότητες της εξερεύνησης του περιβάλλοντος μιας επιχείρησης θα 

πρέπει να καλύπτουν πολλά θέματα σχετιζόμενα με αυτό.  Τέτοια θέματα είναι οι 

διαθέσιμοι πόροι ή και γενικότερα οι προϋποθέσεις που τίθενται από την εταιρεία 

αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων και τη στρατηγική σχεδιασμού.  Ωστόσο, τα όρια 

του περιβάλλοντος μιας αγοράς, όπως στην προκειμένη περίπτωση της τουριστικής 

αγοράς, θα έπρεπε να δομούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν στον αναλυτή 

να αναγνωρίζει τους σημαντικότερους από τους παράγοντες και να προσδιορίζει ένα 

κατάλληλο χρονοδιάγραμμα για τις προβλεπόμενες αλλαγές (Τhomas, 1998, σελ. 51-

53). 

1.4  Νομικό πλαίσιο 
 

         Σκοπός της δημόσιας διοίκησης είναι να δημιουργεί το πλαίσιο που θα επιτρέπει 

την ανάπτυξη της χώρας, προστατεύοντας τα δικαιώματα του ατόμου,  τα ανθρώπινα 
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δικαιώματα και την ευημερία των πολιτών όπως αυτά καθορίζονται από το σύνταγμα 

της κάθε χώρας.  Το σύνταγμα ερμηνεύεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αντανακλά 

την πολιτική που υιοθετεί η κυβέρνηση. 

         Η δημόσια διοίκηση εφαρμόζει τις κυβερνητικές αποφάσεις και αναλαμβάνει τη 

διεκπεραίωση των καθημερινών υποθέσεων.  Στην ουσία αυτό σημαίνει να 

παρακολουθεί την εφαρμογή των νόμων, να συλλέγει τα δημόσια έσοδα, να φροντίζει 

για τις κοινωνικές υπηρεσίες, να διανέμει κονδύλια και γενικώς να διαχειρίζεται τα 

της χώρας. 

         Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην έννομη τάξη.  Για παράδειγμα, δημιουργούνται 

νομικές συνθήκες που επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να ελπίζει ότι θα πετύχει τους 

στόχους της καθώς και τους ευρύτερους στόχους της κοινωνίας.  Οι επιχειρήσεις δεν 

θα μπορούσαν να λειτουργούν αποτελεσματικά εάν δεν υπήρχε ένα τέτοιο πλαίσιο. 

         Όλα τα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις υπόκεινται σε κάποια μορφή 

ελέγχου – οικοδομικοί κανονισμοί, φορολογικοί νόμοι, εργατικοί κώδικες, νόμοι για 

τις συμβάσεις, χρηματοπιστωτικοί κανονισμοί, κώδικες επιχειρήσεων, κλπ.  Όλα 

πρέπει να γίνονται βάσει κανόνων. 

         Η επιτυχία ενός νομικού συστήματος εξαρτάται κατά πολύ από την επιθυμία 

του κοινού να ακολουθήσει τους νόμους.  Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν το νόμο, 

πρέπει να πιστέψουν σε αυτόν και να τον εφαρμόσουν.  Οι υπηρεσίες επιβολής του 

νόμου ασχολούνται με έναν μικρό αριθμό παραβατών.  Δεν θα μπορούσαν να κάνουν 

τίποτε εάν η πλειοψηφία των πολιτών παρέβαινε το νόμο (Doswel, 2002). 

         Το νομικό πλαίσιο για τη ρύθμιση του τουρισμού μπορεί να μη διαφέρει 

σημαντικά από τα αντίστοιχα για άλλους οικονομικούς κλάδους.  Μπορεί να 

υπάρχουν ειδικοί νόμοι που να αφορούν τον τουρισμό, οι οποίοι στοχεύουν κυρίως 

στην προστασία του καταναλωτή, όπως η Οδηγία για τα «οργανωμένα ταξίδια και τις 

οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις». 

         Σε αυτό το πλαίσιο, η κρατική διοίκηση τουρισμού (ΚΔΤ) μπορεί να έχει το 

δικαίωμα να εφαρμόσει μέτρα για τον έλεγχο των τουριστικών δραστηριοτήτων.  

Ένας τέτοιος νόμος επιτρέπει στην ΚΔΤ να προβαίνει σε μικρές προσαρμογές των 

κανονισμών, χωρίς να απαιτείται η ψήφιση νέων νόμων.  Κάτι τέτοιο μπορεί,  για 

παράδειγμα, να αφορά τους κανονισμούς που διέπουν τα ξενοδοχεία και άλλα είδη 

διαμονής τουριστών, τα τουριστικά εστιατόρια και άλλες εγκαταστάσεις. 

         Ο νόμος μπορεί επίσης να κάνει αναφορά σε κανονισμούς που αφορούν κυρίως 

άλλα υπουργεία ή κρατικά όργανα. Η ΚΔΤ μπορεί να παρακολουθεί τη συμμόρφωση 
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του τομέα.  Για παράδειγμα, στην περίπτωση κατασκευής νέων κτιρίων ή επέκτασης 

υφισταμένων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 

 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας 

 Πιστοποιητικό τήρησης των κανονισμών υγιεινής  

 Εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

         Επίσης, ο ίδιος νόμος μπορεί να αναφέρεται :  

 Στον σχεδιασμό ζωνών τουριστικής ανάπτυξης  

 Στον έλεγχο και τη ρύθμιση αυτών των ζωνών. (Doswel, 2002). 



 
 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

2.1  Η σημασία της εκπαίδευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού 
 
 

Ο πυρήνας της λειτουργίας της ξενοδοχειακής βιομηχανίας είναι οι άνθρωποι, 

οι οποίοι εξυπηρετούν ανθρώπους. Καθώς οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται καλύτερα 

στις δουλειές τους, τόσο καλύτεροι και ικανοί γίνονται στην εξυπηρέτησή τους προς 

τους πελάτες. Η εκπαίδευση είναι σχεδιασμένη να αλλάξει την συμπεριφορά στον 

εργασιακό χώρο. Παράλληλα με τους εργαζόμενους, επωφελούνται κατά συνέπεια η 

διοίκηση, οι πελάτες και ο οργανισμός (Cannon and Gustafson, 2002). 

Πρωταρχικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει την επιχείρηση να 

βελτιώσει την λειτουργική αποτελεσματικότητα, την οικονομική απόδοση και την 

ανταγωνιστικότητα (Mullins, 1995).  

Η ανάπτυξη είναι όρος που συνδέεται με την έννοια της εκπαίδευσης και 

αναφέρεται κυρίως στη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης μεσαίων και ανώτερων 

βαθμίδων προσωπικού με μορφωτικό υπόβαθρο (Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή, 

2002). 

Η εκπαίδευση συντελεί στην αύξηση της αποδοτικότητας σε προσωπικό, 

ομαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Οι εργαζόμενοι 

που αποκτούν περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες παράγουν με μεγαλύτερη 

ταχύτητα, έχουν μικρότερο ποσοστό λαθών και καθυστερήσεων. Όσοι εκπαιδεύονται 

ύστερα από παρότρυνση της επιχείρησης, αυξάνουν το αίσθημα της ασφάλειας και 

οδηγούνται σε ικανοποίηση ανώτερων αναγκών ανάπτυξης και αυτό-ολοκλήρωσης 

(πυραμίδα Maslow), με προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης. 

Επιπρόσθετα, ο εργαζόμενος που έχει εκπαιδευτεί μπορεί να αναλάβει 

περισσότερες πρωτοβουλίες και να μειώσει το κόστος επίβλεψης. Το ποσοστό 

ατυχημάτων είναι σαφώς μικρότερο με κατάλληλη εκπαίδευση για μέτρα ασφαλείας. 

Η επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί μακροχρόνια από το εκπαιδευμένο προσωπικό 

με πολλαπλές ικανότητες, διατηρώντας το απασχολούμενο στις θέσεις του, καθώς 

αυτό παρέχει τη δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής σε επερχόμενες αλλαγές. 
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Η επιχείρηση από την άλλη, εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα προσελκύει υψηλής ποιότητας εργαζομένους που επιθυμούν να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, ενώ παράλληλα αυξάνει την αφοσίωση και την 

υποκίνηση των εργαζομένων. Τέλος, μια συνεπής και εξειδικευμένη προσφορά 

εκπαίδευσης, συντελεί στην ανάπτυξη θετικής κουλτούρας προσανατολισμένη προς 

τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης μέσα στην επιχείρηση. 

 

2.2 Η επαγγελματική ικανοποίηση λύση στο επιχειρησιακό 
πρόβλημα 
 
 
         Οι περισσότεροι εργαζόμενοι γνωρίζουν για ποιο σκοπό εργάζονται.  Ο σκοπός 

για τον οποίο εργάζεται κάποιος διαμορφώνει και τη συμπεριφορά του στο χώρο 

εργασίας.  Έτσι κάποιος μπορεί να εργάζεται για έναν από τους παρακάτω σκοπούς : 

 Χρηματική αμοιβή 

 Επαγγελματική επιτυχία 

 Κοινωνικές συναναστροφές  

 Κοινωνική τοποθέτηση 

 Ισχύ 

         Βέβαια ποτέ κάποιος δεν εργάζεται μόνο για ένα σκοπό.  Πάντα οι σκοποί είναι 

περισσότεροι του ενός, ενώ δεν είναι πάντα γνωστοί στον ίδιο τον εργαζόμενο.   

         Στο βαθμό όμως που οι σκοποί για τους οποίους εργάζεται κάποιος 

επιτυγχάνονται, τότε αυτός είναι ευχαριστημένος από την εργασία του  (Λαλούμης 

1996). 

         Οι ψυχολόγοι λένε ότι οι άνθρωποι έχουν ορισμένους τρόπους συμπεριφοράς 

και αναζητούν ορισμένους δρόμους για να ικανοποιούν τις ανάγκες τους.  Η 

συμπεριφορά έχει σαν στόχο την ικανοποίηση των αναγκών. 

         Ο Maslow υποστήριζε ότι το κάθε άτομο ικανοποιεί αρχικά τη χαμηλότερη 

ιεραρχικά του ανάγκη  και έπειτα ζητάει την ικανοποίηση της αμέσως επόμενης. 

Αυτές οι ανάγκες, κατά το Maslow, μπορούν να απεικονιστούν σύμφωνα με το σχήμα  

που ακολουθεί με την παρακάτω ιεραρχία που αποτελείται από πέντε μέρη. (βλ. 

Σχήμα 2.1) 
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Κλίμακα 

αναγκών    Αυτοεκπληρώσεως 

   Αυτοεκτιμήσεως   

  Κοινωνικές     

 Ασφάλειας      

Φυσιολογικές       

          

 

Σχήμα 2.1 Οι ανάγκες του Maslow. 

 

Με την παραπάνω ιεράρχηση ο Maslow ανέλυσε τις ανάγκες ως εξής : 

1. Φυσιολογικές ή βιολογικές ανάγκες.  Αποτελούν τη βάση της κλίμακας και 

αποσκοπούν στο να καλύψουν τις πρωταρχικές ανάγκες επιβίωσης του κάθε 

ατόμου.  Περιλαμβάνουν τον αέρα, την τροφή,  το νερό, τη στέγη, την ένδυση 

και τη σωματική υγεία. 

2. Ανάγκες ασφαλείας.  Ασχολούνται κυρίως με τη δημιουργία ενός κλίματος 

προστασίας του ατόμου όπου δεν υπάρχουν φοβίες και απειλές. 

3. Κοινωνικές ή υπαρξιακές ανάγκες.  Η ανάγκη του ατόμου να ανήκει κάπου, 

π.χ. σε κάποια κοινωνική ομάδα, και η ανάγκη για την ύπαρξη φιλίας, αγάπης 

και στοργής. 

4. Ανάγκες αυτοεκτίμησης.  Αφορούν το σεβασμό και την επιθυμία κατάκτηση 

κάποιας κοινωνικής θέσης, αποδεκτής και αναγνωρίσιμης, τόσο από το ίδιο το 

άτομο όσο και από τρίτους. 

5. Ανάγκες αυτοπραγμάτωσης: αποτελούν την κορυφή της ιεραρχίας και 

αντιπροσωπεύουν τη συνειδητοποίηση της δυνατότητας προσωπικής 

ανάπτυξης και της ανακάλυψης του ίδιου του εαυτού του ατόμου.    

 

 

2.3  Η θεωρία των δύο παραγόντων Υποκίνησης – Συντήρησης  
 
 
         Ο Frederick I. Herzberg ακολούθησε μια κάπως διαφορετική προσέγγιση στην 

υποκίνηση.  Ο Maslow  ενδιαφέρθηκε για τα αίτια της υποκίνησης στη ζωή με τη 
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γενική έννοια, ενώ ο  Herzberg επικέντρωσε την προσοχή του στα αίτια της 

υποκίνησης που σχετίζονται με τη δουλειά και την επίτευξη των αποτελεσμάτων της. 

Οι έρευνες του Herzberg κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στο περιβάλλον της 

δουλειάς λειτουργούν ανάγκες παρόμοιες μ΄ αυτές που υπέδειξε ο Maslow. 

         Ο Herzberg διαπίστωσε ότι μόνο οι ανάγκες που αντιστοιχούν στα επίπεδα 

αυτοεκτίμησης και αυτοολοκλήρωσης του Maslow λειτουργούν αποτελεσματικά σαν 

άμεσες πηγές υποκίνησης για τη δουλειά. Οι κοινωνικές ανάγκες, σύμφωνα με τα 

συμπεράσματά του συνδέονται κάπως με την υποκίνηση στην εργασία, ιδιαίτερα στις 

σχέσεις προϊσταμένου – υφισταμένου, και με θέματα που δε σχετίζονται άμεσα με τη 

δουλειά αλλά με την ικανοποίηση από διαπροσωπικές σχέσεις.  Αυτά τα ανώτερα 

επίπεδα αναγκών της ιεραρχίας του Maslow, ο Herzberg τα ονόμασε κίνητρα 

(motivators). 

         Στα κατώτερα επίπεδα αναγκών, και ιδιαίτερα των βασικών βιοποριστικών και 

ασφάλειας, ο Herzberg απέδωσε τον όρο αντικίνητρα (disatisfiers),  γιατί θεώρησε ότι 

δεν αποτελούν αίτια υποκίνησης.  Όσον αφορά τους κοινωνικούς παράγοντες, 

σκέφτηκε ότι αυτοί μπορεί να ανήκουν και στις δύο κατηγορίες.   

         Ο Herzberg θεωρούσε ότι τα κίνητρα των ανώτερων επιπέδων οδηγούν σε 

συμπεριφορές σχετικές με τη δουλειά που πρέπει να γίνει, ενώ τα αντικίνητρα  των 

κατωτέρων επιπέδων προκαλούν συμπεριφορές που έχουν σχέση με το περιβάλλον 

της δουλειάς. (Montana & Charvon, 1993,)  

 

2.4 Κίνητρα στον εργασιακό χώρο 
 
 
         Τα κίνητρα που δίνονται στους υπαλλήλους ποικίλλουν και ο κάθε ένας από 

αυτούς μπορεί να δείξει τις ικανότητες και τη θέληση που έχει για να επιτύχει ένα 

καλό αποτέλεσμα. 

         Ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό τον τομέα θα παίξει κυρίως η παροχή bonus 

έτσι ώστε να συνδέεται η αποδοτικότητα του υπαλλήλου με την αμοιβή του. Με αυτό 

τον τρόπο τού προσφέρεται  η αίσθηση ότι η όποια επιπλέον προσπάθεια δεν πάει 

χαμένη και καταλήγει να αισθάνεται ηθική αναγνώριση για την προσφορά του.   
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         Με τα επιμορφωτικά σεμινάρια που γίνονται κατά καιρούς σε διάφορα μέρη της 

χώρας, ίσως και μακριά από το μόνιμο χώρο κατοικίας του υπαλλήλου, δίνεται η 

δυνατότητα ανάπτυξης και βελτίωσης του υπαλλήλου  σε επιμορφωτικό και σε  

επαγγελματικό επίπεδο.         

         Είναι αυτονόητο ότι οι υπάλληλοι επιθυμούν να ακούσουν αλλά και να 

συζητήσουν για τα ζητήματα εκείνα που επηρεάζουν τη θέση τους μέσα στο 

τουριστικό πρακτορείο. Πως θα γίνει αυτό;  Με την ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου 

στο οποίο θα αναφέρονται οι υπευθυνότητες. Δηλαδή η καταγραφή των 

υπευθυνοτήτων που συνεπάγεται η εκτέλεση της εργασίας τους με ταυτόχρονη 

διαφοροποίηση μεταξύ σημαντικών και λιγότερο σημαντικών υπευθυνοτήτων.  

          Επίσης θα αναφέρεται στις συνθήκες εργασίας και την καταγραφή φυσικών 

παραμέτρων του εργασιακού περιβάλλοντος καθώς και άλλων συνθηκών που 

επικρατούν κατά την εκτέλεση της εργασίας.  

         Ένα άλλο κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται το ερωτηματολόγιο είναι 

για τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας.  Κίνδυνοι που συνδέονται 

άμεσα ή έμμεσα με την εκτέλεση της εργασίας καθώς και εκπαίδευση ή χρήση 

εξοπλισμού που απαιτείται για τη διασφάλιση της ασφάλειας. 

