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1. Ειςαγωγό
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
του Στελζχουσ Ψθφιακισ Ρροϊκθςθσ (Digital Marketing) ςτον Τουριςμό.
Το βαςικότερο αποτελζςμα από τθν υλοποίθςθ και εφαρμογι τθσ ποιοτικισ
ζρευνασ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ ςτο κεματικό αντικείμενο του Στελζχουσ
Ψθφιακισ Ρροϊκθςθσ (Digital Marketing) ςτον Τουριςμό είναι θ καταγραφι:
1. τθσ κριςιμότθτασ των βαςικϊν και επαγγελματικϊν δεξιοτιτων για τθν
άςκθςθ του επαγγζλματοσ υπό εξζταςθ.
2. τθσ επάρκειασ ι ζλλειψθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ δεξιότθτεσ
αυτζσ.
3. των νζων αναδυόμενων δεξιοτιτων ςτο επάγγελμα.
4. των παραγόντων που προκάλεςαν τθν ζλλειψθ ι τθν επάρκεια ι τθν
ανάδυςθ αυτι.
Ταυτόχρονα, πζρα από τουσ γενικοφσ ςτόχουσ επιχειρικθκε αν και ςε πρϊιμο
ςτάδιο, να μελετθκεί:
o Θ ςθμαςία των μεταβολϊν ςε δεξιότθτεσ για τισ μικρζσ αλλά και για τισ
μικρομεςαίεσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ.
o Θ ςυςχζτιςθ των δεξιοτιτων με τα προγράμματα Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ.
o Θ ςθμαςία των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και οι
τρόποι αποτελεςματικότερθσ λειτουργίασ τουσ.
Θ αναγκαιότθτα διερεφνθςθσ των δεξιοτιτων ςτο κεματικό αντικείμενο του
Στελζχουσ Ψθφιακισ Ρροϊκθςθσ (Digital Marketing) ςτον Τουριςμό ζγκειται ςτισ
δυνατότθτεσ που προςφζρουν οι Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ
(ΤΡΕ), οι οποίεσ οδιγθςαν ςτθν αλλαγι του τρόπου που θ κάκε τουριςτικι
επιχείρθςθ προςεγγίηει και αλλθλεπιδρά με τουσ πελάτεσ, προμθκευτζσ και
ςυνεργάτεσ. Με βάςθ τισ ΤΡΕ το ςφγχρονο τουριςτικό επιχειρείν κα πρζπει να
επιδιϊκει το ςυνταίριαςμα των κλαςικϊν αρχϊν και μεκόδων μάρκετινγκ, με τισ
ςφγχρονεσ εφαρμογζσ καινοτόμων μοντζλων ςε ψθφιακό περιβάλλον, μζςα από
τθν τιρθςθ των κεςμικϊν κανόνων, κακϊσ και τθσ θκικισ και κοινωνικισ
υπευκυνότθτασ.
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Στθν εποχι μασ, καμία ςτρατθγικι μάρκετινγκ δεν κεωρείται πλιρθσ, εάν δεν
ενςωματϊνει τθν ψθφιακι ςτρατθγικι και ζκφραςθ. Το Ψθφιακό Μάρκετινγκ
είναι ζνασ διαφορετικόσ τρόποσ ςκζψθσ για πϊσ οι άνκρωποι επικοινωνοφν
μεταξφ τουσ και τον κόςμο γφρω τουσ. Το Ψθφιακό Μάρκετινγκ μασ δίνει τθ
δυνατότθτα να τμθματοποιιςουμε το κοινό μασ και να προςαρμόςουμε τα
μθνφματα ςε ζνα ωφζλιμο για τουσ πελάτεσ και μετριςιμο για εμάσ τρόπο. Οι
άνκρωποι δεν είναι πια πακθτικοί καταναλωτζσ, αντίκετα ζχουν πλζον εξουςία
ωσ εκδότεσ, ςυντάκτεσ αλλά και ςχολιαςτζσ.
Σε αυτό το νζο περιβάλλον, τα ςτελζχθ του τουριςμοφ χρειάηονται γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ προκειμζνου να εντοπίηουν τισ ευκαιρίεσ για προϊκθςθ, δεξιότθτεσ
για τθν εξεφρεςθ αποτελεςματικϊν εναλλακτικϊν καναλιϊν διανομισ,
δεξιότθτεσ για τθ διαχείριςθ πωλιςεων ςε διάφορουσ διαφλουσ διανομισ και να
δθμιουργοφν κζρδοσ από αυτι τθ διαδικαςία (Henriksson, 2005). Για να είναι
ανταγωνιςτικζσ ςε αυτό το δυναμικό και παγκόςμιο επιχειρθματικό περιβάλλον,
οι τουριςτικζσ επιχειριςεισ κα πρζπει ωσ εκ τοφτου να αυξιςουν τισ ικανότθτεσ
και τισ δεξιότθτεσ των ςτελεχϊν τουσ ςε ςχζςθ με τθ χριςθ των νζων μζςων ςε
όλα τα επίπεδα και ςε όλουσ τουσ τομείσ.
Στόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ πλθροφόρθςθ για τισ ανάγκεσ αυτζσ ςε
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτο κεματικό αντικείμενο του Στελζχουσ Ψθφιακισ
Ρροϊκθςθσ (Digital Marketing) ςτον Τουριςμό 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 του υπό μελζτθ
αντικειμζνου ςτισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ αλλά και
τθσ οικονομίασ ευρφτερα.
Θ παροφςα ποιοτικι ζρευνα δομείται ςε δζκα ενότθτεσ. Μετά τθν ειςαγωγι
(πρϊτθ ενότθτα) όπου γίνεται αναφορά ςτουσ ςκοποφσ τθσ μελζτθσ, το
ερευνθτικό ερϊτθμα,
ςτθν ειδικότθτα που εξετάςκθκε, ακολουκεί θ
παρουςίαςθ
των κριτθρίων επιλογισ βάςει των οποίων επιλζχκθκε θ
επαγγελματικι ειδικότθτα του ςτελζχουσ Ψθφιακισ Ρροϊκθςθσ (Digital
Marketing) ςτον Τουριςμό ωσ αντικείμενο τθσ ζρευνασ (δεφτερθ ενότθτα).
Στθ ςυνζχεια (τρίτθ ενότθτα) γίνεται περιγραφι των δεξιοτιτων, και
ςυγκεκριμζνα ποιεσ γενικζσ, επαγγελματικζσ και αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ
χρθςιμοποιικθκαν ςτθν ζρευνα, πϊσ προζκυψαν αυτζσ (πθγζσ που
χρθςιμοποιικθκαν, ςυνεντεφξεισ, ομάδα εςτίαςθσ),ενϊ επιχειρικθκε
τεκμθρίωςθ τθσ επιλογισ των δεξιοτιτων.
Στθν τζταρτθ ενότθτα αναλφεται θ αναγκαιότθτα φπαρξθσ μθχανιςμοφ
πρόβλεψθσ δεξιοτιτων για τθν υπό εξζταςθ ειδικότθτα, όπου ουςιαςτικά
δίδονται 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. Στθ ςυνζχεια γίνεται αναφορά ςτθ
ςφγχρονθ ςχετικι βιβλιογραφία για τθν ειδικότθτα που εξετάςτθκε.
Στθν επόμενθ ενότθτα γίνεται περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ τθσ ποιοτικισ
ζρευνασ ακολουκικθκε. Ειδικότερα, ςτθ περιγράφεται θ μζκοδοσ ζρευνασ που
επιλζχκθκε από τον γενικό μεκοδολογικό οδθγό (γιατί επιλζξαμε τθ διεξαγωγι
4

τθσ ομάδασ εςτίαςθσ και τισ ςυνεντεφξεισ), θ μεκοδολογία ςυνεντεφξεων (πόςεσ,
πότε, με ποιουσ, τεκμθρίωςθ, ποιεσ ερωτιςεισ τζκθκαν και γιατί), κακϊσ και θ
μεκοδολογία τθσ ομάδασ εςτίαςθσ (πόςεσ ςυναντιςεισ, πότε, που, ποιοι
ςυμμετείχαν και γιατί αυτοί επιλζχκθκαν, πϊσ επιλζχκθκαν οι ερωτιςεισ, κοκ.).
Στθν ζβδομθ ενότθτα που ακολουκεί, περιγράφεται ο τφποσ αλλά και ο τρόποσ
ανάλυςθσ των ευρθμάτων που προζκυψαν.
Στθν όγδοθ ενότθτα – που αποτελεί και πιο ςθμαντικό μζροσ τθσ μελζτθσαναλφονται τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, μζςα από τον ςχετικό Ρίνακα
ταξινόμθςθσ δεξιοτιτων. Συγκεκριμζνα, γίνεται ανάλυςθ ανά δεξιότθτα με
αναφορά ςτο βακμό κριςιμότθτάσ τθσ, ςτο βακμό ζλλειψθσ-επάρκειάσ τθσ και
ςφνδεςθ του βακμοφ ζλλειψθσ-επάρκειάσ τθσ με τουσ παράγοντεσ που
χρθςιμοποιικθκαν ςτθν ζρευνα, ενϊ ζγινε ανάλογθ αναφορά-τεκμθρίωςθ και
ςτισ αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ, και ταξινόμθςθ των δεξιοτιτων α] ανά βακμό
κριςιμότθτασ (πχ ποιεσ είναι οι πιο κρίςιμεσ και ποιεσ οι λιγότερο κρίςιμεσ), β]
ανά βακμό διακεςιμότθτάσ τουσ (πχ ποιεσ βρίςκονται ςε μεγαλφτερθ ζλλειψθ,
ποιεσ από αυτζσ διακζτει το εργατικό δυναμικό ςε επαρκι βακμό), γ] ανά
προςδιοριςτικό παράγοντα (πχ ποιεσ από τισ δεξιότθτεσ επθρεάηονται από τθ
μεταβολι τθσ τεχνολογίασ, ποιεσ από το ρυκμιςτικό πλαίςιο κλπ), και ακολουκεί
ανάλογθ ταξινόμθςθ και για τισ αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ τθσ ειδικότθτασ.
Στθν ζνατθ ενότθτα επιχειρείται ςφνοψθ των ςυμπεραςμάτων ζρευνασ με
ζμφαςθ ςτισ δεξιότθτεσ που είναι ςε ζλλειψθ και κρίςιμεσ και ςτισ αναδυόμενεσ,
και τθ διατφπωςθ προτάςεων πολιτικισ για το αντικείμενο υπό μελζτθ.
Θ παροφςα μελζτθ ολοκλθρϊνεται με τθν δζκατθ και τελευταία ενότθτα, όπου
και παρατίκενται ςχετικζσ με τθν ειδικότθτα του ςτελζχουσ Ψθφιακισ
Ρροϊκθςθσ (Digital Marketing) ςτον Τουριςμό βιβλιογραφικζσ, αρκρογραφικζσ
και θλεκτρονικζσ πθγζσ.

