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1. Ειςαγωγι
Θ παροφςα μελζτθ με τίτλο «Ροιοτικι ζρευνα αναγκϊν δεξιοτιτων από το ΙΝΣΕΤΕ»
εντάςςεται ςτο Ζργο «Δράςεισ των κοινωνικϊν εταίρων για τθν αναγνϊριςθ και
πρόγνωςθ αναγκϊν δεξιοτιτων ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Συςτιματοσ Διάγνωςθσ
αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ». Θ Ρράξθ αποτελεί τθν πρόταςθ των κοινωνικϊν
εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) για κοινι δράςθ ςτο πλαίςιο του ΕΡ ΑΝΑΔ.
Φζρει ωσ Δικαιοφχο το IME ΓΣΕΒΕΕ και υλοποιείται από όλουσ τουσ δικαιοφχουσ
φορείσ των κοινωνικϊν εταίρων ςτο ΕΡ ΑΝΑΔ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ,
Στζγθ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ, Ινςτιτοφτο ΣΕΤΕ).
Θ μελζτθ αφορά ςτθν υλοποίθςθ ποιοτικισ κλαδικισ μελζτθσ διερεφνθςθσ
δεξιοτιτων από το ΙΝΣΕΤΕ και ζχει ωσ ςτόχο ςκοπό τθ ποιοτικι διερεφνθςθ των
δεξιοτιτων ςτθν αγορά εργαςίασ, ςε επιμζρουσ επαγγελματικζσ κατθγορίεσ ςτθν
ελλθνικι οικονομία και ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ςτο κεματικό αντικείμενο
τθσ/ου προϊςταμζνθσ/ου ξενοδοχειακϊν και επιςιτιςτικϊν τμθμάτων .
Τα βαςικότερα αποτελζςματα από τθν υλοποίθςθ και εφαρμογι τθσ ποιοτικισ
ζρευνασ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ ςτο κεματικό αντικείμενο τθσ/ου προϊςταμζνθσ/ου
ξενοδοχειακϊν και επιςιτιςτικϊν τμθμάτων είναι:


θ καταγραφι τθσ κριςιμότθτασ των βαςικϊν και επαγγελματικϊν δεξιοτιτων
για τθν άςκθςθ του υπό εξζταςθ επαγγζλματοσ



θ επάρκεια ι ζλλειψθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ δεξιότθτεσ αυτζσ. και



των νζων αναδυόμενων δεξιοτιτων ςτο επάγγελμα.



των παραγόντων που προκάλεςαν τθν ζλλειψθ ι τθν επάρκεια ι τθν
ανάδυςθ αυτι.

Θ αναγκαιότθτα διερεφνθςθσ των δεξιοτιτων ςτο κεματικό αντικείμενο τθσ/ου
προϊςταμζνου(-θσ) ξενοδοχειακϊν και επιςιτιςτικϊν τμθμάτων προζρχεται από
μελζτεσ και ζρευνεσ του ΙΝΣΕΤΕ κακϊσ και από τθν εμπειρία ςτο χϊρο των
ξενοδοχείων και των επιςιτιςτικϊν μονάδων διαπιςτϊνεται θ ανάγκθ να
αποκτιςουν οι προϊςτάμενοι ξενοδοχειακϊν και επιςιτιςτικϊν τμθμάτων, μια
ςειρά δεξιότθτεσ, κυρίωσ αυτζσ που αφοροφν ςτα λεγόμενα θγετικά κακικοντα.
Αυτό ςυμβαίνει διότι, τισ κζςεισ των προϊςταμζνων τμθμάτων, καταλαμβάνουν
ςυχνά, εργαηόμενοι χωρίσ υψθλό επίπεδο ςπουδϊν/προςόντων, αλλά κυρίωσ διότι,
ζχουν διακρικεί για τθν επιμζλεια και το ταλζντο τουσ ςτθν προθγοφμενθ, ιεραρχικά
χαμθλότερθ, κζςθ που κατείχαν.
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Στόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ πλθροφόρθςθ για τισ ανάγκεσ αυτζσ ςε
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτο κεματικό αντικείμενο τθσ/ου προϊςταμζνθσ/ου
ξενοδοχειακϊν και επιςιτιςτικϊν τμθμάτων και ο αποτελεςματικότεροσ
προγραμματιςμόσ των αναγκαίων δράςεων (προγράμματα κατάρτιςθσ,
επανεκπαίδευςθσ κ.ά.), για τθν κάλυψθ αυτϊν των αναγκϊν. Θ ζγκαιρθ
πλθροφόρθςθ των επερχόμενων αλλαγϊν κα ενιςχφςει τισ πρωτοβουλίεσ του
δθμοςίου και του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν υιοκζτθςθ δράςεων που κα επιτρζψουν τθν
αποτελεςματικότερθ προςαρμογι των νζων αναγκϊν ςτισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ
του ανκρϊπινου δυναμικοφ αλλά και τθσ οικονομίασ ευρφτερα.
Θ παροφςα ζρευνα δομείται ςε δζκα ενότθτεσ. Μετά τθν ειςαγωγι (πρϊτθ
ενότθτα), ακολουκεί θ παρουςίαςθ των κριτθρίων επιλογισ τθσ επαγγελματικισ
ειδικότθτασ τθσ/ου προϊςταμζνθσ/ου ξενοδοχειακϊν και επιςιτιςτικϊν τμθμάτων
ωσ αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ (δεφτερθ ενότθτα).
Στθ ςυνζχεια (τρίτθ ενότθτα) περιγράφεται ποιζσ γενικζσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ
χρθςιμοποιικθκαν ςτθν ζρευνα και πϊσ προζκυψαν αυτζσ.
Στθν τζταρτθ ενότθτα δίνονται απαντιςεισ ςτα ερωτιματα, γιατί χρειάηεται θ
ποιοτικι διερεφνθςθ των δεξιοτιτων, ποια τα οφζλθ τθσ πρόγνωςθσ για τθν αγορά
εργαςίασ, τον κλάδο, τισ επιχειριςεισ, τουσ εργαηόμενουσ, και ποια θ ςθμαςία των
παραγόντων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ζρευνα ςτισ μεταβολζσ που ςυντελοφνται
ωσ προσ τισ δεξιότθτεσ.
Στθν πζμπτθ ενότθτα γίνεται αναφορά ςτισ ςθμαντικότερεσ-εμβλθματικζσ ζρευνεσ
που είναι ςχετικζσ με τθν επαγγελματικι ειδικότθτα τθσ/ου προϊςταμζνθσ/ου
ξενοδοχειακϊν και επιςιτιςτικϊν τμθμάτων και τισ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ ςτθν
Ελλάδα.
Στθν ζκτθ ενότθτα περιγράφεται ςυνοπτικά θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε,
ειδικότερα δε γιατί επιλζξαμε τθ μζκοδο τθσ ομάδασ εςτίαςθσ και των
θμιδομθμζνων ςυνεντεφξεων, και πϊσ υλοποιικθκαν πρακτικά οι τεχνικζσ αυτζσ.
Στθν ζβδομθ ενότθτα που ακολουκεί, περιγράφεται τι είδουσ δεδομζνα προζκυψαν
από τθν ζρευνα και πωσ αυτά ςτθ ςυνζχεια αναλφκθκαν.
Θ όγδοθ ενότθτα περιλαμβάνει τθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ.
Θ παρουςίαςθ περιλαμβάνει ταξινόμθςθ δεξιοτιτων, ανάλυςι τουσ με αναφορά:
 ςτο βακμό κριςιμότθτάσ τουσ,
 ςτο βακμό ζλλειψθσ-επάρκειάσ τουσ και
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 ςφνδεςθ του βακμοφ ζλλειψθσ-επάρκειάσ τθσ με τουσ παράγοντεσ που
χρθςιμοποιοφνται ςτθν ζρευνα.
Επίςθσ, ανάλογθ αναφορά-τεκμθρίωςθ γίνεται και ςτισ αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ,
ςτθν ταξινόμθςθ των δεξιοτιτων ανά βακμό κριςιμότθτασ (πχ ποιεσ είναι οι πιο
κρίςιμεσ και ποιεσ οι λιγότερο κρίςιμεσ), ταξινόμθςθ των δεξιοτιτων ανά βακμό
διακεςιμότθτάσ τουσ (πχ ποιεσ βρίςκονται ςε μεγαλφτερθ ζλλειψθ, ποιεσ από αυτζσ
διακζτει το εργατικό δυναμικό ςε επαρκι βακμό).
Στθν ζνατθ ενότθτα ςυνοψίηονται τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ, και ςτθ δζκατθ
και τελευταία ενότθτα παρατίκενται βιβλιογραφικζσ πθγζσ και ιςτοςελίδεσ ςχετικζσ
με τθν επαγγελματικι ειδικότθτα τθσ/ου προϊςταμζνθσ/ου ξενοδοχειακϊν και
επιςιτιςτικϊν τμθμάτων.
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2. Επιλογι ειδικότθτασ
Οι ποιοτικζσ ζρευνεσ αποτφπωςθσ αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ ςυγκεκριμζνων
ειδικοτιτων ζχουν ςχετικά υψθλό κόςτοσ και γι’αυτό το λόγο θ διεξαγωγι τουσ
επικεντρϊνεται ςε περιοριςμζνο αρικμό επαγγελμάτων, τα οποία κάκε φορά
επιλζγονται βάςει κριτθρίων προτεραιότθτασ.
Με βάςθ λοιπόν ποιεσ προτεραιότθτεσ και με ποια κριτιρια επιλζξαμε να
διερευνιςουμε τθν ειδικότθτα προϊςτάμενοσ (-θ) ξενοδοχειακϊν και
επιςιτιςτικϊν τμθμάτων.
Ο Τουριςμόσ είναι υπεφκυνοσ για ςχεδόν 25 εκατομμφρια κζςεισ εργαςίασ ςτθν
Ευρϊπθ (περίπου το 11% τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ). Ο τομζασ παρζχει
απαςχόλθςθ τόςο ςε υψθλισ εξειδίκευςθσ επαγγελματίεσ/εργαηομζνουσ, όςο και
ςε εργαηομζνουσ με χαμθλότερα προςόντα. Ρροςφζρει ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ για
τουσ εργαηόμενουσ που ειςζρχονται ςτθν αγορά εργαςίασ για πρϊτθ φορά αλλά και
ςε άτομα που επανεντάςςονται ςτθν αγορά εργαςίασ. Είναι ο μεγαλφτεροσ
εργοδότθσ των διακινοφμενων εργαηομζνων διεκνϊσ, εργαηομζνων μερικισ
απαςχόλθςθσ, κακϊσ και γυναικϊν και νεολαίασ.
Σε αντίκεςθ με άλλουσ τομείσ, θ τουριςτικι βιομθχανία εξακολουκεί να βαςίηεται
ςε εξαιρετικά μεγάλο βακμό ςτισ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ τθσ. Θ υψθλισ ποιότθτασ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν που παρζχεται από
κατάλλθλα εξειδικευμζνο προςωπικό αποτελεί τθ βαςικι προχπόκεςθ για τθν
επιβίωςθ και τθν ανάπτυξθ ςε ζνα δυναμικό περιβάλλον, με όλο και πιο ζντονο
ανταγωνιςμό, από νζουσ, αναδυόμενουσ προοριςμοφσ. Ραρά όμωσ τθν απαίτθςθ
αυτι, θ βιομθχανία παςχίηει να βρει και να διατθριςει ειδικευμζνουσ
εργαηομζνουσ.
Ο τομζασ δεν εμφανίηεται ψθλά ςτθν λίςτα με τισ πιο δθμοφιλείσ κζςεισ εργαςίασ
απόφοιτων, ιδίωσ λόγω τθσ αρνθτικισ αντίλθψθσ για τθν ποιότθτα εργαςίασ, τθν
εποχικότθτα και περιοριςμζνεσ προοπτικζσ ςταδιοδρομίασ. Επιπλζον, εκτόσ από το
παραδοςιακό προφίλ προςόντων, οι επαγγελματίεσ του τουριςμοφ αναμζνεται να
προςφζρουν καινοτόμεσ και εξατομικευμζνεσ υπθρεςίεσ για ζνα ευρφ φάςμα
ομάδων-ςτόχων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των θλικιωμζνων, ι άτομα με ειδικζσ
ανάγκεσ.
Στθν πραγματικότθτα, οι ΜΜΕ ςτον τομζα του τουριςμοφ κάνουν ςχετικά μικρότερθ
χριςθ τθσ τυπικισ μάκθςθσ, κι αυτό οφείλεται ςε ζνα ςυνδυαςμό παραγόντων,
όπωσ θ ζλλειψθ οικονομικϊν πόρων, θ ζλλειψθ χρόνου, αλλά και περιοριςμζνου
7