         Τέλος, θα μπορούσαν να προστεθούν τα διάφορα σχόλια που συνήθως 

χρησιμοποιούνται για την καταγραφή διαφόρων πληροφοριών που δεν έχουν 

καταγραφεί στις προηγούμενες ενότητες. 

         Η χρησιμότητα του ερωτηματολογίου είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί 

συμβάλλει στη συστηματοποίηση της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών, στην 

αναγνώριση ομοιοτήτων μεταξύ εργασιών και περιλαμβάνει ευρύτερες πληροφορίες 

σχετικά με την εργασία και το περιβάλλον της.   

         Μακροπρόθεσμα υπάρχει δυνατότητα παροχής επιπλέον κινήτρων στις 

σύγχρονες επιχειρήσεις, η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων 

αποτελεί συχνά τη βάση των πρακτικών managers  στη διαδικασία της οργάνωσης 

και διοίκησης του προσωπικού.  Επιχειρησιακές στρατηγικές μάνατζμεντ, όπως η 

παροχή bonus, ή το μοίρασμα των κερδών, ή ακόμη και στο επίπεδο των συνθηκών 

εργασίας, προσφορά παροχών, όπως ευελιξία ωραρίου, ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση 

κ.α. πραγματοποιούνται με στόχο την ενδυνάμωση και μεγιστοποίηση των κινήτρων 

για εργασία του προσωπικού (Ταλιαδώρου, 2004).    
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2.5  Η εκπαίδευση στις ξενοδοχειακές μονάδες 
 
 
Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στις ξενοδοχειακές μονάδες πολυτελείας   

ακολουθεί ορισμένα στάδια που είναι κοινά στην εκπαίδευση του προσωπικού 

μεγάλων επιχειρήσεων. Όσον αφορά στην εκπαίδευση που αφορά τη φιλοξενία, κατά 

την άποψη του Baum (1995), είναι σημαντικό: 

   Να επιδιώκεται η ποιότητα της εξυπηρέτησης 

   Οι εργαζόμενοι να παρακινούνται από καλά εκπαιδευμένο προσωπικό 

 Να επικρατεί αρμονία, αποτελεσματική συνεργασία και ομαδικότητα στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στη βιομηχανία ως ολότητα και στα εκπαιδευτικά 

ινστιτούτα 

   Να αναβαθμίζονται τα λειτουργικά standards στα ξενοδοχεία 

 Να αναγνωριστεί η σημασία της βιωσιμότητας της πολιτικής του τμήματος 

ανθρώπινου στις τουριστικές επιχείρησης. 

 

Η εκπαίδευση προσωπικού ακολουθεί κάποια στάδια που περιλαμβάνουν: 

1. Προσδιορισμό των αναγκών για εκπαίδευση 

2. Επιλογή εκπαιδευόμενων 

3. Σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος 

4. Επιλογή των μεθόδων εκπαίδευσης 

5. Προϋπολογισμό 

6. Επιλογή των εκπαιδευτών 

7. Διαδικασία αξιολόγησης της εκπαίδευσης μετά την εφαρμογή της 

(French, 1998; Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή, 2002).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚH ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

3.1  Εκπαίδευση και Τουρισμός  

Βασική προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη είναι η ύπαρξη προσωπικού 

με συγκεκριμένα προσόντα, ικανότητες και δεξιότητες τα οποία εξασφαλίζει η 

τουριστική εκπαίδευση.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 

αναγνωρίζει το γεγονός αυτό και επιδιώκει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και 

επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στον τουρισμό ώστε να 

ανταποκρίνονται οι ίδιοι στις προσδοκίες των τουριστών αλλά και τις ανάγκες της 

βιομηχανίας.  Παράλληλα με τη νέα εκπαίδευση, η οποία οδηγεί στην αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού, και η επαγγελματική κατάρτιση βοηθά στη δυναμική πορεία 

των εργασιακών σχέσεων στην εποχή μας, στον έντονο ανταγωνισμό της ελεύθερης 

αγοράς και την αύξηση της τεχνολογίας αιχμής (Λύτρας, 1992).  

Σύμφωνα με τον Baum (1995, 184-185), μέσω των προγραμμάτων σπουδών 

της τουριστικής εκπαίδευσης πρέπει να επιδιώκονται οι παρακάτω βασικοί στόχοι: 

• βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών 

• επίτευξη καλά εκπαιδευμένου προσωπικού για κάλυψη αναγκών σε όλα τα επίπεδα  

της ιεραρχίας των τουριστικών επιχειρήσεων 

• αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών  

ιδρυμάτων 

• προετοιμασία των εκπαιδευόμενων για την επαγγελματική κινητικότητα μέσα στην  

Ευρώπη, κυρίως μέσω της βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων 

• διατήρηση της τουριστικής βιομηχανίας κοντά στην νέα τεχνολογία και τις νέες  

τάσεις του τουριστικού φαινομένου 

• υποστήριξη πολιτικών οι οποίες αναγνωρίζουν το ρόλο της ανάπτυξης του  

ανθρώπινου δυναμικού και 

• προώθηση της εικόνας των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. 
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Η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας στον χώρο εργασίας, όπως για 

παράδειγμα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο (internet), η συνεχής 

μετατόπιση από την παραγωγή σε προσφορά υπηρεσιών και η διαρκής 

παγκοσμιοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου καθιστούν αναγκαία τα προγράμματα 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων.  Για τη διατήρηση του ανταγωνισμού σε 

παγκόσμιο επίπεδο και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, η εκπαίδευση και η 

ανάπτυξη είναι ουσιαστικοί παράγοντες. Ακόμη και νομοθετικά, υπάρχουν αρκετές 

ρυθμίσεις που επιβάλλουν στις επιχειρήσεις να παρέχουν εκπαίδευση στο προσωπικό 

τους (Hariis, 2000)  

Η απόκτηση των αναγκαίων προσόντων δηλαδή των βασικών γνώσεων που  

απαιτούνται, όπως η ικανότητα σαφούς διατύπωσης (communication skills), οι 

γνώσεις σε θέματα νομοθεσίας, διοικητικών διαδικασιών, διοίκησης επιχειρήσεων, 

marketing, των τεχνικών γνώσεων όπως οι ξένες γλώσσες και ο χειρισμός H/Y και 

των ιδιοτήτων συμπεριφοράς όπως η ευγενική και φιλική συμπεριφορά, η ικανότητα 

χειρισμού αντιπαραθέσεων, η ευελιξία, το πνεύμα ομαδικής εργασίας, η ικανότητα 

ανάπτυξης πρωτοβουλιών θεωρείται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις επιτυγχάνεται 

καλύτερα μέσω ενός συνδυασμού σχολικής εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης. 

Οι θέσεις και ο αριθμός των σπουδαστών αυξήθηκαν με ρυθμούς πολύ 

γρηγορότερους σε σύγκριση με το ρυθμό αύξησης της τουριστικής απασχόλησης, 

παρατηρήθηκε μια μετατόπιση των σπουδών από τις κατώτερες προς τις ανώτερες 

βαθμίδες, δημιουργήθηκαν θέσεις και ευκαιρίες για τουριστικές σπουδές σε πολύ 

περισσότερες πόλεις από ότι παλαιότερα, διευρύνθηκε το φάσμα των προσφερόμενων 

ειδικοτήτων και σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε θέματα που θα μπορούσαν να 

συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών, με τα συστήματα 

πιστοποίησης που δημιουργήθηκαν για τα Ι.Ε.Κ. και σε μικρότερο βαθμό και για τα 

Κ.Ε.Κ. 

 

3.2 Τουριστικά Προγράμματα Σπουδών στην Ελλάδα 
 

Η Ελλάδα έχει ένα ικανοποιητικά ανεπτυγμένο σύστημα τουριστικής 

εκπαίδευσης μετά από 35 περίπου χρόνια εξέλιξης και το οποίο έχει διερευνηθεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια.  Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται κατά κύριο λόγο στις 

επαγγελματικές δράσεις εκείνων που εργάζονται στον τουριστικό τομέα.  Όπως για 
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παράδειγμα η λειτουργία της υποδοχής ενός μεγάλου ξενοδοχείου, η διοίκηση μιας 

τουριστικής επιχείρησης, η προετοιμασία ενός λογαριασμού ¨κερδών και ζημιών¨ 

προϋποθέτουν επαγγελματικές δράσεις.  Έτσι οι στόχοι μιας εκπαίδευσης για 

επαγγελματική δράση καθορίζονται ως προετοιμασία για εργασία.  Η προέλευση της 

τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα δέχθηκε επαυξητική ώθηση από την έντονη 

ζήτηση των φοιτητών που αδημονούσαν για τις  προοπτικές της επαγγελματικής τους 

αποκατάστασης.  

Η ισχυρή αυτή επιρροή της τουριστικής βιομηχανίας φαίνεται στην αρχική 

ίδρυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τη δεκαετία του ’70 ως 

Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.).   

Στην περίπτωση των ΤΕΙ, το πρόγραμμα σπουδών είναι τετραετούς φοίτησης 

και περιλαμβάνει επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση έξι μηνών.  Έμφαση δίνεται σε 

μαθήματα όπως Λογιστική Εταιρειών, Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων, 

Υπηρεσίες Υποδοχής, Οροφοκομία και Επαγγελματικής μαγειρικής, καθώς επίσης 

και στο μάθημα με τίτλο Αειφορία – Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.  Η επιρροή 

της βιομηχανίας είναι εμφανής στο περιγραφικό έντυπο του Τμήματος Τουριστικών 

Επιχειρήσεων των ΤΕΙ με το οποίο προτείνεται πως ο στόχος του προσφερόμενου 

προγράμματος είναι η «ανάπτυξη διοικητικού προσωπικού, ικανού να αφομοιωθεί 

άμεσα στην ελληνική και διεθνή τουριστική βιομηχανία».   

Ο προσανατολισμός που παράγει επαγγελματικά προγράμματα σπουδών στην 

ελληνική τουριστική εκπαίδευση είναι βασισμένος κυρίως στην τεχνική και στα μέσα 

και όχι σε μια ευρύτερη θεώρηση του τουριστικού κόσμου και εξυπηρετεί τα 

συμφέροντα των ομάδων συμφερόντων της τουριστικής εκπαίδευσης που είναι οι 

εργοδότες, οι φοιτητές και οι διδάσκοντες.   

Στην Ελλάδα σήμερα παρέχονται δύο τύποι εκπαίδευσης για τον τομέα του 

τουρισμού:  

1. Σε επίπεδο δευτεροβάθμιας ή και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

2. Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

3.3 Δευτεροβάθμια /μεταδευτεροβάθμια τουριστική 
εκπαίδευση 
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Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι δημόσιες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων 

του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), οι οποίες 

προσφέρουν προγράμματα σπουδών διετούς διάρκειας τόσο σε επίπεδο 

δευτεροβάθμιας όσο και σε επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και 

διάφορα δημόσια και ιδιωτικά ΤΕΕ και ΙΕΚ.  Καλύπτουν τον τομέα της βασικής 

εκπαίδευσης υπαλλήλων τουριστικών επιχειρήσεων, με στόχο την ανάπτυξη 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων και την εφαρμογή τους σε εξειδικευμένες θέσεις 

εργασίας, όπως των υπαλλήλων του ξενοδοχείου (Reception, καθαριότητα), του 

προσωπικού του τμήματος τροφίμων και ποτών (σεφ, barman, σερβιτόροι) και των 

τουριστικών υπηρεσιών (ξεναγοί, σύμβουλοι ταξιδίων, ταξιδιωτικοί πράκτορες). 

Τα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση 

σε απόφοιτους της τυπικής μη υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γ.Ε.Λ. 

και ΕΠΑ.Λ., καθώς και των ΕΠΑ.Σ., Σ.Ε.Κ., ή ανώτατης εκπαίδευσης, σε ειδικότητες 

της «Ομάδας Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και 

Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο 4186/2013 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 

193/Α) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υπουργείο Τουρισμού, 2017).  

3.4  Τριτοβάθμια τουριστική εκπαίδευση 

 
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

(ΤΕΙ) που προσφέρουν προγράμματα τουριστικών σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο, 

τα Ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και το Ελληνικό Ανοιχτό 

Πανεπιστήμιο, που προσφέρουν σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και οι 

Ανώτατες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΟΤΕΚ (Ρόδο και Άγιο Νικόλαο 

στην Κρήτη). 

3.4.1  Ανώτερη Τουριστική Εκπαίδευση στην Ελλάδα 
 

H ανώτερη τουριστική εκπαίδευση παρέχεται από δύο σχολές: την ΑΣΤΕΡ 

που βρίσκεται στη Ρόδο και την ΑΣΤΕΑΝ στον Αγ. Νικόλαο της Κρήτης. Ιδρύθηκε 

το 1936 ως « Επαγγελματική Ξενοδοχειακή Σχολή» και το 1937 μετονομάστηκε σε 

«Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων» (Χατζηνικολάου, 1999).   

Οι προϋποθέσεις φοίτησης και στις δύο σχολές όπως και η διαδικασία 

εισαγωγής ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανάλογα με το 
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εκάστοτε ισχύον Εθνικό Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι 

υποψήφιοι για εισαγωγή στις σχολές αυτές, εκτός από τα προκαθορισμένα μαθήματα, 

εξετάζονται σε μία ξένη γλώσσα και στο ειδικό μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 

(ΑΟΘ).  

Το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο βρίσκεται στο παράρτημα της παρούσης 

εργασίας, ακολουθεί το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων και αντιστοιχεί 

συνολικά σε 210 διδακτικές μονάδες (E.C.T.S.).  

Η φοίτηση διαρκεί επτά εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δύο κύκλους 

σπουδών.  

Α) Τον Θεωρητικό, που αρχίζει το μήνα Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους και 

λήγει τον Ιούνιο του επομένου έτους, περιλαμβάνοντας δύο διδακτικά εξάμηνα 

χειμερινό  

Β) Τον Πρακτικό, που αποτελεί συνέχεια του Θεωρητικού και αναπόσπαστη 

συνέχεια της εκπαίδευσης, αρχίζει τον Ιούλιο και λήγει στο τέλος του μηνός 

Σεπτεμβρίου κάθε έτους, συνολικής διάρκειας 9 μηνών. Οι φοιτητές τοποθετούνται 

με μέριμνα και εποπτεία της Σχολής σε επιλεγμένες Ξενοδοχειακές και Τουριστικές 

Επιχειρήσεις 5* και 4*, σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, για την πραγματοποίηση της 

πρακτικής τους άσκησης.  

Στόχο της εκπαίδευσης αποτελεί η κατάρτιση στελεχών για τις ξενοδοχειακές 

και λοιπές επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι 

τα εξής:  

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Εισαγωγή στον Τουρισμό, Μαγειρική, Εστιατορική τεχνική, 

Υπηρεσία ορόφων, Οικονομικά Μαθηματικά, Αρχές Διοίκησης, Αρχές Οικονομικής.  

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Μαζική παραγωγή φαγητών, Μπαρ - Ποτά - Οινολογία, Εισαγωγή 

στους Η/Υ, Διαχείριση τροφίμων και ποτών, Στατιστική επιχειρήσεων, Γενικές αρχές 

Λογιστικής .  

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Οργάνωση και λειτουργία επισιτιστικών μονάδων, Υπηρεσία 

υποδοχής και κρατήσεων, Τουριστική Οικονομία, Αρχιτεκτονική - εξοπλισμός 

ξενοδοχείων, Λογιστική εταιρειών, Στοιχεία δικαίου. Επιλογή ανάμεσα σε 

Τουριστική Κοινωνιολογία και Τουριστική Ψυχολογία.  

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Τήρηση λογαριασμών πελατών, Μηχανοργάνωση ξενοδοχείων, 

Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδας, Εργασιακές σχέσεις, Αγγλική Τουριστική 

Ορολογία, Δεύτερη ξένη γλώσσα (Τουριστική Ορολογία).  
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Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Τουριστικό Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, 

Ξενοδοχειακή Νομοθεσία, Διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, Συντήρηση 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμών ξενοδοχείων, Διαπολιτισμική εκπαίδευση και 

επικοινωνία στον τουρισμό. Επιλογή ανάμεσα στα μαθήματα Έρευνα Τουριστικής 

Αγοράς και Καταναλωτική Συμπεριφορά Τουρίστα.  

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Επαγγελματικός Τουρισμός, Προώθηση ξενοδοχειακού προϊόντος, 

Ξενοδοχειακό λογισμικό, Επιχειρηματικότητα στον τουρισμό, Σεμινάριο 

τελειοφοίτων, Ψυχαγωγία ξενοδοχείων. Επιλογή ανάμεσα στα μαθήματα Τουριστική 

Ανάπτυξη και Τουριστική Πολιτική.  

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Πτυχιακή εργασία και Πρακτική άσκηση.  

          Οι πτυχιούχοι της ΑΣΤΕΡ, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και 

τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται επαγγελματικά στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 

είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, είτε ως 

αυτοαπασχολούμενοι με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας 

στην τουριστική οικονομία και ειδικότερα στη παραγωγή και διάθεση τουριστικών 

αγαθών και υπηρεσιών καθώς επίσης με την άσκηση διοίκησης στις διάφορες 

τουριστικές μονάδες και ταξιδιωτικά γραφεία (ΑΣΤΕΡ, 2017, ΦΕΚ 2340/2007). 