2. Επιλογό ειδικότητασ
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 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.
Από τθν άλλθ ο τουριςμόσ ιταν από τισ πρϊτεσ και παραμζνει μία από τισ βαςικζσ
υπθρεςίεσ που αναπτφχκθκαν ςτο διαδίκτυο, κακϊσ είναι μία βιομθχανία που
βαςίηεται ςτθν πλθροφορία. «Ο κλάδοσ φιλοξενίασ τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ
ζχει ενςωματϊςει πιο εντατικά από άλλουσ οικονομικοφσ κλάδουσ το ψθφιακό
μάρκετινγκ. Οι ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ υπιρξαν πρωτοπόρεσ ςτθ χριςθ
τεχνικϊν του ψθφιακοφ μάρκετινγκ ςτθν προςπάκειά τουσ να κεντρίςουν το
ενδιαφζρον των πελατϊν τουσ και να είναι ςίγουρεσ ότι τουσ προςφζρουν τθν
καλφτερθ δυνατι εμπειρία μακριά από το ςπίτι και τον τόπο τουσ.» (Katya Bovykina,
«How digital marketing is transforming the tourism industry», Μάρτιοσ, 2014).
Αυτό το χαρακτθριςτικό του τουριςτικοφ προϊόντοσ απαιτεί τθν πλθροφόρθςθ τόςο
των καταναλωτϊν όςο και των προμθκευτϊν και ςυνεπάγεται υψθλό
πλθροφοριακό κόςτοσ και πλθροφοριακζσ ελλείψεισ ςτθν αγορά. Επομζνωσ, θ
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τουριςτικι βιομθχανία επθρεάηεται ζντονα και μεταςχθματίηεται απ’ τισ νζεσ
Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ). Θ χριςθ των ΤΡΕ επθρζαςε και
αναδιαμόρφωςε τθν αλυςίδα αξιϊν του τουριςτικοφ κλάδου. Εν ολίγοισ, το
διαδίκτυο εξυπθρετεί ωσ ζνα νζο κανάλι επικοινωνίασ και διανομισ για τουσ etravellers -τουσ λεγόμενουσ θλεκτρονικοφσ ταξιδιϊτεσ- και για τουσ προμθκευτζσ
των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και προϊόντων (Law, Leung και Wong 2004). Αυτό το
νζο κανάλι δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ να βελτιϊνουν τθν
ανταγωνιςτικότθτά τουσ κακϊσ και τθν αποδοτικότθτά τουσ.
Το Διαδίκτυο ζχει πλζον καταςτεί το νζο μζςο για ςυναλλαγζσ που μζχρι πρόςφατα
διεξάγονταν διαφορετικά, ζχει επιτρζψει τθν άμεςθ επαφι ανάμεςα ςε πελάτεσ και
προμθκευτζσ, ζχει επθρεάςει άμεςα το ρόλο παραδοςιακϊν παραγόντων τθσ
αγοράσ και ζχει ενιςχφςει το ρόλο νζων μεςαηόντων που δραςτθριοποιοφνται μζςω
Διαδικτφου. Από τθ χριςθ των ΤΡΕ επθρεάηονται όλοι οι παράγοντεσ τθσ
τουριςτικισ αγοράσ (τουριςτικοί οργανιςμοί, προοριςμοί, προμθκευτζσ, κοκ.), με
πρϊτουσ τουσ ίδιουσ τουσ τουρίςτεσ. Οι τουρίςτεσ πλζον διαδραματίηουν ζναν πιο
ενεργό ρόλο ςτον κακοριςμό των υπθρεςιϊν που κα χρθςιμοποιιςουν, π.χ. μζςω
τθσ χριςθσ των ιςτοςελίδων δθμοπραςιϊν που προωκοφν τουριςτικά προϊόντα.
Τα πλεονεκτιματα των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν μζςω διαδικτφου για τουσ τουρίςτεσ
είναι τεράςτια. Ο όγκοσ τθσ δωρεάν πλθροφορίασ είναι πολφ μεγάλοσ και οι
πλθροφορίεσ αυτζσ είναι διακζςιμεσ οποιαδιποτε ϊρα από οποιοδιποτε μζροσ
(βλ. Ρίνακασ 1). Κάποιοσ που ζχει διάκεςθ για ψάξιμο μπορεί να βρει πολφ καλζσ
προςφορζσ και εκπτϊςεισ. Επιπλζον, με τθν απευκείασ πϊλθςθ ο πελάτθσ
εξοικονομεί τα χριματα από τθν προμικεια του ενδιάμεςου (Χριςτου, 2000).
Ρίνακασ 1. Πγκοσ πωλιςεων ταξιδιωτικϊν προϊόντων/ υπθρεςιϊν ςτο διαδίκτυο,
2010-2015 (ςε δισ δολάρια)

Ρθγι: statista.com

6

Μάλιςτα ζχει δθμιουργθκεί και ειδικόσ όροσ για να περιγράψει τον ψθφιακό
Τουριςμό, ο όροσ e-Tourism. Ο ψθφιακόσ ι θλεκτρονικόσ τουριςμόσ (e-Tourism)
ορίηεται ωσ θ χριςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν ςτθν
τουριςτικι βιομθχανία. Ο θλεκτρονικόσ τουριςμόσ είναι ουςιαςτικά θ ψθφιοποίθςθ
όλων των διαδικαςιϊν και των αλυςίδων αξίασ ςτουσ κλάδουσ του τουριςμοφ, των
ταξιδιϊν, φιλοξενίασ και εςτίαςθσ, που επιτρζπουν ςτουσ οργανιςμοφσ να
μεγιςτοποιιςουν τθν αποτελεςματικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ.
(Buhalis 2003).
Ο θλεκτρονικόσ τουριςμόσ περικλείει:
 E-commerce: Θλεκτρονικό εμπόριο
 E-marketing: Θλεκτρονικό μάρκετινγκ
 E-finance and E-accounting: Θλεκτρονικι διαχείριςθ οικονομικϊν και
λογιςτικϊν


E-HRM: Θλεκτρονικι Διαχείριςθ ανκρϊπινων πόρων






E-Procurement: Θλεκτρονικι παροχι υπθρεςιϊν
E-Strategy: Θλεκτρονικι ςτρατθγικι
E-Planning: Θλεκτρονικό Ρρογραμματιςμό
E-Management: Θλεκτρονικι Διοίκθςθ

Πςον αφορά τθ
ςθμαςία του ψθφιακοφ ι θλεκτρονικοφ μάρκετινγκ (digital
marketing) για τον τουριςτικό τομζα τθσ Ελλάδασ, ςφμφωνα με ςτοιχεία για τον
ειςερχόμενο τουριςμό ςτθ χϊρα (ζτοσ αναφοράσ 2013 - IPK INTERNATIONAL), το
76% των ειςερχόμενων τουριςτϊν ςτθν Ελλάδα χρθςιμοποίθςε το internet για να
αντλιςει πλθροφορίεσ προοριςμοφ, το 61% ζκλειςε το ταξίδι του μζςω internet, τθ
ςτιγμι που μζςω Τουριςτικϊν Γραφείων τα αντίςτοιχα ποςοςτά περιορίηονται ςτο
47% και 37%. Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Eurostat, το 2011 ο μζςοσ όροσ χριςθσ του
διαδικτφου από πολίτεσ για υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με διοργάνωςθ ταξιδιϊν
ςτθν Ευρϊπθ των «27», αγγίηει το 38%. Ειδικότερα, φαίνεται ότι πλζον ζνασ ςτουσ
δφο Ολλανδοφσ και Άγγλουσ, τρεισ ςτουσ πζντε Νορβθγοφσ και Φινλανδοφσ και δφο
ςτουσ δζκα Ζλλθνεσ χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο.
Σε αντίκεςθ με άλλουσ τομείσ, τουριςτικι βιομθχανία εξακολουκεί να βαςίηεται
ςχεδόν αποκλειςτικά, και πρζπει να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ και τισ 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 όλο
και πιο ζντονο ανταγωνιςμό από νζουσ, αναδυόμενουσ προοριςμοφσ. Ραρά όμωσ
τθν απαίτθςθ αυτι, θ βιομθχανία παςχίηει να βρει και να διατθριςει ειδικευμζνουσ
εργαηομζνουσ.
Σφμφωνα
με
τθν
ΕΕ
(http://www.e-jobsobservatory.eu/focus_areas/e-tourism, 2015) ο Τουριςμόσ 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.
Μζςα ςε αυτό το ειδικό εργαςιακό περιβάλλον, θ ζκρθξθ και ταχεία εξζλιξθ τθσ
ψθφιοποίθςθσ ςτον τομζα του τουριςμοφ απαιτεί νζεσ, ειδικζσ γνϊςεισ, όχι μόνο
από τουσ εργαηόμενουσ, αλλά και από επιχειρθματίεσ του τουριςμοφ. Θ εξζλιξθ
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αυτι αφορά άμεςα και το υπό μελζτθ αντικείμενο. Συγκεκριμζνα, βάςει πρόςφατθσ
βιβλιογραφίασ, το e-marketing ςτον τομζα του τουριςμοφ κεωρείται αναδυόμενθ
ειδικότθτα: «... Ειδικότθτεσ με κετικζσ προοπτικζσ τθν επόμενθ πενταετία
είναι....ςτελζχθ e-marketing ςτον τομζα του τουριςμοφ» (Ζρευνα «Ανερχόμενοι
επαγγελματικοί τομείσ ςτθν Ελλάδα και νζεσ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ», ΕΟΡΡΕΡ,
2014, ςελ. 55-56).
Στο μζςον τθσ ευρωπαϊκισ κατάταξθσ φζρνει, τθν Ελλάδα, το επίπεδο των
ψθφιακϊν δεξιοτιτων του πλθκυςμοφ. Τθν ίδια ςτιγμι, πάντωσ και θ ίδια θ
Ευρϊπθ εμφανίηει ςθμαντικό ζλλειμμα, κακϊσ το 40% του πλθκυςμοφ διακζτει
ανεπαρκείσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ, ενϊ ζνα 22% ςτερείται εντελϊσ των λεγόμενων
digital skills, κακϊσ δεν χρθςιμοποιεί καν το Διαδίκτυο (7ο Συνζδριο ITSM ΝότιοΑνατολικισ Ευρϊπθσ και τo μοναδικό Ρανελλαδικά Συνζδριο για τθ Διαχείριςθ
Υπθρεςιϊν Ρλθροφορικισ (IT Service Management, itSMF Hellas 2015).
Συγκεκριμζνα, περιςςότερεσ από 500.000 κζςεισ εργαςίασ κα παραμείνουν κενζσ το
2015, λόγω ζλλειψθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ με δεξιότθτεσ ΤΡΕ. Το 2020 ο αρικμόσ
αυτόσ αναμζνεται να εκτοξευτεί ςτισ 913.000 (αφξθςθ 79,3%). 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).
Πςον αφορά ςτθν αναγκαιότθτα εκπαίδευςθσ ι αναβάκμιςθσ προςόντων του
ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν Ελλάδα ςε γνϊςεισ και δεξιότθτεσ digital marketing,
όπωσ προκφπτει από πρόςφατθ ζρευνα αξιολόγθςθσ τθσ εταιρίασ Δίκτυο ΜΕΝΩΝ
ΕΡΕ για λογαριαςμό του ΙΝΣΕΤΕ, «...θ προςφορά εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςε
κζματα αξιοποίθςθσ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και εξειδικευμζνων
ιςτοςελίδων....» κρίνεται από τουσ επαγγελματίεσ και τισ επιχειριςεισ του
τουριςτικοφ τομζα, πρϊτθ προτεραιότθτα για τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ
αναβάκμιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτον τουριςτικό τομζα.
Και διεκνϊσ όμωσ πολλοί ερευνθτζσ του τουριςμοφ, όπωσ οι Cheung and Law (2002)
υπογραμμίηουν επίςθσ τθ ςθμαςία φπαρξθσ ςυγκεκριμζνων ψθφιακϊν δεξιοτιτων
πλθροφορικισ ςτον τουριςμό. Με άλλα λόγια, θ τουριςτικι βιομθχανία χρειάηεται
εξειδικευμζνο προςωπικό, με ζνα ευρφ φάςμα γνϊςεων και δεξιοτιτων
τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν ειδικά για τον κλάδο.
Ωσ εκ τοφτου, είναι ςθμαντικό τόςο θ 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 τα ανωτζρω προκφπτει πωσ θ επιλογι τθσ ειδικότθτασ του Στελζχουσ
Ψθφιακισ Ρροϊκθςθσ (Digital Marketing) ςτον Τουριςμό πλθροί ςχεδόν 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», και
ςυγκεκριμζνα τα εξισ κριτιρια:
o Φπαρξθ ςθμαντικοφ αρικμοφ απαςχολουμζνων ςτθν ειδικότθτα ςτο
ςφνολο του εργατικοφ δυναμικοφ ι ςτα πλαίςια από τουσ κφριουσ τομείσ
τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.
o Αυξθτικι τάςθ του αρικμοφ των απαςχολουμζνων ςτθν εν προκειμζνω
ειδικότθτα τα τελευταία χρόνια.
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o Διαπιςτωμζνθ ανάγκθ αναβάκμιςθσ δεξιοτιτων των εργαηομζνων
ι/και ανζργων ςτθν ειδικότθτα αυτι.
o Τεκμθρίωςθ, ότι πρόκειται για ειδικότθτα ‘κομβικισ’ ςθμαςίασ ι με
πολλαπλαςιαςτικζσ επιπτϊςεισ για τθν ανάπτυξθ ςθμαντικϊν
κλάδων/υποκλάδων οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα.
o Εντοπιςμόσ ειδικότθτασ θ οποία ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ
παρουςιάηει δυναμικι ανάπτυξθ, και για τθν οποία αναμζνεται να αυξθκεί
ςθμαντικά (ι και πρωτοεμφανιςτεί ηιτθςθ) θ ηιτθςθ ςτο άμεςο μζλλον
ςτθν Ελλάδα.
o Ειδικότθτεσ με ςθμαντικό αρικμό απαςχολουμζνων, για τισ οποίεσ
ςυντελοφνται ζντονεσ τεχνολογικζσ, κεςμικζσ ι άλλου είδουσ αλλαγζσ που
επθρεάηουν τισ ίδιεσ ι τουσ κλάδουσ, ςτουσ οποίουσ αποτελοφν κομβικισ
ςθμαςίασ ειδικότθτεσ και προκφπτουν ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ, όςον
αφορά τισ αναγκαίεσ για τθν άςκθςι τουσ νζεσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ.
o 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.
o Κομβικισ ςθμαςίασ ειδικότθτεσ ςε κλάδουσ με ζντονεσ αναπτυξιακζσ
προοπτικζσ ι εξωςτρεφι προςανατολιςμό.
H μελζτθ αυτι επιχειρεί να ςυμβάλει ςε αυτι ακριβϊσ τθν προςπάκεια βελτίωςθσ
των δεξιοτιτων ςτο υπο μελζτθ αντικείμενο τθσ ψθφιακισ προϊκθςθσ/ μάρκετινγκ,
με ςτόχο να βοθκιςει τουσ επιχειρθματίεσ και τα ςτελζχθ του τουριςμοφ να
βελτιϊςουν τισ ψθφιακεσ τουσ δεξιότθτεσ ςτο μάρκετινγκ.