ανκρϊπινου δυναμικοφ. Το κζμα αυτό μάλιςτα είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για τισ
πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, όπωσ θ μικρι οικογενειακι επιχείρθςθ, που
αντιπροςωπεφουν ζωσ και το 90% των τουριςτικϊν επιχειριςεων
Με ζνα μικρό αρικμό εργατικοφ δυναμικοφ, ο ιδιοκτιτθσ / διαχειριςτισ και κάκε
μζλοσ του προςωπικοφ του (ςυχνά μζλθ τθσ οικογζνειασ) αναμζνεται να ζχουν ι να
αναπτφξουν ζνα ευρφ φάςμα δεξιοτιτων. Επιπλζον, θ διοίκθςθ μιασ τουριςτικισ
επιχείρθςθσ, ςε αντίκεςθ με άλλεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, κεωρείται ςυχνά
ωσ μια «επιλογι τρόπου ηωισ» και όχι ωσ «επάγγελμα». Ωσ εκ τοφτου, υπάρχει μια
ιςχυρι αντίςταςθ ςτθν κατάρτιςθ μεταξφ των μικρότερων και ΜΜΕ τουριςτικϊν
επιχειριςεων και μια πιο βακιά ριηωμζνα εξάρτθςθ ςτθν εκπαίδευςθ μζςω τθσ
πράξθσ ("learning by doing"). Αυτοί οι παράγοντεσ κα μποροφςαν να αποτελζςουν
ζνα αντίβαρο για τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν οικονομικι βιωςιμότθτα των
τουριςτικϊν επιχειριςεων. Επιπλζον, μια αςκενισ "κουλτοφρα εκπαίδευςθσ" ςτουσ
τουριςτικοφσ οργανιςμοφσ ι επιχειριςεισ μποροφν να παρεμποδίςουν τθ
δθμιουργία ενόσ υποςτθρικτικοφ περιβάλλοντοσ για τθν εκπαίδευςθ και τθν
ανάπτυξθ ειδικευμζνων ςτελεχϊν.
Θ αναντιςτοιχία δεξιοτιτων είναι ζνα από τα κεμελιϊδθ προβλιματα που
εμποδίηουν τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ. Οι ικανότθτεσ που
αποκτϊνται από τα ςτελζχθ και τουσ επαγγελματίεσ του τουριςμοφ ςε όλα τα
επίπεδα του φάςματοσ των δεξιοτιτων κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ
κατάρτιςθσ ςυχνά δεν ταιριάηουν με τθν αναμενόμενθ απόδοςθ. Οι φορείσ παροχισ
εκπαίδευςθσ ςυχνά ζχουν περιοριςμζνθ κατανόθςθ των απαιτιςεων των
εργοδοτϊν και αλλά και των προςδοκιϊν των ταξιδιωτϊν για ποιοτικζσ
παρεχόμενεσ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ και εμπειρίεσ.
Τθν ίδια ςτιγμι, θ ανεργία των νζων ςτθν Ελλάδα αλλά και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
παραμζνει ςε απαράδεκτα υψθλά επίπεδα, ενϊ πολλζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ
απζχουν πολφ από το να προςελκφουν τα λεγόμενα καλφτερα ταλζντα (best talent).
Ωσ εκ τοφτου, είναι ςθμαντικό τόςο θ τουριςτικι βιομθχανία, οι φορείσ
εκπαίδευςθσ και τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, οι επαγγελματικζσ ενϊςεισ, τα
εμπορικά επιμελθτιρια, αλλά και τα ευρωπαϊκά κεςμικά όργανα και οι εκνικζσ
αρχζσ να είναι ικανοί και πρόκυμοι να επενδφςουν ςτθν αναβάκμιςθ των
τουριςτικϊν δεξιοτιτων, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ αρμοδιότθτζσ τουσ, κακϊσ και ςε
μια κοινι προςπάκεια με τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ.
Από μελζτεσ και ζρευνεσ του ΙΝΣΕΤΕ κακϊσ και από τθν εμπειρία ςτο χϊρο των
ξενοδοχείων και των επιςιτιςτικϊν μονάδων διαπιςτϊνεται θ ανάγκθ να
αποκτιςουν οι προϊςτάμενοι ξενοδοχειακϊν και επιςιτιςτικϊν τμθμάτων, μια
ςειρά δεξιότθτεσ, κυρίωσ αυτζσ που αφοροφν τα λεγόμενα θγετικά τουσ κακικοντα.
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Αυτό ςυμβαίνει διότι τισ κζςεισ των προϊςταμζνων τμθμάτων καταλαμβάνουν
ςυχνά εργαηόμενοι χωρίσ υψθλό επίπεδο ςπουδϊν/προςόντων, με βαςικό κριτιριο
ότι ζχουν διακρικεί για τθν επιμζλεια και το ταλζντο τουσ ςτθν προθγοφμενθ,
ιεραρχικά χαμθλότερθ, κζςθ που κατείχαν. Αυτό ςυμβαίνει ςυχνά ςτισ ΜΜΕ του
τουριςτικοφ τομζα που κυριαρχοφν ςτθν Ελλάδα.
Αυτόσ είναι και ο βαςικόσ λόγοσ που καταλιξαμε ςτο να διερευνιςουμε το
επαγγελματικό προφίλ του:
Ρροϊςτάμενοσ (-θ) τμιματοσ ξενοδοχείων και επιςιτιςτικϊν μονάδων
Ενδεικτικά αναφζρεται ότι το εφροσ των εν προκειμζνω προϊςτάμενων τμθμάτων,
ςτθν περίπτωςθ μικρϊν ξενοδοχείων περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα εξισ τμιματα:
• Front office
• House keeping
• Κουηίνα
• Εςτιατόριο
• Μπαρ
Τα τμιματα αυτά είναι και υποχρεωτικά από τθ νομοκεςία.
Σε μεγάλθσ δυναμικότθτασ ξενοδοχεία τα επιμζρουσ τμιματα μπορεί να είναι πολφ
περιςςότερα, όπωσ π.χ. ςτθ διεφκυνςθ Food and Beverage υπάγονται και τμιματα
όπωσ το Room service, οι αποκικεσ, το τμιμα προμθκειϊν τροφίμων και ποτϊν,
ενϊ π.χ. το τμιμα Front office μπορεί να υποδιαιρείται ςε τμιματα υποδοχισ,
ταμείου, και κρατιςεων.
Το εν λόγω επαγγελματικό προφίλ, εκτόσ από τισ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ αφορά και
τισ επιχειριςεισ εςτίαςθσ. Οι ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα είναι 18.928
και οι επιχειριςεισ εςτίαςθσ 76.980, οι δε κζςεισ εργαςίασ με το προφίλ τθσ/ου
Ρροϊςτάμενου (-θσ) τμιματοσ ςτθν Ελλάδα εκτιμάται ότι είναι πάνω από 120.000.
Άν λάβουμε υπόψθ ότι ο τουριςτικόσ τομζασ ςιμερα ςτθν Ελλάδα χαρακτθρίηεται
από κετικά ποςοςτά ανάπτυξθσ και οι προοπτικζσ του για τα προςεχι χρόνια είναι
επίςθσ κετικζσ, αυτό ςθμαίνει ότι και οι κζςεισ των προϊςταμζνων τμθμάτων κα
είναι περιςςότερεσ τα επόμενα χρόνια.
Σθμειωτζον, ότι οι κζςεισ προϊςταμζνων τμθμάτων ςυχνά ανατίκενται ςε
εργαηόμενουσ των εκάςτοτε επιχειριςεων, οι οποίοι ζχουν μεν ξεχωρίςει για τθν
επιμζλεια και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ, αλλά οι οποίοι ςυχνά δεν διακζτουν
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τισ ςτοιχειϊςεισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που απαιτεί μια κζςθ του lower
management.
Πςον αφορά τθν αναγκαιότθτα εκπαίδευςθσ ι αναβάκμιςθσ προςόντων του
ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν Ελλάδα ςε γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, για κζςεισ
προϊςταμζνων τμιματοσ ςτισ ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα, όπωσ
προκφπτει από πρόςφατθ ζρευνα αξιολόγθςθσ τθσ εταιρίασ Δίκτυο ΜΕΝΩΝ ΕΡΕ για
λογαριαςμό του ΙΝΣΕΤΕ, οι γνϊςεισ και δεξιότθτεσ management επιλζγονται από
τουσ εργαηόμενουσ ςτον τουριςμό, ςτθν πρϊτθ κζςθ των επικυμθτϊν κεματικϊν
αντικειμζνων για τθν κατάρτιςι τουσ.
Στθν ίδια ζρευνα ςτο κεφάλαιο «Ρροτεινόμενεσ ενζργειεσ διαμόρφωςθσ
ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ» ςυνιςτάται θ εκπόνθςθ και
προςφορά εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ για ςτελζχθ που αςκοφν κακικοντα lower
management ςε επιχειριςεισ του τουριςτικοφ τομζα.
Από τα ανωτζρω προκφπτει θ αναγκαιότθτα αναβάκμιςθσ, κυρίωσ των managerial
δεξιοτιτων ενόσ επαγγελματικοφ προφίλ που αφορά ζνα μεγάλο αρικμό κζςεων
εργαςίασ ςτθ χϊρα μασ, και θ αποτφπωςθ και αξιολόγθςι τουσ κα είναι ιδιαίτερα
χριςιμθ
Από τα ανωτζρω προκφπτει, ότι θ επιλογι τθσ ειδικότθτασ του προϊςταμζνθσ/ου
ξενοδοχειακϊν και επιςιτιςτικϊν τμθμάτων πλθροί από το ςφνολο όςων
κριτθρίων παρατίκενται ςτον Γενικό Μεκοδολογικό Οδθγό «Δράςεισ των
κοινωνικϊν εταίρων για τθν αναγνϊριςθ και πρόγνωςθ αναγκϊν δεξιοτιτων ςτο
πλαίςιο του Εκνικοφ Συςτιματοσ Διάγνωςθσ αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ»,
τουλάχιςτον τα εξισ :


Φπαρξθ ςθμαντικοφ αρικμοφ απαςχολουμζνων ςτθν ειδικότθτα ςτο
ςφνολο του εργατικοφ δυναμικοφ ι ςτα πλαίςια από τουσ κφριουσ τομείσ
τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.



Διαπιςτωμζνθ ανάγκθ αναβάκμιςθσ δεξιοτιτων των εργαηομζνων ι/και
ανζργων ςτθν ειδικότθτα αυτι.



Τεκμθρίωςθ, ότι πρόκειται για ειδικότθτα ‘κομβικισ’ ςθμαςίασ ι με
πολλαπλαςιαςτικζσ επιπτϊςεισ για τθν ανάπτυξθ ςθμαντικϊν
κλάδων/υποκλάδων οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα.



Ειδικότθτεσ με ςχετικά ςθμαντικό αρικμό απαςχολουμζνων, για τισ οποίεσ
δεν υφίςταται ςτον ελλθνικό χϊρο αξιόπιςτθ περιγραφι των γνϊςεων και
δεξιοτιτων, που προχποτίκενται για τθν άςκθςι τουσ.
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Κομβικισ ςθμαςίασ ειδικότθτεσ ςε κλάδουσ με ζντονεσ αναπτυξιακζσ
προοπτικζσ ι εξωςτρεφι προςανατολιςμό.
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3 Περιγραφι δεξιοτιτων
Στθν παροφςα ζρευνα πραγματοποιικθκε ανάλυςθ των δεξιοτιτων του υπό μελζτθ
αντικείμενου του προϊςταμζνθσ/ου ξενοδοχειακϊν και επιςιτιςτικϊν τμθμάτων.
Οι δεξιότθτεσ που αναλφκθκαν και χρθςιμοποιικθκαν ςτθν ζρευνα επιμερίηονται
ςε 3 βαςικζσ κατθγορίεσ:


Βαςικζσ δεξιότθτεσ



Επαγγελματικζσ Δεξιότθτεσ



Αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ

Βαςικζσ Δεξιότθτεσ
Οι βαςικζσ δεξιότθτεσ που αναηθτικθκαν κρίκθκε ςκόπιμο να ακολουκοφν τισ
κατευκφνςεισ τθσ ΕΕ, αλλά και επιτυχθμζνα παραδείγματα και πρακτικζσ που ζχουν
εφαρμοςτεί ςε άλλεσ, μεγάλθσ κλίμακασ ζρευνεσ. Οι βαςικζσ δεξιότθτεσ
επιλζχκθκαν να είναι ίδιεσ ςε όλα τα επαγγζλματα τα οποία κα μελετθκοφν. Για να
προκφψουν οι βαςικζσ δεξιότθτεσ χρθςιμοποιικθκαν οι βαςικζσ δεξιότθτεσ οι
οποίεσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί από τθν ΕΕ -οχτϊ βαςικζσ οικογζνειεσ που
περιγράφουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςτάςεισ-, με κυριότερεσ τισ
ζρευνεσ του CEDEFOP για τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ, τθν ζρευνα UKCES που αφορά
αντίςτοιχθ ζρευνα για το Θνωμζνο Βαςίλειο, αλλά και χαρακτθριςτικά από το ESCO,
το Ρανόραμα Δεξιοτιτων τθσ ΕΕ, το Αμερικανικό δίκτυο O’NET όπου
καταγράφονται οι γενικζσ δεξιότθτεσ ςε κάκε κατθγορία. Οι τελικζσ βαςικζσ
δεξιότθτεσ που επιλζχκθκαν για τθν υπό μελζτθ ειδικότθτα είναι οι εξθσ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Καλι γνϊςθ και χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ
Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν
Αρικμθτικι ικανότθτα
Βαςικζσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ
Εξειδικευμζνεσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ
Ικανότθτα για μάκθςθ νζων πραγμάτων
Ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα
Επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ
Επίλυςθ προβλθμάτων
Δθμιουργικότθτα
Εργαςία ςε ομάδα
Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ
Επιχειρθματικό πνεφμα
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Οργανωτικζσ ικανότθτεσ

Επαγγελματικζσ Δεξιότθτεσ
Θ αναηιτθςθ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ, κακϊσ εφόςον
ζχει καλυφκεί το αναγκαίο ςτάδιο τθσ κάλυψθσ των βαςικϊν δεξιοτιτων, τότε τα
περικϊρια ανάπτυξθσ και καινοτομίασ ςε κάκε επάγγελμα μποροφν να διαφανοφν
από τισ ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ. Θ ςωςτι εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων
που ςχετίηονται άμεςα με το επαγγελματικό περίγραμμα μπορεί να προςφζρει το
ικανό πλαίςιο ανάπτυξθσ του επαγγζλματοσ, τθσ επιχείρθςθσ και τθσ οικονομίασ
ευρφτερα. Λόγω τθσ μθ τυποποίθςθσ των δεξιοτιτων ςε όλα τα επαγγζλματα, θ
κάλυψθ του ςταδίου αυτοφ απαιτεί από τον βαςικό ερευνθτι, τθν
ςυγκεκριμενοποίθςθ τθσ λίςτασ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων με βάςθ τισ
απαιτιςεισ του κάκε επαγγζλματοσ. Οι επαγγελμαηικέρ γνώζειρ και δεξιόηηηερ είναι
αςηέρ πος αποκηούν ή αναπηύζζοςν οι ενήλικερ μέζα από ηην άζκηζη ηος
επαγγέλμαηόρ ηοςρ, ηην εθελονηική επγαζία, ηην ππακηική άζκηζη κλπ. Ππόκειηαι
για εκείνερ ηιρ γνώζειρ ή δεξιόηηηερ πος ζςνδέονηαι άμεζα με ηην άζκηζη ηος
επαγγέλμαηορ ηος αηόμος και μποπούν να αθοπούν ζηη σπήζη ζςγκεκπιμένων
μησανημάηων ή μησανών, ζηην εθαπμογή ζςγκεκπιμένων πληποθοπιακών
ζςζηημάηων, ζηην άζκηζη ζςγκεκπιμένων δπαζηηπιοηήηων πος απαιηούν ζσεηική
καηάπηιζη ή εμπειπία κλπ. Ο βαςικόσ εμπειρογνϊμονασ και υπεφκυνοσ ςτθν ομάδα
εργαςίασ ςυνζλλεξε πλθροφορίεσ, αξιοποίθςε τθν επιςτθμονικι και επαγγελματικι
του εμπειρία για τισ αναγκαίεσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ , και κατόπιν ανάλυςθσ
προζκυψαν οι προτεινόμενεσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ για παραπζρα
διαβοφλευςθ ςτθν Ομάδα Εςτίαςθσ.
Ο κατάλογοσ των προτεινόμενων επαγγελματικϊν δεξιοτιτων μαηί με τισ 14 βαςικζσ
δεξιότθτεσ που αναφζρκθκαν, παρατίκεται ςτο τζλοσ του παρόντοσ κεφαλαίου.