 

3.4.2 Ανώτατη Τουριστική Εκπαίδευση 

   - Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
 
 

Τα ΑΤΕΙ έχουν εξελιχθεί στον κυριότερο φορέα τουριστικής εκπαίδευσης, σε 

επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα νέα τροποποιημένα προγράμματα σπουδών 

τους και ο προσανατολισμός τους αποσκοπεί στην εκπαίδευση και εξειδίκευση 

επαγγελματιών, που θα στελεχώσουν διοικητικές θέσεις στον κλάδο του τουρισμού.
 
 

Ωστόσο, οι τροποποιήσεις στη δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που 

επέφερε η εφαρμογή του Σχεδίου Αθηνά από τον Σεπτέμβριο 2013, δημιούργησαν 

νέα δεδομένα για την παροχή τουριστικής εκπαίδευσης σε αυτό το επίπεδο και 

αμφισβητήθηκαν αρκετά.  

Πριν την εφαρμογή του Σχεδίου Αθηνά λειτουργούσαν τα εξής αυτοτελή 

τμήματα Τουριστικών σπουδών : Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων - ΑΤΕΙ Πάτρας, 

ΑΤΕΙ Αθήνας, ΑΤΕΙ Λάρισας,  ΑΤΕΙ Ηπείρου, ΑΤΕΙ Κρήτης, ΑΤΕΙ Πειραιά και 
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Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων  - ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ Αθήνας, 

2017). 

Με την εφαρμογή του Σχεδίου Αθηνά επήλθαν ριζικές αλλαγές στον τομέα 

της ανώτατης τουριστικής εκπαίδευσης.  Σύμφωνα με το προτεινόμενο αυτό σχέδιο, 

καταργούνταν όλα τα αυτοτελή Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων και οι 

απόφοιτοί τους θα ήταν πλέον απόφοιτοι «Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οργανισμών και 

Συστημάτων», με ειδική κατεύθυνση τουριστικών επιχειρήσεων. Παράλληλα όμως 

αυτό θα οδηγούσε σε ουσιαστική υποβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης, καθώς οι 

αλλαγές που προτείνονταν χαρακτηρίστηκαν από μία προχειρότητα και 

υποστηρίχτηκε ότι θέτουν σε κίνδυνο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του 

ελληνικού τουρισμού.               

Μετά από συζητήσεις, διαπραγματεύσεις και έντονες διαμαρτυρίες από την 

πλευρά των μελών των ΑΤΕΙ, το αρχικό Σχέδιο Αθηνά αναπροσαρμόστηκε. Σχετικά 

με τα Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΑΤΕΙ, το τροποποιημένο πλέον 

Σχέδιο προέβλεπε τα εξής: 

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του 

ΑΤΕΙ Πάτρας, με έδρα την Πάτρα και το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και 

Επικοινωνίας του ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων με έδρα το Αργοστόλι συγχωνεύονται σε 

Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών 

Μονάδων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με έδρα 

τον Πύργο.  

Οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών των τμημάτων που προκύπτουν από μετονομασία 

ή συγχώνευση είναι ισότιμοι με τους τίτλους σπουδών των τμημάτων που 

συγχωνεύονται, μετονομάζονται ή καταργούνται. Τα καταργούμενα τμήματα 

συνεχίζουν τη λειτουργία τους έως την 31/08/2013. Η εκπαιδευτική λειτουργία των 

Τμημάτων που προκύπτουν από μετονομασία ή συγχώνευση, αρχίζει το ακαδημαϊκό 

έτος 2013-2014 (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 2013). 

 Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση 

Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του ΑΤΕΙ Αθήνας: το Τμήμα Εμπορίας και 

Διαφήμισης, το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, το Τμήμα Διοίκησης 

Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της 

Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙ Αθήνας με έδρα την Αθήνα, 

συγχωνεύονται σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας του ΑΤΕΙ Αθήνας με έδρα την Αθήνα και εισαγωγικές 
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κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:  

α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας  

β) Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  

γ) Διοίκηση Επιχειρήσεων η οποία θα έχει και κατευθύνσεις προχωρημένου 

εξαμήνου  

γ. α) Διοίκηση Επιχειρήσεων  

γ. β) Μάρκετινγκ  

Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο 

των κατευθύνσεων του.  

 Ιδρύεται Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και 

Τουριστικών Μονάδων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙ 

Στερεάς Ελλάδας, με έδρα την Άμφισσα και κατευθύνσεις προχωρημένου 

εξαμήνου:  

α) Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.  

β) Μουσειολογία.  

γ) Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων  

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του 

ΑΤΕΙ Χαλκίδας με έδρα τη Χαλκίδα εξακολουθεί να λειτουργεί με την υφιστάμενη 

μορφή του μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018, οπότε και καταργείται. 

Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα αυτόνομα πλέον δε 

λειτουργούν. Τα περισσότερα Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων συγχωνεύτηκαν 

και ορισμένα καταργήθηκαν. Συγκεκριμένα, σήμερα, αρχικές κατευθύνσεις 

Τουριστικών Επιχειρήσεων υπάρχουν στα εξής τμήματα που λειτουργούν στα 

διάφορα ιδρύματα της χώρας:  

 ΑΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις Τουριστικών 

Επιχειρήσεων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.  

 ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις, 

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Διοίκησης Επιχειρήσεων.  

 ΑΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις, Διοίκηση 

Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Διοίκηση 

Επιχειρήσεων.  
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 ΑΤΕΙ Πάτρας, Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών 

και Τουριστικών Μονάδων, με κατευθύνεις, Διοίκηση Πολιτιστικών 

Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Μουσειολογία, Επικοινωνία 

Πολιτιστικών Μονάδων.  

 ΑΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Διοίκησης και Οικονομίας της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας ΑΤΕΙ Θεσσαλίας, με κατευθύνσεις, Διοίκηση Τουριστικών 

Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Διοίκηση Επιχειρήσεων.  

 ΑΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας, με κατευθύνσεις Διοίκηση επιχειρήσεων, Διοίκηση Τουριστικών 

Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.  

3.5 Ίδρυση Τμήματος Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς  &  

Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

 
 
 
          Η επαγγελματική εκπαίδευση στο παρελθόν όπως και στο παρόν στη χώρα μας δεν 

ενδιαφέρθηκε για την αναβάθμιση των γνώσεων των μαθητευόμενων με την έννοια της 

ανταπόκρισης των γνώσεων αυτών σε νέες τεχνολογικές και οργανωτικές ανάγκες, γι’ 

αυτό και δεν είναι δυνατός ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής οικονομίας.  Αν δεν υπάρχει 

η συσχέτιση μεταξύ των νέων αναγκών και των αναγκαίων ειδικοτήτων δεν μπορούμε να 

έχουμε και αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας.  Τίθενται λοιπόν τα εξής 

ερωτήματα : α) είμαστε γνώστες των ειδικοτήτων που είναι αναγκαίες;, β) γνωρίζουμε 

ποιες γνώσεις και δεξιότητες είναι αναγκαίες για τον εργασιακό χώρο και την 

πολυπόθητη  οικονομική ανάπτυξη, που τόσο πολύ έχει ανάγκη η χώρα; (Γιαγκουνίδης, 

2002).  

          Σε συνέχεια των ανωτέρω σκέψεων και προβληματισμών έγινε μία προσπάθεια 

λύσης και διαχείρισης του θέματος με το νόμο περί «Ρύθμισης θεμάτων του Κρατικού 

Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες 

διατάξεις», του υπουργείου Παιδείας, που ψηφίστηκε στη Βουλή, με τον οποίο ιδρύονται 

(Ατσαλάκης, 2017) : 
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1. Τμήμα Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το Τμήμα εντάσσεται στη 

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών και έχει ως αποστολή να 

καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη με την έρευνα και την αναζήτηση, καθώς και να 

συμβάλλει στη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ολοκληρωμένη εκπαίδευση 

επί θεμάτων τουρισμού γενικά και τουριστικής βιομηχανίας ειδικά. 

2. Η κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου «Διοίκηση και Οικονομία στον Τουρισμό», η 

οποία ιδρύθηκε στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς με το άρθρο 2 του π.δ. 74/2013 (Α΄119), καταργείται. 

3. Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με έδρα τη 

Χίο. Το Τμήμα εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης και έχει ως αποστολή, 

αφ’ ενός, να συνθέτει, να εξελίσσει και να ολοκληρώνει όλους τους επιστημονικούς 

κλάδους, οι οποίοι εξετάζουν την τουριστική ανάπτυξη και τη διοίκηση των τουριστικών 

επιχειρήσεων και, αφ’ ετέρου, να παρέχει στους φοιτητές ποιοτική και σύγχρονη 

εκπαίδευση, η οποία θα τους εξασφαλίζει επαγγελματική αποκατάσταση και 

σταδιοδρομία στους διαφορετικούς κλάδους του τουριστικού τομέα. Ειδικότερα, το 

Τμήμα έχει ως αποστολή να εκπαιδεύσει συστηματικά επιστήμονες ικανούς να 

αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς εργασίας, στην οικονομία και τη 

διοίκηση τουρισμού, καθώς και των τουριστικών επιχειρήσεων. 

4. Η κατεύθυνση «Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού», η οποία προστέθηκε στις 

ειδικεύσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το 

άρθρο 3 του π.δ. 93/2013 (Α΄ 131), καταργείται.  

5. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων που ιδρύονται με τις 

προηγούμενες παραγράφους, καθώς και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, ορίζονται 

από το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018. 

6. Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στα Τμήματα και  τα του τρόπου εισαγωγής 

ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις. 

7. Κάθε Τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος. 

8. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ 

(8) εξάμηνα σπουδών. 

9. Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και 

γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους. Η 

Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της 

περίπτωσης α’ της παρ. 2 του  
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άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174). 

10. Κατά την έναρξη λειτουργίας των ιδρυόμενων με το παρόν Τμημάτων των 

Πανεπιστημίων Πειραιώς και Αιγαίου το σύνολο των διδακτικών και διοικητικών 

αναγκών καλύπτονται αποκλειστικά από το υπηρετούν στα ως άνω Α.Ε.Ι. πάσης 

φύσεως και σχέσης εργασίας προσωπικό. 

11. Τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό των ιδρυόμενων Τμημάτων, διέπονται 

από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας. 

12. Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε 

Τμήματος, η διοίκησή του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται 

με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Η Προσωρινή Γενική 

Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον Καθηγητές όλων των βαθμίδων, 

των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το 

οικείο Τμήμα. Με την ίδια πράξη, ορίζονται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος και ο 

Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή. Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του 

Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση 

που δεν έχει τοποθετηθεί Γραμματέας. Στην Προσωρινή Γενική  

Συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Καθηγητές όλων των βαθμίδων που 

υπηρετούν στο Τμήμα και δύο εκπρόσωποι των φοιτητών. Η Προσωρινή Γενική 

Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για 

τη Γενική Συνέλευση Τμήματος, εκτός αν ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται 

κατά τρόπο διαφορετικό με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο Πρόεδρος της 

Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, σε περίπτωση 

απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, συμμετέχει στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα 

ψήφου. 

13. Το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, 

καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. 

14. Η κατά την παράγραφο 4 κατάργηση της κατεύθυνσης Οικονομικής και 

Διοίκησης Τουρισμού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στο ανωτέρω Τμήμα από το 

ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και μετά. Οι φοιτητές που έχουν ήδη εισαχθεί στο 

Τμήμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διατηρούν τη δυνατότητα επιλογής 

και παρακολούθησης της ως άνω κατεύθυνσης, σύμφωνα με τις σχετικές με την 



 
 

31 
 

κατεύθυνση αυτή διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, έως την 

ολοκλήρωση των σπουδών τους (ΦΕΚ 17/15-2-2017). 

 Την εποχή της παγκοσμιοποίησης το Πανεπιστήμιο καλείται να προσαρμοστεί 

στο πλαίσιο ενός εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού σε μια συνεχώς 

διευρυνόμενη, εκπαιδευτική αγορά.  Οι επιταγές της επιχειρηματικότητας και της 

ιδιωτικοποίησης καθώς και η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, 

αλλάζουν ραγδαία τους όρους παραγωγής και αναπαραγωγής της γνώσης σε διεθνές 

επίπεδο (Τσαμασφύρος & Μπασαντής, 2000). 

 

3.6 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Τουρισμό 
 

3.6.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Διοίκηση Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (MSc)  
 

Σκοπός του προγράμματος 

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος της Διοίκησης Τουριστικών 

Επιχειρήσεων είναι η παροχή των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται για μια 

διοικητική καριέρα στην τουριστική βιομηχανία. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της 

Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων οργανώνει και προσφέρει το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτρέπει στους φοιτητές να αναπτύσσουν 

τόσο τις θεωρητικές γνώσεις όσο και τις πρακτικές ικανότητες που απαιτούνται στις 

διοικητικές θέσεις της τουριστικής βιομηχανίας.  

Παράλληλα προάγει την ανάπτυξη των ικανοτήτων ανάλυσης και των 

προσωπικών χαρακτηριστικών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση και επίλυση 

των προβλημάτων τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Το πρόγραμμα δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονικότητα των στοιχείων της τουριστικής διοίκησης 

που εξηγούν τη φύση και την ανάπτυξή της σε μικροοικονομικό και 

μακροοικονομικό επίπεδο. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την εις βάθος κατανόηση και 

την ικανότητα σύνθεσης των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών 

παραγόντων που σχετίζονται με τη σύγχρονη τουριστική διοίκηση. 

Το πρόγραμμα σκοπεύει να προσφέρει στους φοιτητές τις εξειδικευμένες 

γνώσεις που απαιτούνται για μια διοικητική καριέρα στην τουριστική βιομηχανία. 
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Στα πλαίσια αυτού του συνολικού στόχου, το πρόγραμμα σκοπεύει να επιτρέψει 

στους φοιτητές να :  

- Καλλιεργήσουν την ικανότητα σύνθεσης των διεπιστημονικών στοιχείων της 

τουριστικής διοίκησης που εξηγούν τη φύση και την ανάπτυξη της.  

- Επιδείξουν τη θεωρητική γνώση και να κατέχουν τις πρακτικές ικανότητες που 

απαιτούνται στις διοικητικές θέσεις της τουριστικής βιομηχανίας.  

- Αναπτύξουν ακαδημαϊκές ικανότητες ανάλυσης και προσωπικά χαρακτηριστικά που 

απαιτούνται για την επίλυση προβλημάτων στην τουριστική διοίκηση. 

- Αξιολογούν με κριτική σκέψη τα διαφορετικά στοιχεία που συνθέτουν την 

τουριστική βιομηχανία.  

- Αναπτύξουν εις βάθος κατανόηση των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και 

τεχνολογικών παραγόντων που σχετίζονται με τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων 

και οργανισμών. (ΕΑΠ, 2017). 

3.6.2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευσης στο τουριστικό Μάνατζμεντ τουριστικών επιχειρήσεων 
και οργανισμών. 

 

Για το ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως 

σκοπό την εξειδίκευση των πτυχιούχων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ώστε να 

μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στο ευρύτερο γνωστικό 

αντικείμενο του Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών και στη 

δημιουργία στελεχών ικανών: (α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο 

των τουριστικών επιχειρήσεων (όπως ξενοδοχεία, τουριστικά πρακτορεία, και 

επιχειρήσεις εστίασης) ή οργανισμών (όπως τουριστικοί οργανισμοί δήμων και 

περιφερειών), (β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της 

στην πράξη στις αντίστοιχες περιοχές.  

Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση ανώτερων στελεχών 

τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την 

κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητές τους. Τέλος, στοχεύει στην 

ανάπτυξη εξειδικευμένων ανώτερων στελεχών, ικανών να προωθήσουν την 

αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συνολικής 

εσωτερικής λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, ώστε να 

συμβάλουν στη βελτίωση της οργάνωσης, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 

του Τουριστικού Τομέα στη χώρα. 
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Συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΠΜΣ:  

* Δυνατότητα πρακτικής άσκησης κατά την περίοδο σύνταξης της διπλωματικής 

εργασίας (πρόγραμμα Νέων Πτυχιούχων). 

* Δυνατότητα συντονισμού και συνεργασίας κατά την επίβλεψη της διπλωματικής σε 

συνεργασία με εμπειρογνώμονα της επιχείρησης. 

* Εκπαιδευτικό ταξίδι σε αντίστοιχο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και ανταλλαγή 

απόψεων. 

* Προβλεπόμενη υποστήριξη από φορείς του κλάδου. 

* Μοντέρνο και προσαρμοσμένο πρόγραμμα στα πρότυπα των αναγκών της αγοράς 

για δημιουργία μεσαίων και ανώτερων στελεχών.  

* Ανθρώπινο δυναμικό με διδακτική και διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική αλλά 

και επαγγελματική εμπειρία. 

* Προσανατολισμός στις ανάγκες του σύγχρονου αποφοίτου. 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και 

ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων 

Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών 

και Ιδρυμάτων. 