3.Περιγραφό δεξιοτότων
Στθν παροφςα ζρευνα πραγματοποιικθκε ανάλυςθ των δεξιοτιτων του υπό μελζτθ
αντικείμενου (Στζλεχοσ ψθφιακισ προϊκθςθσ/ μάρκετινγκ ςτον τουριςμό).
Οι δεξιότθτεσ που αναλφκθκαν και χρθςιμοποιικθκαν ςτθν ζρευνα επιμερίηονται ςε 3
βαςικζσ κατθγορίεσ:
o Βαςικζσ δεξιότθτεσ
o Επαγγελματικζσ Δεξιότθτεσ
o 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 ΕΕ1 - οχτϊ βαςικζσ οικογζνειεσ που
περιγράφουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςτάςεισ-, με κυριότερεσ τισ
1

. Οι βαςικζσ δεξιότθτεσ τθσ ΕΕ είναι: Επικοινωνία ςτθ μθτρικι γλϊςςα, Επικοινωνία ςε ξζνεσ γλϊςςεσ,
Μακθματικι ικανότθτα και βαςικζσ ικανότθτεσ ςτθν επιςτιμθ και ςτθν τεχνολογία, Ψθφιακι ικανότθτα,
Μεταγνωςτικζσ ικανότθτεσ, Κοινωνικζσ ικανότθτεσ, Αίςκθμα πρωτοβουλίασ, Ρολιτιςτικι γνϊςθ και ζκφραςθ
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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 εξισ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ
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

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 εμπειρογνϊμονα, τθν
ςυγκεκριμενοποίθςθ τθσ λίςτασ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων με βάςθ τισ
απαιτιςεισ του κάκε επαγγζλματοσ. Οι επαγγελματικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ είναι
αυτζσ που αποκτοφν ι αναπτφςςουν οι ενιλικεσ μζςα από τθν άςκθςθ του
επαγγζλματόσ τουσ, τθν εκελοντικι εργαςία, τθν πρακτικι άςκθςθ κλπ. Ρρόκειται
για εκείνεσ τισ γνϊςεισ ι δεξιότθτεσ που ςυνδζονται άμεςα με τθν άςκθςθ του
επαγγζλματοσ του ατόμου και μποροφν να αφοροφν ςτθ χριςθ ςυγκεκριμζνων
μθχανθμάτων ι μθχανϊν, ςτθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνων πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων, ςτθν άςκθςθ ςυγκεκριμζνων δραςτθριοτιτων που απαιτοφν ςχετικι
κατάρτιςθ ι εμπειρία κλπ. Ο βαςικόσ εμπειρογνϊμονασ και υπεφκυνοσ ςτθν ομάδα
εργαςίασ ςυνζλλεξε πλθροφορίεσ για τισ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ από πλικοσ
πθγϊν, οι οποίεσ αναφζρονται ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ ενότθτασ 3, και κατόπιν
ανάλυςθσ προζκυψαν οι τελικζσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ για το υπό μελζτθ
αντικείμενο ωσ εξθσ:
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ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ
1
2
3
4

Γνϊςεισ μάρκετινγκ
Γνϊςεισ ψθφιακοφ μάρκετινγκ
Γνϊςεισ τουριςτικοφ μάρκετινγκ και e-tourism μάρκετινγκ
Ικανότθτα ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ και υλοποίθςθσ θλεκτρονικϊν πλάνων
και καμπανιϊν θλεκτρονικοφ μάρκετινγκ
Ικανότθτα ςυλλογισ, επεξεργαςίασ, ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ ερευνϊν
των Online αγορϊν
Ικανότθτα ςυλλογισ, επεξεργαςίασ, ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων από το διαδίκτυο, όςον αφορά αποτελζςματα
καμπανιϊν, αρικμό χρθςτϊν και επιςκζψεων, βακμοφσ διείςδυςθσ, κλπ
(Marketing analytics and reports)
Βαςικζσ γνϊςεισ δθμιουργίασ, διαχείριςθ και επικαιροποίθςθ ιςτοςελίδων
Διαχείριςθ και Αξιοποίθςθ Ρεριεχομζνου
(Content Management,
Maximization & Updating of Online Digital Presence)
Γνϊςεισ και Τεχνικζσ Μάρκετινγκ Κοινωνικϊν Δικτφων (Social Media
Marketing)
Γνϊςεισ μάρκετινγκ μθχανϊν αναηιτθςθσ (Search Engine Marketing SEM) &
Ψθφιακισ διαφιμιςθσ
Γνϊςεισ χριςθσ πλατφόρμασ & εφαρμογϊν θλεκτρονικοφ εμπορίου &
πωλιςεων τουριςτικϊν προϊόντων (e-commerce)
Ραρακολοφκθςθ των τεχνολογικϊν τάςεων ςτισ ΚΤΡ και ςτο e-Tourism
Διεπιςτθμονικότθτα
Γενικζσ γνϊςεισ τθσ ιςτορίασ, του πολιτιςμοφ, του φυςικοφ περιβάλλοντοσ
και άλλων ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων του προοριςμοφ Ελλάδα

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

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 τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτο χϊρο του ψθφιακοφ μάρκετινγκ και
προϊκθςθσ οδθγοφν αναπόφευκτα ςε ςυνεχείσ μεταβολζσ ςτο υπό μελζτθ
επάγγελμα. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα οι ςφγχρονεσ ανάγκεσ να μθν καλφπτονται
από τισ υφιςτάμενεσ δεξιότθτεσ, αλλά να ζχουν δθμιουργθκεί νζεσ δεξιότθτεσ οι
οποίεσ κα πρζπει να υιοκετθκοφν από το ανκρϊπινο δυναμικό. 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. Συγκεκριμζνα, ςε
αντιςτοιχία με τουσ παράγοντεσ ζλλειψθσ δεξιοτιτων, κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ
αναηθτικθκαν οι παράγοντεσ που προκάλεςαν τθν ανάδυςθ των νεϊν δεξιοτιτων,
ςτουσ εξισ τομείσ:
o
o
o
o

Οικονομία και διεκνζσ περιβάλλον
Τεχνολογία και Καινοτομία
Διεκνισ και εγχϊριοσ ανταγωνιςμόσ
υκμιςτικό πλαίςιο
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o Ρεριβάλλον
o Άλλοι παράγοντεσ (ειδικοί ανάλογα με τον κλάδο)
Συμπεραςματικά, οι νζεσ αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ που προζκυψαν από τθν ζρευνα
και αφοροφν ςτο υπό μελζτθ αντικείμενο είναι:
1
2
3
4
5

Ρροςανατολιςμόσ ςτθν εμπειρία του πελάτθ (CX /Customer focus)
Αντίλθψθ και εναςχόλθςθ με IoT (Internet of Things -Διαδίκτυο των
πραγμάτων)
Επιχειρθςιακζσ και μακθματικζσ δεξιότθτεσ για τθν εξζταςθ και τθν ανάλυςθ
των big data δεδομζνων
Δεξιότθτεσ ψθφιακισ θγετικισ ικανότθτασ (e-leadership)
Αυτοματοποίθςθ μάρκετινγκ

Βαςικζσ πθγζσ άντλθςθσ των δεξιοτιτων (βαςικϊν, επαγγελματικϊν, γνϊςεων,
αναδυόμενων), υπιρξαν οι εξθσ:
Α) θ διεξαγωγι ςυνεντεφξεων και Ομάδων Εςτίαςθσ (focus groups) με
επιςτιμονεσ, ςτελζχθ και επιχειρθματίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο αντικείμενο
και ςτον κλάδο. Αναλυτικι περιγραφι γίνεται ςτθν ενότθτα 7 τθσ παροφςασ
μελζτθσ, όπου παρουςιάηεται αναλυτικά θ μεκοδολογία τθσ ποιοτικισ ζρευνασ.
Β) θ επιςκόπθςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ με ζμφαςθ ςτθν τελευταία πενταετία,
επικεντρωμζνθ ςε:
• Ζρευνεσ-μελζτεσ που ζχουν ωσ ςτόχο τθν αποτφπωςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ
εργαςίασ ςε νζεσ ειδικότθτεσ, τισ προοπτικζσ του αντικειμζνου υπό μελζτθ και τισ
απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςε διεκνζσ, ευρωπαϊκό, εκνικό, περιφερειακό
και κλαδικό επίπεδο.
• Ζρευνεσ-μελζτεσ που ζχουν εκπονθκεί και αφοροφν ςτθν επαγγελματικι
αποκατάςταςθ και ςτισ διεξόδουσ απαςχόλθςθσ ςτθν Ελλάδα αποφοίτων
Ρανεπιςτθμίων, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ. Θ βιβλιογραφία που εξετάςτθκε διακρίνεται παρακάτω
ςε διεκνι και εγχϊρια. Αναλυτικι παρουςίαςθ των εμβλθματικϊν ερευνϊν για το
υπό μελζτθ αντικείμενο παρατίκεται ςτθν ενότθτα 5 τθσ παροφςασ μελζτθσ ενϊ
παράκεςθ τθσ βιβλιογραφίασ παρζχεται ςτθν 10θ ενότθτα.
Θ επιλογι των φορζων ζγινε βάςει κριτθρίων και προτεραιοτιτων. Κατά κφριο λόγο,
αναηθτικθκε υλικό που ζχει προκφψει από μελζτεσ κοινωνικϊν εταίρων,
Ρανεπιςτθμίων και ερευνθτικϊν κζντρων, κεςμικϊν φορζων ςε κζματα αγοράσ
εργαςίασ και εκπαίδευςθσ, κεςμικϊν φορζων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και πζραν
αυτισ, και γενικότερα φορζων αναγνωριςμζνου κφρουσ.
Συγκεκριμζνα, οι βαςικότερεσ πθγζσ για τθν ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ιςαν οι κάτωκι:
I. Επαγγελματικά περιγράμματα ΕΟΠΠΕΠ
Θ βαςικότερθ πθγι ςτθν παροφςα ζρευνα ιταν τα επαγγελματικά περιγράμματα
ΕΟΡΡΕΡ, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του ΕΟΡΡΕΡ «Λίςτα Επαγγελματικϊν
Ρεριγραμμάτων».
II. Πιλοτικζσ ζρευνεσ ςτθν Ελλάδα και Πανευρωπαϊκά
Θ βαςικότερθ πθγι ςτθν παροφςα ζρευνα ιταν θ πολφ πρόςφατθ Ζρευνα τθσ ΕΕ
( European e-Competence Framework (e-CF)) για το προφίλ του Ειδικοφ ςτο Ψθφιακό
Μάρκετινγκ ςτον Τουριςμό (The e-Tourism Marketing Specialist): http://www.e-jobsobservatory.eu/role-profiles/e-tourism-marketing-specialist.
Το
European
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Competence Framework (e-CF) είναι ζνα πλαίςιο αναγνϊριςθσ 36 δεξιοτιτων ςτον
τομζα ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφοριϊν και Επικοινωνιϊν
(ΤΡΕ – ICT) αναπτφςςεται ωσ μία κοινι γλϊςςα επικοινωνίασ μεταξφ των
επαγγελματιϊν – χειριςτϊν ΤΡΕ, παρόχων ΤΡΕ, των εκπαιδευτικϊν και κοινωνικϊν
εταιριϊν, των εργοδοτικϊν φορζων και των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ ανκρϊπινου
δυναμικοφ (HR Services), ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα ςε όλθ τθν Ευρϊπθ.
Ταυτόχρονα δυο ςθμαντικζσ ζρευνεσ είναι του CEDEFOP και του Οργανιςμοφ
Απαςχόλθςθσ και Δεξιοτιτων του Θ. Βαςιλείου (UK Commission’s Employer Skills).
Ταυτόχρονα, ο ΣΕΒ πραγματοποίθςε ζρευνα ςε επιλεγμζνουσ κλάδουσ για τθν
αναηιτθςθ των κρίςιμων επαγγελμάτων τα επόμενα ζτθ:
o 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
o Ζρευνα ςτο Θ. 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
o Ο Μθχανιςμόσ διάγνωςθσ των αναγκϊν των επιχειριςεων ςε επαγγζλματα και
δεξιότθτεσ, ΣΕΒ.
III.