Νζεσ αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ
Ο πολυςχιδισ χαρακτιρασ του τουριςμοφ, θ άμεςθ εξάρτθςι του από τοπικζσ και
διεκνείσ οικονομικζσ, κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ ςυγκυρίεσ ςε ςυνδυαςμό με
τισ ραγδαίεσ εξελίξεισ ςτισ καταναλωτικζσ τάςεισ και τον ζντονο ανταγωνιςμό
άλλων χωρϊν τθσ Μεςογείου και πζραν αυτισ, οδθγοφν αναπόφευκτα ςε
μεταβολζσ ςτο υπό μελζτθ επάγγελμα. . Ζτςι, προςκετικά ςτισ δεξιότθτεσ οι οποίεσ
αναφζρονται ανωτζρω, εξετάςτθκαν κατά τθ διάρκεια των ομάδων εςτίαςθσ, νζεσ
δεξιότθτεσ οι οποίεσ εκτιμάται ότι είναι αναγκαίεσ για τθν ομαλι λειτουργία του
επαγγζλματοσ το προςεχζσ διάςτθμα
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Συμπεραςματικά, οι νζεσ αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ που προζκυψαν από τθν ζρευνα
και αφοροφν ςτο υπό μελζτθ, προςτζκθκαν και αυτζσ ςτον ςυνολικό πίνακα των
προτακζντων δεξιοτιτων, που ακολουκεί:

Ποιοτικι ζρευνα αποτφπωςθσ και αξιολόγθςθσ δεξιοτιτων ςτθν επαγγελματικι
δραςτθριότθτα: Προϊςτάμενοσ (-θ) Ξενοδοχειακϊν και Επιςιτιςτικϊν τμθμάτων

α/α

Κατθγορία Δεξιοτιτων

Σπουδαιότθτα
α) (ΜΕΓΑΛΘ)
β) (ΜΕΣΑΙΑ)
γ) (ΧΑΜΘΛΘ

Ζλλειψθ
α) ΕΡΑΚΕΙΑ
β) ΜΙΚΘ
ΕΛΛΕΙΨΘ
γ) ΜΕΓΑΛΘ
ΕΛΛΕΙΨΘ

Ραράγοντασ ‘Ζλλειψθσ
Α-ΣΤ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1

Α. Γενικζσ Δεξιότθτεσ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Καλι γνϊςθ και χριςθ
τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ
Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν
Αρικμθτικι ικανότθτα
Βαςικζσ ψθφιακζσ
ικανότθτεσ
Εξειδικευμζνεσ ψθφιακζσ
ικανότθτεσ
Ικανότθτα για μάκθςθ
νζων πραγμάτων
Ευελιξία και
προςαρμοςτικότθτα
Επικοινωνιακζσ
ικανότθτεσ
Επίλυςθ προβλθμάτων
Δθμιουργικότθτα
Εργαςία ςε ομάδα
Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ
Επιχειρθματικό πνεφμα
Οργανωτικζσ Ικανότθτεσ

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΖΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Β. Επαγγελματικζσ
Δεξιότθτεσ

1

2

3

Γενικζσ γνϊςεισ
λειτουργίασ των τμθμάτων
ξενοδοχείου και
επιςιτιςτικϊν μονάδων
Βαςικζσ γνϊςεισ
οργάνωςθσ και
λειτουργίασ ξενοδοχείων
Διαχείριςθ του εαυτοφ του
(τθσ): ςυςτθματικι,
χρονικι, λειτουργικι. Ρ.χ.
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α/α

4

5

6

7

8

9

10
11

Κατθγορία Δεξιοτιτων

Σπουδαιότθτα
α) (ΜΕΓΑΛΘ)
β) (ΜΕΣΑΙΑ)
γ) (ΧΑΜΘΛΘ

Ζλλειψθ
α) ΕΡΑΚΕΙΑ
β) ΜΙΚΘ
ΕΛΛΕΙΨΘ
γ) ΜΕΓΑΛΘ
ΕΛΛΕΙΨΘ

Ραράγοντασ ‘Ζλλειψθσ
Α-ΣΤ

επιλογι βζλτιςτων λφςεων
τθ δεδομζνθ ςτιγμι
Ικανότθτα διαχείριςθσ
ςυνεργατϊν και πελατϊν,
και διοίκθςθ υφιςταμζνων
+ διαχείριςθ παραπόνων +
ενκάρρυνςθ ςυνεργατϊν
(motivation)
Ικανότθτα πρόβλεψθσ και
πρόλθψθσ καταςτάςεων
(proactive), και ενεργόσ
αναηιτθςθ τρόπων
εξυπθρζτθςθσ πελατϊν
Ικανότθτα λιψθσ
αποφάςεων και επίλυςθσ
προβλθμάτων, κακϊσ και
αντιμετϊπιςθ κρίςεων
Γνϊςθ κεςμικϊν κανόνων
και εφαρμογι τουσ ςτθν
υγιεινι και αςφάλεια
ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ,
κακϊσ και ςυςτθμάτων
ποιότθτασ (HACCP),
πρϊτεσ βοικειεσ
Δεξιότθτα ελζγχου των
δραςτθριοτιτων ενόσ
τμιματοσ
Δεξιότθτεσ κανόνων καλισ
ςυμπεριφοράσ,
ενδυμαςίασ και εμφάνιςθσ
Ανάπηςξη δεξιοηήηων
εσεμύθειαρ και
παπαηηπηηικόηηηαρ
Λιψθ, ςφνταξθ και
αποςτολι παραγγελιϊν
και μθνυμάτων (κϊδικεσ
εςωτερικισ επικοινωνίασ)
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α/α

2

3

Κατθγορία Δεξιοτιτων

Σπουδαιότθτα
α) (ΜΕΓΑΛΘ)
β) (ΜΕΣΑΙΑ)
γ) (ΧΑΜΘΛΘ

Ζλλειψθ
α) ΕΡΑΚΕΙΑ
β) ΜΙΚΘ
ΕΛΛΕΙΨΘ
γ) ΜΕΓΑΛΘ
ΕΛΛΕΙΨΘ

Ραράγοντασ ‘Ζλλειψθσ
Α-ΣΤ

e-commerce και τισ
εφαρμογζσ του
Βαςικζσ γνϊςεισ
επιχειρθματικισ ςκζψθσ
(yield management,
ςτόχευςθ ςε οικονομικά
αποτελζςματα)
Βαςικζσ γνϊςεισ του
ςυςτιματοσ uniform
system of accounts for
hotels
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4. Αναγκαιότθτα φπαρξθσ μθχανιςμοφ πρόβλεψθσ δεξιοτιτων
για τθν υπό εξζταςθ ειδικότθτα
Θ παρακολοφκθςθ των αλλαγϊν ςτθν οικονομία και τθν αγορά εργαςίασ ζχει
αναδείξει τθν ανάγκθ δθμιουργίασ μθχανιςμϊν οι οποίοι μποροφν να
παρακολουκοφν τισ ευρφτερεσ αλλαγζσ, προβλζποντασ τισ ανάγκεσ ςε γνϊςεισ,
δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με βάςθ τισ ευρφτερεσ
εξελίξεισ. Θ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ προχποκζτει από τθ μία πλευρά τθ
βελτίωςθ των δεξιοτιτων των εργαηομζνων, αλλά και ωσ ζνα βακμό, τθν πρόβλεψθ
των νζων δεξιοτιτων και επαγγελμάτων που κα απαιτοφνται ςτο εγγφσ μζλλον από
τθν αγορά εργαςίασ.
Σε αρκετζσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ζχουν δθμιουργθκεί μθχανιςμοί
παρακολοφκθςθσ των αλλαγϊν ςτθν αγορά εργαςίασ. Στόχοσ είναι θ πλθροφόρθςθ
για τισ ανάγκεσ αυτζσ και ο αποτελεςματικότεροσ προγραμματιςμόσ των αναγκαίων
δράςεων (προγράμματα κατάρτιςθσ, επανεκπαίδευςθσ κ.ά.), για τθν κάλυψθ αυτϊν
των αναγκϊν.
Θ ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ των επερχόμενων αλλαγϊν ενιςχφει τισ πρωτοβουλίεσ του
δθμοςίου και του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν υιοκζτθςθ δράςεων που κα επιτρζψουν τθν
αποτελεςματικότερθ προςαρμογι των νζων αναγκϊν ςτισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ
του ανκρϊπινου δυναμικοφ αλλά και τθσ οικονομίασ ευρφτερα, και ςυμβάλει
ειδικότερα
Επίπεδο πολιτείασ:


Στον αναςχεδιαςμό τθσ γενικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ.



Ρροςζλκυςθ περιςςότερων ςτθν αγοράσ εργαςίασ (ειδικότερα των νζων)



Ειςροι μεταναςτϊν (όχι μακροχρόνια λφςθ για τθν κάλυψθ ελλείψεων)



Στθ ςυνεχι επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ.



Ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ μεταξφ γεωγραφικϊν περιοχϊν με κίνθτρα για
εργαηόμενουσ, φοιτθτζσ κ.ά., για τθν εξομάλυνςθ των γεωγραφικϊν
ανιςορροπιϊν ςτθ ηιτθςθ και προςφορά εργαςίασ



Ρλθροφόρθςθ ςχετικά με κζςεισ εργαςίασ και απαιτοφμενων δεξιοτιτων:
επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ, τακτικι ενθμζρωςθ κζςεων εργαςίασ.
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Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ των φορζων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με τθν
αγορά εργαςίασ (πρακτικι άςκθςθ, επιςκζψεισ ςε επιχειριςεισ για
ςυμμετζχοντεσ ςτθν εκπαίδευςθ, βελτίωςθ τθσ εικόνασ).

Επίπεδο επιχειριςεων:


Διαμόρφωςθ των κατάλλθλων προγραμμάτων ενδοεπιχειρθςιακισ
κατάρτιςθσ



Βελτίωςθ τθσ εικόνασ του τομζα (κοινι δράςθ των εταιριϊν).



Διευκόλυνςθ τθσ εςωτερικισ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων.



Ρραγματοποίθςθ επενδφςεων, οι οποίεσ κα είναι περιςςότερο εςτιαςμζνεσ
ςτο ανκρϊπινο δυναμικό.



Απαςχόλθςθ εργαηομζνων από άλλουσ τομείσ αλλά και από το εξωτερικό
(ειςροι ανκρϊπινου δυναμικοφ)



Απαςχόλθςθ νζων που προζρχονται από το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, με ι
χωρίσ κατάλλθλθ κατάρτιςθ(πρϊτθ πρόςλθψθ ςε εργαςία) ι απαςχόλθςθ
ανζργων, με ι χωρίσ κατάλλθλθ κατάρτιςθ.

Σε όλα τα παραπάνω απαραίτθτο βιμα αποτελεςματικισ υλοποίθςισ τουσ αποτελεί
θ αναγνϊριςθ των ελλείψεων ςτθν αγορά εργαςίασ, μζςω των μθχανιςμϊν
εντοπιςμοφ και πρόγνωςθσ των αναγκϊν. Με τον τρόπο αυτό χαρτογραφείται θ
αγορά εργαςίασ, εντοπίηονται οι ελλείψεισ (ποςοτικζσ, ποιοτικζσ, γεωγραφικζσ) και
εφαρμόηονται οι κατάλλθλεσ πολιτικζσ. Επιπλζον, θ μόνιμθ δθμιουργία
μθχανιςμϊν πρόγνωςθσ και αναγνϊριςθσ των αναγκϊν μπορεί να λειτουργιςει
ωσ αυτόματοσ ςτακεροποιθτισ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ αναμζνεται να ςυνειςφζρουν ςτθν
καλφτερθ πλθροφόρθςθ όλων των εμπλεκόμενων φορζων, ζτςι ϊςτε να είναι
δυνατι όχι απλϊσ θ παρακολοφκθςθ των εξελίξεων ad-hoc, αλλά και θ ςυνεχισ
πρόβλεψθ ςτισ νζεσ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ.
Θ διεξαγωγι ζρευνασ ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου κα ανατροφοδοτιςει το
μθχανιςμό με πικανζσ αλλαγζσ, τροποποιιςεισ, διορκϊςεισ που κα προκφψουν από
τα αποτελζςματά τθσ, ϊςτε ο μθχανιςμόσ να βελτιϊνεται.
Με ποιουσ τρόπουσ όμωσ μπορεί να γίνει θ πρόβλεψθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ
εργαςίασ ;
Οι μθχανιςμοί ζγκαιρθσ πρόγνωςθσ των αναγκϊν ςε γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και
ικανότθτεσ, ποικίλουν ανάλογα με τα διακζςιμα εργαλεία και τισ ανάγκεσ,
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αντανακλϊντασ το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιςτικό υπόβακρο κάκε χϊρασ. Οι
μθχανιςμοί αυτοί μποροφν να διαχωριςτοφν με βάςθ δφο κριτιρια:


Τον βακμό που οι δυνάμεισ τθσ αγοράσ και θ πολιτεία ςυμμετζχουν ςε
αυτοφσ τουσ μθχανιςμοφσ.



Τον τρόπο και τθ μεκοδολογία προςζγγιςθσ των αναγκϊν.

Με βάςθ τον τρόπο και τθ μζκοδο προςζγγιςθσ των αναγκϊν ςε γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ οι ςυχνότερα χρθςιμοποιοφμενεσ προςεγγίςεισ είναι δυνατό να
ομαδοποιθκοφν ωσ ακολοφκωσ:


Ροςοτικά υποδείγματα – μοντζλα: Καταλιγουν ςε προβλζψεισ που
βαςίηονται ςτθ χριςθ ποςοτικϊν υποδειγμάτων –μοντζλων.



Τομεακζσ μελζτεσ (π.χ. SectoralSkills)



Ροιοτικζσ μζκοδοι: Ομάδεσ εςτίαςθσ – focusgroups και χριςθ των
αποτελεςμάτων από ομάδεσ εμπειρογνωμόνων.



Ζρευνεσ Εργοδοτϊν: Οργανωμζνεσ ποςοτικζσ ζρευνεσ με χριςθ
ερωτθματολογίου προσ εργοδότεσ.

Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιοφνται ςφνκετεσ μζκοδοι απεικόνιςθσ
των αναγκϊν ςε επαγγζλματα και δεξιότθτεσ, οι οποίεσ ςυνδυάηουν επιμζρουσ
προςεγγίςεισ και μεκοδολογικά εργαλεία
Στθν παροφςα ζρευνα επιλζγεται θ χριςθ των ποιοτικϊν ερευνϊν.
Θ διερεφνθςθ των αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ μπορεί να προςεγγιςτεί με τρεισ βαςικζσ
μεκόδουσ:


Ανάλυςθ επιμζρουσ επαγγελμάτων



Κενζσ κζςεισ



Ρρογράμματα εκπαίδευςθσ – κατάρτιςθσ

Από τισ μεκόδουσ αυτζσ επελζγθ να διερευνθκεί θ επαγγελματικι ειδικότθτα του
Ρροϊςταμζνου Ξενοδοχειακϊν / Επιςιτιςτικϊν Τμθμάτων, ςτον Τουριςμό.
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5. Σφγχρονθ ςχετικι βιβλιογραφία για τθν ειδικότθτα που
εξετάηεται
5.1 Επαγγελματικά περιγράμματα ΕΟΠΠΕΠ
Βαςικι πθγι ςτθν παροφςα ζρευνα ιταν τα επαγγελματικά περιγράμματα ΕΟΡΡΕΡ,
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του ΕΟΡΡΕΡ «Λίζηα Επαγγελμαηικών
Πεπιγπαμμάηων». (ιςτοςελίδα επαγγελματικϊν περιγραμμάτων:
http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-programcertification/workings/list-ep ).
Στθν ιςτοςελίδα αυτι υπάρχουν δφο επαγγελματικά περιγράμματα για δφο
ειδικότθτεσ που βρίςκονται πολφ κοντά ςτο διερευνϊμενο προφίλ (οροφοκόμοσ,
και F&B Manager).