Κριτήρια Επιλογής για Νέους Πτυχιούχους: 

Αξιολόγηση Φακέλου Υποψηφιότητας 

 Συνέντευξη 

 Εξετάσεις GMAT 

Κριτήρια Επιλογής για Στελέχη Επιχειρήσεων:  

 Αξιολόγηση Φακέλου Υποψηφιότητας 

 Προφορική Συνέντευξη 

 Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 24 μηνών τουλάχιστον 

Προαπαιτούμενα Γλωσσομάθειας: Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας 

επιπέδου Β2. 

Αριθμός Εισακτέων: 40 

Διάρκεια : 3 εξάμηνα  (2 εξάμηνα + Διπλωματική) 

(Μέγιστη διάρκεια σπουδών: 3 έτη από την εγγραφή του φοιτητή στο ΠΜΣ και 5 έτη 

για φοιτητές μερικής φοίτησης).  

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική ή/και Αγγλική  

Δίδακτρα: 6.000 € (ακαδ. έτος 2015-2016)  
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Στο κόστος του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται: α) μια τριήμερη ή τετραήμερη 

εκπαιδευτική εκδρομή σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού το οποίο προσφέρει 

αντίστοιχο πρόγραμμα και β) οι ασφαλιστικές εισφορές για την πρακτική άσκηση των 

φοιτητών/τριών σε κάποια τουριστική επιχείρηση ή οργανισμό για διάστημα 4 μηνών 

(Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017). 

3.6.3  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμού 
(ΠΜΣ-ΔΕ.ΜΤ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων  

Οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

- Μάνατζμεντ Τουρισμού (ΠΜΣ-ΔΕ.ΜΤ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι: 

1. Η προαγωγή των γνώσεων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων [συνδυασμένη με 

πρόσθετη γνώση του ευρύτερου τουριστικού τομέα (hospitality, travel and 

leisure industries)]. 

2. Η δημιουργία υψηλού επιπέδου επιχειρηματικών στελεχών με σύγχρονες 

διοικητικές/ επαγγελματικές γνώσεις. 

3. Η προαγωγή της έρευνας (οικονομική - επιχειρηματική, κοινωνική, 

περιβαλλοντική και πολιτισμική) για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων (και 

ιδιαίτερα των τουριστικών) σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Στο βαθμό που ο τρόπος λειτουργίας του ΠΜΣ-ΔΕ.ΜΤ επηρεάζεται από την 

εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ορισμένα χαρακτηριστικά του υπόκεινται σε 

αλλαγές, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο για την πιο αποτελεσματική λειτουργία του 

(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017). 

3.6.4 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας 
 
 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα 

τις Σέρρες ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του 6ου κύκλου Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και 

Τουρισμού» (MBA in Hospitality and Tourism). Οι σπουδές διαρκούν τρία εξάμηνα, 
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η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα, ενώ στο τελευταίο 

εξάμηνο γίνεται η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.  

Η επίσημη γλώσσα του προγράμματος είναι η αγγλική. Οι ενδιαφερόμενοι θα 

πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο on-line σύστημα υποβολής αιτήσεων ή στη 

Γραμματεία του Π.Μ.Σ., αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά την αίτηση και τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 

2017. 

            Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να μεταδώσει στους φοιτητές αφενός τις βασικές 

αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων και αφετέρου εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην 

διοίκηση των επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού, με απώτερο σκοπό να 

προετοιμάσει διοικητικά στελέχη, ικανά να στελεχώσουν τις παραγωγικές και 

διοικητικές λειτουργίες των επιχειρήσεων του τομέα φιλοξενίας και τουρισμού. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, το MBA in Hospitality and Tourism παρέχει 

στους φοιτητές ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών με πρακτικές συμβουλές και 

εξατομικευμένη καθοδήγηση από έμπειρους καθηγητές στον χώρο του τουρισμού, με 

δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης σε μεγάλες 

ξενοδοχειακές μονάδες ή τουριστικούς οργανισμούς της χώρας. 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να στελεχώσουν τις παραγωγικές και 

διοικητικές λειτουργίες και να απασχοληθούν ως διευθυντικά στελέχη σε 

ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά θέρετρα,  ταξιδιωτικά πρακτορεία, 

αεροπορικές εταιρείες στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας γενικότερα, όπως 

χιονοδρομικά κέντρα, αθλητικά κέντρα, κέντρα αναψυχής κλπ. 

Ορισμένες ενδεικτικές περιπτώσεις καθηκόντων αναφορικά με τις διοικητικές 

λειτουργίες των επιχειρήσεων του τομέα φιλοξενίας και τουρισμού είναι οι εξής: 

 Στο τμήμα διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων, με αντικείμενο την 

οργάνωση και τη λειτουργία τους. 

 Στο τμήμα μάρκετινγκ με αντικείμενο τη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις και 

την ανάπτυξη, προώθηση και διάθεση τουριστικών υπηρεσιών. 

 Στο τμήμα πωλήσεων, με αντικείμενο τη διαχείριση των πωλήσεων, τη 

δημιουργία νέων αγορών και την διαχείριση των αγορών. 
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 Στο τμήμα διοίκησης ανθρώπινων πόρων, με αντικείμενο τον 

προγραμματισμό, την επιλογή και την αξιολόγηση του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

 Στο λογιστήριο και τις οικονομικές υπηρεσίες, με αντικείμενο τις εισπράξεις 

και τις πληρωμές, τα προγράμματα χρηματοδότησης και τον οικονομικό 

προγραμματισμό και διαχείριση. 

 Στην οργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων κάθε μορφής (συνέδρια, 

δεξιώσεις κ.λ.π). 

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η 

παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα δέκα συνολικά μαθήματα του πρώτου 

και του δεύτερου εξάμηνου, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, η επιτυχής 

παρακολούθηση των υποχρεωτικών σεμιναρίων, η συμμετοχή στις πρακτικές 

ασκήσεις καθώς και η εκπόνηση πρωτότυπης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας.  

Το Π.Μ.Σ. αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων και εργασιών: 

α) Μαθήματα υποχρεωτικά στο Α´ εξάμηνο. Είναι συνολικά πέντε (5) μαθήματα. 

Κάθε υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με έξι πιστωτικές μονάδες (6 ECTS). 

β) Μαθήματα επιλογής στο Β´ εξάμηνο. Είναι τα υπόλοιπα πέντε (5) μαθήματα του 

προγράμματος σπουδών. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να επιλέξουν πέντε (5) από τα 

οκτώ (8) μαθήματα. Κάθε μάθημα επιλογής ισοδυναμεί με έξι πιστωτικές μονάδες (6 

ECTS). 

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 

μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο 

σπουδών. 

γ) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Εκπονείται υποχρεωτικά στο τελευταίο 

εξάμηνο σπουδών και ισοδυναμεί με τριάντα πιστωτικές μονάδες (30 ECTS). 

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. γίνονται στην αγγλική γλώσσα (ΤΕΙ 

Κεντρικής Μακεδονίας, 2017). 
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Κεφάλαιο 4 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ 
 

4.1 .Τουριστική εκπαίδευση στην Ευρώπη 
 

Μέχρι πρόσφατα, η φιλοξενία και η τουριστική ανάπτυξη στην Ευρώπη ήταν 

αποκλειστικά ζήτημα επενδύσεων κεφαλαίων. Ως αποτέλεσμα, η εκπαίδευση στον 

τομέα αυτό κινήθηκε προς το να προετοιμάσει τους μαθητές για τον εφοδιασμό της 

τουριστικής βιομηχανίας με την είσοδό τους σε θέσεις επιπέδου. Η ευρωπαϊκή 

εκπαιδευτική δομή στον τομέα του τουρισμού, της φιλοξενίας και τους συναφείς 

τομείς ανέδειξε τις επιχειρησιακές πτυχές της βιομηχανίας για περισσότερο από έναν 

αιώνα. Τις προηγούμενες δεκαετίες, προσφέρονταν μόνο προγράμματα πρακτικής 

άσκησης στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού (Fusca, 1977). Το αναλυτικό 

πρόγραμμα ήταν με βάση τις δεξιότητες των μαθητών μιας προσανατολισμένης 

εκπαίδευσης σε στενό εκπαιδευτικό κλοιό.   

Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει να διαχωρίζεται από την επίσημη 

εκπαίδευση στον τομέα του τουρισμού όπου για πάνω από έναν αιώνα την ευρωπαϊκή 

εκπαίδευση την χαρακτήριζε η πρακτική άσκηση και εμπειρία  δημιουργώντας έτσι 

μια έλλειψη γενικής κουλτούρας.  Αυτό υποστηρίχτηκε από τον Kaplan (1982) στην 

έρευνά του για τις ευκαιρίες απασχόλησης για την φιλοξενία και τον τουρισμό σε 

πρώην φοιτητές.  Τόνισε δηλαδή ότι ένα επαγγελματικό πρόγραμμα με βάση τις 

δεξιότητες περιορίζει αναπόφευκτα μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης.   Αντίθετα 

εννοιολογικά προγράμματα τα οποία προσδίδουν εκτεταμένες γνώσεις θα αυξήσουν 

τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας.  

 Μετά το τέλος του 1970, υπήρξε ραγδαία εξέλιξη και ταχεία ανάπτυξη νέων 

προορισμών φέρνοντας έτσι ανησυχία μεταξύ των φορέων του τουρισμού. Δεδομένου 

ότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτή την 

ανάγκη και να παρέχουν προγράμματα διαχείρισης του τουρισμού, μια ποικιλία νέων 

ιδρυμάτων ξεκίνησαν την παροχή υψηλού επιπέδου μαθημάτων στον τομέα αυτό.  Ο 

Bonneau (1990) ισχυρίστηκε ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη φιλοξενία και τον 

τουρισμό στην Ευρώπη θεωρείται ως μια γόνιμη προσπάθεια με τη δημιουργία αυτών 
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των νέων ιδρυμάτων.  Με αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιηθούν ποικίλες εργοδοτικές 

ευκαιρίες οι οποίες προσφέρονταν από τον τομέα του τουρισμού και οι φοιτητές οι 

οποίοι παρακολουθούσαν τα μαθήματα αυτά θα έβρισκαν καλές θέσεις στη 

βιομηχανία του τουρισμού.  Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχουν γίνει σταδιακά πιο 

ευαίσθητα στο θέμα αυτό και έχουν αρχίσει να παρέχουν πτυχία (Bachelors degrees) 

από το 1980 (Cooper et al. , 1990).  

Η ανάπτυξη των ακαδημαϊκών σπουδών στην τουριστική εκπαίδευση δεν 

αναπτύσσεται με την ίδια ταχύτητα μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών.  

Αναπόφευκτα, η πολιτιστική πολυμορφία της ευρωπαϊκής ηπείρου έχει κοστίσει στις 

χώρες της να εφαρμόσουν μια ποικιλία προγραμμάτων στον τουρισμό σε σχέση με το 

μήκος των μαθημάτων, τη διοικητική τους οργάνωση καθώς επίσης  και  το 

πρόγραμμα σπουδών. 

 Έτσι στην Γερμανία η τουριστική εκπαίδευση αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 

Fachhochschulen, όπου παρείχαν πτυχία μετά την ολοκλήρωση παρακολούθησης 

οκτώ εξαμήνων.  Στα πλαίσια των σπουδών στα κολέγια της Γεωγραφίας, της 

Πολιτικής Οικονομίας και της Διοίκησης Επιχειρήσεων οι σπουδές που 

προσφέρονταν για τον τουρισμό ως εξειδίκευση ήταν για ένα ή δύο εξάμηνα.   

Οι ειδικές σχολές ή σχολές ειδίκευσης (Fachschulen) ιδρύθηκαν κατά τον 18ο 

αιώνα και αρχικά είχαν ως στόχο τη διάδοση και την εμβάθυνση της γενικής 

μόρφωσης.  Οι απόφοιτοι αυτών των σχολών προορίζονταν για σταδιοδρομία στο 

δημόσιο καθώς και ως τεχνικοί σε μεγάλες επιχειρήσεις (Γιαγκουνίδης, 2002, σελ. 

57-58). 

Η Ελβετία είναι μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που ανέπτυξαν 

μαθήματα τουρισμού εντός των επιχειρηματικών σχολών.  Το Πανεπιστήμιο της 

Βέρνης έχει ένα Τμήμα Τουρισμού στο Κολέγιο Εμπορίου και Οικονομικών.   

Η τουριστική εξειδίκευση από γαλλικά Πανεπιστήμια προσφέρουν δύο, τρία ή 

και τέσσερα χρόνια προγραμμάτων σπουδών σε διάφορές περιοχές.  Ο Γαλλικός 

τουρισμός και τα τουριστικά προγράμματα είναι ολοένα και περισσότερο 

προσανατολισμένα προς τέσσερα χρόνια για την απόκτηση πτυχίου και τείνουν να 

προετοιμάσουν τους μαθητές για διευθυντικές θέσεις εργασίας στη βιομηχανία του 

τουρισμού.  

Η Ιταλία άρχισε να παρέχει πτυχίο  Associate μετά από παρακολούθηση 

τριετούς προγράμματος σπουδών για το «Tourism Professional Operators» και το 

«Economics of Tourism” το 1993.  
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Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που ανήκαν στο πρώην κομμουνιστικό 

μπλόκο, η Πολωνία άρχισε να παρέχει δύο πτυχία στη Διοίκηση Τουριστικών 

Επιχειρήσεων το 1992 (Airey, 1994).  Παρόλα αυτά πολλές αδυναμίες εντοπίστηκαν 

από τον Przeclawski (1992) σχετικά με τις τουριστικές σπουδές και το τουριστικό 

εκπαιδευτικό σύστημα και για αυτόν τον λόγο προτάθηκαν λύσεις μέσα από τη 

δημιουργία διεθνών προγραμμάτων.     

Η Βουλγαρία έχει προσφέρει μαθήματα στο χώρο της φιλοξενίας και του 

τουρισμού από τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Με διαφορετικές προσεγγίσεις από 

εκείνες που είχαν προσφερθεί από την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών εκείνη 

την εποχή η Βουλγαρία συνέλαβε το σκεπτικό της ένταξης των τουριστικών σπουδών 

σαν μέρος των ακαδημαϊκών σπουδών, προσφέροντας έτσι μελέτες σχετικές σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο.  Το μήκος των προγραμμάτων σπουδών είναι κανονικά 

πενταετές και προσφέρονται από ινστιτούτα των οικονομικών ή των γεωγραφικών – 

γεωλογικών πανεπιστημιακών τμημάτων (Rakadjiyska, 1190). 

4.2  Ευρωπαϊκή προοπτική – Διεθνής διάσταση στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 
 

 Σύμφωνα με τον  Κουρτέσα (2005), το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 

ευρωπαϊκή διάσταση των σπουδών του. Είναι από τα πρώτα ιδρύματα της χώρας μας 

που έχει συνάψει συνεργασία με ομότιμα τριτοβάθμια ιδρύματα του εξωτερικού για 

την εφαρμογή διαφόρων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως: 

 Το πρόγραμμα SOCRATES (ERASMUS), που αφορά κυρίως την ανταλλαγή 

φοιτητών και τη μετακίνηση για διδασκαλία του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 Το πρόγραμμα COMETT, που αφορά ανταλλαγή σπουδαστών και εκπαιδευτικών 

μεταξύ τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων. 

 Το πρόγραμμα TEMPUS που αφορά σε συνεργασίες με πανεπιστημιακά 

ιδρύματα των πρώην ανατολικών χωρών για μεταφορά τεχνογνωσίας. 

 Το πρόγραμμα LEONARDO, το οποίο προβλέπει από κοινού ανάληψη 

πρωτοποριακών μελετών μεταξύ τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 

Ευρώπης. Επίσης, το ίδιο πρόγραμμα προβλέπει τη μετακίνηση και ανταλλαγή 

φοιτητών και Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 
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 Το πρόγραμμα MED-CAMPUS, το οποίο προβλέπει συνεργασία ευρωπαϊκών 

τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αντίστοιχα ιδρύματα χωρών της 

Μεσογείου (Ασία – Μέση Ανατολή – Αφρική). 

 

Εξάλλου, το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, 

δημιουργώντας μία πρωτοποριακή θέση στην Ελληνική Τουριστική Εκπαίδευση, έχει 

δημιουργήσει και αναπτύξει ουσιαστικές σχέσεις με: 

 

 Την Παγκόσμια Ένωση Τουριστικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (AMFORT) της 

οποίας είναι μέλος. Σε συνεργασία με την AMFORT έχει αποκτήσει τη 

δυνατότητα να εκδίδει Διεθνή Τουριστική Ταυτότητα καθώς και Ευρωπαϊκή 

Τουριστική Ταυτότητα για τους Πτυχιούχους του με ανάλογα επαγγελματικά 

δικαιώματα κατοχυρωμένα γι’ αυτούς. 

 Τη Διεθνή Ένωση Εξειδικευμένων Επιστημόνων Τουρισμού (AIEST) της οποίας 

είναι μέλος. 

 Την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τουριστική Εκπαίδευση (ATLAS)  της οποίας 

είναι μέλος. Η Ένωση αυτή αποτελεί ένα FORUM επιστημονικής μελέτης του 

τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης. 

 Το δίκτυο EUROTEX, για την προαγωγή του πολιτιστικού τουρισμού στις 

περιφέρειες της Ευρώπης. 