Βάςεισ δεδομζνων

ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ
Σε βάςεισ δεξιοτιτων του εξωτερικοφ αναηθτικθκαν δεξιότθτεσ, γνϊςεισ και
ικανότθτεσ.
 European Committee for Standarization (CEN) ςτο πλαίςιο του εργαςτθρίων τθσ
CEN για τισ δεξιότθτεσ ςτισ ΤΡΕ (CEN Workshop on ICT Skills).
 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.
 Θ βάςθ ESCO (Skills, Competences, Qualifications and Occupations), που αποτελεί
τμιμα τθσ ςτρατθγικισ Europe 2020 είναι το ευρωπαϊκό ςφςτθμα ταξινόμθςθσ
δεξιοτιτων, ικανοτιτων, προςόντων και επαγγελμάτων.
 Το Ρανόραμα δεξιοτιτων ςτθν ΕΕ 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.
 e-jobs Role Profiles; e-jobs Training Guidelines.

ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ
Στισ εξισ εκνικζσ βάςεισ δεξιοτιτων αναηθτικθκαν δεξιότθτεσ, γνϊςεισ και ικανότθτεσ
για το υπό εξζταςθ αντικείμενο:
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Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων & Επαγγελματικοφ
Ρροςανατολιςμοφ (Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ.) είναι ο αρμόδιοσ φορζασ για τθ δθμιουργία και
τθν ανάπτυξθ του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων κακϊσ και τθν αντιςτοίχιςθ του
με το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων, υπό τθν εποπτεία και το ςυντονιςμό του
Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων.
To Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων (The Hellenic Qualifications Framework) ο
μθχανιςμόσ μετάφραςθσ, κατανόθςθσ και διαςαφινιςθσ των προςόντων, των
γνϊςεων, των δεξιοτιτων και ικανοτιτων που ζχουν αποκτθκεί από όλεσ τισ
μορφζσ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ εμπειρίασ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ χϊρασ με ςκοπό να υποςτθριχκεί καλφτερα θ ςχζςθ
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ ςε διεκνζσ
επίπεδο.
Θ
λειτουργία
τθσ
ιςτοςελίδασ
για
το
ΕΡΡ http://www.nqf.gov.gr/ εξαςφαλίηει άμεςθ και πλιρθ ενθμζρωςθ για τα
τεκταινόμενα και τθν πορεία υλοποίθςθσ του πλαιςίου.

4. Αναγκαιότητα ύπαρξησ μηχανιςμού πρόβλεψησ
δεξιοτότων για την υπό εξϋταςη ειδικότητα
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:
o
o
o
o
o

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
o Ρλθροφόρθςθ ςχετικά με κζςεισ εργαςίασ και απαιτοφμενων δεξιοτιτων:
επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ, τακτικι ενθμζρωςθ κζςεων εργαςίασ.
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o 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:
o Διαμόρφωςθ των κατάλλθλων προγραμμάτων ενδοεπιχειρθςιακισ
κατάρτιςθσ
o Βελτίωςθ τθσ εικόνασ του τομζα (κοινι δράςθ των εταιριϊν).
o Διευκόλυνςθ τθσ εςωτερικισ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων.
o Ρραγματοποίθςθ επενδφςεων, οι οποίεσ κα είναι περιςςότερο εςτιαςμζνεσ
ςτο ανκρϊπινο δυναμικό.
o Απαςχόλθςθ εργαηομζνων από άλλουσ τομείσ αλλά και από το εξωτερικό
(ειςροι ανκρϊπινου δυναμικοφ)
o 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 αναγνϊςιμθσ των αναγκϊν μπορεί να λειτουργιςει
ωσ αυτόματοσ ςτακεροποιθτισ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Στα πλαίςια αυτά και αναφορικά με το υπό μελζτθ αντικείμενο, είναι γενικά
αποδεκτό ότι υπάρχει ζλλειψθ επαρκοφσ εκπαίδευςθσ (όχι μόνο τουριςτικισ
εκπαίδευςθσ αλλά και εξειδικευμζνθσ ςε κζματα θλεκτρονικοφ τουριςμοφ) ςε
Ρανεπιςτθμιακό Επίπεδο όςο και ζλλειψθ κατάρτιςθσ ςε δια βίου επίπεδο για τουσ
επιχειρθματίεσ. Ακόμα και μεγάλεσ επιχειριςεισ που μποροφν να διακζςουν
πόρουσ για τθν εξεφρεςθ και προςζλκυςθ ειδικευμζνου ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε
κζματα θλεκτρονικοφ τουριςμοφ δυςκολεφεται να βρει και να προςλάβει τουσ
κατάλλθλουσ ανκρϊπουσ. Σθμαντικό ρόλο παίηει ςτθν υιοκζτθςθ και
χρθςιμοποίθςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και οι γνϊςεισ, φιλοςοφία και ςτυλ
διοίκθςθσ του επιχειρθματία (περιςςότερο ςε μικρομεςαίεσ αλλά και ςε μεγάλεσ
επιχειριςεισ). Το φαινόμενο αυτό δεν εμφανίηεται μόνο ςτον κλάδο, μιασ και θ
Ελλάδα γενικότερα υςτερεί ςτθν ψθφιακι τεχνολογία, ςφμφωνα με τον δείκτθ
Digital Economy & Society Index (DESI) που κατάρτιςε θ Ε.Ε. με τον οποίο
βακμολογεί τισ επιδόςεισ των κρατϊν-μελϊν ςτον τομζα των ΤΡΕ. Συγκριμζνα, μόνο
το 1,63% του εργατικοφ δυναμικοφ απαςχολείται με τθν ανάπτυξθ και διαχείριςθ
τεχνολογιϊν, κατατάςςοντασ τθν Ελλάδα ςτθν 26θ κζςθ ςτθν Ευρϊπθ των 28
κρατϊν μελϊν (e-skills country report, 2012).
Επιπρόςκετα για τθ χϊρα μασ, θ εταιρεία PwC Ελλάδοσ -μζλοσ του δικτφου PwC
(www.pwc.com) - μασ πλθροφορεί μζςω τθσ κ. Ιηαμπζλ Μοηζρ, διευκφντριασ
Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, ότι «αρκετοί διευκφνοντεσ
ςφμβουλοι και ςτελζχθ ανκρϊπινου δυναμικοφ ςυμμερίηονται τθ δυςκολία
ανεφρεςθσ ςυγκεκριμζνων νεοςφςτατων δεξιοτιτων ςχετικϊν, κυρίωσ με τθν
ψθφιακι τεχνολογία, όπωσ το Digital Marketing και Business/Data Analytics
(Κακθμερινι
2015:
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http://www.kathimerini.gr/825888/article/oikonomia/epixeirhseis/oi-perizhthtesde3iothtes-diamorfwnoyn-th-nea-kata-paraggelia-oikonomia )
Ειδικότερα τϊρα ςτον τουριςτικό τομζα, αυτόσ χαρακτθρίηεται ςτο ςφνολό του από
ςχετικά χαμθλι χριςθ και πρόςβαςθ ςε δίκτυα ΤΡΕ, κακϊσ και από πολφ χαμθλό
βακμό υιοκζτθςθσ των ΤΡΕ για ολοκλιρωςθ των επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν, ο
οποίοσ αγγίηει ςχεδόν το 0% για τισ μικρότερεσ ςε μζγεκοσ επιχειριςεισ.
Θ ζλλειψθ επαρκοφσ εκπαίδευςθσ ςε Ρανεπιςτθµιακό Επίπεδο (δεν υπάρχει
προπτυχιακι εκπαίδευςθ ςτον τουριςμό ςε επίπεδο ΑΕΙ) όςο και επαγγελµατικισ
κατάρτιςθσ ςε δια βίου επίπεδο για τουσ επιχειρθµατίεσ του κλάδου κεωροφνται
οµόφωνα ωσ οι κυριότεροι λόγοι δθµιουργίασ και αφξθςθσ του ψθφιακοφ χάςµατοσ
που χαρακτθρίηει τισ Ελλθνικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ. Πμωσ και κζματα
κλαδικισ κουλτοφρασ ευκφνονται για το χάςμα αυτό. Οι περιςςότεροι
επιχειρθματίεσ φοβοφνται τθν οποιαδιποτε αλλαγι και διςτάηουν να υιοκετιςουν
και να χρθςιμοποιιςουν θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ που δεν γνωρίηουν και δεν
μποροφν να ελζγξουν. Επιπρόςκετα οι περιςςότεροι επιχειρθματίεσ ςτον κλάδο
αποφεφγουν να επενδφςουν χρόνο και χριμα ςτθν εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν τουσ
όςο και των ιδίων.
Κρίνεται λοιπόν κρίςιµθ θ ενθµζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και κατάρτιςθ των
Ελλθνικϊν τουριςτικϊν επιχειριςεων και φορζων για τθ χρθςιµότθτα, εφαρµογι,
και αξιοποίθςθ των τεχνολογικϊν εφαρµογϊν e-tourism τόςο για τισ κακθµερινζσ
τουσ λειτουργίεσ όςο και για τθν χάραξθ ςτρατθγικισ
Συμπεραςματικά, θ ταχφτθτα των εξελίξεων , οδθγοφμενεσ από καινοτομίεσ και
εξελίξεισ ςτον τομζα τόςο του τουριςμοφ όςο και τθσ τεχνολογίασ δθμιουργεί τθν
επιτακτικι ανάγκθ ςυγχρονιςμοφ των ςτελεχϊν ψθφιακισ προϊκθςθσ/ μάρκετινγκ
με αυτζσ. Πλοι οι λόγοι που αναλφκθκαν ανωτζρω οδιγθςαν ςτθν επιλογι του
ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου προσ διερεφνθςθ.