5.2 Περιγραφι επαγγελμάτων ςτο αμερικανικό Ο*ΝΕΤ
Στθν ιςτοςελιδα https://www.onetonline.org/ μπορεί να αναηθτιςει κανείσ τισ
δεξιότθτεσ ουςιαςτικά των εργαηομζνων ςε όλα τα τμιματα ξενοδοχείων και
επιςιτιςτικϊν μονάδων.
Το Ο*ΝΕΤ είναι θ πλθρζςτερθ βάςθ δεδομζνων, και πάντα ενθμερωμζνθ με τισ
τελευταίεσ εξελίξεισ των επαγγελμάτων. Το μοναδικό τθσ μειονζκτθμα είναι, ότι
αντιπροςωπεφει τα επαγγζλματα και το περιεχόμενο που αυτά ζχουν ςτισ ΘΡΑ, και
όχι ςτθν Ευρϊπθ.

5.3 Περιγραφι επαγγελμάτων ςτο γερμανικό ΒΙΒΒ
Το γερμανικό Bundesinstitut fuer Berufsbildung – BIBB (Ομοςπονδιακό Ινςτιτοφτο
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ ) παρζχει μζςω μεγάλθσ βάςθσ δεδομζνων πρόςβαςθ
ςτισ περιγραφζσ πολλϊν επαγγελμάτων, μεταξφ αυτϊν και των τουριςτικϊν.
Από αυτι τθ βάςθ δεδομζνων αντλικθκαν πλθροφορίεσ για τθν παροφςα ζρευνα.
Θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ είναι : https://www.bibb.de/berufe

5.4 Άλλεσ πθγζσ που χρθςιμοποιικθκαν
US BLS education and training requirements categories 1996-2012 (the US);
Ζρευνα του ΕΟΡΡΕΡ «Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείσ ςτθν Ελλάδα και νζεσ
απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ», ΕΟΡΡΕΡ, 2014,
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6. Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ
Ωσ προσ τθ μεκοδολογία τθσ παροφςασ ποιοτικισ ζρευνασ, τα βαςικά ηθτιματα
είναι, πϊσ επελζγθ ποια μεκοδολογία, και με ποιο ςυγκεκριμζνο τρόπο αυτι ςτθ
ςυνζχεια υλοποιικθκε.

Επιλογι μεκοδολογίασ
Θ παροφςα μελζτθ ζχει ωσ ςτόχο τθν ςε βάκοσ διεπεύνηζη δεξιοηήηων ζηο θεμαηικό
ανηικείμενο ηος(τθσ) προϊςταμζνθσ/ου ξενοδοχειακϊν και επιςιτιςτικϊν τμθμάτων.
Για ηην επίηεςξη ηος ζηόσος αςηού επιλέσθηκε η ποιοηική μέθοδορ και έπεςνα
κακϊσ θ παροφςα ζρευνα απαιτεί προςζγγιςθ ςε βάκοσ, με ςτόχο τθν ανάλυςθ κι
ερμθνεία ποιοτικϊν ςτοιχείων, αφοφ πρϊτα ςυλλζξουμε, κατθγοριοποιιςουμε και
αξιολογιςουμε τα δεδομζνα. Ουςιαςτικά επιλζχκθκε θ ποιοτικι ζρευνα μιασ και
μασ ενδιαφζρει να κάνουμε βακφτερθ ανάλυςθ και ερμθνεία καταςτάςεων,
γεγονότων, ςυμπεριφορϊν ι εμπειριϊν για το υπό μελζτθ αντικείμενο
Στθν περίπτωςθ που κζλουμε να μελετιςουμε ζνα φαινόμενο που διαρκϊσ αλλάηει
και εξελίςςεται και το οποίο οι εμπλεκόμενοι φορείσ ςυνικωσ το αντιλαμβάνονται
διαφορετικά, όπωσ ακριβϊσ δθλαδι ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ των δεξιοτιτων και
τθσ διάγνωςθσ των αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ, είμαςτε υποχρεωμζνοι να
προςπακιςουμε να διαςφαλίςουμε το αποτζλεςμα και τα ευριματα τθσ ζρευνασ
μασ και ο τρόποσ για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ είναι θ τριγωνοποίθςθ, ι πιο
απλά ο ςυνδυαςμόσ διαφορετικϊν μεκόδων ςυλλογισ δεδομζνων.
Ο τριγωνιςμόσ προτάκθκε ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ αρχικά µε ςκοπό τθν αφξθςθ
τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ εγκυρότθτασ των ερευνθτικϊν ευρθμάτων. O Denzin
ειςθγικθκε τον «μεκοδολογικό τριγωνιςμό» ωσ ςτρατθγικι που ελαχιςτοποιεί τουσ
κινδφνουσ, οι οποίοι απειλοφν τθν εςωτερικι και τθν εξωτερικι εγκυρότθτα μιασ
ζρευνασ. Με άλλα λόγια είναι ι χριςθ πάνω από μίασ ερευνθτικισ τεχνικισ ςτθ
μελζτθ του ίδιου ερευνθτικοφ πεδίου όπου θ κάκε μία χρθςιμοποιείται για να
επαλθκεφςει τα αποτελζςματα τθσ άλλθσ.
Καταρχιν, το ερευνθτικό ερϊτθμα πρζπει να είναι ξεκάκαρα διατυπωμζνο και οι
μζκοδοι που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι κατάλλθλοι και ςχετικοί με το
ερευνθτικό ερϊτθμα.
Θ δεφτερθ αρχι που χρειάηεται να λαμβάνεται υπόψθ είναι ότι οι δφο μζκοδοι
χρειάηεται να αλλθλοςυμπλθρϊνονται ωσ προσ τα δυνατά τουσ ςθμεία και τισ
αδυναμίεσ τουσ (Denzin, 1970).
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Για τθν παροφςα ποιοτικι ζρευνα τϊρα, θ πρϊτθ μζκοδοσ που κα χρθςιμοποιθκεί
είναι θ μζκοδοσ των θμιδομθμζνων ςυνεντεφξεων ςε βάκοσ.
Στόχοσ των εν λόγω ςυνεντεφξεων είναι να επαλθκευκοφν τα ευριματα τθσ
βιβλιογραφικισ ζρευνασ, να αναδειχκοφνε νζα ηθτιματα και τάςεισ ςτο υπό ζρευνα
αντικείμενο κακϊσ και να καταρτιςτεί θ ατηζντα των επερχόμενων ομαδικϊν
ςυνεντεφξεων, οι οποίεσ είναι θ δεφτερθ μζκοδοσ ςυλλογισ ποιοτικϊν δεδομζνων
που κα χρθςιμοποιθκεί. Από τισ εν λόγω ςυνεντεφξεισ, ςε ςυνάρτθςθ πάντα και με
τθν βιβλιογραφικι ζρευνα που κα ζχει προθγθκεί, κα καταρτιςτεί και θ λίςτα των
δεξιοτιτων, οι οποίεσ κα τεκοφν προσ ςυηιτθςθ, αξιολόγθςθ και ζρευνα ςτθν
ομαδικι ςυηιτθςθ (ι ςυηθτιςεισ) που κα ακολουκιςουν.
Για τισ ομαδικζσ ςυνεντεφξεισ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τόςο θ Τεχνικι των
Δελφϊν (Delphi technique) όςο και οι ομάδεσ εςτίαςθσ (Focus groups). Οι δφο
τεχνικζσ ζχουν παρόμοια χαρακτθριςτικά και ωσ κοινό γνϊριςμα το γεγονόσ ότι για
να ολοκλθρωκοφν απαιτείται ςυναίνεςθ από τα άτομα που λαμβάνουν μζροσ. Στθν
περίπτωςθ τθσ Delphi θ ςυναίνεςθ επιτυγχάνεται μζςα από αλλεπάλλθλεσ
ςυνεδρίεσ και τθ ςυμπλιρωςθ διαδοχικϊν ερωτθματολογίων ενϊ ςτθν περίπτωςθ
των focus groups θ ςυναίνεςθ επιτυγχάνεται μζςα από λίςτεσ οι οποίεσ διαρκϊσ
μικραίνουν ζωσ ότου θ ομάδα καταλιξει ςε μια κοινϊσ αποδεκτι λίςτα. Για το λόγο
αυτό τα focus groups μπορεί οριςμζνεσ φορζσ να είναι λιγότερο χρονοβόρα κακϊσ
δεν είναι παράδοξο θ ςυναίνεςθ να επιτευχκεί ακόμα και ςτθν πρϊτθ ςυνεδρία,
εάν θ λίςτα που ζχει καταρτιςκεί από τον ςυντονιςτι είναι τόςο καλά δομθμζνθ, ςε
ςυνάρτθςθ πάντα με τθ βιβλιογραφικι μελζτθ που ζχει προθγθκεί αλλά και τα
αποτελζςματα των θμίδομθμζνων ςυνεντεφξεων, που τα μζλθ του focus group να
μθν αργιςουν κακόλου να φτάςουν ςε ςυμφωνία γφρω από το τελικό αποτζλεςμα.
Συνεπϊσ θ χριςθ των ομαδικϊν ςυνεντεφξεων δε μπορεί να προβλεφκεί
αρικμθτικά αλλά εξαρτάται πάντοτε από τθ ςυνάρτθςθ του ερευνθτι/ ςυντονιςτι
και τθσ ομάδασ ςτόχου.
Από τα χαρακτθριςτικά των δφο μεκόδων προκφπτει για τθν περίπτωςι μασ ότι θ
τεχνικι των ομάδων εςτίαςθσ, αφενόσ για λόγουσ χρονικισ ςτενότθτασ, και επειδι
ςτο αντικείμενο τθσ ζρευνάσ μασ δεν προκφπτουν ςυχνά διιςτάμενεσ απόψεισ,
επιλζξαμε να ακολουκιςουμε τθν τεχνικι ομάδασ εςτίαςθσ.

Υλοποίθςθ τθσ μεκοδολογίασ
Για τθ ςυγκζντρωςθ και αξιολόγθςθ των απαιτοφμενων ςτοιχείων, και
ακολουκϊντασ τθν προςζγγιςθ του ςυνδυαςμοφ διαφορετικϊν μεκόδων ςυλλογισ
δεδομζνων (τριγωνοποίθςθ), αξιοποιικθκαν τρία διαφορετικά μεκοδολογικά
εργαλεία:
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Α) Επιςκόπθςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ με ζμφαςθ ςτθν τελευταία πενταετία,
επικεντρωμζνθ ςε:
• Ζρευνεσ και μελζτεσ που ζχουν ςαν ςτόχο τθν αποτφπωςθ αναγκϊν ςε
δεξιότθτεσ όςον αφορά το υπό διερεφνθςθ επαγγελματικό προφίλ.
• Ιςτοςελίδεσ ι δθμοςιεφςεισ ζγκυρων πθγϊν (ελλθνικϊν και διεκνϊν) που
περιγράφουν γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ που ςχετίηονται με τουσ
προϊςταμζνουσ ξενοδοχειακϊν και επιςιτιςτικϊν τμθμάτων.
Β) Διεξαγωγι θμιδομθμζνων ςυνεντεφξεων ςε βάκοσ
Στόχοσ των εν λόγω ςυνεντεφξεων είναι να επαλθκευκοφν τα ευριματα τθσ
βιβλιογραφικισ ζρευνασ, να αναδειχκοφνε νζα ηθτιματα και τάςεισ ςτο υπό ζρευνα
αντικείμενο κακϊσ και να καταρτιςτεί θ ατηζντα των ςυνεντεφξεων τθσ Ομάδασ
Εςτίαςθσ (Focus Group), . Από τισ εν λόγω ςυνεντεφξεισ, ςε ςυνάρτθςθ πάντα και με
τθν βιβλιογραφικι ζρευνα που ζχει προθγθκεί, καταρτίςτθκε θ λίςτα των
δεξιοτιτων, οι οποίεσ και τζκθκαν προσ ςυηιτθςθ, αξιολόγθςθ και ζρευνα ςτθν
ομαδικι ςυηιτθςθ ςτο Focus Group που ακολοφκθςε.
Ο ςυντονιςτισ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ πραγματοποίθςε δφο ςυνεντεφξεισ, με τουσ
εμπειρογνϊμονεσ κκ Μιχάλθ Νιότθ και Τάκθ Χρονόπουλο, οι οποίεσ και
αποδείχτθκαν επαρκείσ για τθν οριςτικοποίθςθ τθσ λίςτασ με τισ επαγγελματικζσ
δεξιότθτεσ, που ςτθ ςυνζχεια επρόκειτο να παρουςιαςτεί ςτθ ςυνάντθςθ τθσ
ομάδασ εςτίαςθσ.
Στισ ςυνεντεφξεισ αυτζσ, τζκθκαν ςτουσ ερωτϊμενουσ οι εξισ ερωτιςεισ από οδθγό
ςυνζντευξθσ:
1. Ροιεσ δεξιότθτεσ απαιτοφνται για τθν ειδικότθτα Ρροϊςτάμενοσ (-θ)
Ξενοδοχειακϊν και Επιςιτιςτικϊν Τμθμάτων ;
2. Ροιεσ από τισ δεξιότθτεσ, τισ οποίεσ αναφζρατε, κεωρείτε ότι είναι οι πιο
ςθμαντικζσ για τθν ειδικότθτα Ρροϊςτάμενοσ (-θ) Ξενοδοχειακϊν και
Επιςιτιςτικϊν Τμθμάτων ;
3. Θεωρείτε ότι το εργατικό δυναμικό τθσ ςυγκεκριμζνθσ ειδικότθτασ διακζτει
επαρκϊσ τισ δεξιότθτεσ που μόλισ αναφζρατε; Αν όχι, για ποιό λόγο;
4. Ροιεσ δεξιότθτεσ ζχουν προκφψει ωσ ςθμαντικότερεσ για τθν ειδικότθτα
Ρροϊςτάμενοσ (-θ) Ξενοδοχειακϊν και Επιςιτιςτικϊν Τμθμάτων τα τελευταία
1-2 χρόνια;
5. Υπάρχουν κάποιεσ δεξιότθτεσ οι οποίεσ φαίνονται να αναδφονται ωσ
ςθμαντικζσ για τθν ειδικότθτα Ρροϊςτάμενοσ (-θ) Ξενοδοχειακϊν και
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Επιςιτιςτικϊν Τμθμάτων;; Ροιεσ είναι αυτζσ; Ρου πιςτεφετε ότι οφείλεται θ
ανάδυςι τουσ;
6. Αν ςυγκρίνατε διαχρονικά τθ ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα, τι ιταν ςθμαντικό
παλαιότερα και τι ςιμερα από πλευράσ δεξιοτιτων/ικανοτιτων/γνϊςεων;
7. Ροιοι είναι οι παράγοντεσ (εντόσ και εκτόσ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ) που
επθρεάηουν τθν εξζλιξθ τθσ ειδικότθτασ Ρροϊςτάμενοσ (-θ) Ξενοδοχειακϊν και
Επιςιτιςτικϊν Τμθμάτων ;
8. Κατατάξτε τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν ειδικότθτα
Ρροϊςτάμενοσ (-θ) Ξενοδοχειακϊν και Επιςιτιςτικϊν Τμθμάτων, από τθν πρϊτθ
ζωσ τθν τελευταία ;
Πταν από τθ ςυνζντευξθ προζκυπταν διαφορετικζσ επιλογζσ ςε ςχζςθ με τθ λίςτα
που είχε προκφψει από τθν διερεφνθςθ τθσ βιβλιογραφίασ, ο ερωτϊν άνοιγε τθ
ςυηιτθςθ ςε μεγαλφτερο βάκοσ, με ςτόχο τθν επίτευξθ μιασ καταρχιν κοινισ κζςθσ
ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο.
Οι ςυνεντεφξεισ πραγματοποιικθκαν ςτα γραφεία του ΙΝΣΕΤΕ από τον ςυντονιςτι
τθσ ζρευνασ Μιχαιλ Βαςταρδι. Ο κφριοσ Βαςταρδισ υπιρξε για πολλά χρόνια
γενικόσ διευκυντισ και διευκυντισ μεγάλων ξενοδοχείων ςτθν Ελλάδα και ςτο
εξωτερικό, διδάςκει ςτο Ρανεπιςτιμιο Ρειραιά και είναι διευκφνων ςφμβουλοσ τθσ
HOSPITALITY Xperts.