 Σε ιδιωτικό επίπεδο, ένας αριθμός από το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι μέλος 

διεθνών επαγγελματικών οργανώσεων όπως το HCIMA και το CHRIE. 

      Οι συνεργασίες αυτές απέδειξαν ότι συμβάλλουν στην εκπαίδευση των 

σπουδαστών, στον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό του Τμήματος και τελικά στην 

προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιδέας.  

 

4.3 Τα προγράμματα σπουδών. 
 

 To SOCRATES είναι ένα πρόγραμμα Δράσης Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στον 

τομέα της εκπαίδευσης. Κύριος σκοπός του είναι να προωθήσει και να βελτιώσει την 

ποιότητα της εκπαίδευσης με το να εμψυχώνει τη συνεργασία μεταξύ των 

συνεργαζόμενων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, παρέχει όλους τους 
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τύπους και τα επίπεδα διδασκαλίας από την προσχολική μέχρι την μεταπτυχιακή 

εκπαίδευση. 

 Το SOCRATES συμπληρώνει τη δράση από τις Χώρες – Μέλη (Member 

States) και είναι υπεύθυνο όσον αφορά το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και την 

οργάνωση του συστήματος (κουλτούρα και γλωσσολογική ποικιλία). Επίσης, 

συνεργάζεται με το LEONARDO DA VINCI σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

 Το SOCRATES εφαρμόζεται στα 15 κράτη – μέλη της Ε.Ε, στις χώρες μέλη 

της ΕΕFTA και σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι 

οποίες έχουν υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με την Ε.Ε. 

 

Το ERASMUS είναι μέρος του προγράμματος SOCRATES και έχει 

αφιερωθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ERASMUS είναι προσιτό σε όλους τους 

τύπους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κάθε περιοχή και σε όλα τα επίπεδα 

σπουδών, μέχρι και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

 Το ERASMUS καλύπτει την οικονομική υποστήριξη σε ιδρύματα για να 

βελτιώσει την Ευρωπαϊκή ανισότητα σπουδών όλων των χωρών και τη μετακίνηση 

φοιτητών με επιδόματα που επιθυμούν να σπουδάσουν σε συνεργαζόμενη χώρα. 

 

     To LEONARDO DA VINCI είναι ένα πρόγραμμα για την εφαρμογή 

πολιτικής της Κοινότητας σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση, με στόχο τη 

στήριξη και τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων των κρατών μελών. 

 Το LEONARDO DA VINCI ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι ταχέως μεταβαλλόμενες σύγχρονες κοινωνίες και ασχολείται με το 

πρόβλημα της ανεργίας στην Ευρώπη, η οποία, άλλωστε, αποτελεί κύριο μέλημα του 

Λευκού Βιβλίου σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση «Διδασκαλία και 

Εκμάθηση: Προς την κοινωνία της γνώσης», το οποίο ενέκρινε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στις 29 Νοεμβρίου 1995 κατόπιν πρωτοβουλίας και της Edith Cresson, 

επιτρόπου για την έρευνα, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεότητα και του 

Padraig Flynn, επιτρόπου κοινωνικών υποθέσεων και απασχόλησης. 

 Το πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και στην Ισλανδία στο Λιχνενστάιν και τη Νορβηγία 

 Το LEONARDO DA VINCI λειτουργεί σε συνεργασία με το SOCRATES  

και αφορά αρχική και περαιτέρω εξάσκηση, περιλαμβάνοντας συνεργασία μεταξύ 

των Ιδρυμάτων και του εργασιακού τομέα. 
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Σε ένα ακόμα πρόγραμμα που ύστερα από πρωτοβουλία του Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, το ΤΕΙ Ηπείρου έγινε δεκτό στον Ευρωπαϊκό οργανισμό 

Network of European Regions for a Sustainable & Competitive Tourism 

(NECSTour). Πρόκειται για το μοναδικό, μέχρι στιγμής, Ανώτατο Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα της Ελλάδας που μετέχει στον εν λόγω οργανισμό. 

Ο NECSTour αποτελεί το φορέα εκπροσώπησης των Περιφερειών και των 

Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ένα δίκτυο 

αλληλεπίδρασης. Στόχος του δικτύου είναι η ενδυνάμωση της παρουσίας των 

Περιφερειών και των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων στην τουριστική ανάπτυξη της 

Ευρώπης και ειδικότερα στην προώθηση του βιώσιμου τουρισμού στις Περιφέρειες.  

Η ένταξη του ΤΕΙ Ηπείρου στον NECSTour επετεύχθη χάρη στη γενναιόδωρη 

χορηγία του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (etravelnews.gr, 2017).  

 

 

4.4 Η ξενοδοχειακή σχολή της Λοζάννης 
 

        Η ξενοδοχειακή σχολή της Λοζάννης (Ecole Hoteliere de Lausanne) στην 

Ελβετία αποτελεί ένα υπόδειγμα σχολής τουριστικών επαγγελμάτων για τη «γηραιά» 

ήπειρο και για τον κόσμο ολόκληρο. 

 Η Ελβετία χώρα με μακρόχρονη παράδοση πάνω στον τουρισμό, που 

πλησιάζει τα 140 χρόνια, διαθέτει μία σειρά από τουριστικές σχολές υψηλής 

εκπαιδευτικής στάθμης –ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει η ξενοδοχειακή σχολή της 

Λοζάννης. 

 Η E.H.L. που πρωτολειτούργησε σαν σχολή για προσωπικό ξενοδοχείων το 

1893 κατάφερε εδώ και 40 περίπου χρόνια να αποτελεί το σημείο αναφοράς για 

όλους όσους ασχολούνται με την τουριστική παιδεία εξαιτίας της δυνατότητας 

συνεχούς εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων της –σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα 

της οικονομικής και κοινωνικής ζωής- και της προσαρμογής τους στο όλο τουριστικό 

πεδίο. 

 Πρόκειται για μία σχολή που «παράγει στρατιές» ολόκληρες 

ξενοδοχοϋπαλλήλων υψηλού επιπέδου, διατηρώντας την απαραίτητη εκείνη 
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ισορροπία ανάμεσα στην ειδικότητα (μάγειρας, σερβιτόροι, ρεσεψιονίστ, κλπ.) και 

στην αναγκαιότητα γενικής και σφαιρικής εκπαίδευσης πάνω στον τουρισμό.

 Έχοντας αντιληφθεί από χρόνια, ότι ο ξενοδόχος σήμερα έχει γίνει ο 

άνθρωπος – κλειδί για την τουριστική αγορά, δημιουργεί στελέχη ικανά να 

γνωρίσουν και να επισημαίνουν τις νέες ανάγκες, να προσαρμόζονται στις 

καινούργιες κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές και να χρησιμοποιούν στη δουλειά 

τους τα πορίσματα της επιστημονικής σκέψης του καιρού μας. Κατά συνέπεια 

ξενοδόχους που να διευθύνουν ουσιαστικά, να λύνουν άμεσα τα προβλήματα των 

πελατών και να επιτυγχάνουν το μάξιμουμ της αποτελεσματικότητας στη δουλειά 

τους. 

 Ακόμα είναι μία σχολή χωρίς στεγανά, που ενδιαφέρεται να βγάλει 

τουριστικά στελέχη ολοκληρωμένα και γι’ αυτό αποτελεί μία «μεγάλη οικογένεια», 

όπου οι μαθητές πέρα από τις καθαρά επαγγελματικές γνώσεις ασχολούνται με την 

τέχνη, την κουλτούρα, τα σπορ, τη διασκέδαση, κλπ. Έτσι με τη σφαιρική αυτή 

ενασχόληση επιτυγχάνεται η δημιουργία ικανών και ισχυρών προσωπικοτήτων, που 

ολοκληρώνονται με τη βοήθεια της «Ένωσης των Αποφοίτων της Σχολής», η οποία 

διοργανώνει σεμινάρια, συνέδρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές 

εκδρομές με στόχο την πληρέστερη κατάρτιση των σπουδαστών (Κουρτέσας, 2005). 

 

4.5  Διαφορές μεταξύ Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών σπουδών 
φιλοξενίας και τουριστικών εκπαιδευτικών συστημάτων 

 

Η ιστορία της εκπαίδευσης στη φιλοξενία και τον τουρισμό είναι σχετικά νέα.  

Παρότι είναι νέα όμως, τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναπτύσσονται με ταχείς 

ρυθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και σε άλλες περιοχές του κόσμου.   Η 

διαθεσιμότητα των προγραμμάτων σπουδών φιλοξενίας και τουρισμού κυρίως 

οδηγείται από την αύξηση της ζήτησης και των απαιτήσεων για ανώτατη και ανώτερη 

διαχείριση της τουριστικής βιομηχανίας.   

Ωστόσο, όπως καθορίζεται από τον Lawson (1974) υπάρχουν δύο ξεχωριστά 

συστήματα πανεπιστημιακού συστήματος : το πρώτο ανήκει στην Αγγλο - σαξωνική 

παράδοση ενώ το δεύτερο στην Ευρωπαϊκή παράδοση.  Όσον αφορά το 

πανεπιστημιακό σύστημα η Αγγλοσαξωνική προσέγγιση η οποία είναι  αυτή που 
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έχουν κληρονομήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες εστιάζει στην προσωπική επαγγελματική 

ανάπτυξη.   

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι πιο πολιτισμικά οδηγούμενη.  Το 

πανεπιστημιακό σύστημα στην Ευρώπη κατευθύνεται προς μια θεωρητική μελέτη της 

οικονομικής και κοινωνικής εκδοχής του τουρισμού.  Η εννοιολογική προσέγγιση του 

ευρωπαϊκού συστήματος έχει αναπόφευκτα δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ της 

νέας ακαδημαϊκής πειθαρχίας και των καθιερωμένων οικονομικών σχολείων. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες η βιομηχανία της φιλοξενίας από τα πρώτα στάδιά 

της ανέλαβε μια πιο εκτεταμένη διάσταση.  Μεγάλα ξενοδοχεία απαιτούσαν μεγάλη 

και έντονη εξειδίκευση.  Οι περιγραφές των εργασιών δημιουργήθηκαν για να 

αναθέσουν καθήκοντα και υποχρεώσεις σε κάθε μέλος της οργάνωσης του 

ξενοδοχείου.    

Η Ευρωπαϊκή εκπαίδευση στη φιλοξενία ξεκίνησε επίσημα το 1893 στη 

Λωζάννη της Ελβετίας από την τοπική ένωση των ξενοδόχων.  Παραδοσιακές 

πρακτικές και γνώσεις ήταν τα απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων του 

σχολείου της Λωζάννης.  Η κυρίαρχη ιδέα, η οποία οδήγησε στην ανάπτυξη της 

διαχείρισης της ευρωπαϊκής φιλοξενίας για περισσότερο από έναν αιώνα, ήταν το ότι 

ο διευθυντής τουρισμού θεωρείτο το άτομο που είναι σε θέση να εκτελεί όλα τα 

καθήκοντα στον τομέα της στέγασης και των εστιατορίου.  Η Ευρωπαϊκή φιλοξενία 

άλλωστε καθρεφτίζει την τουριστική της βιομηχανία.  Στην πραγματικότητα οι 

ευρωπαϊκές τουριστικές σπουδές ήταν και συνεχίζουν να είναι οι πρωτοπόροι, η 

«μαμά» και ο «μπαμπάς» της τουριστικής βιομηχανίας, όπου αυτοί που πράττουν 

είναι απαραίτητοι ενώ αυτοί που «σκέφτονται» δεν είναι..!  

Μια ακόμη διαφορά μεταξύ της Αμερικάνικής και Ευρωπαϊκής τουριστικής 

εκπαίδευσης σχετίζεται με το χρονοδιάγραμμα των προγραμμάτων σπουδών.  Έτσι 

στην Αμερική οι φοιτητές παρακολουθούν τετραετείς σπουδές για την απόκτηση 

πτυχίου στα τουριστικά επαγγέλματα ενώ στην Ευρώπη ακολουθείται ένα πιο 

σύντομο χρονικό περιθώριο σπουδών της τάξης των ενός μέχρι τριών χρόνων.   

Μία άλλη μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων εκπαίδευσης 

περιλαμβάνει την κατάσταση των ερευνών στη φιλοξενία και τον τουρισμό.  Στην 

Αμερική εκδίδονται τα μεγαλύτερα τουριστικά περιοδικά όπως π.χ. το “Journal of 

Travel Research”, το “Annals of Tourism Research”, το “Hospitality Research 

Journal” και άλλα ενώ στην Ευρώπη εκδίδεται μόνο το «Association International d’ 

Experts Scientifique du Turisme”.  To 1990 o Cooper ανέφερε ότι στην Ευρώπη δεν 
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υπάρχουν επιστημονικά σώματα ή εκδότες οι οποίοι εξετάζουν την τουριστική 

εκπαίδευση και την έρευνα. 

Τα μέλη ΔΕΠ στα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν μια εμπειρία 

στη βιομηχανία, όπου το 42% είχαν λιγότερο από εννέα χρόνια εμπειρίας ενώ το 

υπόλοιπο ποσοστό είχαν περισσότερο από δέκα χρόνια εμπειρίας στον χώρο του 

τουρισμού.  Στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό ήταν πολύ χαμηλότερο και αυτό 

αποτελούσε ανησυχία για την ίδια εποχή (Formica, 1996).  

 Η έμφαση στη δράση και όχι στον στοχασμό προσφέρει άμεση εξυπηρέτηση 

των αναγκών των εργοδοτών για στελέχωση με εργαζόμενους άρτια καταρτισμένους 

στο αντικείμενό τους, επαγγελματικές προοπτικές για τους νέους εργαζόμενους 

καθώς επίσης εξασφαλίζει και τη ζήτηση των μαθημάτων των διδασκόντων.  Η 

έμφαση στην δράση και όχι στο περιεχόμενο των τουριστικών σπουδών δημιουργεί 

πρόβλημα, διότι οδηγεί σε μια μονοδιάστατη ανάπτυξη  προγραμμάτων όπου 

απουσιάζει μια κριτική θεώρηση της κοινωνίας (Ανδριώτης, 2008, σελ. 226-229). 

 Εξάλλου, η 1999/126 Απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1998 

της ΕΕ για το Κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα (Document 399D, Παράρτημα, 

ΑρχείοΙ/2, σελ. 287) αναφέρει την αναγκαιότητα ύπαρξης στατιστικών πληροφοριών 

στην Κοινότητα για τη συγκρισιμότητα των στοιχείων μεταξύ των χωρών μελών, 

ώστε να καθίσταται δυνατός ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των πολιτικών τους.  Οι πολιτικές της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων αναφέρουν την αναγκαιότητα για την 

ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και των κοινωνικών τάσεων στον τουρισμό.  

Επίσης για την κοινωνική πολιτική, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, 

οι στατιστικές αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την ανάλυση μιας μακροχρόνιας 

ανεργίας και μιας συνεχούς έρευνας για την αγορά εργασίας στις χώρες μέλη 

(Διονυσοπούλου, 2012, σελ. 181-183).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 
 

5.1  Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση 
 
 

Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας, η συνεχής μεταβολή των συνθηκών, 

τόσο στην αγορά εφοδιασμού όσο και στην αγορά διάθεσης των προϊόντων, η 

συνεχής αύξηση των γνώσεων, των πληροφοριών καθώς και η μεταβολή των 

διαφόρων μεθόδων, με τις οποίες αντιμετωπίζονται τα ποικίλα προβλήματα μέσα σε 

μια επιχείρηση, αυξάνουν συνέχεια τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο 

προσωπικό και καθιστούν αναγκαία τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων, που 

ήδη απασχολούνται σ αυτές. 

Με τον όρο ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση αναφερόμαστε στην κατάρτιση που 

απαιτείται μέσα σε επιχειρήσεις και συμπληρώνει και αναβαθμίζει τα επαγγελματικά 

τα πραγματικά προσόντα και τις δεξιότητες των εργαζομένων, σε συνάφεια με τις 

ανάγκες αναδιάρθρωσης - αναβάθμισης της λειτουργίας των προϊόντων της 

επιχείρησης και του οργανισμού (ν. 1095/2006). 

Όταν μια επιχείρηση εκπαιδεύει το προσωπικό της, ελπίζει ότι με τον τρόπο 

αυτό είναι δυνατόν να αλλάξει η συμπεριφορά των συγκεκριμένων ατόμων, ώστε να 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις της δουλειάς τους. Για να συμβεί όμως 

πραγματικά κάτι τέτοιο, πρέπει το ίδιο το άτομο να είναι διατεθειμένο να εκπαιδευτεί. 

Για έναν νεοπροσλαμβανόμενο στην επιχείρηση, το πρόβλημα είναι απλό και ίσως 

ανύπαρκτο, γιατί το άτομο αυτό θεωρεί συνήθως αυτονόητο το να περάσει από 

κάποιο στάδιο εκπαίδευσης, ώστε να κατατοπισθεί και να προσαρμοστεί στο 

καινούργιο του περιβάλλον.  