5. ύγχρονη ςχετικό βιβλιογραφύα για την ειδικότητα
που εξετϊζεται
Στα πλαίςια τθσ μελζτθσ διερευνικθκε ςε βάκοσ θ ςφγχρονθ βιβλιογραφία ςχετικά
με τθν αναγνϊριςθ και πρόγνωςθ αναγκϊν δεξιοτιτων τθσ ειδικότθτα που
διερευνοφν και να παρακζςουν τθ μεκοδολογία και τα ευριματά τουσ. Αναλυτικι
παράκεςθ γίνεται ςτθν ενότθτα 10 αλλά εδϊ γίνεται αναφορά ςτισ ςθμαντικότερεσεμβλθματικζσ ζρευνεσ (προςαρμογι από Λαηαρίδου Α., 2013) που είναι ςχετικζσ με
τθ ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα και τισ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ ςτθν Ελλάδα.
Θ παλαιότερθ, χρονικά, αναφορά για τθν αξιοποίθςθ του διαδικτφου από τισ
τουριςτικζσ επιχειριςεισ γίνεται ςτο άρκρο των Buhalis & Main το οποίο
δθμοςιεφκθκε το 1998 ςτο περιοδικό International Journal of Contemporary
Hospitality Management με τίτλο “Θ πλθροφορικι τεχνολογία ςε περιφερειακζσ
μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ παροχισ φιλοξενίασ: ςτρατθγικι ανάλυςθ και
ςθμαντικοί παράγοντεσ”. Το άρκρο βαςίηεται ςε ζρευνα που διεξιχκθ ςε
ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ εγκατεςτθμζνεσ ςε αγροτικζσ περιοχζσ τθσ Ουαλίασ, ςε
κζρετρα των Γαλλικϊν Άλπεων και ςτα ελλθνικά νθςιά του Αιγαίου. Οι ςυγγραφείσ
ερευνοφν τουσ παράγοντεσ που κακορίηουν το βακμό υιοκζτθςθσ τθσ
πλθροφορικισ τεχνολογίασ εξετάηοντασ τα ενδιαφερόμενα μζρθ των μικρϊν
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οργανιςμϊν φιλοξενίασ κακϊσ και τουσ παράγοντεσ πίεςθσ ι ϊκθςθσ που αυτά
αςκοφν. Επίςθσ, παρουςιάηουν ζνα ςφνολο παραγόντων που υποβοθκοφν τθ
διάδοςθ τθσ πλθροφορικισ τεχνολογίασ κακϊσ και μελλοντικζσ τάςεισ ςτθ
βιομθχανία φιλοξενίασ. Τζλοσ, υποςτθρίηουν ότι, επιχειριςεισ αυτοφ του μεγζκουσ
οι οποίεσ δεν κα καταφζρουν να προςαρμοςτοφν χρθςιμοποιϊντασ τθν
πλθροφορικι τεχνολογία κα υςτεροφν ςθμαντικά ωσ προσ τθν ανταγωνιςτικότθτά
τουσ, κζτοντασ ςε κίνδυνο τθν ευθμερία των προοριςμϊν.
Το 2000, θ Sigala διεξιγαγε μία ζρευνα με τίτλο “Ενδυναμϊνοντασ τα ξενοδοχεία
μζςω online διαδικτυακϊν ςτρατθγικϊν μάρκετινγκ”. Θ εν λόγω εργαςία
παρουςιάςτθκε ςτο Διεκνζσ Επιςτθμονικό Συνζδριο για τον Τουριςμό ςε Νθςιά και
Συγκεκριμζνουσ Ρροοριςμοφσ, του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου (από τισ 14 ζωσ τισ 17
Δεκεμβρίου του 2000). Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ που ζγιναν για τθ
ςυγκεκριμζνθ εργαςία δείχνουν ότι θ πλειονότθτα των ξενοδοχείων δεν
εκμεταλλεφεται επαρκϊσ τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει το διαδίκτυο,
χρθςιμοποιϊντασ το απλά ωσ ζνα μζςο δθμοςίευςθσ, ςτο οποίο μάλιςτα
μεταφζρονται τα υπάρχοντα επιχειρθματικά μοντζλα. Ωςτόςο, απαιτοφνται
διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτθ διαδικτυακι ςτρατθγικι των ξενοδοχείων κακϊσ ο
ανταγωνιςμόσ αυξάνεται και οι πελάτεσ γίνονται περιςςότερο απαιτθτικοί.
Στθ μελζτθ για το E-Business Forum (2007) με τίτλο Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ και
Εφαρμογζσ ςτον Τουριςμό: Ιςχφουςα Κατάςταςθ και Ρροοπτικζσ και Συντονιςτζσ
τουσ Ράρι Τςάρτα και Ευάγγελο Χριςτου, οι ςυγγραφείσ μετά από εκτενι
βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ καταλιγουν πωσ θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ τουριςτικισ
βιομθχανίασ ςτθρίηεται ςτθν παροχι και προϊκθςθ μεγάλου όγκου πλθροφοριϊν
(π.χ. πλθροφορίεσ ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά, διακεςιμότθτα και κρατιςεισ
τουριςτικϊν προϊόντων-υπθρεςιϊν κλπ.) και ςυνεπϊσ, θ ψθφιοποίθςθ των
επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν μζςω των τεχνολογικϊν εργαλείων και εφαρμογϊν του
διαδικτφου αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για τθν αφξθςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ αλλά και τθν ενίςχυςθ του διεκνοφσ ανταγωνιςτικοφ
πλεονεκτιματοσ των τουριςτικϊν επιχειριςεων. Ειδικότερα ςτθν Ελλάδα, όπου οι
τουριςτικζσ επιχειριςεισ εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό για τθν προϊκθςθ και
πϊλθςθ του προϊόντοσ τουσ ςε μεγάλουσ τουριςτικοφσ οργανιςμοφσ (tour
operator), θ εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων του διαδικτφου παρζχει ςτισ
επιχειριςεισ τθ δυνατότθτα να διαφθμιςτοφν και να προςεγγίςουν τουσ δυνθτικοφσ
τουσ πελάτεσ ςε παγκόςμια κλίμακα και όλο το εικοςιτετράωρο με άμεςο τρόπο και
χαμθλό κόςτοσ.
Οι Buhalis και Deimezi ςτο άρκρο τουσ “Διείςδυςθ τθσ Τεχνολογίασ Ρλθροφορίασ
και ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου ςτθν Ελλάδα, με εςτίαςθ ςε μικρζσ ι
μεςαίου μεγζκουσ επιχειριςεισ”, το οποίο δθμοςιεφτθκε το 2003 ςτο περιοδικό
Electronic Markets (τεφχοσ 13), εξετάηουν το βακμό διείςδυςθσ τθσ πλθροφορικισ
τεχνολογίασ και του θλεκτρονικοφ εμπορίου από τθν πλευρά τθσ
παραγωγισ/προςφοράσ και τθν πλευρά τθσ κατανάλωςθσ/ηιτθςθσ. Θ Ελλάδα
παρουςιάηει ζνα από τα χαμθλότερα ποςοςτά υιοκζτθςθσ τθσ πλθροφορικισ
τεχνολογίασ και του διαδικτφου ανάμεςα ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, από
καταναλωτζσ και επιχειριςεισ. Ο χαμθλόσ βακμόσ υιοκζτθςθσ των νζων
τεχνολογιϊν από τισ ελλθνικζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ οφείλεται κυρίωσ ςτθν
ζλλειψθ ςυνειδθτοποίθςθσ και γνϊςεων πλθροφορικισ. Επιπλζον, ο μικρόσ
αρικμόσ ςυναλλαγϊν θλεκτρονικοφ εμπορίου επιβεβαιϊνει το ότι οι καταναλωτζσ
τθσ Μεςογείου ςυνθκίηουν να αγοράηουν μζςω διαπροςωπικϊν δικτφων. Θ
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κατάςταςθ αυτι απειλεί τθ μελλοντικι ανταγωνιςτικότθτα των παραγωγϊν κακϊσ
και τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ των ελλθνικϊν μικρομεςαίων επιχειριςεων,
κζτοντασ, τελικά, ςε κίνδυνο τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. Πςον αφορά
ςτουσ καταναλωτζσ, φαίνονται να ζχουν περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ, ςε ςφγκριςθ
με τουσ υπόλοιπουσ ευρωπαίουσ, ςτθν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία, ςτθν
αλλθλεπίδραςθ και ςτθν αγορά προϊόντων online. Ωςτόςο, υπάρχουν δυνατότθτεσ
ανάπτυξθσ οι οποίεσ υποςτθρίηονται από το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι και το ελλθνικό κράτοσ: κατάρτιςθ των νζων ςτθν πλθροφορικι, διεκνείσ
επενδφςεισ και ακόλουκθ μεταφορά τεχνογνωςίασ και κρατικά κίνθτρα για
επενδφςεισ των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτθν πλθροφορικι τεχνολογία.
Οι ανωτζρω αναγνωριςμζνοι ακαδθμαϊκοί ζχουν διαρκι ερευνθτικι παρουςία ςτον
χϊρο του ψθφιακοφ ακαδθμαϊκοφ μάρκετινγκ και τθσ ζρευνασ διεκνϊσ (βλ. ενότθτα
10 για πιο πρόςφατθ ςχετικι βιβλιογραφία-αρκρογραφία τουσ), προωκϊντασ και
τθν ζρευνα ςτο χϊρο αλλά και δίνοντασ ςθμαντικότατεσ πλθροφορίεσ για το υπό
μελζτθ αντικείμενο ςτθ χϊρα μασ.
Οι παραπάνω μελζτεσ καταδεικνφουν τθν αναντιςτοιχία δεξιοτιτων ωσ είναι ζνα
από τα κεμελιϊδθ προβλιματα που εμποδίηουν τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ
τουριςτικισ βιομθχανίασ, τόςο γενικά όςα και αναφορικά με τθν ψθφιακι
προϊκθςθ και μάρκετινγκ. Θ βελτίωςθ προςόντων θλεκτρονικοφ επιχειρείν, ιδίωσ
ςτισ μικρζσ και ΜΜΕ τουριςτικζσ επιχειριςεισ, ζχει αναγνωριςτεί ωσ ζνα ςθμαντικό
ηιτθμα πολιτικισ ςε ιδθ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 2000, με βάςθ τισ ανωτζρω
ζρευνεσ ςτθ χϊρα. Συγκεκριμζνα-και με βάςθ τισ ζρευνεσ- ο χαμθλόσ βακμόσ
υιοκζτθςθσ των νζων τεχνολογιϊν από τισ ελλθνικζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ
οφείλεται κυρίωσ ςτθν ζλλειψθ ςυνειδθτοποίθςθσ και γνϊςεων πλθροφορικισ. Θ
κατάςταςθ αυτι μάλιςτα ζχει βρεκεί πωσ μπορεί να απειλιςει τθ μελλοντικι
ανταγωνιςτικότθτα των παραγωγϊν κακϊσ και τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ των
ελλθνικϊν μικρομεςαίων επιχειριςεων, κζτοντασ, τελικά, ςε κίνδυνο τθν
οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. Ωςτόςο, οι ζρευνεσ αναγνωρίηουν πωσ υπάρχουν
δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ οι οποίεσ υποςτθρίηονται από το εκπαιδευτικό ςφςτθμα,
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το ελλθνικό κράτοσ: κατάρτιςθ των νζων ςτθν
πλθροφορικι, διεκνείσ επενδφςεισ και ακόλουκθ μεταφορά τεχνογνωςίασ και
κρατικά κίνθτρα για επενδφςεισ των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτθν πλθροφορικι
τεχνολογία.
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6. Μεθοδολογύα τησ ϋρευνασ
Θ επιςτθμονικι ζρευνα ζχει τουλάχιςτον πζντε ςτόχουσ: προςδιοριςμόσ,
περιγραφι, παραγωγι εξιγθςθσ, δοκιμι και ζλεγχοσ. Οι ποιοτικζσ μζκοδοι τείνουν
να εξουςιάηουν τουσ πρϊτουσ τρεισ ςτόχουσ, με τισ ποςοτικζσ μεκόδουσ να
προεξζχουν ςτα τελευταία δφο (Miller and Crabtree, 1992). Συνοπτικά, θ ποιοτικι
ζρευνα ενδιαφζρεται περιςςότερο για εννοιολογικοφσ προςδιοριςμοφσ, οριςμοφσ,
ςυμβολιςμοφσ και περιγραφζσ των πραγμάτων, ενϊ είναι ζντονα ερμθνευτικι (Berg
1995).
Οι ποιοτικζσ μζκοδοι δίνουν τθν ευκαιρία ςτον ερευνθτι να ςτοχεφςει ςτο τι
ςθμαίνει για τα υποκείμενα θ εμπειρία για τθν οποία μιλοφν, με άλλα λόγια, να
εμβακφνει. Αυτό που ςυμβαίνει είναι μια «λεπτι» περιγραφι (Geertz, 1973) από
τθν πλευρά των ερευνθτϊν. Ρζρα, όμωσ, από τθ λεπτομερι ανάλυςθ, οι ποιοτικζσ
μζκοδοι καταγράφουν τθ «φωνι» του υποκειμζνου και τισ εκφράςεισ του (Eisner,
1991).
Θ παροφςα μελζτθ ζχει ωσ ςτόχο τθν εισ βάκουσ διερεφνθςθ δεξιοτιτων ςτο
κεματικό αντικείμενο του Στελζχουσ Ψθφιακισ Ρροϊκθςθσ (Digital Marketing) ςτον
Τουριςμό. Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ επιλζχκθκε θ ποιοτικι μζκοδοσ και
ζρευνα 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. Εξάλλου, ςε επίπεδο τουριςτικϊν ερευνϊν, αν και παρατθρείται μια
εμφανισ προτίμθςθ ςτισ ποςοτικζσ προςεγγίςεισ αναγνωρίηεται ταυτόχρονα και θ
αξία των ποιοτικϊν μεκόδων. Χαρακτθριςτικά άρκρα ποιοτικισ περιγραφισ
εςτίαςαν ςτον κακοριςμό των οικονομικϊν επιδράςεων του τουριςμοφ (Archer &
Owen 1972, Loeb 1982, Sadler & Archer 1975), τθν αξιολόγθςθ τουριςτικϊν ροϊν
(Fritz, Brandon & Xander 1984, Smith & Brown 1981, Uysal & Crompton 1985), τθ
δθμιουργία ςτρατθγικϊν τμθματοποίθςθσ (Oppedijk, Walle & Verhallen 1986,
Woodside & Ronkainen 1980), αλλά και τθν ανάπτυξθ ψυχομετρικϊν κλιμάκων
μζτρθςθσ (Gearing, Swart & Var 1974, Goodrich 1977, Hawes 1977, Pearce 1982,
Shih 1986).
Τα ςτάδια ςχεδιαςμοφ που ακολουκικθκαν ςτθ ςυγκεκριμζνθ ποιοτικισ ζρευνα
ςυμπίπτουν με τα προτεινόμενα από τθ βιβλιογραφία βιματα (Τςιϊλθσ, 2014):
o Ρροςδιοριςμόσ τθσ ερευνθτικισ περιοχισ και των ςτόχων τθσ ζρευνασ.
o Βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ.
o Επιλογι και επεξεργαςία του κεωρθτικοφ πλαιςίου.
o Διατφπωςθ ερευνθτικϊν ερωτθμάτων.
o Επιλογι μεκόδου/ων παραγωγισ δεδομζνων.
o Ρροετοιμαςία για τθν πρόςβαςθ ςτο πεδίο.
o Επιλογι ςτρατθγικισ δειγματολθψίασ.
o Διευκζτθςθ ενδεχόμενων δεοντολογικϊν ηθτθμάτων.
o Εκτίμθςθ πρακτικϊν ηθτθμάτων.
o Επιλογι των τρόπων ανάλυςθσ δεδομζνων.
o Σκζψεισ για το είδοσ τθσ κεωρθτικισ μορφισ τθν οποία κα λάβουν τα ευριματα.
o Σκζψεισ για τουσ τρόπουσ δθμοςιοποίθςθσ των ερευνθτικϊν ευρθμάτων.
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Επιπρόςκετα, επειδι ο ςτόχοσ ιταν 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, ζγινε χριςθ τθσ
μεκόδου τθσ τριγωνοποίθςθσ, ι πιο απλά ςτο ςυνδυαςμόσ διαφορετικϊν μεκόδων
ςυλλογισ δεδομζνων.
Συγκεκριμζνα τϊρα για τθν παροφςα μελζτθ:
Για τθν ποιοτικι ζρευνα τϊρα, θ πρϊτθ μζκοδοσ που χρθςιμοποιικθκε είναι θ
μζκοδοσ των θμί-δομθμζνων ςυνεντεφξεων ςε βάκοσ. Στόχοσ των εν λόγω
ςυνεντεφξεων ιταν να επαλθκευκοφν τα ευριματα τθσ βιβλιογραφικισ ζρευνασ, να
αναδειχκοφν νζα ηθτιματα και τάςεισ ςτο υπό ζρευνα αντικείμενο κακϊσ και να
καταρτιςτεί θ ατηζντα των επερχόμενων ομαδικϊν ςυνεντεφξεων, οι οποίεσ
αποτζλεςαν τθ δεφτερθ μζκοδοσ ςυλλογισ ποιοτικϊν δεδομζνων. Από τισ εν λόγω
ςυνεντεφξεισ, ςε ςυνάρτθςθ πάντα και με τθν βιβλιογραφικι ζρευνα που
προθγικθκε, καταρτίςτθκε και θ λίςτα των δεξιοτιτων, οι οποίεσ τζκθκαν προσ
ςυηιτθςθ, αξιολόγθςθ και ζρευνα ςτθν ομαδικι ςυηιτθςθ που ακλοφκθςε.
Για τισ ομαδικζσ ςυνεντεφξεισ υπιρχε θ επιλογι να χρθςιμοποιθκεί θ Τεχνικι των
Δελφϊν (Delphi technique) ι 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 θμί-δομθμζνων 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:
Α) τθν επιςκόπθςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ με ζμφαςθ ςτθν τελευταία
πενταετία, επικεντρωμζνθ ςε:
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• Ζρευνεσ-μελζτεσ που ζχουν ωσ ςτόχο τθν αποτφπωςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ
εργαςίασ ςε νζεσ ειδικότθτεσ, τισ προοπτικζσ διαφόρων επαγγελματικϊν τομζων και
τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςε διεκνζσ, ευρωπαϊκό, εκνικό,
περιφερειακό ι/ και κλαδικό επίπεδο.
• Ζρευνεσ-μελζτεσ που ζχουν εκπονθκεί και αφοροφν ςτθν επαγγελματικι
αποκατάςταςθ και ςτισ διεξόδουσ απαςχόλθςθσ ςτθν Ελλάδα αποφοίτων
Ρανεπιςτθμίων, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ.
Θ βιβλιογραφία που εξετάςτθκε διακρίνεται παρακάτω ςε διεκνι και εγχϊρια. Θ
επιλογι των φορζων ζγινε βάςει κριτθρίων και προτεραιοτιτων. Κατά κφριο
λόγο, αναηθτικθκε υλικό που ζχει προκφψει από μελζτεσ κοινωνικϊν εταίρων,
Ρανεπιςτθμίων και ερευνθτικϊν κζντρων, κεςμικϊν φορζων ςε κζματα αγοράσ
εργαςίασ και εκπαίδευςθσ, κεςμικϊν φορζων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και πζραν
αυτισ, και γενικότερα φορζων αναγνωριςμζνου κφρουσ.