Διεξαγωγι ομαδικισ ςυνζντευξθσ με επιςτιμονεσ, ςτελζχθ και επιχειρθματίεσ
που δραςτθριοποιοφνται ςτο αντικείμενο και ςτον κλάδο με τθ μορφι Ομάδων
Εςτίαςθσ (focusgroups)

Για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ ςυςτάκθκε Ομάδα Εςτίαςθσ, με τα εξισ μζλθ¨
▪ Λία Ηαμπζτογλου, Διευκφντρια εκπαίδευςθσ του ΙΝΣΕΤΕ
▪ Ηωι Χριςτοποφλου, Ρροϊςταμζνθ ορόφων, Ξενοδοχείο ΘΛΕΚΤΑ
▪ Μιλτιάδθσ Κολιαδιμασ, F & B Manager, Grecotel
▪ Γιϊργοσ Λοφκασ, Διευκυντισ εκπαίδευςθσ + εκπαιδευτισ
▪ Αργφρθσ Νταουλιάρθσ, Director of operations, Ξενοδοχείο AMALIA
▪ Στάκθσ Τςαμπάηθσ, Air Hotel
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▪ Δθμιτρθσ Λαλοφμθσ, εμπειρογνϊμονασ κατάρτιςθσ + εκπαιδευτισ
Συντονιςτισ τθσ Ομάδασ Εςτίαςθσ: Μιχαιλ Βαςταρδισ.
Πλα τα μζλθ τθσ Ομάδασ Εςτίαςθσ ζχουν μακροχρόνια επαγγελματικι εμπειρία ςε
ξενοδοχειακζσ ι άλλεσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ ι επιςιτιςτικζσ μονάδεσ. Στθν
Ομάδα ςυμμετζχουν εργαηόμενοι, εργοδότεσ, εκπρόςωποι και επαγγελματίεσ τθσ
εκπαίδευςθσ, εκπρόςωποι κοινωνικϊν εταίρων του τουριςτικοφ τομζα, και
εμπειρογνϊμονεσ ςε κζματα τουριςμοφ.
Στισ 23 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιικθκε ςε χϊρο του ΙΝΣΕΤΕ ςυνάντθςθ των
μελϊν τθσ Ομάδασ Εςτίαςθσ τθσ ειδικότθτασ Ρροϊςτάμενοσ (-θ) Ξενοδοχειακϊν και
Επιςιτιςτικϊν Τμθμάτων .
Στθ ςυνάντθςθ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ χρθςιμοποιικθκε και θ τεχνικι τθσ
τθλεδιάςκεψθσ (μζςω τεχνικισ skype), διότι δφο μζλθ τθσ Ομάδασ Εςτίαςθσ δεν
μποροφςαν να ζχουν φυςικι παρουςία (εκτόσ Ελλάδασ και εκτόσ Ακθνϊν).
Θ ςυνάντθςθ διάρκεςε πάνω από δφο ϊρεσ, και ςτο πρϊτο μζροσ τθσ ςυηθτικθκαν
μία προσ μία οι δεξιότθτεσ που παρουςίαςε ο ςυντονιςτισ ωσ μία πρϊτθ πρόταςθ
καταλόγου δεξιοτιτων, με ςτόχο τθν οριςτικοποίθςθ του καταλόγου προςκζτοντασ,
αφαιρϊντασ, και αναδιατυπϊνοντασ τισ αναφερκείςεσ επιλογζσ. Θ ςχετικι
ςυηιτθςθ ιταν εκτεταμζνθ, μεταξφ άλλων και λόγω τθσ επικυμθτισ
ςυμπλθρωματικότθτασ του προφίλ των ςυμμετεχόντων.
Το πρϊτο μζροσ τθσ ςυνάντθςθσ ζκλειςε με τθν οριςτικοποίθςθ του καταλόγου των
δεξιοτιτων, και ειδικότερα με τθν ςυμφωνία όλων ωσ προσ τισ αναδυόμενεσ
δεξιότθτεσ τθσ ειδικότθτασ, όπου θ ςυηιτθςθ ιταν ςχετικά μεγάλθσ διάρκειασ.
Στθ ςυνζχεια, πραγματοποιικθκε από κοινοφ θ αξιολόγθςθ του ςυνόλου των
δεξιοτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των βαςικϊν, ωσ προσ το βακμό τθσ
ςθμαςίασ τουσ για τθν ειδικότθτα κακϊσ ωσ προσ τα λοιπά χαρακτθριςτικά
αξιολόγθςθσ (ζλλειψθ, παράγοντεσ ςτουσ οποίουσ οφείλεται θ ζλλειψθ).
Για όλα τα ανωτζρω επιτεφχκθκε τελικά ομόφωνθ αποδοχι ςε όλα τα ςθμεία του
καταλόγου και των αξιολογιςεων.
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7. Ανάλυςθ δεδομζνων
Ο Michael Quinn Patton (2002) ανζφερε: «Θ ποιοτικι ανάλυςθ μεταβάλει τα
δεδομζνα ςε ευριματα. Δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνθ ςυνταγι για αυτι τθν μεταβολι.
Φυςικά υπάρχει κακοδιγθςθ, αλλά όχι –μια και μόνο- ςυνταγι. Κακοδιγθςθ
μπορεί και κα προςφζρεται ςε κάκε περίπτωςθ, ωςτόςο ο τελικόσ προοριςμόσ κα
παραμζνει μοναδικόσ για τον κάκε ερευνθτι, και κα του γίνεται γνωςτόσ μόνο όταν
κα τον φτάςει» (ςελ. 432). Θ παρατιρθςθ του Patton ζρχεται να επιβεβαιϊςει ότι θ
διαδικαςία ςυλλογισ αλλά και ανάλυςθσ των ποιοτικϊν δεδομζνων είναι μια
διαδικαςία θ οποία εμπεριζχει εν πολλοίσ ςτοιχεία υποκειμενικότθτασ. Ωςτόςο, αν
θ διαδικαςία αυτι οριοκετθκεί και ςυςτθματοποιθκεί, τότε μπορεί να αποδϊςει
αποτελζςματα τα οποία κάκε άλλο παρά υποκειμενικά κα μποροφςαν να
χαρακτθριςτοφν (Miles & Huberman, 1994).

Βαςικά χαρακτθριςτικά ποιοτικισ ζρευνασ
Το βαςικότερο χαρακτθριςτικό τθσ ποιοτικισ ζρευνασ είναι θ ζμφαςθ ςτο γραπτό
κείμενο, παρά ςτα αρικμθτικά δεδομζνα. Ωσ γραπτό κείμενο ςυνικωσ αναφζρουμε
το κείμενο που προκφπτει από απομαγνθτοφωνθμζνεσ ςυνεντεφξεισ (ατομικζσ ι
ομαδικζσ), τισ ςθμειϊςεισ που «κρατά» ο ερευνθτισ όταν παρατθρεί ζνα φαινόμενο
ι ςυμμετζχει ςε μια ςυνζντευξθ (ατόμου ι ομάδασ), κακϊσ επίςθσ και
φωτογραφίεσ ι εικόνεσ τισ οποίεσ μπορεί να τράβθξε κατά τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ
του (Schutt, 2015). Σκοπόσ του ερευνθτι, είναι μζςα από το κείμενο να
ςκιαγραφιςει, όςο το δυνατόν καλφτερα τισ περιςτάςεισ, το περιβάλλον αλλά και
άτομα που ςυμμετείχαν ςτθν ερευνθτικι διαδικαςία. Χωρίσ θ διαδικαςία αυτι να
περιορίηεται –απαραίτθτα- από προκακοριςμζνεσ υποκζςεισ ι κλίμακεσ μζτρθςθσ.
Συνεπϊσ, θ ανάλυςθ των ποιοτικϊν δεδομζνων τείνει να ζχει επαγωγικό χαρακτιρα
(Babbie, 2011). Αυτό ςθμαίνει ότι ο ερευνθτισ εντοπίηει ςθμαντικά κζματα ι
κατθγορίεσ ςτα δεδομζνα του, κακϊσ επίςθσ και το πϊσ ςυςχετίηονται τα κζματα ι
κατθγορίεσ μεταξφ τουσ, μζςα από μια ςυνεχι διαδικαςία εξερεφνθςθσ των
δεδομζνων (Esterberg, 2002).
Επιπρόςκετα, χαρακτθριςτικό τθσ ανάλυςθσ ποιοτικϊν δεδομζνων είναι ότι - θ
ανάλυςθ- ξεκινά πριν ακόμα τελειϊςει θ διαδικαςία ςυλλογισ των δεδομζνων
(Stake, 1995). Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι ο ερευνθτισ αυκόρμθτα, κατά τθ
ςυλλογι των δεδομζνων καταγράφει όχι μόνο τι παρατθρεί εκείνθ τθ ςτιγμι αλλά
και πωσ αυτά που παρατθρεί άπτονται τθσ ςυνολικισ ζρευνασ ι ςυνδζονται ςτενά
με άλλα ςυγγενι προσ τθν ζρευνα κζματα.
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Από τθ βιβλιογραφία προκφπτουν διάφορεσ τεχνικζσ ςυςτθματικισ ανάλυςθσ
ποιοτικϊν δεδομζνων για τα επιμζρουσ βιματα που πρζπει να κάνει ο κάκε
ερευνθτισ για να αναλφςει αποτελεςματικά τα ποιοτικά δεδομζνα που ζχει
ςυλλζξει. Τα βιματα τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ ζχουν ωσ εξισ (Esterberg, 2002;
Miles&Huberman, 1994; Yin, 2011):
1. Συλλογι και διαχείριςθ των ποιοτικϊν δεδομζνων
2. Εμβάκυνςθ ςτα ποιοτικά δεδομζνα:
3. Κωδικοποίθςθ
4. Υπομνθματιςμόσ
5. Ανάλυςθ (π.χ. Ρεριεχομζνου, Σθμειωτικι, Εμπειρικά Θεμελιωμζνθ)
6. Ραρουςίαςθ αποτελεςμάτων

Συλλογι και διαχείριςθ ποιοτικϊν δεδομζνων
Ουςιαςτικά αποτελεί το πρϊτο βιμα ςτθν ανάλυςθ των ποιοτικϊν δεδομζνων.
Ρρόκειται για ζνα ςτάδιο «ςυμμαηζματοσ» (LeCompte&Schensul, 1999) πολλαπλϊν
πθγϊν δεδομζνων
Στθν περίπτωςθ τθσ παροφςασ ζρευνασ θ ςυλλογι ςτοιχείων προκφπτει από τθν
επιςκόπθςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ, από τισ θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ, και
από τισ ςυναντιςεισ του Focus Group.
Στο ςτάδιο τθσ εμβάκυνςθσ ο ερευνθτισ πρζπει να αναπτφξει μια όςο το δυνατόν
ςτενότερθ ςχζςθ με το –ποιοτικό- υλικό το οποίο ζχει ςυλλζξει. Άμεςοσ ςκοπόσ του
είναι να εντρυφιςει ςτα δεδομζνα του, χρθςιμοποιϊντασ ωσ κφρια εργαλεία του
τθν κωδικοποίθςθ, τον υπομνθματιςμό και τθ δθμιουργία διαγραμμάτων και
τυπολογιϊν τα οποία κα τον βοθκιςουν να προχωριςει ςτθ διερεφνθςθ των
ερευνθτικϊν του υποκζςεων (Esterberg, 2002). Στθ ςυνζχεια περιγράφονται
αναλυτικότερα οι διαδικαςίεσ τθσ κωδικοποίθςθσ, του υπομνθματιςμοφ και τθσ
τελικισ ανάλυςθσ.

Κωδικοποίθςθ
Κωδικοποίθςθ αποτελεί το πρϊτο ουςιαςτικό βιμα ςτο οποίο πρζπει να προβεί ο
ερευνθτισ για να κατανοιςει καλφτερα τα δεδομζνα που ζχει ςυλλζξει (Mason,
2002).
Ο ςκοπόσ τθσ κωδικοποίθςθσ είναι θ κατθγοριοποίθςθ ι ταξινόμθςθ των
πλθροφοριϊν με κάποια κριτιρια που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ
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(Babbie, 2011), οφτωσ ϊςτε να μπορεί ο ερευνθτισ να τθν ανακτιςει εφκολα ςε
οποιαδιποτε μελλοντικι ςτιγμι.
Στθν περίπτωςι μασ: κωδικοποιιςαμε τισ καταγραφόμενεσ ωσ αναγκαίεσ
δεξιότθτεσ ςε τρεισ κατθγορίεσ (Βαςικζσ Δεξιότθτεσ, Επαγγελματικζσ Δεξιότθτεσ,
Αναδυόμενεσ Δεξιότθτεσ), προβλζψαμε ζνα ςφςτθμα βακμολογικισ κατάταξθσ των
δεξιοτιτων ανάλογα με το πόςο ςθμαντικι είναι θ κάκε μία για το επάγγελμα, κλπ,
δθλαδι, αξιοποιιςαμε ςε ςθμαντικό βακμό τθν τεχνικι τθσ κωδικοποίθςθσ.