Σχετικά όμως με τους εργαζόμενους, που ήδη απασχολούνται και χρειάζεται 

να εκπαιδευτούν είτε γιατί εμφανίστηκαν καινούργιες μέθοδοι εκτέλεσης του έργου, 

το οποίο ασκούν, είτε γιατί πρόκειται να επανδρώσουν κάποιον άλλο τομέα της 
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επιχείρησης, είτε, τέλος γιατί προορίζονται να αναλάβουν κάποια ηγετική θέση, το 

πρόβλημα εμφανίζεται πιο πολύπλοκο. 

Αναπόφευκτη είναι η ευθύνη των διοικούντων σε μια επιχείρηση , οργανισμό 

ή υπηρεσία για πρόσθετη εκπαίδευση των εργαζομένων. Το περισσότερο του 

εργατικού δυναμικού, του εισερχόμενου κάθε χρόνο στην εργασία, χρειάζεται 

οπωσδήποτε πρόσθετη εκπαίδευση για οποιοδήποτε έργο . Η ευθύνη σήμερα, για 

εκπαίδευση σε νέες γνώσεις και δεξιότητες, αναγνωρίζεται περισσότερο και 

περισσότερο γίνεται δεκτό πως αποτελεί επένδυση σ' ανθρώπινο κεφάλαιο. 

5.2 Προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης 

Για να σχεδιαστούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και να είναι αποτελεσματικά, θα 

πρέπει να λάβουμε υπόψη ορισμένες βασικές αρχές: 

• Η εκπαίδευση θεωρείται επιτυχημένη αν αναγνωρίζεται ότι η μάθηση είναι μια 

ενυπάρχουσα ανάγκη των εκπαιδευόμενων. 

• Οι άνθρωποι μαθαίνουν σε διαφορετικούς ρυθμούς, έχοντας ξεκινήσει από 

διαφορετικά επίπεδα γνώσεων και κίνητρα. 

• Η μάθηση επηρεάζεται αρνητικά από διάφορα συναισθήματα, όπως ο φόβος και η 

έλλειψη εμπιστοσύνης. 

•Η διδασκαλία πρέπει να είναι συχνή και σύντομη. 

•Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να συμμετέχουν και όχι να ακούν παθητικά τον 

εκπαιδευτή τους, γι αυτό προτιμότερες μέθοδοι εκπαίδευσης είναι η συζήτηση και η 

πρακτική εργασία 

•Η εκπαίδευση πρέπει να χρησιμοποιεί όλες τις αισθήσεις. 

•Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να ελέγχονται συχνά 

ορισμένα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναφέρονται στην αύξηση του βαθμού  

παραγωγικότητας των εργαζομένων στα καθήκοντα που ήδη εκτελούν, γεγονός που 

θα πραγματοποιηθεί μόνο με την σε βάθος γνώση τους. Άλλα προγράμματα 

φροντίζουν την εκπαίδευση εργαζομένων που πρόκειται να μετατεθούν σε άλλες 

θέσεις εργασίας, αλλά τα νέα καθήκοντα που θα αναλάβουν βρίσκονται στην ίδια 

στάθμη με εκείνα που είχαν. Άλλα αποσκοπούν στο να δώσουν γνώσεις στο 

κατώτερο προσωπικό, για να το βοηθήσουν να εξελιχθεί προς τις ανώτερες βαθμίδες 

της τουριστικής επιχείρησης. Κάποια, αναφέρονται στο σύνολο των εργαζομένων και 

αφορούν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Όλα αυτά τα προγράμματα συμβάλλουν 
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στην αποκατάσταση της επικοινωνίας ανάμεσα στους εργαζόμενους της επιχείρησης 

(Λαλούμης & Ρούπας, 1996).  

5.3 Μέθοδοι εκπαίδευσης 

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι εκπαίδευσης επάνω στο αντικείμενο εργασίας και η 

εκλογή κάποιας από αυτές καθορίζεται από ποικιλία κριτηρίων όπως είναι τα 

κριτήρια κόστους, χρόνου, αριθμού εκπαιδευόμενων, απαιτούμενους βαθμούς 

γνώσεων, πνευματικού επιπέδου εκπαιδευόμενων και πολλών άλλων παραγόντων. 

Ωστόσο οι σπουδαιότερες μέθοδοι  είναι: 

• Στη θέση εργασίας 

Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται κατά την εργασία. Η 

κύρια ευθύνη βρίσκεται στα χέρια του επόπτη εφόσον γνωρίζει τις σχετικές αρχές κι 

έχει ενδιαφέρον για την εκπαίδευση ή την κάνει ο ίδιος ή την αναθέτει σε κάποιον 

έμπειρο υφιστάμενο του, ο οποίος γνωρίζει τις αρχές και την τεχνική της 

διδασκαλίας. 

Υπάρχει ποικιλία εκπαιδευτικών μέσων και βοηθημάτων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κατά την εκπαίδευση στη θέση εργασίας, όπως σχεδιαγράμματα, 

εικόνες, εγχειρίδια, δείγματα προβλημάτων, επιδείξεις, προφορικές και γραπτές 

εξηγήσεις και μαγνητοφωνήσεις. Πρώτα πρέπει να απαιτηθεί η μελέτη από μέρους 

του εκπαιδευόμενου για τα σχετικά βιβλία. 

Η εκπαίδευση στη θέση εργασίας είναι πολύ κατάλληλη για διδασκαλία 

γνώσεων και ικανοτήτων που μπορούν να αποκτηθούν σε σχετικά λίγο χρόνο. Αυτού 

του είδους η εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για εκμάθηση ανειδίκευτων ή 

ημιειδικευμένων χειρονακτικών εργασιών, απλών υπαλληλικών εργασιών και 

εργασιών πώλησης. Το πλεονέκτημα της εκπαίδευσης στην εργασία βρίσκεται στο 

γεγονός ότι επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να μάθει πάνω σε πραγματικό εξοπλισμό 

και μέσα στο περιβάλλον εργασίας (Κανελλόπουλος, 2002, σελ. 355).   

 

Εκπαίδευση έξω από την εργασία 

Όταν η εργασία είναι δύσκολη κι όπου τα λάθη ή η βραδύτητα θα εμποδίσουν 

την πλήρη επιτυχία των προγραμμάτων των μεθόδων παραγωγής κι όπου απαιτείται 

ειδική καθοδήγηση, τότε χρησιμοποιείται η εκπαίδευση έξω από την θέση εργασίας 

σε αίθουσα διδασκαλίας (μέσα στην επιχείρηση).  
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Για μερικές εργασίες η τοποθέτηση του νέου υπαλλήλου αμέσως σε 

πραγματικές συνθήκες εργασίας είναι δυνατόν να βάλει σε κίνδυνο την ίδια του την 

ασφάλεια και την ασφάλεια των άλλων ή ακόμα μπορεί να ζημιώσει ακριβά 

μηχανήματα. Αυτή η εκπαίδευση είναι κατάλληλη, όταν έχουμε μεγάλο αριθμό 

εκπαιδευόμενων κατά τον ίδιο χρόνο και για το ίδιο είδος δουλειάς. Με καλά 

καταρτισμένους διδάσκοντες η έμφαση περιορίζεται στη μάθηση μάλλον, πάρα στην 

παραγωγή. Σε αυτό το είδος της εκπαίδευσης προσπάθεια καταβάλλεται να υπάρχουν 

κατά το δυνατό τα ίδια με τα πραγματικά υλικά, ο εξοπλισμός και οι συνθήκες που 

συναντώνται στον πραγματικό τόπο εργασίας. Ο χρόνος μάθησης κυμαίνεται από 

λίγες μέρες μέχρι μερικούς μήνες.  

Η θεωρία εδώ προσφέρεται ευκολότερα παρά στο έργο και οι συνθήκες 

μάθησης ελέγχονται προσεκτικότερα. Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα όπως ότι 

πολλές ικανότητες μαθαίνονται με αργές κινήσεις που δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγματική εργασία και επίσης ότι η εκπαίδευση στοιχίζει κι ο υπάλληλος διδάσκεται 

από ανθρώπους που δεν θα εργαστούν μαζί του για να αξιολογήσουν την εκτέλεση 

της δουλειάς του. 

Θεραπευτική εκπαίδευση 

Όταν ένας εργαζόμενος αποτυγχάνει να φτάσει τα καθορισμένα επίπεδα 

εκτέλεσης, σημαίνει πως υπάρχει ανάγκη για επιπρόσθετη εκπαίδευση. Με το χρόνο 

συμβαίνει ο εργαζόμενος να ξεχνά ή να παραλείπει για λόγους καταβολής λιγότερης 

ενέργειας και σκέψης μεθόδους που έμαθε στην αρχή. Μπορεί όμως η διοίκηση να 

εισάγει και νέους τρόπους κι εξοπλισμό που αλλάζουν το έργο του υπαλλήλου. 

 Έτσι αποδεικνύεται πως η εκπαίδευση δεν είναι κάτι που γίνεται μια για 

πάντα, άλλα είναι μια συνεχής διοικητική ευθύνη. Μια μεγαλύτερη δυσκολία 

αποτελεί η εκπαίδευση υπαλλήλων με κάποια εμπειρία. Έτσι οι παλαιότεροι 

αντιδρούν όταν τους λένε ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους και υποπτεύονται 

ότι η εκπαίδευση αποτελεί προσπάθεια μείωσής τους για λόγους πειθαρχίας και για 

να επιταχυνθεί η παραγωγή, πάντοτε σε βάρος τους.  

Το να πει κανείς σε κάποιον υπάλληλο ότι χρειάζεται επιπρόσθετη 

(θεραπευτική) εκπαίδευση ασφαλώς θα του δημιουργήσει ανησυχία έναντι των 

συναδέρφων του κι αυτό γιατί αποτελεί απειλή κατά του κύρους και της θέσης του 

την οποία κατέχει σαν ένας εργαζόμενος με νοημοσύνη και ικανότητα. 

Μέθοδοι στην αίθουσα διδασκαλίας 
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Όπου πρέπει να μάθουν θεωρίες, έννοιες, φιλοσοφία και ικανότητες λύσης 

διαφόρων προβλημάτων, η διδασκαλία σε αίθουσες είναι η πιο ενδεδειγμένη , αν 

θέλουμε να αποκτηθεί γνώση σε βάθος. Υπάρχουν πολλές απόψεις σχεδόν όλων των 

έργων που μπορούν να εκμάθουν μ’ αυτόν τον τρόπο. Όμως ιδιαίτερα χρήσιμος είναι 

ο  τρόπος αυτός σε θέματα προσανατολισμού, εκπαίδευσης σε πρόληψη ατυχημάτων 

και για εκπαίδευση τεχνικού, επαγγελματικού και διοικητικού προσωπικού, το οποίο 

χρειάζεται εκτεταμένες βάσεις σε θεωρίες, αρχές και έννοιες. 

Οι κυριότερες δε τεχνικές διδασκαλίας σε αίθουσες είναι: η διάλεξη, οι 

συσκέψεις, η μελέτη περιπτώσεων, το παίξιμο ρόλων, η προγραμματισμένη 

διδασκαλία, τα επιχειρησιακά παιχνίδια, η επίδειξη, η βιντεοκασέτες, προβαλλόμενες 

φωτογραφίες, διαφάνειες, η τηλεκπαίδευση, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, η εικονική 

πραγματικότητα και η προσομοίωση. 

5.4  Φορείς συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης  

Στην κοινωνία της γνώσης η συμμετοχή και παραμονή του εργαζόμενου στην 

παραγωγική διαδικασία εξαρτάται άμεσα από τη δυνατότητά του να αναβαθμίζει τις 

επαγγελματικές δεξιότητες και τα προσόντα του συνεχώς. Η πιστοποίηση των δομών 

Κατάρτισης, των εκπαιδευτών, των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 

καθώς και των προσόντων που αποκτούν οι καταρτιζόμενοι αποτελούν θεμελιακές 

δράσεις για τη συγκρότηση ενός αποτελεσματικού συστήματος συνεχιζόμενης 

κατάρτισης που θα οδηγεί στην αναγνώριση, κατοχύρωση και πιστοποίηση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και προσόντων.  

Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, ως δραστηριότητα της δια βίου 

μάθησης, θέτει στο επίκεντρό της την εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού, την 

αξιοποίηση των δεξιοτήτων του και την ικανότητα προσαρμογής του στη συνεχώς 

μεταβαλλόμενη οικονομία, παραγωγή και αγορά εργασίας. Απευθύνεται σε 

εργαζόμενους ή ανέργους που διαθέτουν αρχική επαγγελματική ή τεχνική εκπαίδευση 

ή έχουν αποκτήσει οποιαδήποτε εξειδίκευση μέσα από την επαγγελματική τους 

εμπειρία. Περιλαμβάνει δε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός από την τυπική 

εκπαίδευση. Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση αφορά είτε τη 

συμπληρωματική κατάρτιση για άτομα με ελλιπή επαγγελματικά προσόντα, είτε την 

επανειδίκευση για άτομα που αλλάζουν επάγγελμα, είτε την εξειδίκευση και 
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περαιτέρω επιμόρφωση για άτομα που πρέπει να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους στο 

αντικείμενο της εργασίας τους. (Ευστρατόγλου Α., 2003).  

Στην Ελλάδα, η ανάληψη, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων στο 

πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης – και της δια βίου μάθησης 

γενικότερα- υπάγονται στις αρμοδιότητες του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης, 

που περιλαμβάνει το σύνολο των φορέων δια βίου μάθησης με τις λειτουργίες, τα 

πρότυπα, τα μέσα και τις συστημικές σχέσεις τους. Από το σύνολο αυτών των 

φορέων, αυτοί που αναλαμβάνουν την οργάνωση και την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, προσανατολισμένων στο αντικείμενο του τουρισμού αλλά και της 

επιχειρηματικότητας γενικότερα, είναι τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και 

τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης.  

Τα Κ.Ε.Κ. είναι νομικά πρόσωπα ή λειτουργούν στο πλαίσιο νομικών προσώ-

πων, τα οποία έχουν κάποια από τις μορφές που προβλέπονται από την εθνική ή την 

κοινοτική νομοθεσία και σκοπό την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης. Τα Κ.Ε.Κ. έχουν οργανωτική διάρθρωση που 

περιλαμβάνει λειτουργίες διοίκησης, σχεδιασμού της εφαρμογής και εφαρμογής 

προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διοικητικό, επιστημονικό 

ή τεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό αντίστοιχο προς τις λειτουργίες αυτές, τη 

χρήση κτηριακής υποδομής, η οποία είναι σύμφωνη με τον κτηριοδομικό κανονισμό, 

καθώς και εξοπλισμό, που εξυπηρετούν τις παραπάνω λειτουργίες τους, εφαρμόζουν 

πιστοποιημένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που 

αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα, εφόσον υπάρχουν, και 

χρησιμοποιούν εκπαιδευτές με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία. Αρμόδιος φορέας 

για την πιστοποίηση και την αδειοδότηση των Κ.Ε.Κ. είναι ο ΕΟΠΕΠ..  

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) συστήνονται και λειτουργούν, 

σύμφωνα με το Ν. 3879/2010, σε όσους Δήμους το επιθυμούν. Συγκεκριμένα, οι 

υπηρεσιακές μονάδες που ασκούν αρμοδιότητες δια βίου μάθησης των Δήμων 

ιδρύουν ΚΔΒΜ, στα οποία θα υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που θα 

υλοποιηθούν στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, διακρίνονται σε Προγράμματα Εθνικής 

Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας. Τα Προγράμματα Εθνικής 

Εμβέλειας που οι Δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο πίνακα προγραμμάτων, και ο 

οποίος εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης 

Ενηλίκων ανήκουν στα παρακάτω θεματικούς πεδία:  
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1. Οικονομία – Επιχειρηματικότητα  

2. Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον  

3. Νέες Τεχνολογίες  

4. Γλώσσα και Επικοινωνία  

5. Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις  

6. Πολιτισμός και Τέχνη  

7. Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων  

 

Προγράμματα σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη αλλά και την ανάπτυξη 

επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων του τουριστικού κλάδου 

πραγματοποιούνται σε πολλά από αυτά τα θεματικά πεδία, όπως λ.χ. επαγγελματική 

ορολογία σε διάφορες ξένες γλώσσες, εξυπηρέτηση πελατών, αειφορία και 

τουριστική ανάπτυξη, εναλλακτικές μορφές τουρισμού  

Επίσης, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έχει καθιερώσει 

τη σύσταση Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση 

(Λ.Α.Ε.Κ.) από τις εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλονται υποχρεωτικά από όλους 

τους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών επιχειρήσεων, σε 

ποσοστό 0,45% ή 0,25%. Ο λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις 

για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων που 

απασχολούνται σε αυτές. 

 

5.5  Η Δια Βίου Μάθηση 
 
 

Ο όρος “δια βίου μάθηση” αναφέρεται σε μια φιλοσοφική αντίληψη, 

σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση θεωρείται ως μια μακροχρόνια διαδικασία που 

ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

του, ως το πιο κατάλληλο και αστείρευτο μέσο για διαρκή προσωπική βελτίωση και 

επαγγελματική εξέλιξη (ΔΒΜΝΓ, 2017).  

Για τη διατήρηση του ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και τη βελτίωση 

της παραγωγικότητας, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη είναι ουσιαστικοί παράγοντες. 
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Ακόμη και νομοθετικά, υπάρχουν αρκετές ρυθμίσεις που επιβάλουν στις επιχειρήσεις 

να παρέχουν εκπαίδευση στο προσωπικό τους (Harris, 2000). 

Στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, η συνεχής εκπαίδευση και 

κατάρτιση, τόσο σε έννοιες, όσο και σε εργαλεία - εφαρμογές , θεωρείται απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ατομική και επαγγελματική ανάπτυξη κάθε πολίτη και 

εργαζόμενου. Παράλληλα, η διαρκής εκπαίδευση είναι ανεξάρτητη του φύλου, της 

ηλικίας, όπως επίσης και της προηγούμενης εκπαιδευτικής βάσης, του επιπέδου 

σπουδών και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται ο εργαζόμενος. 

Για τον παραπάνω λόγο, όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που επιδιώκουν 

να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε τομείς που πάντα τους ενδιέφεραν ή και τους 

ενδιαφέρουν σήμερα, γεγονός το οποίο στο παρελθόν δεν είχαν την ευκαιρία να 

πράξουν μέσω ευέλικτων προγραμμάτων μόρφωσης και παιδείας. Επιπρόσθετα, η 

συνεχής εκπαίδευση αποτελεί δυνατό όπλο για όλους εκείνους που επιθυμούν να 

εδραιωθούν στη θέση εργασίας τους ή για όσους σκέφτονται να επιχειρήσουν μια 

στροφή στη μέχρι τώρα καριέρα τους. 

Κατά συνέπεια, οι περισσότεροι σύγχρονοι οργανισμοί προσφέρουν τη 

δυνατότητα για αναβάθμιση γνώσεων με σκοπό την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και τη μετάβαση σ’ ένα άρτιο επίπεδο λειτουργικότητας και 

παραγωγικότητας. Η συνεχής ανάπτυξη δεξιοτήτων, η αξιοποίηση προσωπικών 

κλίσεων, η εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες και η διαμόρφωση προσωπικών 

στρατηγικών στην επίλυση των προβλημάτων, αποτελούν προϋποθέσεις για την 

επιτυχία και την παγίωση της εργασιακής αξίας του ατόμου. 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις επενδύουν σε ταχύρυθμα προγράμματα 

εκπαίδευσης σύγχρονα και ευέλικτα, που καθιστούν κάθε εκπαιδευόμενο πιο 

ανταγωνιστικό στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας, 

μεταφέρουν τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς μέσα στην επιχείρηση. Η συνεχώς 

μεταβαλλόμενη γνώση καθιστά σήμερα τη Δια Βίου Μάθηση πιο αναγκαία από ποτέ 

(ΔΒΜΝΓ, 2017). 

Ο επίσημος ορισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου μάθηση 

αναφέρεται σε: «Κάθε μαθησιακή δραστηριότητα η οποία αναλαμβάνεται καθ΄ όλη 

τη διάρκεια της ζωής με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

εφοδίων, στο πλαίσιο μιας προσωπικής, κοινωνικής οπτικής και/ή μιας οπτικής που 

σχετίζεται με την απασχόληση» (European Commission, 2001). 
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5.6 Εκπαιδευτικά σεμινάρια 

Όπως προαναφέρθηκε, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αποτελούν μία βασική 

μέθοδο εκπαίδευσης εκτός θέσεως εργασίας. Είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους 

τρόπους βασικής εκπαίδευσης νεοπροσληφθέντων και επιμόρφωσης εργαζομένων 

στον ξενοδοχειακό κλάδο. Πραγματοποιούνται συνήθως πριν την έναρξη ή στις αρχές 

της νέας τουριστικής περιόδου, ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος και 

μεγαλύτερη συγκέντρωση των συμμετεχόντων. Τα σεμινάρια καλύπτουν θεματικές 

ενότητες σχετικές με την ξενοδοχειακή διοίκηση, την υγεία και την ασφάλεια, την 

υγιεινή τροφίμων και άλλες ειδικότητες του ξενοδοχειακού κλάδου. Οι 

συμμετέχοντες μπορεί να είναι εργαζόμενοι από μία συγκεκριμένη ξενοδοχειακή 

μονάδα ή ενδιαφερόμενοι από περισσότερες μονάδες μίας ευρύτερης περιοχής.  

Πρωταρχικό ρόλο για την οργάνωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην 

Ελλάδα έχει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις υποστηρίζονται από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

καλύπτουν το 65-75% του κόστους του σεμιναρίου. Στους οργανισμούς που 

συμμετέχουν στην διοργάνωση σεμιναρίων περιλαμβάνονται το Ελληνικό Κέντρο 

Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ), η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων 

(Ε.Ε.Δ.Ε), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και οι Ενώσεις Ξενοδόχων των 

διαφόρων περιοχών της Ελλάδας.  

Κάθε σεμινάριο είναι σχεδιασμένο με βάση τις απαιτήσεις του θέματος που 

διαπραγματεύεται και παρουσιάζεται από ομάδα διδασκόντων διαφορετικών 

ειδικοτήτων σε μία ή περισσότερες γλώσσες. Παρά τα οφέλη που δυνητικά 

προσφέρουν τα σεμινάρια, η διοργάνωσή τους στην Ελλάδα παρουσιάζει αρκετές 

ατέλειες. Η δομή τους είναι προκαθορισμένη και δεν επιδέχεται μεγάλη τροποποίηση. 

Επομένως, μπορεί να παραλειφθούν οι ανάγκες μιας μεμονωμένης επιχείρησης καθώς 

και οι ειδικές ανάγκες ενός συγκεκριμένου τμήματος και των μελών του. Έτσι, και οι  

ειδικές απαιτήσεις των ξενοδοχείων της Κρήτης δεν υπολογίζονται από τους 

διοργανωτές ενός σεμιναρίου στην ενδοχώρα της Ελλάδας. 

Οι συμμετέχοντες των σεμιναρίων μπορεί να προέρχονται από όλα τα επίπεδα 

απασχόλησης, από διαφορετικά τμήματα και με διαφορετικό μορφωτικό υπόβαθρο. 

Για παράδειγμα, το μορφωτικό επίπεδο του εργαζόμενου πληθυσμού της Κρήτης 

κυμαίνεται από την απολύτως βασική εκπαίδευση έως την υψηλότερη ακαδημαϊκή 

ειδίκευση. Συνεπώς, το χάσμα και τα προβλήματα που έρχονται να αντιμετωπίσουν οι 
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διδάσκοντες μπροστά σε ένα τέτοιο ανομοιογενές, ως προς το μορφωτικό επίπεδο, 

κοινό είναι προφανή και μεγάλα. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες επιλέγουν να 

διοργανώνουν σεμινάρια και διαλέξεις μέσα στην επιχείρηση για οικονομικούς 

λόγους. Ωστόσο, οι συνεδριακές αίθουσες και οι αίθουσες εκδηλώσεων στις οποίες 

πραγματοποιούνται τα σεμινάρια στις ξενοδοχειακές μονάδες αποτελούν συνήθως 

ακατάλληλους χώρους για απομόνωση και συγκέντρωση. Η συνεχής αναδιοργάνωση 

του χώρου τονίζει τον προσωρινό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, ενώ η μειωμένη 

πρόσβαση σε βοηθητικό υλικό για τη διδασκαλία δημιουργεί έντονα προβλήματα 

επικοινωνίας (Goldsmith and Smirli, 1995). 

Το Grow Greek Tourism Online  είναι ένα σεμινάριο που πραγματοποιείται 

για τους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας για να μάθουν περισσότερα για το πώς μπορεί να δραστηριοποιηθεί 

κάποιος στο διαδίκτυο. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές 

(προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) και αποφοίτους. Μπορεί κάποιος να 

αξιοποιήσει το διαδίκτυο με σκοπό να αναβαθμίσει το βιογραφικό του, να αναπτύξει 

τις δεξιότητες του και να διεκδικήσει θέσεις σχετικές με την online διαφήμιση στο 

χώρο του τουρισμού (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, 2017). 

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC) ανακοίνωσε νέα 

εταιρική συνεργασία με την Green Evolution ΑΕ, για την υποστήριξη της 

περιφερειακής ανάπτυξης του αειφόρου τουρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 

μέσα από το Πρόγραμμα Κατάρτισης του GSTC (STTP). 

Με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης και των πρακτικών αειφορίας σε 

προορισμούς ανά τον κόσμο, το STTP προσφέρει πρακτικές γνώσεις σχετικά με το 

πώς επαγγελματίες του κλάδου μπορούν να εφαρμόζουν τα κριτήρια του GSTC, τα 

παγκόσμια πρότυπα αναφοράς για την αειφορία των ταξιδιών και του τουρισμού. Με 

επικεφαλείς εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτές του GSTC, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

παρέχει επίσης μια μοναδική ευκαιρία να αποκτηθεί σε βάθος η κατανόηση των 

ρόλων της διαπίστευσης και πιστοποίησης, με στόχο την προώθηση της ατζέντας της 

αειφορίας στον τομέα του τουρισμού. 

"Κατά τα τελευταία χρόνια," υποστηρίζει ο Δρ Ιωάννης Παππάς, Διευθύνων 

Σύμβουλος της Green Evolution, "η Green Evolution έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά 

στην εξέλιξη του αειφόρου τουρισμού, την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη διάδοση της 
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γνώσης στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής 

Συνάντησης του GSTC στην Αθήνα, το Νοέμβριο του 2016. Ανυπομονούμε να 

εμπλακούν όλο και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι φορείς της τουριστικής βιομηχανίας 

στην περιοχή μέσω της Συμφωνίας μας με το GSTC για παροχή Υπηρεσιών 

Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Προσωπικού. " 

Με έδρα την Αθήνα, η Green Evolution παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για 

το περιβάλλον, την ενέργεια και την οικονομία άνθρακα. Προσφέρει προγράμματα 

εκπαίδευσης για τον αειφόρο τουρισμό, ενώ ειδικεύεται στην υποστήριξη φορέων 

δημοσίου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος για διάφορα πρότυπα αειφόρου τουρισμού 

 όπως Travelife, Green Globe και EarthCheck (tornos, 2017). 

Η TUI Hellas υποστηρίζει τα θέματα ισότητας των δύο φύλων και στοχεύει 

στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων γυναικών αλλά και στη 

γενικότερη επαγγελματική ανέλιξή τους. Πρόκειται για τη μοναδική τουριστική 

εταιρία στην Ελλάδα η οποία συμμετέχει σε ειδικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται 

από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τίτλο «Θετικές 

Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις 

μικρομεσαίες και μεγάλες Επιχειρήσεις».  Το πρόγραμμα της TUI Hellas ονομάζεται 

«ΥΠΕΡ – πρόγραμμα ίσων ευκαιριών ανάπτυξης» και περιλαμβάνει τους εξής τομείς: 

- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση που σκοπό έχει την ενθάρρυνση των γυναικών να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 

- Κατάρτιση, όπου συμπεριλαμβάνονται εκπαιδευτικά αντικείμενα όπως η διαχείριση 

έργου, η εξυπηρέτηση πελατών και η διαχείριση χρόνου. 

- Συμβουλευτική, που αφορά στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής 

ζωής, τη διαχείριση άγχους, την ανάπτυξη και διαχείριση της σταδιοδρομίας καθώς 

και την επαγγελματική ικανοποίηση.   

            Η TUI Hellas, μέσα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, έχει 

αναπτύξει πολυάριθμους τρόπους για να καλλιεργεί νέες δεξιότητες και να ανανεώνει 

τις ικανότητες του προσωπικού. Η διαρκής εκπαίδευση ενισχύει σημαντικά την 

επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου σε όλα τα τμήματα, συμμετέχοντας σε διεθνή 

προγράμματα εκπαίδευσης αλλά και σεμινάρια (TUI HELLAS, 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 

6.1 Συμπεράσματα 
 
 

Καταλήγοντας, η τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα παρέχεται σχεδόν σε 

όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ξεκινώντας από τα Επαγγελματικά Λύκεια έως τα 

ΑΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια στο Ανώτατο επίπεδο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Η τουριστική εκπαίδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση 

των τουριστικών υπηρεσιών που παρέχονται στη χώρα μας και για αυτό, θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί με απόλυτη σοβαρότητα.  

Το σημαντικότερο πρόβλημα της ελληνικής τουριστικής εκπαίδευσης, θα 

λέγαμε ότι είναι ιδιαίτερα διασκορπισμένη και διαβαθμισμένη σε επιμέρους τμήματα 

ανώτερης, ανώτατης εκπαίδευσης, ιδιωτικών κέντρων μετά-λυκειακής εκπαίδευσης 

κ.α. Το απότοκο αυτής της πραγματικότητας είναι ένα πολύπλοκο σύστημα 

εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται σε περισσότερα του ενός υπουργεία, ενώ συνέχεια 

πραγματοποιούνται και αλλαγές στις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στο πρόγραμμα 

σπουδών και σε άλλους τομείς. Παρατηρείται επίσης πως τα τμήματα, τα οποία έχουν 

ως αντικείμενο σπουδών την τουριστική εκπαίδευση υπάγονται σε περισσότερα του 

ενός υπουργεία, όπως το Υπουργείο Παιδείας και άλλα Υπουργεία όπως π.χ. στο 

Υπουργείο Τουρισμού.  

Η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί περιπλοκές καθώς το σύστημα 

εκπαίδευσης δεν είναι διακριτό, ενώ δεν υπάρχει με αυτόν τον τρόπο και ένας ενιαίος 

συντονισμός και οργάνωση (Ηλιοπούλου, 2017). 

Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα της τουριστικής εκπαίδευσης είναι η 

δυνατότητα προσαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις σύγχρονες ανάγκες 

του τουριστικού τομέα και της αγοράς εργασίας. Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός για 

να παρέχει την καλύτερη δυνατή τουριστική τεχνογνωσία, πρέπει να είναι άμεσα 

συνδεδεμένος με την τουριστική αγορά και ενημερωμένος για τις εξελίξεις της σε 
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τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η ύπαρξη σχολών και αποφοίτων ανώτατης 

τουριστικής εκπαίδευσης είναι επιβεβλημένη. Ωστόσο, πρέπει κάθε σχολή να διαθέτει 

τα κατάλληλα εκπαιδευμένα και καταρτισμένα στελέχη τα οποία να μπορούν να 

μεταδώσουν στοχευόμενες και ουσιαστικές γνώσεις στους σπουδαστές. 

Η σύγχρονη οικονομία χαρακτηρίζεται ως οικονομία της γνώσης και για 

αυτόν το λόγο απαιτείται το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας να συνδέεται άμεσα 

με την αγορά εργασίας. Συνεπώς, είναι πλέον απαραίτητη «η σύνδεση και 

αλληλοτροφοδότηση «σχολείου και αγοράς εργασίας». Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, 

όταν αναφερόμαστε στη «σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας», 

αναφερόμαστε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, καθώς συνδέεται άμεσα με τα υψηλά επίπεδα ανεργίας στους νέους 

πτυχιούχους, ιδιαίτερα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι μετά το πέρας των 

σπουδών τους δεν μπορούν να βρουν εύκολα απασχόληση, παρά το υψηλό 

μορφωτικό τους επίπεδο. Σχετικά με το ζήτημα αυτό, το οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο 

στην Ελλάδα, ήδη από τη Διάσκεψη της Μπολόνια για το θέμα της 

απασχολησιμότητας και της σύνδεσης των πτυχίων με την αγορά εργασίας, η 

ελληνική πλευρά δήλωσε ότι, για να επέλθει σύνδεση αγοράς εργασίας και 

εκπαίδευσης απαιτείται σημαντικός διάλογος ανάμεσα στην κυβέρνηση, στα 

ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, στους φοιτητές και στους εργοδότες. Στην 

τουριστική εκπαίδευση η σύνδεση αγοράς εργασίας και πτυχίων όλων των βαθμίδων 

είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς είναι ο μοναδικός τρόπος να παρέχει η τουριστική 

εκπαίδευση στους εργοδότες αποδοτικούς και ικανούς υπαλλήλους. 

Από την άλλη πλευρά, ένα σαφές μειονέκτημα της ελληνικής τουριστικής 

εκπαίδευσης είναι η ελλιπής εξειδίκευση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλες τις 

βαθμίδες τουριστικής εκπαίδευσης.  

Τόσο η πρόσφατη αδειοδότηση δημιουργίας κολεγίων όσο και η διεθνής 

οικονομική συγκυρία «γεννούν ευκαιρίες», σύμφωνα με τους υπεύθυνους σπουδών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για την περαιτέρω αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας 

και την εξειδίκευση του έμψυχου δυναμικού του τουρισμού. Η ίδρυση 33 κολεγίων 

σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης δημοσιεύθηκε σε 3 

ΦΕΚ με απόφαση του υπουργού Παιδείας όπου στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν αποφάσεις 

χορήγησης αδειών δημιουργίας κολεγίων, εκ των οποίων τα 5 εμφανίζονται ως 
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παραρτήματα αμερικανικών, τα 12 έχουν συνεργασία με βρετανικά και άλλα 7 είναι 

καινούργια. 