Β) Διεξαγωγι θμιδομθμζνων ςυνεντεφξεων ςε βάκοσ
Το βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ μεκόδου και θ πιο ςθμαντικι κεωρθτικι τθσ
αφετθρία είναι θ αξιοποίθςθ, θ κατανόθςθ και θ ερμθνεία τθσ «δυναμικισ των
ομάδων». Θ κατανόθςθ των παραγόντων που επθρεάηουν τθν ομαδικι
ςυμπεριφορά και δυναμικι, όπωσ π.χ. ατομικοί, διατομικοί και κοινωνικοί –
διομαδικοί παράγοντεσ, είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ερμθνεία, τθν
αξιολόγθςθ και παρουςίαςθ των ποιοτικϊν δεδομζνων που προκφπτουν και τθν
αποφυγι προκαταλιψεων και λανκαςμζνων ςυμπεραςμάτων. Μερικοί από τουσ
πιο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ομαδικι δυναμικι και τθν
«απόδοςθ» ενόσ focusgroup είναι τα φυςικά και ατομικά χαρακτθριςτικά των
ςυμμετεχόντων, τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των ςυμμετεχόντων, ο βακμόσ
ςυνεκτικότθτασ τθσ ομάδασ, οι ςυνδυαςμοί ομοιογζνειασ – ετερογζνειασ τθσ
ομάδασ προσ οριςμζνα χαρακτθριςτικά , οι ςχζςεισ δφναμθσ και εξουςίασ που
προχπάρχουν ι που αναπτφςςονται εντόσ τθσ ομάδασ και ο βακμόσ ςυμμετοχισ
των μελϊν τθσ ομάδασ ςτισ διαδικαςίεσ αλλθλεπίδραςθσ και οργανωμζνθσ
ςυηιτθςθσ (Ιωςθφίδθσ, 2003).
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 είχε 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, 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 Στζλεχοσ Ψθφιακισ
Ρροϊκθςθσ (Digital Marketing) ςτον Τουριςμό ;
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2. Ροιεσ από τισ δεξιότθτεσ, τισ οποίεσ αναφζρατε, κεωρείτε ότι είναι οι πιο
ςθμαντικζσ για τθν ειδικότθτα Στζλεχοσ Ψθφιακισ Ρροϊκθςθσ (Digital
Marketing) ςτον Τουριςμό ;
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 Ε τα
τελευταία 1-2 χρόνια;
5. Υπάρχουν κάποιεσ δεξιότθτεσ οι οποίεσ φαίνονται να αναδφονται ωσ
ςθμαντικζσ για τθν ειδικότθτα Ε; 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 Στζλεχοσ Ψθφιακισ Ρροϊκθςθσ
(Digital Marketing) ςτον Τουριςμό ;
8. Κατατάξτε τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν ειδικότθτα Ε 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 τθν ςυντονίςτρια
τθσ ζρευνασ Δρ Γεωργία Ηοφνθ με τον κ.Χριςτο Ντίτορα και τθν Διευκφντρια
Εκπαίδευςθσ του Ινςτιτοφτου ΣΕΤΕ κα Λία Ηαμπζτογλου.
Γ. Διεξαγωγι ομαδικισ ςυνζντευξθσ με επιςτιμονεσ, ςτελζχθ και επιχειρθματίεσ
που δραςτθριοποιοφνται ςτο αντικείμενο και ςτον κλάδο με τθ μορφι Ομάδων
Εςτίαςθσ (focus groups)
Στισ 27 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιικθκε ςε χϊρο του ΙΝΣΕΤΕ ςυνάντθςθ των
μελϊν τθσ Ομάδασ Εςτίαςθσ τθσ ειδικότθτασ Στζλεχοσ Ψθφιακισ Ρροϊκθςθσ
(Digital Marketing) ςτον Τουριςμό.
Θ επιλογι των ατόμων για τισ ςυνεντεφξεισ ζγινε ςε ςτενι ςυνεργαςία μεταξφ του
ςυντονιςτι και του ΙΝΣΕΤΕ. Τα άτομα με τα οποία επρόκειτο να ςυμμετάςχουν ςτθν
Ομάδα Εςτίαςθσ ζλαβαν επιςτολι από τον ΙΝΣΕΤΕ από τθν οποία πλθροφορικθκαν
τισ κφριεσ κατθγορίεσ ερωτθμάτων.
Θ ςυνάντθςθ αυτι ζγινε ωσ τθλεδιάςκεψθ (μζςω τεχνικισ skype), διότι τρία μζλθ
τθσ Ομάδασ Εςτίαςθσ δεν μποροφςαν να ζχουν φυςικι παρουςία.
Συνεντεφξεισ παραχωρικθκαν από τουσ κάτωκι (ςε τυχαία ςειρά):
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Ραφλοσ
1 Φωςκολάκθσ
Άρτεμισ
2 Ανδρονικίδου

Εργοδοτεσ
Εργαηομενοσ

Starwood
Hotels &
Resorts Greece
Ikos Hotels &
Resorts

Αλζξανδροσ
3 Χαραλαμπίδθσ

Εκπαίδευςθ/Κατάρτιςθ

4 Τίνα Τορίμπαμπα

Εργοδοτεσ

Hilton

5 Χριςτοσ Ντίτορασ

Εργαηομενοσ

Hilton

Θλζκτρα
6 Σπθλιωτάκθ

Εκπαίδευςθ/Κατάρτιςθ KEK MASTER

7 Σταφροσ Κεφάλασ

Εργοδοτεσ

Tourix

Διμθτρα
8 Χριςτοδοφλου

Εργαηομενοσ

Google Greece

Θζςθ

Εμπειρογνϊμονασ

Φορζασ
Δραςτθριότθτ
ασ

stakeholder

α/α

DIGITAL FIELD
MARKETING
MANAGER
E-Commerce
Manager
Digital
Marketing
Practitioner &
Academic
Educator
Communications
Manager
E-commerce &
Digital
Marketing
Coordinator
Business
developer &
Manager
CEO of Digital
Tourism
Marketing
Agency
Google Travel
Marketing
Manager

Θ διεξαγωγι των ςυνεντεφξεων ζγινε βάςει «Μεκοδολογικοφ Οδθγοφ», κακϊσ και
ςφντομων γραπτϊν οδθγιϊν διεξαγωγισ τουσ.
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 ιδιαίτερα ηωντανι, 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.
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).
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Για όλα τα ανωτζρω επιτεφχκθκε τελικά ομόφωνθ αποδοχι ςε όλα τα ςθμεία του
καταλόγου και των αξιολογιςεων.
Στθν ενότθτα 8 παρουςιάηεται ο Τελικόσ Ρίνακασ ταξινόμθςθσ δεξιοτιτων που
προζκυψε ενϊ γίνεται αναφορά ςτισ 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.