Τελικι ανάλυςθ
Κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ ο ερευνθτισ ςυμμετζχει ςε μια
διαδικαςία, θ οποία κάκε άλλο παρά μθχανιςτικι κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί
(Esterberg, 2002). Τθν ίδια διαδρομι ακολουκεί και θ τελικι ανάλυςθ. Σε αυτι ο
ερευνθτισ προςπακεί με κάκε τρόπο να ζρκει πλθςιζςτερα ςτθ λφςθ του
ερευνθτικοφ του προβλιματοσ.
Για τθν τελικι ανάλυςθ προτείνονται τρεισ διαφορετικοί τρόποι, οι οποίοι
τυγχάνουν ευρφτερθσ εκτίμθςθσ από τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα (Esterberg, 2002;
Schutt, 2015; Yin, 2011), χωρίσ ωςτόςο να αποτελοφν τθ μια και μοναδικι λφςθ για
κάκε τελικι ανάλυςθ που πρζπει να διενεργιςει ο ερευνθτισ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ
ποιοτικι ανάλυςθ επαφίεται πάντοτε ςτα χζρια του αναλυτι (Esterberg, 2002;
Schutt, 2015; Yin, 2011).
Συνεπϊσ, ςτθν τελικι ανάλυςθ ο ερευνθτισ κα πρζπει:
α) Να κοιτάξει για πικανά επαναλαμβανόμενα μοτίβα
Θ τεχνικι αυτι αξιοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ ζρευνασ, και ςτισ τρεισ
φάςεισ διεξαγωγισ τθσ, δθλαδι ςτθν επιςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ, ςτισ
ςυνεντεφξεισ, και ςτθ ςφνοδο του Focus Group, όπου αναηθτικθκαν και
καταγράφθκαν επαναλαμβανόμενεσ (ςυναίνεςθ) απόψεισ (μοτίβα) για τισ
δεξιότθτεσ του διερευνϊμενου επαγγζλματοσ.
β) Να προβεί ςε ςφγκριςθ περιςτατικϊν.
Στθν περίπτωςθ τθσ παροφςασ ζρευνασ, θ ςφγκριςθ περιςτατικϊν ςυμβαίνει π.χ.
όταν αντιπαρατίκενται οι απόψεισ μελϊν τθσ ομάδασ εςτίαςθσ ωσ προσ τθν
αναγκαιότθτα ι όχι μιασ ςυγκεκριμζνθσ δεξιότθτασ που ζχει προτακεί. Γενικά ςτθν
αναλφςεισ μασ, θ τεχνικι αυτι χρθςιμοποιικθκε ευρζωσ.
γ) Να αναπτφξει τυπολογίεσ
Θ τεχνικι αυτι χρθςιμοποιικθκε πολλαπλά ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ ζρευνασ.
Ρ.χ. τυποποιιςαμε τισ αξιολογιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτo Focus Group όςον
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αφορά τουσ λόγουσ εξ αιτίασ των οποίων διαπιςτϊνονται ελλείψεισ ςτισ διάφορεσ
δεξιότθτεσ του διερευνϊμενου επαγγζλματοσ ςτισ κατθγορίεσ/τφπουσ : α) ανάπτυξθ
εγχϊριασ και παγκόςμιασ οικονομίασ, β) τεχνολογία και καινοτομία, γ) διεκνισ και
εγχϊριοσ ανταγωνιςμόσ, δ)ρυκμιςτικό πλαίςιο, ε) περιβάλλον, ςτ) άλλοσ
παράγοντασ.
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8 Αποτελζςματα ζρευνασ
Από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ ζρευνασ προζκυψε ο Τελικόσ Ρίνακασ
ταξινόμθςθσ δεξιοτιτων, που αποτζλεςε και πρωταρχικό ςτόχο τθσ παροφςασ
μελζτθσ.

Θ δομι τθσ ενότθτασ αυτισ ακολουκεί τθν εξισ λογικι:
Αρχικά παρουςιάηεται ο Ρίνακασ ταξινόμθςθσ δεξιοτιτων, γίνεται ανάλυςθ του
πίνακα παρζχοντασ μία παράγραφο ανά δεξιότθτα με αναφορά ςτο βακμό
κριςιμότθτάσ τθσ, ςτο βακμό ζλλειψθσ-επάρκειάσ τθσ και ςφνδεςθ του βακμοφ
ζλλειψθσ-επάρκειάσ τθσ με τουσ παράγοντεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ζρευνα.
Ανάλογθ αναφορά-τεκμθρίωςθ γίνεται και και ςτισ αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ.
Στο δεφτερο μζροσ τθσ ενότθτασ δίδονται οριςμζνεσ γενικζσ διαπιςτϊςεισ και
απόψεισ, οι οποίεσ διατυπϊκθκαν από περιςςότερουσ του ενόσ ςυνομιλθτζσ, και οι
οποίεσ κρίκθκαν ιδιαίτερα ςθμαντικζσ για το βαςικό ςτόχο τθσ παροφςασ μελζτθσ,
που είναι θ ανίχνευςθ τάςεων τθσ ελλθνικισ αγοράσ εργαςίασ ςτο υπό εξζταςθ
αντικείμενο.
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Τελικόσ πίνακασ κατάταξθσ δεξιοτιτων για Προϊςτάμενουσ Ξενοδοχειακϊν και
Επιςιτιςτικϊν Τμθμάτων

Δεξιότθτεσ

Επάρκεια Ζλλειψθ

Ραράγοντεσ
διακεςιμότθτασ

Ραρατθριςεισ

Δεξιότθτεσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ
Ικανότθτα για μάκθςθ
νζων πραγμάτων

Επίλυςθ προβλθμάτων

Δεξιότθτεσ με
μεγάλθ
ζλλειψθ

ςτ) πολιτιςμικόσ
ςτ) εκπαιδευτικό
ςφςτθμα
ςτ) πολιτιςμικόσ
ςτ) εκπαιδευτικό
ςφςτθμα

Επιχειρθματικό πνεφμα

ςτ) πολιτιςμικόσ
ςτ) εκπαιδευτικό
ςφςτθμα

Οργανωτικζσ ικανότθτεσ

ςτ) πολιτιςμικόσ
ςτ) εκπαιδευτικό
ςφςτθμα

Διαχείριςθ του εαυτοφ
του (τθσ): ςυναιςκθματικι
(ςτρεσ, ςυναιςκθματικι
νοθμοςφνθ,
αυτοδιαχείριςθ) και
ορκολογικι (διαχείριςθ
χρόνου, ςυμφιλίωςθ
επαγγελματικισ και
ιδιωτικισ ηωισ)
Ανεπτυγμζνεσ ικανότθτεσ
εξυπθρζτθςθσ πελατϊν
και διαχείριςθσ
παραπόνων

γ) διεκνισ και
εγχϊριοσ
ανταγωνιςμόσ
ςτ) πολιτιςμικόσ
ςτ) εκπαιδευτικό
ςφςτθμα

γ) διεκνισ και
εγχϊριοσ
ανταγωνιςμόσ
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Δεξιότθτεσ

Επάρκεια Ζλλειψθ

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ
και τθσ ενεργοφσ
αναηιτθςθσ τρόπων
εξυπθρζτθςθσ)

γ) διεκνισ και
εγχϊριοσ
ανταγωνιςμόσ
δ) ρυκμιςτικό
πλαίςιο

Δεξιότθτεσ με
μεγάλθ
ζλλειψθ

γ) διεκνισ και
εγχϊριοσ
ανταγωνιςμόσ

Ικανότθτα αντιμετϊπιςθσ
κρίςεων

Αρικμθτικι ικανότθτα

γ) διεκνισ και
εγχϊριοσ
ανταγωνιςμόσ
ςτ) εργαςιακι
εμπειρία

Ικανότθτα λιψθσ
αποφάςεων και επίλυςθσ
προβλθμάτων

Ευελιξία και
προςαρμοςτικότθτα

Ραρατθριςεισ

ςτ) εκπαιδευτικό
ςφςτθμα

Ανεπτυγμζνεσ ικανότθτεσ
διοίκθςθσ ανκρϊπινου
δυναμικοφ ςε επίπεδο
κινιτρων, αξιολόγθςθσ
και διαχείριςθσ διαμαχϊν,
λειτουργίασ ωσ
παράδειγμα προσ μίμθςθ,
κ.α.
Ικανότθτα πρόβλεψθσ και
πρόλθψθσ καταςτάςεων
(proactive), και ενεργόσ
αναηιτθςθ τρόπων
εξυπθρζτθςθσ πελατϊν

Ραράγοντεσ
διακεςιμότθτασ

γ) διεκνισ και
εγχϊριοσ
ανταγωνιςμόσ
Δεξιότθτεσ ςε
μικρι
ζλλειψθ

Βαςικζσ ψθφιακζσ
ικανότθτεσ
Επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ
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Δεξιότθτεσ

Επάρκεια Ζλλειψθ

Ραράγοντεσ
διακεςιμότθτασ

Ραρατθριςεισ

Εργαςία ςε ομάδα
Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ
Γνϊςθ κεςμικϊν κανόνων
και εφαρμογι τουσ ςτθν
υγιεινι και αςφάλεια ,
κακϊσ και ςυςτθμάτων
ποιότθτασ (HACCP),
δεξιότθτα παροχισ
πρϊτθσ βοικειασ

α) ανάπτυξθ
εγχϊριασ
οικονομίασ
β) τεχνολογία
ε) περιβάλλον

Δεξιότθτεσ κανόνων καλισ
ςυμπεριφοράσ,
ενδυμαςίασ, και
εμφάνιςθσ
Δεξιότθτεσ εκπαίδευςθσ
ενθλίκων
Καλι γνϊςθ και χριςθ τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ
Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν

Δεξιότθτεσ
που είναι ςε
επάρκεια

Δεξιότθτεσ μεςαίασ κριςιμότθτασ
Τεχνικζσ ελζγχου των
δραςτθριοτιτων ενόσ
τμιματοσ (βάςει
προτφπων ποιότθτασ και
λειτουργίασ, βάςει
αποτελεςμάτων), τεχνικζσ
ανάπτυξθσ
παρατθρθτικότθτασ

Δεξιότθτεσ με
μεγάλθ
ζλλειψθ

Δθμιουργικότθτα

Δεξιότθτεσ ςε
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Δεξιότθτεσ

Γενικζσ γνϊςεισ
λειτουργίασ,
αλλθλεξάρτθςθσ, και
επικοινωνίασ των
τμθμάτων ξενοδοχείου

Επάρκεια Ζλλειψθ

Ραράγοντεσ
διακεςιμότθτασ

Ραρατθριςεισ

μικρι
ζλλειψθ

Βαςικζσ γνϊςεισ
οργάνωςθσ και
λειτουργίασ ξενοδοχείων
Δεξιότθτεσ χαμθλισ κριςιμότθτασ
Εξειδικευμζνεσ ψθφιακζσ
ικανότθτεσ

Δεξιότθτεσ
που είναι ςε
επάρκεια
Αναδυόμενεσ Δεξιότθτεσ

Βαςικζσ γνϊςεισ αρχϊν
marketing, χριςθ και
αξιοποίθςθ των
κοινωνικϊν δικτφων
(social media)
Αρχζσ τιμολόγθςθσ και
γνϊςεισ παρακολοφκθςθσ
του ανταγωνιςμοφ (yield
management)

Δεξιότθτεσ
με μεγάλθ
ζλλειψθ

β) τεχνολογία και
καινοτομία
γ) διεκνισ και
εγχϊριοσ
ανταγωνιςμόσ
α)ανάπτυξθ
εγχϊριασ και
παγκόςμιασ
οικονομίασ
γ) διεκνισ και
εγχϊριοσ
ανταγωνιςμόσ

Βαςικζσ γνϊςεισ του
ςυςτιματοσ uniform
system of accounts for
hotels

δ) ρυκμιςτικό
πλαίςιο
γ) διεκνισ και
εγχϊριοσ
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Δεξιότθτεσ

Επάρκεια Ζλλειψθ

Ραράγοντεσ
διακεςιμότθτασ

Ραρατθριςεισ

ανταγωνιςμόσ
Δεξιότθτεσ διαχείριςθσ
γενεϊν (Generation
management) και
διαχείριςθσ τθσ
διαφορετικότθτασ
(Diversity Management)

γ) διεκνισ και
εγχϊριοσ
ανταγωνιςμόσ
ςτ) διαπολιτιςμικότθτα

Γενικζσ διαπιςτϊςεισ για τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ
Αναφορικά με τισ βαςικζσ ειδικότθτεσ θ ςυηιτθςθ διεξιχκθ με βάςθ τουσ οριςμοφσ
τθσ ΕΕ (cedefop) για τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ:
Δεξιότθτα
1

Ρεριγραφι

Καλι γνϊςθ και χριςθ τθσ
δεξιότθτα ςτθ χριςθ τθσ γλϊςςασ προφορικϊσ και γραπτϊσ
ελλθνικισ γλϊςςασ

2 Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν

δεξιότθτα ςτθ χριςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ

3 Αρικμθτικι ικανότθτα

ευκολία εκτζλεςθσ αρικμθτικϊν πράξεων και κατανόθςθ
αρικμθτικϊν και ςτατιςτικϊν πλθροφοριϊν

4

Βαςικζσ
ικανότθτεσ

ψθφιακζσ π.χ. αποςτολι και λιψθ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ,
εκτφπωςθ εγγράφων, ειςαγωγι δεδομζνων

5

Εξειδικευμζνεσ
ικανότθτεσ

ψθφιακζσ

6

Ικανότθτα να μακαίνει νζα
δεξιότθτα ςτθ μάκθςθ νζων πραγμάτων
πράγματα

7

Ευελιξία
προςαρμοςτικότθτα

χριςθ word, excel, powerpoint, γνϊςεισ δικτφων κ.λπ.

και δεξιότθτα ςτθν προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ με βάςθ νζα
δεδομζνα

δεξιότθτα ςτθν ζκφραςθ ιδεϊν και απόψεων με ςαφινεια,
8 Επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ αυτοπεποίκθςθ και ςυνοπτικά με γραπτό, προφορικό λόγο
αλλά και με γλϊςςα του ςϊματοσ
9 Επίλυςθ προβλθμάτων

δεξιότθτα ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που απαιτοφν ςφνκετθ
και κριτικι ςκζψθ

10 Δθμιουργικότθτα

αναηιτθςθ νζων ιδεϊν, δθμιουργικό πνεφμα κ.ά.
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11 Εργαςία ςε ομάδα

ομαδικό πνεφμα, καλι ςυνεργαςία κ.ά.

12 Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ

εκτζλεςθ εργαςιϊν χωρίσ ιδιαίτερθ κακοδιγθςθ

13 Επιχειρθματικό πνεφμα

δθμιουργικότθτα, καινοτομία και ανάλθψθ ρίςκου, αξιοποίθςθ
ευκαιριϊν ευκαιρίεσ κ.ά.