Έπεται η παραχώρηση άδειας λειτουργίας από την αρμόδια Επιτροπή 

Ελέγχου, ενώ αναμένεται να ανοίξει το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ο 

Σύνδεσμος Κολεγίων σημειώνει ότι απαιτείται ακόμη η άμεση έκδοση του 

Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο η Ελλάδα θα εφαρμόσει τις ευρωπαϊκές 

οδηγίες και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την αναγνώριση των 

τίτλων σπουδών των αποφοίτων των κολεγίων. Το ζήτημα αναμένεται να προκαλέσει 

έντονες αντιδράσεις στην Παιδεία, καθώς τόσο η φοιτητική όσο και η 

πανεπιστημιακή κοινότητα και πανεπιστημιακοί έχουν εκφράσει πολλές φορές την 

αντίθεσή τους στη δημιουργία ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

(Ηλιοπούλου, 2017). 

 Σε έρευνα που έγινε των Krsak et al (2014) στους επιχειρηματίες που 

απασχολούν εργαζόμενους, ο κατάλληλος χρόνος  εκπαίδευσης των εργαζομένων, 

όπως δείχνει η έρευνα, είναι ότι το 37% των εργοδοτών προτιμά την κατάρτιση των 

εργαζομένων μετά τις ώρες εργασίας, δηλαδή από τις 16:00 έως τις 20:00. 

Εναλλακτικά, το χρονικό διάστημα που προτιμάται από το 32% των εργοδοτών είναι 

από τις 8:00 έως τις 12:00, ενώ το 20% των εργοδοτών αποδέχονται την εκπαίδευση 

το απόγευμα, δηλαδή από τις 12:00 έως τις 16:00 και αργά το βράδυ, δηλαδή μετά τις 

20:00. 

 Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η βέλτιστη διάρκεια - το 40% των 

ερωτηθέντων - έκρινε το ότι η καταλληλότερη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 2 

ώρες. Έως 20% είναι οι εναλλακτικές λύσεις των 3 και 4 ωρών, ενώ άλλες επιλογές 

είναι αποδεκτές για το 10% για λιγότερες ώρες.  Για τη συχνότητα εκπαίδευσης 

συνολικά, το 27% των εργοδοτών θα καλωσορίσει μια περίοδο διδασκαλίας δύο 

φορές την εβδομάδα. Ωστόσο, ο πιο ιδανικός συμβιβασμός θα μπορούσε να είναι η 

απόφαση του 29% των ερωτηθέντων για 4 φορές το μήνα, δηλαδή μία φορά την 

εβδομάδα.  Οι πιο κατάλληλες ημέρες της εβδομάδας, όταν ο εργοδότης είναι 

πρόθυμος να απελευθερώσει τον εργαζόμενο από την ενεργό εργασιακή διαδικασία 

για την ανάγκη εκπαίδευσης - η έρευνα δείχνει ότι προτεραιότητα είναι η εκπαίδευση 

κατά τη διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας να προτιμάται από τα 2/3 των 

ερωτηθέντων, ενώ προτιμάται από το 1/3 εκπαίδευση τα Σαββατοκύριακα.  Μια 

σημαντική ερώτηση ήταν ο τρόπος ολοκλήρωσης της κατάρτισης - το 42% των 

ερωτηθέντων θα προτιμούσε ελέγχους με τη μορφή δοκιμαστικών ενοτήτων κατά την 



 
 

60 
 

ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το επιπλέον 30% του δείγματος 

προτιμούν να κάνουν εξετάσεις με συνεχή αξιολόγηση. Ως προς τον τύπο 

πιστοποίησης για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το 62% θα 

προτιμούσε ένα πιστοποιητικό για την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων, 

το 22% των ερωτηθέντων ένα πτυχίο και το 14%  επιβεβαίωση συμμετοχής με μία 

απλή βεβαίωση. 

 

 

 
 

6.2 Προτάσεις  

 

Το ζήτημα της τουριστικής εκπαίδευσης είναι κομβικής σημασίας, αφού 

συνδέεται με την εκπαιδευτική αλλά και την παραγωγική διαδικασία. Τονίζεται ότι 

απουσιάζει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την αναβάθμιση της τουριστικής 

εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουρισμό, τη στιγμή, μάλιστα, που η χώρα θα 

μπορούσε να αποτελεί κέντρο της τουριστικής εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή 

της Μεσογείου.  

Είναι καιρός να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, να 

ανοίξουμε ένα νέο δρόμο με τη μετατροπή της Ελλάδας σε κέντρο της τουριστικής 

εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή. Το παραπάνω μπορεί να πραγματοποιηθεί με 

την ίδρυση αγγλόφωνων αλλά και ελληνόφωνων πανεπιστημιακών τμημάτων 

Διοίκησης Τουρισμού, με την αναβάθμιση της ΑΣΤΕΡ και της ΑΣΤΕΚ σε 

εκπαιδευτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλών 

προδιαγραφών (Κόνσολας, 2016). 

Η προσπάθεια δημιουργίας του “Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας” είναι μια 

100% εθελοντική δράση – μη κερδοσκοπική – που υλοποιήθηκε χάρη στο μεράκι και 

τη δημιουργική τρέλα μιας μικρής ομάδας ανθρώπων και την ευγενική στήριξη της 

Costa Navarino και του ξενοδοχείου Elite City Resort. 

Στόχος του Σχολείου Τουρισμού είναι να προσφέρει στους επαγγελματίες κι 

εργαζομένους στον χώρο του Τουρισμού και του Επισιτισμού, αλλά και στους 

σπουδαστές σχολών τουριστικής κατεύθυνσης, διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση 
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με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στον τουρισμό και την εστίαση.  Στόχο 

έχει να αποκτήσουν οι μαθητές του επικαιροποιημένες γνώσεις και να 

παρακολουθούν με συνέπεια και επαγγελματισμό τις νέες εξελίξεις σε ένα διαρκώς 

μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον (Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας, 2017). 

Tην ίδρυση Πανεπιστημιακής σχολής Διοίκησης Ξενοδοχειακών 

Επιχειρήσεων στη Ρόδο προτείνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ)  

και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ), στα πλαίσια γενικότερων 

προτάσεων που έχει θέσει στον υπουργό Ανάπτυξης, αναφορικά με την αναβάθμιση 

της τουριστικής εκπαίδευσης. Προτείνεται συγκεκριμένα να ιδρυθεί και να 

λειτουργήσει αυτή η σχολή στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Aιγαίου, ενώ παρόμοιες 

σχολές προτείνεται να λειτουργήσουν στην Kρήτη και στην Kέρκυρα, στις κατ' 

εξοχήν δηλαδή τουριστικές περιοχές της χώρας. 

Παράλληλα προτείνεται και η αναβάθμιση λειτουργίας της AΣTEP και των βασικών 

τουριστικών σχολών. Στις προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και 

του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, που διαβιβάστηκαν στον υπουργό Ανάπτυξης, 

επισημαίνονται τα εξής:"H τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί τον πλέον 

παραμελημένο τομέα του Υπουργείου. H Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, η οποία 

στο παρελθόν παρήγαγε σημαντικό εκπαιδευτικό έργο, έχει υποβαθμιστεί σε όλα τα 

επίπεδα. 

                Σημειώνουμε ότι από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣTE, που θα πρέπει να 

είναι το όργανο χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής στον τουριστικό τομέα, 

απουσιάζουν οι εκπρόσωποι των ξενοδοχειακών φορέων, αλλά και των ανωτάτων - 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, δηλαδή η δεξαμενή επιστημονικής γνώσης και 

εμπειρίας.  

Eπιπλέον η πολυδιάσπαση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε 

τόσους πολλούς εμπλεκόμενους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς (ΣTE, OAEΔ, TEI, 

AEI, KEK, IEK), υπό την εποπτεία διαφορετικών υπουργείων (Aνάπτυξης, Παιδείας, 

Eργασίας), χωρίς τη θεσμική υποχρέωση έστω και μιας απλής επικοινωνίας, 

καταγράφεται στα αρνητικά χαρακτηριστικά ενός αναποτελεσματικού εκπαιδευτικού 

συστήματος στον τομέα του τουρισμού. 

 

Για τη συνολική αναβάθμιση της ξενοδοχειακής εκπαίδευσης, θα πρέπει να 

ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: 
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α) Αναβάθμιση των δημόσιων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (TEE) 

Τουριστικών Τμημάτων και σύνδεσή τους με την παραγωγή μέσω πρακτικής 

εξάσκησης σε τουριστικές επιχειρήσεις, β) Λειτουργία τμημάτων IEK σε ειδικότητες 

τουρισμού σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, γ)    

Eκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των TEΣTE (ΣTE-EOT) με νέα προγράμματα και 

προσωπικό που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ανταγωνισμού, ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά τα τμήματα Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής.  

Για να επιτευχθεί η αναβάθμιση, θα πρέπει οι εισαγόμενοι στις σχολές αυτές 

να είναι απόφοιτοι Λυκείου. Eπίσης πρέπει να καθιερωθούν προτιμησιακά μόρια για 

τους ντόπιους υποψηφίους. Oι Σχολές AΣTE Pόδου και Kρήτης, που είναι ανώτερες, 

χρειάζονται εξειδίκευση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία με τη δημιουργία δύο 

αυτοτελών τμημάτων: Ξενοδοχειακών Eπιχειρήσεων και Food and Beverage 

Management (Διοίκηση Tμήματος Tροφίμων και Ποτών). Απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η αναθεώρηση του Nομικού τους πλαισίου, με αναλογική εφαρμογή των 

διατάξεων των TEI, σε  ότι αφορά τη διοίκηση και τα προσόντα του διδακτικού 

προσωπικού.  

             Δημιουργία Πανεπιστημιακών Σχολών Διοίκησης Ξενοδοχειακών 

Eπιχειρήσεων στα διεθνή τουριστικά κέντρα της χώρας, όπως είναι η Pόδος, η Kρήτη 

και η Kέρκυρα, που θα λειτουργήσουν στα πλαίσια των αντιστοίχων Περιφερειακών 

Πανεπιστημίων.  

Δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών 

Επιχειρήσεων στα πλαίσια των Οικονομικών Σχολών των περιοχών Αθήνας - Πειραιά 

και Θεσσαλονίκης. 

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπεται ο εξίσου σημαντικός τομέας της 

ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, ο οποίος συνδέεται άρρηκτα με την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Πέρα από την εξασφάλιση 

επαρκών κονδυλίων στα πλαίσια του Γ' KΠΣ, θα πρέπει να περιοριστούν σημαντικά 

τα γραφειοκρατικά προσκόμματα που θέτουν ο OAEΔ και το EKEΠIΣ, διότι κατ' 

αυτό τον τρόπο εμποδίζουν στην πράξη την συμμετοχή ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

μικρού και μεσαίου μεγέθους στα προγράμματα αυτά (Κουμέλης, 2000).  

Σύμφωνα με την Βασιλειάδου (2014) στην έρευνά της πάνω στη χρήση του 

διαδικτύου από τα ξενοδοχεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας πρόεκυψε ότι 

για την κατανόηση του επιπέδου εκπαίδευσης του Διευθυντή του ξενοδοχείου 

καθώς επίσης και την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτού φαίνεται από τα αποτελέσματα 
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της έρευνας ότι τα περισσότερα από αυτά διαθέτουν Διευθυντή με  δευτεροβάθμια 

(35%) ή και τριτοβάθμια (67%) εκπαίδευση.  

Άλλωστε ο Ignatis (2004) ανέφερε ότι με αφορμή τη διοργάνωση των 

Ολυμπιακών Αγώνων η Ελλάδα ενεπλάκη σε μια μακρόχρονη στρατηγική δέσμευση, 

ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της οποίας είναι και η εκπαίδευση και 

εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά του ξενοδοχειακού τομέα και η 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.   

Ο Τσάρτας (2010) αναφέρει επίσης ότι αναλύοντας τα κρίσιμα πεδία 

ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού στον 21ο αιώνα παραθέτει ως σημαντική 

πρόταση πολιτικής την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα εκτός των 

άλλων παραγόντων όπως είναι η τεχνολογική ανάπτυξη, η προώθηση συνεργασιών, 

το μάρκετινγκ και η αναβάθμιση των προσφερόμενων υποδομών και υπηρεσιών του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  

Παράλληλα σύμφωνα με τους  Airey και Frontistis (1997) υπάρχει επίσης 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των απόψεων απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού 

για ατομικές τουριστικές θέσεις εργασίας. Το σημαντικό μήνυμα εδώ είναι ότι όταν 

ερωτώνται οι μαθητές για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, η στάση των μαθητών του 

Ηνωμένου Βασιλείου είναι πιο θετικές από εκείνες των ελληνικών ομολόγων, οι 

οποίοι γίνονται λιγότερο θετικοί όταν ερωτηθούν για την απασχόληση στον 

τουριστικό τομέα εν γένει.  
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Παράρτημα 
Το πρόγραμμα των τουριστικών σπουδών στα ΑΤΕΙ της χώρας ακολουθεί το 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων και αντιστοιχεί συνολικά σε 210 
διδακτικές μονάδες (E.C.T.S.). 
 
 
Α΄ εξάμηνο 
 
Τίτλος Μαθήματος  Κ.Μ.  Ω.Ε.  Θ  Α.Π.  Ε  Φ.Ε.  Δ.Μ.  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ  Υ  2  2        6  3  
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ  Υ  4  2     2  8  5  
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ  Υ  4  2     2  8  5  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ  Υ  3  2     1  7  4  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Υ  4  2  2     8  5  
ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Υ  3  2  1     7  4  
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  Υ  3     1     7  4  
ΣΥΝΟΛΟ     23  14  4  5  51  3 
 
Β΄ εξάμηνο 
 
Τίτλος Μαθήματος  Κ.Μ.  Ω.Ε.  Θ  Α.Π.  Ε  Φ.Ε.  Δ.Μ.  
ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΓΗΤΩΝ  Υ  5  2     3  9  5  
ΜΠΑΡ ΠΟΤΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ  Υ  4  2     2  8  5  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ  Η/Υ  Υ  5  2     3  9  5  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 
ΠΟΤΩΝ  Υ  4  2  2     8  5  

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Υ  4  2  2     8  5  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  Υ  4  2     2  8  5  
ΣΥΝΟΛΟ     26  12  4  10  50  30  
 
Γ’ Εξάμηνο 
 
Τίτλος Μαθήματος  Κ.Μ.  Ω.Ε.  Θ  Α.Π.  Ε  Φ.Ε.  Δ.Μ.  
ΟΡΓΑΝΩΣΗ  & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  Υ  3  2     1  7  4  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  & 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  Υ  5  2     3  9  5  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  Υ  4  2  2     8  5  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ  Υ  3  2  1     7  4  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  Υ  4  2     2  8  5  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ  Υ  3  2  1     7  4  

ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ :     
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  Ε.Υ.  2  2        6  3  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  Ε.Υ.  
ΣΥΝΟΛΟ     24  14  3  6  52  30  
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Δ’ Εξάμηνο  
 
Τίτλος Μαθήματος  Κ.Μ.  Ω.Ε.  Θ  Α.Π.  Ε  Φ.Ε.  Δ.Μ.  
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
ΠΕΛΑΤΩΝ  Υ  5  2     3  9  5  

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ  Υ  4  2     2  8  5  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑΣ  Υ  3  2  1     7  4  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Υ  2  2        6  4  
ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΟΡΟΛΟΓΙΑ  Υ  5  3  2     11  6  

2Η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΟΡΟΛΟΓΙΑ  Ε.Υ.  5  3  2     11  6  

ΣΥΝΟΛΟ     24  14  5  5  52  30  
 
Ε’ Εξάμηνο 
 
Τίτλος Μαθήματος  Κ.Μ.  Ω.Ε.  Θ  Α.Π.  Ε  Φ.Ε.  Δ.Μ.  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  Υ  4  2  2     8  5  
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  Υ  3  2  1     7  4  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  Υ  3  2  1     7  4  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Υ  5  2  3     9  5  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ  

Υ  3  2  1     7  4  

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΣΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ  

Υ  3  2  1     7  4  

ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ :     
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  Ε.Υ.  

2  2        6  4  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΑ  Ε.Υ.  

ΣΥΝΟΛΟ     23  14  9     51  30  
 
Στ’ Εξάμηνο 
 
Τίτλος Μαθήματος  Κ.Μ.  Ω.Ε.  Θ  Α.Π.  Ε  Φ.Ε.  Δ.Μ.  
ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  Υ  3  2  1     7  4  
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ Υ  4  2  2     8  5  
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ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  Υ  4  1     3  6  4  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ  Υ  3  3        9  5  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ  Υ  3           9  5  
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ  Υ  2  2        6  3  
ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ :     
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  Ε.Υ.  2  2        6  4  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  Ε.Υ.  
ΣΥΝΟΛΟ     21  12  3  3  51  30  
 
 
Ζ’ Εξάμηνο  
 

Ω.Ε.  Φ.Ε.  Δ.Μ.  
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  4  10  20  
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  35  40  10  
ΣΥΝΟΛΟ  39  50  30  
 
 
 

Κ.Μ.  = Κατηγορία Μαθήματος  

Υ = Υποχρεωτικό  

Ε. Υ. = Επιλογής Υποχρεωτικό  

Ω.Ε. =  Ώρες Εβδομαδιαία  

Θ = Θεωρία  

Ε = Εργαστήριο  

Α.Π. = Ασκήσεις Πράξεις  

Φ.Ε. = Φόρτος Εργασίας  

Δ.Μ.=Διδακτικές Μονάδες  

 