7. Ανϊλυςη δεδομϋνων
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 τισ παρατθρεί εκείνθ τθ ςτιγμι αλλά
και πωσ αυτά που παρατθρεί άπτονται τθσ ςυνολικισ ζρευνασ ι ςυνδζονται ςτενά
με άλλα ςυγγενι προσ τθν ζρευνα κζματα.
Από τθν παροφςα ποιοτικι ζρευνα προζκυψε εφροσ ςχετικϊν δεδομζνων:
μαγνθτοφωνθμζνεσ ςυνεντεφξεισ, ςθμειϊςεισ ςυντευκτι και ςυντευξιαηόμενων και
πλικοσ αρχείων και δεδομζνων βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ διεκνοφσ και
ελλθνικισ βιβλιογραφίασ, αρκρογραφίασ και ζρευνασ που είναι ςχετικά με τθν
ζρευνά μασ.
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 που ακολουκικθκαν ςτθν παροφςα
ζρευνα ζχουν ωσ εξισ (Esterberg, 2002; Miles&Huberman, 1994; Yin, 2011):
Συλλογι και διαχείριςθ των ποιοτικϊν δεδομζνων

Εμβάκυνςθ ςτα ποιοτικά δεδομζνα:
I. Κωδικοποίθςθ
II. Υπομνθματιςμόσ
III. Ανάλυςθ (π.χ. Ρεριεχομζνου, Σθμειωτικι, Εμπειρικά Θεμελιωμζνθ)
II. Ραρουςίαςθ αποτελεςμάτων
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Συλλογι και διαχείριςθ ποιοτικών 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
(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 του Στελζχουσ Ψθφιακισ Ρροϊκθςθσ (Digital Marketing) ςτον Τουριςμό
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 δόκθκε ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ κάτωκι τεχνικζσ ανάλυςθσ:
α) Αναηιτθςθ πικανών επαναλαμβανόμενων μοτίβων
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) Σφγκριςθ περιςτατικών.
Στθν περίπτωςθ τθσ παροφςασ ζρευνασ, θ ςφγκριςθ περιςτατικϊν ςυνζβθ όταν
αντιπαρατίκεντο οι απόψεισ μελϊν τθσ ομάδασ εςτίαςθσ ωσ προσ τθν αναγκαιότθτα
ι όχι μιασ ςυγκεκριμζνθσ δεξιότθτασ που είχε προτακεί. Γενικά ςτθν αναλφςεισ μασ,
θ τεχνικι αυτι χρθςιμοποιικθκε ευρζωσ.
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γ) Ανάπτυξθ τυπολογιϊν
Θ τεχνικι αυτι χρθςιμοποιικθκε πολλαπλά ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ ζρευνασ.
Ρ.χ. τυποποιιςαμε τισ αξιολογιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτo Focus Group όςον
αφορά ςτουσ λόγουσ εξ αιτίασ των οποίων διαπιςτϊνονται ελλείψεισ ι ανάδυςθ
ςτισ διάφορεσ δεξιότθτεσ του διερευνϊμενου επαγγζλματοσ ςτισ κάτωκι
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. Αποτελϋςματα ϋρευνασ
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 παράγραφοσ 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
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.

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΕΛΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ
Ρρο τθσ παρουςίαςθσ του πίνακα είναι ςθμαντικό να προβοφμε ςτισ εξισ
επιςθμάνςεισ για τθ διευκόλυνςθ τθσ ανάγνωςθσ του Ρίνακα:
1. Θ 1θ ςτιλθ διακρίνεται ςε Δεξιότθτεσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ / Δεξιότθτεσ
μεςαίασ κριςιμότθτασ/ Δεξιότθτεσ χαμθλισ κριςιμότθτασ/ Αναδυόμενεσ
δεξιότθτεσ
2. Θ 2θ ςτιλθ αφορά ςτουσ τίτλουσ των δεξιοτιτων ταξινομθμζνεσ ανά βακμό
κριςιμότθτασ με βάςθ τθν 1θ ςτιλθ. Για οπτικι διευκόλυνςθ
χρθςιμοποιικθκε:
 Με κόκκινο χρϊμα είναι οι ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ
 Με πράςινο χρϊμα είναι οι ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ
3. Θ 3θ ςτιλθ αφορά ςτο βακμό επάρκειασ ι ζλλειψθσ τθσ κάκε δεξιότθτασ και
διακρίνεται ςτισ κατθγορίεσ: μεγάλθ ζλλειψθ, μικρι ζλλειψθ, επάρκεια.
4. Θ 4θ ςτιλθ αφορά ςτον/ςτουσ παράγοντεσ ζλλειψθσ ι διακεςιμότθτασ τθσ
κάκε δεξιότθτασ και διακρίνεται ςε 6 γενικζσ κατθγορίεσ:
α. Ανάπτυξθ εγχϊριασ και παγκόςμιασ οικονομίασ
β. Τεχνολογία και Καινοτομία
γ. Διεκνισ και εγχϊριοσ ανταγωνιςμόσ
δ. υκμιςτικό πλαίςιο
ε. Ρεριβάλλον
ςτ. Άλλοσ παράγοντασ (ειδικοί ανάλογα με τον κλάδο και το επάγγελμα)
5. Θ 5θ ςτιλθ αφορά ςε παρατθριςεισ, 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.
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Με βάςθ τισ ανωτζρω ςθμειϊςεισ, ο Τελικόσ Ρίνακασ ταξινόμθςθσ δεξιοτιτων του
Στελζχουσ Ψθφιακισ Ρροϊκθςθσ/ Μάρκετινγκ (Digital Marketing) ςτον Τουριςμό,
ζχει ωσ εξισ:

Δεξιότθτεσ

Επάρκεια
-Ζλλειψθ

Ραράγοντεσ
Ραρατθριςεισ
διακεςιμότθτασ
(ανάδυςθσ για
τισ
αναδυόμενεσ
ειδικότθτεσ)

Γνϊςεισ
τουριςτικοφ
μάρκετινγκ και
etourism
μάρκετινγκ

Δεξιότθτεσ α / β. / ςτ.
ςε μεγάλθ
ζλλειψθ

Το Τουριςτικό Μάρκετινγκ
είναι μια ειδικι μορφι του
Μάρκετινγκ,
θ
οποία
ςχετίηεται με τον τουριςμό
και τθν τουριςτικι αγορά.
Γνϊςεισ
ζρευνασ,
πρόβλεψθσ και επιλογισ να
διακζςει ςτθν αγορά τα
τουριςτικά
προϊόντα/
υπθρεςίεσ/ εμπειρίεσ ενόσ
οργανιςμοφ ι επιχείρθςθσ ι
προοριςμοφ,
μεγιςτοποιϊντασ
παράλλθλα τα οφζλθ που
ζχει κζςει ωσ ςτόχο ο
οργανιςμόσ. Τα τουριςτικά
προϊόντα
κι
υπθρεςίεσ
εντοπίηονται
τόςο
ςε
επίπεδο επιχείρθςθσ όςο
και ςε επίπεδο προοριςμοφ.
Γνϊςεισ
χριςθσ
των
θλεκτρονικϊν μεκόδων και
εφαρμογϊν
των
Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ
και Επικοινωνιϊν για τθ
ςυλλογι, τον διαμοιραςμό
και
τθν
προϊκθςθ
πλθροφοριϊν
και
υπθρεςιϊν ςε όλθ τθν
τουριςτικι αλυςίδα αξιϊν,
με ςτόχο να παρζχει ζνα
ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα
ςτθν τουριςτικι επιχείρθςθ
ι
προοριςμό.
Γνϊςθ
μεκόδων μάρκετινγκ για
αξιοποίθςθ του διαδικτφου
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Δεξιότθτεσ
μεγάλθσ
κριςιμότθτασ

Δεξιότθτεσ

Επάρκεια
-Ζλλειψθ

Ραράγοντεσ
Ραρατθριςεισ
διακεςιμότθτασ
(ανάδυςθσ για
τισ
αναδυόμενεσ
ειδικότθτεσ)
ωσ
ζνα
νζο
κανάλι
επικοινωνίασ και διανομισ
για τουσ e-travellers, τουσ
θλεκτρονικοφσ ταξιδιϊτεσ,
και για τουσ προμθκευτζσ
των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν
και προϊόντων (Law, Leung
και Wong 2004)

Ικανότθτα
ςχεδιαςμοφ,
ανάπτυξθσ και
υλοποίθςθσ
θλεκτρονικϊν
πλάνων και
καμπανιϊν
θλεκτρονικοφ
μάρκετινγκ

Δεξιότθτεσ α / β.
ςε μεγάλθ
ζλλειψθ

Ικανότθτα
Δεξιότθτεσ α / β.
ςυλλογισ,
ςε μεγάλθ
επεξεργαςίασ,
ζλλειψθ
ανάλυςθσ και
παρουςίαςθσ
ςτατιςτικϊν
ςτοιχείων από το
διαδίκτυο όςον
αφορά
αποτελζςματα
καμπανιϊν, κλπ
(Marketing analytics
and reports)

Θ ικανότθτα ςχεδιαςμοφ,
ανάπτυξθσ κι εφαρμογισ
θλεκτρονικϊν ςτρατθγικϊν
και καμπανιϊν για το
διαδίκτυο
και
τισ
πλατφόρμεσ
κοινωνικϊν
μζςων (Facebook, Twitter,
κλπ) που να ενςωματϊνουν
τουσ
ςτόχουσ,
τθν
επιχειρθςιακι ςτρατθγικι
και το ςυνολικό πλάνο
μάρκετινγκ τθσ επιχείρθςθσ,
παρζχοντασ ολοκλθρωμζνεσ
λφςεισ ψθφιακισ προβολισ
με πλάνα τα οποία να
ςυνδυάηουν
πολλαπλά
προωκθτικά ψθφιακά μζςα
, κρίνεται δεξιότθτα μεγάλθσ
κριςιμότθτασ για το υπό
μελζτθ αντικείμενο
Θ ικανότθτα ςυλλογισ,
επεξεργαςίασ, ανάλυςθσ και
παρουςίαςθσ ςτατιςτικϊν
ςτοιχείων όςον αφορά
αποτελζςματα
των
ψθφιακϊν
καμπανιϊν,
αρικμό
χρθςτϊν
και
επιςκζψεων,
βακμοφσ
διείςδυςθσ, κλπ (Marketing
analytics
and
reports)
κρίνεται ωσ κεφαλαιϊδουσ
ςθμαςίασ για το υπό μελζτθ
αντικείμενο.
Ραρακολοφκθςθ
και
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Δεξιότθτεσ

Γνϊςεισ μάρκετινγκ

Επάρκεια
-Ζλλειψθ

Ραράγοντεσ
Ραρατθριςεισ
διακεςιμότθτασ
(ανάδυςθσ για
τισ
αναδυόμενεσ
ειδικότθτεσ)
αξιολόγθςθ
των
κατάλλθλων
δεικτϊν
επίδοςθσ (KPI) για τθ
δθμιουργία και τθ διανομι
τακτικϊν και ζκτακτων (ad
hoc)
εκκζςεων.
H
αποτελεςματικότθτα κάκε
δραςτθριότθτασ marketing
μπορεί να αξιολογθκεί
μετρϊντασ
τουσ
κατάλλθλουσ
δείκτεσ
επίδοςθσ. Απαιτείται επίςθσ
γνϊςθ
των
βαςικϊν
εργαλείων
ανάλυςθσ
ιςτότοπων (π.χ., το Google
Analytics,
NetInsight,
Omniture,
WebTrends),
κοινωνικϊν δικτφων (πχ.
Facebook Page Insights,
Twitter
Ads
Analytics,
ManageFlitter κοκ), κλπ.
Δεξιότθτεσ ςτ
κατανόθςθ των βαςικϊν
ςε μικρι
όρων και αρχϊν μάρκετινγκ,
ζλλειψθ
τισ
λειτουργίεσ
του
(λειτουργία τθσ αγοράσ,
λειτουργία τθσ πϊλθςθσ,
λειτουργία
τθσ
πλθροφόρθςθσ τθσ αγοράσ,
τυποποίθςθ
και
διαβάκμιςθ,
κοκ),
τθ
φιλοςοφία
Μάρκετινγκ,
κακϊσ
και
το
μίγμα
Μάρκετινγκ (το ςφνολο των
εργαλείων που θ επιχείρθςθ
χρθςιμοποιεί για να επιτφχει
τουσ
ςτρατθγικοφσ
τθσ
ςτόχουσ),
κρίνονται
κεφαλαιϊδουσ
ςθμαςίασ
για
το
υπό
μελζτθ
αντικείμενο.
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Δεξιότθτεσ