14 Οργανωτικζσ Ικανότθτεσ

δεξιότθτα
ςχεδιαςμοφ,
οργάνωςθσ
και
εφαρμογισ
ζργων/εργαςίασ, με αποτελεςματικό τρόπο και μζςα ςε
ςυγκεκριμζνο χρονικό πλαίςιο περάτωςθσ

Ειδικότερα, ςε ότι αφορά τον βακμό κριςιμότθτασ των επιμζρουσ βαςικϊν
δεξιοτιτων, από τον ανωτζρω πίνακα κατάταξθσ προκφπτουν τα εξισ γενικά
ςυμπεράςματα:

Οι βαςικζσ δεξιότθτεσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ που παρουςιάηουν μεγάλθ ζλλειψθ
είναι:
Ικανότθτα για μάκθςθ νζων
πραγμάτων
Επίλυςθ προβλθμάτων
Επιχειρθματικό πνεφμα
Οργανωτικζσ ικανότθτεσ

Δεξιότθτα ςε μεγάλθ ζλλειψθ
Δεξιότθτεσ ςε μεγάλθ ζλλειψθ
Δεξιότθτεσ ςε μεγάλθ ζλλειψθ
Δεξιότθτεσ ςε μεγάλθ ζλλειψθ

Οι βαςικζσ δεξιότθτεσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ που παρουςιάηουν μικρι ζλλειψθ
είναι:
Ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα
Δεξιότθτεσ ςε μικρι ζλλειψθ
Αρικμθτικι ικανότθτα

Δεξιότθτεσ ςε μικρι ζλλειψθ

Βαςικζσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ

Δεξιότθτεσ ςε μικρι ζλλειψθ

Επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ

Δεξιότθτεσ ςε μικρι ζλλειψθ

Εργαςία ςε ομάδα

Δεξιότθτεσ ςε μικρι ζλλειψθ

Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ

Δεξιότθτεσ ςε μικρι ζλλειψθ

Συμπεράςματα και ςχόλια για τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ
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▪ 12 από τισ 14 βαςικζσ δεξιότθτεσ αξιολογικθκαν ωσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ. Οι
κζςεισ προϊςταμζνων τμθμάτων εντάςςονται ςτο lower management, και
προφανϊσ οι απαιτιςεισ ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ είναι πολφ υψθλζσ.
▪ Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ διαπίςτωςθ ότι μόνον οι 2 από τισ 12 δεξιότθτεσ
μεγάλθσ κριςιμότθτασ παρουςιάηουν επάρκεια ςτο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ
χϊρασ, και αυτζσ αφοροφν τισ γλωςςικζσ ικανότθτεσ ςτθν ελλθνικι και τισ ξζνεσ
γλϊςςεσ.
▪ Πςον αφορά τουσ παράγοντεσ διακεςιμότθτασ, δθλαδι ςε τι οφείλονται οι
ελλείψεισ που διαπιςτϊνονται, εντυπωςιάηει θ ουςιαςτικά μονότονθ αναφορά ςτον
παράγοντα ςτ) που ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ μεταφράηεται ςε ελλείψεισ που
ςυνδζονται με πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά και αδυναμίεσ κυρίωσ τθσ γενικισ μασ
παιδείασ.
• Πςον αφορά τθ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, ζγινε εκτεταμζνθ ςυηιτθςθ ςτθ
ςυνάντθςθ τθσ Ομάδασ Εςτίαςθσ, και αναφζρκθκε ότι εκτόσ των αγγλικϊν που
ςαφϊσ είναι θ πιο απαραίτθτθ ξζνθ γλϊςςα, οι προϊςτάμενοι τμθμάτων είναι
ςκόπιμο να γνωρίηουν ζναν περιοριςμζνο αρικμό λζξεων και εκφράςεων ςτισ
μθτρικζσ γλϊςςεσ ςυχνισ προζλευςθσ των πελατϊν τουσ, ϊςτε και να μποροφν να
ςυνεννοθκοφν μαηί τουσ και ςπάςει ο πάγοσ επικοινωνίασ που ανοίγει το δρόμο για
χριςθ των αγγλικϊν.
• Θ ικανότθτα για μάκθςθ νζων πραγμάτων κρίκθκε από όλουσ ωσ δεξιότθτα
μεγάλθσ κριςιμότθτασ, αλλά και ότι υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ τθσ ικανότθτασ αυτισ
ςτο ελλθνικό ανκρϊπινο δυναμικό του τουριςμοφ, που προαλείφεται ι αςκεί
κακικοντα προϊςταμζνου τμθμάτων. Αυτό εξθγείται εν μζρει από γεγονόσ ότι οι
διαδικαςίεσ εργαςίασ ςτα ξενοδοχεία και τισ μονάδεσ επιςιτιςτικοφ είναι ςε μεγάλο
βακμό τυποποιθμζνεσ και δθμιουργοφν τθν αίςκθςθ ςτουσ εργαηόμενουσ ότι θ
μάκθςθ νζων πραγμάτων δεν ζχει ιδιαίτερο επαγγελματικό ενδιαφζρον.

Γενικζσ διαπιςτϊςεισ για τισ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ
Οι βαςικζσ δεξιότθτεσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ που παρουςιάηουν μεγάλθ ζλλειψθ
είναι:
Γηαρείξηζε ηνπ εαπηνύ ηνπ (ηεο):
ζπλαηζζεκαηηθή (ζηξεο, ζπλαηζζεκαηηθή
λνεκνζύλε, απηνδηαρείξηζε) θαη νξζνινγηθή
(δηαρείξηζε ρξόλνπ, ζπκθηιίσζε
επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο δσήο)

Δεξιότθτεσ ςε μεγάλθ ζλλειψθ

Αλεπηπγκέλεο ηθαλόηεηεο εμππεξέηεζεο
πειαηώλ θαη δηαρείξηζεο παξαπόλσλ
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ελεξγνύο
αλαδήηεζεο ηξόπσλ εμππεξέηεζεο)

Δεξιότθτεσ ςε μεγάλθ ζλλειψθ

Αλεπηπγκέλεο ηθαλόηεηεο δηνίθεζεο αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ ζε επίπεδν θηλήηξσλ, αμηνιόγεζεο
Δεξιότθτεσ ςε μεγάλθ ζλλειψθ
θαη δηαρείξηζεο δηακαρώλ, ιεηηνπξγίαο σο
παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, θ.α.
Ιθαλόηεηα πξόβιεςεο θαη πξόιεςεο
θαηαζηάζεσλ (proactive), θαη ελεξγόο
αλαδήηεζε ηξόπσλ εμππεξέηεζεο πειαηώλ

Δεξιότθτεσ ςε μεγάλθ ζλλειψθ

Ιθαλόηεηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη επίιπζεο
πξνβιεκάησλ

Δεξιότθτεσ ςε μεγάλθ ζλλειψθ

Ιθαλόηεηα αληηκεηώπηζεο θξίζεσλ

Δεξιότθτεσ ςε μεγάλθ ζλλειψθ

Οι επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ που παρουςιάηουν μικρι
ζλλειψθ είναι:
Γλώζε ζεζκηθώλ θαλόλσλ θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ πγηεηλή θαη
αζθάιεηα , θαζώο θαη ζπζηεκάησλ
πνηόηεηαο (HACCP), δεμηόηεηα
παξνρήο πξώηεο βνήζεηαο

Δεξιότθτεσ ςε μικρι ζλλειψθ

Γεμηόηεηεο θαλόλσλ θαιήο
ζπκπεξηθνξάο, ελδπκαζίαο, θαη
εκθάληζεο

Δεξιότθτεσ ςε μικρι ζλλειψθ

Γεμηόηεηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ

Δεξιότθτεσ ςε μικρι ζλλειψθ

Συμπεράςματα και ςχόλια για τισ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ
• 9 από τισ ςυνολικά 12 επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ του πίνακα κατάταξθσ
αξιολογικθκαν από τθν Ομάδα Εςτίαςθσ ωσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ, 6 από αυτζσ και
ωσ δεξιότθτεσ με μεγάλθ ζλλειψθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ Ελλάδασ.
• Μόνο δφο δεξιότθτεσ παρουςιάηονται να ζχουν μικρι ζλλειψθ: Γενικζσ γνϊςεισ
λειτουργίασ, αλλθλεξάρτθςθσ, και επικοινωνίασ των τμθμάτων ξενοδοχείου, και
Βαςικζσ γνϊςεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ ξενοδοχείων. Και οι δφο αυτζσ
περιπτϊςεισ ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ μεςαίασ κριςιμότθτασ.
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• Πςον αφορά τουσ παράγοντεσ διακεςιμότθτασ, δθλαδι ςε τι οφείλονται οι
ελλείψεισ που διαπιςτϊνονται, θ ςυχνότερθ επιλογι είναι ο γ) Διεκνισ και εγχϊριοσ
ανταγωνιςμόσ, δθλαδι ςε μεγάλο βακμό οι τμθματάρχεσ ξενοδοχείων και μονάδων
επιςιτιςτικοφ πρζπει να ζχουν δεξιότθτεσ που είναι αναγκαίεσ για τθν διατιρθςθ
και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ελλθνικϊν τουριςτικϊν επιχειριςεων.
• Πςον αφορά τθ δεξιότθτα «Διαχείριςθ του εαυτοφ του (τθσ): ςυναιςκθματικι
(ςτρεσ, ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ, αυτοδιαχείριςθ) και ορκολογικι (διαχείριςθ
χρόνου, ςυμφιλίωςθ επαγγελματικισ και ιδιωτικισ ηωισ)». Θ δεξιότθτα αυτι
απαςχόλθςε τθν Ομάδα Εςτίαςθσ περιςςότερο από οποιαδιποτε άλλθ, όχι όμωσ ωσ
προσ τθν κριςιμότθτά τθσ οφτε ωσ προσ τον βακμό ζλλειψισ τθσ, αλλά ωσ προσ το
περιεχόμενο τθσ. Οριςμζνα μζλθ τθσ Ομάδασ ζδιναν μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτισ
ψυχολογικζσ παραμζτρουσ, και άλλοι περιςςότερο ςτθν ορκολογικι διαχείριςθ του
εαυτοφ μασ.
• Πςον αφορά τθ δεξιότθτα «Ανεπτυγμζνεσ ικανότθτεσ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν και
διαχείριςθσ παραπόνων (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ενεργοφσ αναηιτθςθσ
τρόπων εξυπθρζτθςθσ», ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτο ςκζλοσ τθσ εξυπθρζτθςθσ
πελατϊν που αφορά τθν ενεργθτικι (proactive) δραςτθριοποίθςθ.
• Πςον αφορά τθ δεξιότθτα «Ανεπτυγμζνεσ ικανότθτεσ διοίκθςθσ ανκρϊπινου
δυναμικοφ ςε επίπεδο κινιτρων, αξιολόγθςθσ και διαχείριςθσ διαμαχϊν,
λειτουργίασ ωσ παράδειγμα προσ μίμθςθ, κ.α.», πζραν τθσ αυτονόθτθσ ςθμαςίασ
που ζχει θ διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ για το επίπεδο του τμθματάρχθ,
κεωρικθκε ότι ειδικά ςτον τουριςτικό τομζα είναι πολφ ςθμαντικό οι τμθματάρχεσ
να λειτουργοφν ωσ πρότυπα για τουσ άμεςουσ ςυνεργάτεσ τουσ.
• Πςον αφορά τθ δεξιότθτα «Ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων και επίλυςθσ
προβλθμάτων», τονίςτθκε ιδιαίτερα ότι ςτισ περιπτϊςεισ που ζχουμε αναβάκμιςθ
υπαλλιλων ςε τμθματάρχεσ,, τα άτομα αυτά δεν είχαν ςτο παρελκόν ευκαιρίεσ για
λιψθ αποφάςεων, κάτι που πρζπει να μάκουν να κάνουν ωσ τμθματάρχεσ.
• Πςον αφορά τθ δεξιότθτα «Ικανότθτα αντιμετϊπιςθσ κρίςεων», προτάκθκε να
επικεντρωκεί θ κατάρτιςθ των υποψιφιων ι ιδθ προϊςταμζνων τμθμάτων ςτθν
αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνων κρίςιμων καταςτάςεων που εμφανίηονται ςχετικά
ςυχνά (π.χ. μεκυςμζνα άτομα, ξαφνικι νεροποντι, αλλά και πυρκαγιζσ κλπ).
• Πςον αφορά τθ δεξιότθτα «Γνϊςθ κεςμικϊν κανόνων και εφαρμογι τουσ ςτθν
υγιεινι και αςφάλεια , κακϊσ και ςυςτθμάτων ποιότθτασ (HACCP), δεξιότθτα
παροχισ πρϊτθσ βοικειασ», εδϊ πρόκειται για μία κλαςικι περίπτωςθ γνωςτικοφ
αντικειμζνου κάκε προγράμματοσ κατάρτιςθσ, τουλάχιςτον ωσ προσ το ςκζλοσ τθσ
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υγιεινισ και αςφάλειασ. Το ςκζλοσ των ςυςτθμάτων ποιότθτασ όμωσ είναι εξίςου
ςθμαντικό.
• Πςον αφορά τθ δεξιότθτα « Δεξιότθτεσ κανόνων καλισ ςυμπεριφοράσ,
ενδυμαςίασ, και εμφάνιςθσ», αφορά κυρίωσ τισ εργαςίεσ ςε τμιματα όπου δεν
είναι αυτονόθτα ςθμαντικό το κζμα τθσ εμφάνιςθσ και ςυμπεριφοράσ. Στθν
περίπτωςθ αυτισ τθσ δεξιότθτασ δόκθκε ζμφαςθ ςτθ ςθμαςία που ζχει θ εμφάνιςθ
και ςυμπεριφορά των εργαηομζνων για τθν κακιζρωςθ μιασ επιχειρθματικισ
κουλτοφρασ και του brand name ενόσ ξενοδοχείου ι εςτιατορίου.
• Πςον αφορά τθ δεξιότθτα «Δεξιότθτεσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων», αυτι ςθμαίνει
ότι οι προϊςτάμενοι τμθμάτων κα πρζπει να ζχουν δεξιότθτεσ εκπαίδευςθσ των
ςυνεργατϊν τουσ, κάτι που δεν είχαν μάκει να κάνουν ςτο παρελκόν. Οριςμζνα
μζλθ τθσ Ομάδασ Εςτίαςθσ επζμειναν ιδιαίτερα ςτο πόςο ςθμαντικι είναι θ
δεξιότθτα αυτι, και πόςο ςυχνά υςτεροφν εδϊ οι εκάςτοτε προϊςτάμενοι
τμθμάτων.

Γενικζσ διαπιςτϊςεισ για τισ αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ
Ραρόλο που τα ξενοδοχειακά και επιςιτιςτικά τμιματα κατά κανόνα είναι
«παραδοςιακοφ» χαρακτιρα και οι επικεφαλισ αυτϊν κινοφνται ςε επίπεδα αιχμισ
των τεχνολογικϊν και άλλων αλλαγϊν, εντοπίςτθκαν οριςμζνεσ αναδυόμενεσ
δεξιότθτεσ οι οποίεσ ςτο ςφνολο τουσ αξιολογικθκαν ωσ δεξιότθτεσ με μεγάλθ
ζλλειψθ.
Επειδι ο εντοπιςμόσ αναδυόμενων δεξιοτιτων είναι από τα ςθμαντικότερα
ευρφματα τθσ παροφςασ ζρευνασ, να δοκοφν περιςςότερα ςτοιχεία για τθ
ςυηιτθςθ που ζγινε ςτθν Ομάδα Εςτίαςθσ γφρω από αυτά.
Βαςικζσ γνϊςεισ αρχϊν marketing, χριςθ και αξιοποίθςθ των κοινωνικϊν
δικτφων (social media)
Θ δεξιότθτα αυτι από μόνθ τθσ δεν είναι φυςικά αναδυόμενθ, αλλά ςτθν
περίπτωςθ των προϊςταμζνων ξενοδοχειακϊν τμθμάτων ςθματοδοτεί τθν απόλυτθ
αναγκαιότθτα να ςυμμετζχουν όλα τα ςτελζχθ μιασ τουριςτικισ επιχείρθςθσ ςτθ
λογικι των πωλιςεων, και αφετζρου να είναι εξοικειωμζνα με τα κοινωνικά μζςα,
τα οποία ζχουν πλζον κυρίαρχο ρόλο ςτθν κακθμερινότθτα και ςτισ καταναλωτικζσ
αποφάςεισ των πελατϊν
Αρχζσ τιμολόγθςθσ και γνϊςεισ παρακολοφκθςθσ του ανταγωνιςμοφ (yield
management
Το yield management μια τεχνικι θ οποία απαιτεί από τθ διοίκθςθ ενόσ
ξενοδοχείου κατά το ςτάδιο τθσ λιψθσ των αποφάςεων, να εςτιάηει ςτθ
μεγιςτοποίθςθ εςόδων και πλθρότθτασ τθσ καταλυματικισ μονάδασ. Για να ζχει
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αποτζλεςμα αυτι θ προςπάκεια απαιτείται θ ενεργόσ ςυμβολι του ςυνόλου των
ςτελεχϊν ενόσ ξενοδοχείου.

Βαςικζσ γνϊςεισ του ςυςτιματοσ uniform system of accounts for hotels
Ρρόκειται για ζνα ςφςτθμα λογιςτικισ παρακολοφκθςθσ του ςυνόλου των
δραςτθριοτιτων ενόσ ξενοδοχείου ςε κακθμερινι βάςθ. Το ςφςτθμα αυτό
αξιοποιοφν όλα τα μεγάλα διεκνι ξενοδοχεία με πολφ καλά αποτελζςματα. Στθν
Ελλάδα, με εξαίρεςθ λίγα πολυεκνικά ξενοδοχεία το ςφςτθμα αυτό δεν
εφαρμόηεται, ςε βάροσ τθσ οικονομικισ αποτελεςματικότθτάσ τουσ. Για τθ
γενικευμζνθ εφαρμογι του, θ οποία ςθμειωτζον αναμζνεται να γενικευτεί και ςτθ
χϊρα μασ αργά ι γριγορα, χρειάηεται να γίνουν και κάποιεσ κεςμικζσ αλλαγζσ,
πζραν τθσ κατάρτιςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ.
Δεξιότθτεσ διαχείριςθσ γενεϊν (Generation management) και διαχείριςθσ τθσ
διαφορετικότθτασ (Diversity Management)
Ρρόκειται για δεξιότθτεσ που δεν ζχουν μζχρι ςιμερα αντιμετωπιςτεί ςοβαρά ςτον
τουριςτικό τομζα ςτθν Ελλάδα. Οι δεξιότθτεσ αυτζσ ςτοχεφουν ςτο να αποκτιςουν
οι εργαηόμενοι (ιδιαίτερα οι προϊςτάμενοι τμθμάτων) γνϊςεισ αλλά κυρίωσ να
ςυνειδθτοποιιςουν ότι οι πελάτεσ τουσ μπορεί να ζχουν πολφ διαφορετικά μεταξφ
τουσ πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά, πολλζσ φορζσ εντελϊσ διαφορετικά από τα δικά
μασ (τθσ Ελλάδασ, τα ατομικά μασ, τα ευρωπαϊκά, κλπ). Ιδιαίτερα ςθμαντικι τα
τελευταία χρόνια κακίςταται θ διαφοροποίθςθ ςε ςυμπεριφορζσ και ανάγκεσ
μεταξφ των νζων και των ατόμων μεγαλφτερθσ θλικίασ. Ρρόκειται όμωσ για δφο
πολφ ςθμαντικζσ ομάδεσ πελατϊν, που είναι ςκόπιμο να αντιμετωπιςτοφν από τα
ςτελζχθ του τουριςμοφ με γνϊςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και διαφοροποιθμζνθ
ςυμπεριφορά.

9 Σφνοψθ ςυμπεραςμάτων ζρευνασ
Τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ποιοτικισ ζρευνασ των αναγκαίων δεξιοτιτων του
επαγγελματικοφ προφίλ Ρροϊςτάμενοσ(-θ) Ξενοδοχειακϊν και Επιςιτιςτικϊν
Τμθμάτων, δείχνουν ότι το ανκρϊπινο δυναμικό ςτθν Ελλάδα ζχει πολλζσ και
ςθμαντικζσ ελλείψεισ ωσ προσ τισ βαςικζσ και τισ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ που
είναι αναγκαίεσ για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ ιδιότθτασ.
O (θ) προϊςτάμενοσ (-θ) τμθμάτων καλείται να λειτουργιςει ωσ ςτζλεχοσ του
middle/lower management, και να αςκιςει τα κακικοντά του μεταξφ των
προϊςταμζνων του (διευκυντισ + γενικόσ διευκυντισ) και τουσ υφιςτάμενουσ
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ςυνεργάτεσ του (τθσ). Στον κλάδο των ξενοδοχείων και ςτισ επιςιτιςτικζσ μονάδεσ
ςυμβαίνει ςυχνά, τισ κζςεισ των τμθματαρχϊν/προϊςταμζνων τμθμάτων να
αναλαμβάνουν άριςτοι εργαηόμενοι, όμωσ ςυχνά αυτοδθμιοφργθτοι, χωρίσ να
ζχουν ςτζρεεσ κεωρθτικζσ γνϊςεισ και πρακτικζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται ςτο
επίπεδο των νζων τουσ κακθκόντων ι των κακθκόντων που επιδιϊκουν να
αναλάβουν.
Μια δεφτερθ γενικι διαπίςτωςθ που προκφπτει από τθν ανάλυςθ των
αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ είναι, ότι πολλζσ ελλείψεισ ςε δεξιότθτεσ ςυνδζονται
άμεςα ι ζμμεςα με τισ πακογζνειεσ του ελλθνικοφ τυπικοφ ςυςτιματοσ παιδείασ
κακϊσ και με παράγοντεσ «πολιτιςμικοφ» χαρακτιρα. Πταν διαπιςτϊνονται
μεγάλεσ ελλείψεισ ςε δεξιότθτεσ όπωσ, ικανότθτα για μάκθςθ νζων πραγμάτων,
επιχειρθματικό πνεφμα, οργανωτικζσ ικανότθτεσ, διαχείριςθ του εαυτοφ του (τθσ),
ικανότθτα πρόβλεψθσ και πρόλθψθσ καταςτάςεων, αυτζσ οφείλονται ςε ςθμαντικό
βακμό ςτουσ αναφερκζντεσ παράγοντεσ. Φυςικά όταν μιλάμε για «πολιτιςμικό»
παράγοντα, δεν εννοοφμε τα γενικά πολιτιςμικά τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, αλλά τα
«πολιτιςμικά» χαρακτθριςτικά τθσ εργαςίασ, δθλαδι τισ ςυμπεριφοράσ εργοδοτϊν,
προϊςταμζνων και εργαηομζνων ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ.
Μια άλλθ γενικι διαπίςτωςθ είναι ότι θ Ομάδα Εςτίαςθσ κινικθκε ςτο ίδιο μικοσ
κφματοσ με τα ευριματα από τθ βιβλιογραφία και τισ ςυνεντεφξεισ, και μόνο
περίπτωςθ τθσ αναηιτθςθσ αναδυόμενων δεξιοτιτων υπιρξαν διαφοροποιιςεισ,
και μεταξφ των μελϊν τθσ Ομάδασ Εςτίαςθσ. Τελικά, και ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ
βρζκθκε θ χρυςι τομι, με ςφγκλιςθ και ςφνκεςθ των απόψεων.
Συνολικά 4 βαςικζσ και 6 επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ χαρακτθρίςτθκαν ωσ μεγάλθσ
κριςιμότθτασ και ταυτόχρονα με μεγάλθ ζλλειψθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ
χϊρασ.
Οι βαςικζσ δεξιότθτεσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ που παρουςιάηουν μεγάλθ ζλλειψθ
είναι:
Ικανότθτα για μάκθςθ νζων πραγμάτων
Δεξιότθτα ςε μεγάλθ ζλλειψθ
Επίλυςθ προβλθμάτων
Δεξιότθτεσ ςε μεγάλθ ζλλειψθ
Επιχειρθματικό πνεφμα
Δεξιότθτεσ ςε μεγάλθ ζλλειψθ
Οργανωτικζσ ικανότθτεσ
Δεξιότθτεσ ςε μεγάλθ ζλλειψθ
Οι επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ που παρουςιάηουν μεγάλθ
ζλλειψθ είναι:
Γηαρείξηζε ηνπ εαπηνύ ηνπ (ηεο):
ζπλαηζζεκαηηθή (ζηξεο, ζπλαηζζεκαηηθή
Δεξιότθτεσ ςε μεγάλθ ζλλειψθ
λνεκνζύλε, απηνδηαρείξηζε) θαη νξζνινγηθή
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(δηαρείξηζε ρξόλνπ, ζπκθηιίσζε
επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο δσήο)
Αλεπηπγκέλεο ηθαλόηεηεο εμππεξέηεζεο
πειαηώλ θαη δηαρείξηζεο παξαπόλσλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ελεξγνύο
αλαδήηεζεο ηξόπσλ εμππεξέηεζεο)

Δεξιότθτεσ ςε μεγάλθ ζλλειψθ

Αλεπηπγκέλεο ηθαλόηεηεο δηνίθεζεο αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ ζε επίπεδν θηλήηξσλ, αμηνιόγεζεο
Δεξιότθτεσ ςε μεγάλθ ζλλειψθ
θαη δηαρείξηζεο δηακαρώλ, ιεηηνπξγίαο σο
παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, θ.α.
Ιθαλόηεηα πξόβιεςεο θαη πξόιεςεο
θαηαζηάζεσλ (proactive), θαη ελεξγόο
αλαδήηεζε ηξόπσλ εμππεξέηεζεο πειαηώλ

Δεξιότθτεσ ςε μεγάλθ ζλλειψθ

Ιθαλόηεηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη επίιπζεο
πξνβιεκάησλ

Δεξιότθτεσ ςε μεγάλθ ζλλειψθ

Ιθαλόηεηα αληηκεηώπηζεο θξίζεσλ

Δεξιότθτεσ ςε μεγάλθ ζλλειψθ

Από τα ανωτζρω προκφπτει πεδίο δράςθσ για ανάγκεσ και ενζργειεσ ςυνεχιηόμενθσ
κατάρτιςθσ και προγράμματα on the job training, κλπ.
Πςον αφορά τισ 4 αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ που εντοπίςτθκαν, οι δφο από αυτζσ,
που αφοροφν το yield management, και το ςφςτθμα λογιςτικισ παρακολοφκθςθσ
του ςυνόλου των δραςτθριοτιτων ενόσ ξενοδοχείου ςε κακθμερινι βάςθ (uniform
system of accounts for hotels), είναι κζμα απόφαςθσ των εργοδοτϊν των
ξενοδοχείων και του κράτουσ για το πότε κα εφαρμοςτοφν και ςτθν Ελλάδα.
Οι δεξιότθτεσ διαχείριςθσ των γενεϊν και τθσ διαφορετικότθτασ (generation
management, diversity management) είναι δεξιότθτεσ που βρίςκονται ςτθν αιχμι
των τάςεων τθσ τουριςτικισ αγοράσ και ζχουν μεγάλθ προτεραιότθτα για το
εργατικό δυναμικό ςτον ελλθνικό τουριςμό.
Θ τζταρτθ αναδυόμενθ δεξιότθτα ςχεδόν αυτονόθτθ, αν και όχι λιγότερο
ςθμαντικι. Θ εξοικείωςθ όλων τα κοινωνικά δίκτυα είναι πλζον απαραίτθτθ.

43

10 Βιβλιογραφία – Ιςτοςελίδεσ


Επαγγελματικά περιγράμματα ΕΟΠΠΕΠ, ιςτοςελίδα επαγγελματικϊν
περιγραμμάτων: http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-andprogram-certification/workings/list-ep)



Ρεριγραφι επαγγελμάτων ςτο αμερικανικό Ο*ΝΕΤ, ςτθν ιςτοςελιδα
https://www.onetonline.org/



Ρεριγραφι επαγγελμάτων ςτο γερμανικό ΒΙΒΒ, Το γερμανικό
Bundesinstitut fuer Berufsbildung – BIBB (Ομοςπονδιακό Ινςτιτοφτο
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ ) παρζχει μζςω μεγάλθσ βάςθσ δεδομζνων
πρόςβαςθ ςτισ περιγραφζσ πολλϊν επαγγελμάτων, μεταξφ αυτϊν και των
τουριςτικϊν. Θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ είναι :
https://www.bibb.de/berufe



US BLS education and training requirements categories 1996-2012 (the US)



«Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείσ ςτθν Ελλάδα και νζεσ απαιτοφμενεσ
δεξιότθτεσ», VFA – Σφμβουλοι Ανάπτυξθσ και Καινοτομίασ, για λογαριαςμό
του ΕΟΡΡΕΡ, 2014,



ΖρευναCEDFOP - CEDEFOP, 2013, Piloting a European employer survey on
skill needs, Research Paper No. 36 &CEDEFOP, 2013, User guide to
developing an employer survey on skills needs No. 35



Ζρευνα ςτο Η. Βαςίλειο - UK Commission’s Employer Skills Survey 2013: UK
Results, Evidence Report 81 & UK Commission’s Employer Skills Survey,
2013, Technical Report, Evidence Report 82



«Ο Μθχανιςμόσ διάγνωςθσ των αναγκϊν των επιχειριςεων ςε
επαγγζλματα και δεξιότθτεσ», ΣΕΒ.2014-2015



European Qualifications Framework (EQF), το κοινό ευρωπαϊκό πλαίςιο
αναφοράσ, το οποίο φιλοδοξεί να ςυνδζςει τα εκνικά ςυςτιματα
επαγγελματικϊν προςόντων των χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ, να ειςάγει μία
κοινι γλϊςςα για τουσ φορείσ που αςχολοφνται με τθν εκπαίδευςθ και
τθν κατάρτιςθ και τουσ παραγωγικοφσ φορείσ των χωρϊν αυτϊν, και το
οποίο κα επιτρζπει τθν ευκολότερθ ανάγνωςθ και κατανόθςθ των
προςόντων που ζχουν αποκτθκεί ςε διαφορετικζσ χϊρεσ και ςυςτιματα
ςτθν Ευρϊπθ.
Η βάςθ ESCO (Skills, Competences, Qualifications and Occupations), που
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αποτελεί τμιμα τθσ ςτρατθγικισ Europe 2020 είναι το ευρωπαϊκό ςφςτθμα
ταξινόμθςθσ δεξιοτιτων, ικανοτιτων, προςόντων και επαγγελμάτων.


Το Παλόξακα δεμηνηήησλ ζηελ ΔΔ το οποίο βοθκά να παρακολουκοφνται
τακτικά θ πρόβλεψθ των αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ και θ εκτίμθςθ των
δεξιοτιτων ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίςθμεσ ανακοινϊςεισ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για Information and communication technologies:
e-Skills for the 21st Century.



To Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων (The Hellenic Qualifications Framework) ο
μθχανιςμόσ μετάφραςθσ, κατανόθςθσ και διαςαφινιςθσ των προςόντων,
των γνϊςεων, των δεξιοτιτων. Ιςτοςελίδα για το http://www.nqf.gov.gr/



Ιςτοςελίδα περιγραφισ δεξιοτιτων F&B Manager : http://www.hotelholzapfel.de/de/services/team/Stellenbeschreibung_FO_Manager.pdf
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