Γνϊςεισ ψθφιακοφ
μάρκετινγκ

Ικανότθτα
ςυλλογισ,
επεξεργαςίασ,
ανάλυςθσ και
παρουςίαςθσ
ερευνϊν των Online
αγορϊν

Επάρκεια
-Ζλλειψθ

Ραράγοντεσ
Ραρατθριςεισ
διακεςιμότθτασ
(ανάδυςθσ για
τισ
αναδυόμενεσ
ειδικότθτεσ)
Δεξιότθτεσ β
Θ γνϊςθ για αξιοποίθςθ κι
ςε μικρι
εφαρμογι του διαδικτφου
ζλλειψθ
και των νζων τεχνολογιϊν
και θλεκτρονικϊν μζςων για
τθν υλοποίθςθ των ςτόχων
μάρκετινγκ τθσ επιχείρθςθσ,
κρίνεται δεξιότθτα μεγάλθσ
κριςιμότθτασ για το υπό
μελζτθ αντικείμενο. Το
διαδικτυακό
μάρκετινγκ,
κακϊσ εφαρμόηεται ςε ζνα
εντελϊσ
καινοφριο
περιβάλλον, διαφζρει ςε
πολλά ςθμεία απ’ το
παραδοςιακό, από άποψθ
χρόνου,
ταχφτθτασ,
τμθματοποίθςθσ
τθσ
αγοράσ, μζςων ςυλλογισ
ςτοιχείων, διανομισ τθσ
πλθροφορίασ και χτίςιμο
τθσ επϊνυμων προϊόντων
και οργανιςμϊν (branding).
Δεξιότθτεσ α
Οι γενικζσ γνϊςεισ και
ςε μικρι
δεξιότθτεσ ζρευνασ τθσ
ζλλειψθ
τουριςτικισ αγοράσ και
εργαλείων
κοινωνικισ
ςτατιςτικισ και μετριςεων
κρίνονται ωσ δεξιότθτα
μεγάλθσ κριςιμότθτασ για το
υπό μελζτθ αντικείμενο.
Ικανότθτα
ςυγκζντρωςθσ
νζων ςτοιχείων από τισ
online τουριςτικζσ αγορζσ
και απόκτθςθ νζασ γνϊςθσ
που κα βοθκιςει ςτθ λιψθ
καλφτερων αποφάςεων ςτο
Μάρκετινγκ. Γνϊςεισ για
ςυςτθματικό
ςχεδιαςμό,
ςυςτθματικι ςυλλογι και
επεξεργαςία πλθροφοριϊν,
κακϊσ και θ αντικειμενικι
παρουςίαςθ των ςτοιχείων
εκείνων που ζχουν ςχζςθ με
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Δεξιότθτεσ

Διαχείριςθ και
Αξιοποίθςθ
Ρεριεχομζνου
(Content
Management,
Maximization &
Updating of Online
Digital Presence)

Επάρκεια
-Ζλλειψθ

Ραράγοντεσ
Ραρατθριςεισ
διακεςιμότθτασ
(ανάδυςθσ για
τισ
αναδυόμενεσ
ειδικότθτεσ)
κάκε
κζμα
που
αντιμετωπίηει θ τουριςτικι
επιχείρθςθ, οι οποίεσ κα
εξαςφαλίςουν
μια
ικανοποιθτικι βάςθ για τθ
λιψθ
επιχειρθματικϊν
αποφάςεων.
Δεξιότθτεσ β
Θ διαχείριςθ περιεχομζνου
ςε μικρι
περιλαμβάνει το ςφςτθμα
ζλλειψθ
και τισ διαδικαςίεσ με τισ
οποίεσ
θ
πλθροφορία
δθμιουργείται,
διαχειρίηεται, εκδίδεται και
αρχειοκετείται. Θ διαχείριςθ
και
οι
ενθμερϊςεισ
περιεχομζνου
ςτο
διαδίκτυο,
ςυμπεριλαμβανομζνων
ιχοι/μουςικι,
video,
παιχνίδια και εκδόςεισ,
κρίνεται
ωσ
μεγάλθσ
κριςιμότθτασ. Το ςτζλεχοσ
κα πρζπει να ζχει τθν
ικανότθτα προλθπτικά να
αξιολογεί το περιεχόμενο
και διαςφαλίηει βαςικζσ
αρχζσ περιεχομζνου (Να
είναι ςχετικό • Να είναι
χριςιμο
•
Να
είναι
κατανοθτό • Να είναι
ενδιαφζρον
•
Να
δθμιουργεί
engagement).
Στθν
δεξιότθτα
αυτι
εντάςςονται και οι γνϊςεισ
βελτιςτοποίθςθσ μθχανϊν
αναηιτθςθσ και μεκόδων
βελτιςτοποίθςθ
μθχανϊν
αναηιτθςθσ (Search Engine
Optimization, SEO)
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Δεξιότθτεσ

Γνϊςεισ και
Τεχνικζσ
Μάρκετινγκ
Κοινωνικϊν
Δικτφων (Social
Media Marketing)

Επάρκεια
-Ζλλειψθ

Ραράγοντεσ
Ραρατθριςεισ
διακεςιμότθτασ
(ανάδυςθσ για
τισ
αναδυόμενεσ
ειδικότθτεσ)
Δεξιότθτεσ β
Θ ικανότθτα το ςτζλεχοσ να
ςε μικρι
γνωρίηει τισ διαφορετικζσ
ζλλειψθ
πλατφόρμεσ Social Media
Marketing (π.χ. Facebook,
Google+) και τον τρόπο
διαχείριςθσ του κακενόσ
ξεχωριςτά, να γνωρίηει
βαςικζσ αρχζσ Social Media
Marketing και να μπορεί να
οργανϊνει
και
να
προγραμματίηει
τισ
προωκθτικζσ
ενζργειεσ/
καμπάνιεσ social media
marketing
plan
τθσ
επιχείρθςθσ, κρίνεται ωσ
δεξιότθτα
μεγάλθσ
κριςιμότθτασ
για
το
αντικείμενο υπό μελζτθ.
Ειδικότερα το ςτζλεχοσ κα
πρζπει να γνωρίηει τα
ςυςτιματα προβολισ και
διαφιμιςθσ
ςτα
Social
Media τφπου Facebook Ads
και
τουσ
τρόπουσ
προςζγγιςθσ τθσ online
τουριςτικισ αγοράσ για να
πετφχει τουσ ςτόχουσ Social
Media τθσ επιχείρθςθσ (πχ
αφξθςθ
τθσ
αναγνωριςιμότθτασ,
δθμοςιοτθτασ, δζςμευςθσ,
κοκ). Να είναι ςε κζςθ να
ενεργοποιεί και να αξιοποιεί
το
περιεχόμενο
που
δθμιουργοφν οι ίδιοι οι
χριςτεσ για τθν επιχείρθςθ
ι τον προοριςμό (user
generation content). Να
γνωρίηει τουσ βαςικοφσ
μθχανιςμοφσ μζτρθςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ των
ενεργειϊν και τα ςχετικά
εργαλεία
Social
Media
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Δεξιότθτεσ

Επάρκεια
-Ζλλειψθ

Ραράγοντεσ
Ραρατθριςεισ
διακεςιμότθτασ
(ανάδυςθσ για
τισ
αναδυόμενεσ
ειδικότθτεσ)
metrics

Γνϊςεισ μάρκετινγκ
μθχανϊν
αναηιτθςθσ (Search
Engine Marketing
SEM) & Ψθφιακισ
διαφιμιςθσ

Δεξιότθτεσ β
ςε μικρι
ζλλειψθ

Ευελιξία και
Δεξιότθτεσ ςτ
προςαρμοςτικότθτα ςε μικρι
ζλλειψθ

Οι
γνϊςεισ
μάρκετινγκ
μθχανϊν
αναηιτθςθσ
(Search Engine Marketing ι
SEM)
και
ψθφιακισ
διαφιμιςθσ κρίνεται ωσ
δεξιότθτα
μεγάλθσ
κριςιμότθτασ
για
το
αντικείμενο. Ικανότθτα να
προωκεί τουσ ιςτοχϊρουσ
με
τθν
αφξθςθ
τθσ
ορατότθτασ
ςελίδων
αποτελεςμάτων ςε μθχανι
αναηιτθςθσ (SERPs). Να
γνωρίηει πϊσ να διεξάγει
ζρευνα για τισ κατάλλθλεσ
λζξεισ-κλειδί
με
ειδικά
εργαλεία
(πχ
AdWords
Keyword
Planner
τθσ
Google), αλλά και να
πετυχαίνει τόςο on-site όςο
και off-site βελτιςτοποίθςθ.
Επομζνωσ τακτικζσ Pay-PerClick (PPC) διαφιμιςθσ είναι
ςθμαντικι.
H
Ευελιξία/
προςαρμοςτικότθτα
κρίκθκε
μεγάλθσ
κριςιμότθτασ δεξιότθτα για
το υπό μελζτθ αντικείμενο
ωσ
θ
ικανότθτα
προςαρμογισ ςε αλλαγζσ
και ςε νζα δεδομζνα και
καταςτάςεισ
ςτον
τουριςτικό κλάδο με τρόπο
δθμιουργικό.
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Δεξιότθτεσ

Επάρκεια
-Ζλλειψθ

Ραράγοντεσ
Ραρατθριςεισ
διακεςιμότθτασ
(ανάδυςθσ για
τισ
αναδυόμενεσ
ειδικότθτεσ)
Επικοινωνιακζσ
Δεξιότθτεσ ςτ
Οι
επικοινωνιακζσ
ικανότθτεσ
ςε μικρι
ικανότθτεσ κρίνονται ωσ
ζλλειψθ
κεφαλαιϊδουσ
ςθμαςίασ
τόςο λόγω τθσ φφςθσ του
αντικειμζνου (Μάρκετινγκ
και Επικοινωνία) όςο και
των απαιτιςεων τθσ κζςθσ
για διαρκείσ παρουςιάςεισ,
επικοινωνία και ςυηθτιςεισ.
Δεξιότθτεσ
πζραν
του
προφορικοφ
και
ςτον
γραπτό λόγο.
Οργανωτικζσ
Δεξιότθτεσ β
Οργανωτικζσ δεξιότθτεσ: H
Ικανότθτεσ
ςε μικρι
δεξιότθτα
ςχεδιαςμοφ,
ζλλειψθ
οργάνωςθσ και εφαρμογισ
ζργων/εργαςίασ,
με
αποτελεςματικό τρόπο και
μζςα
ςε
ςυγκεκριμζνο
χρονικό πλαίςιο περάτωςθσ
κρίκθκε
ωσ
μεγάλθσ
κριςιμότθτασ για τθν εν
λόγω κζςθ εργαςίασ.
Καλι γνϊςθ και
Δεξιότθτεσ α. / ςτ
Θ επικοινωνία ςτθ μθτρικι
χριςθ τθσ ελλθνικισ που είναι
γλϊςςα
κρίνεται πολφ
γλϊςςασ
ςε
κρίςιμθ δεξιότθτα κακϊσ
επάρκεια
κακορίηει τθν ικανότθτα
ζκφραςθσ και ερμθνείασ
ςκζψεων, ςυναιςκθμάτων
και γεγονότων τόςο ςε
προφορικι όςο και ςε
γραπτι μορφι (ακρόαςθ,
ομιλία,
ανάγνωςθ
και
γραφι) κακϊσ και τθν
ικανότθτα
γλωςςικισ
αλλθλεπίδραςθσ
με
κατάλλθλο τρόπο από το
ςτζλεχοσ
Γνϊςθ ξζνων
Δεξιότθτεσ ςτ
Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν:
γλωςςϊν
που είναι
Απαιτείται
άριςτθ
/
ςε
ικανότθτα
κατανόθςθσ,
επάρκεια
ζκφραςθσ και ερμθνείασ
ςκζψεων, ςυναιςκθμάτων
και γεγονότων τόςο ςε
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Δεξιότθτεσ

Βαςικζσ ψθφιακζσ
ικανότθτεσ

Επάρκεια
-Ζλλειψθ

Ραράγοντεσ
Ραρατθριςεισ
διακεςιμότθτασ
(ανάδυςθσ για
τισ
αναδυόμενεσ
ειδικότθτεσ)
προφορικι όςο και ςε
γραπτι μορφι (ακρόαςθ,
ομιλία,
ανάγνωςθ
και
γραφι) ςε μία τουλάχιςτον
ξζνθ
γλϊςςα
(πρϊτθσ
προτεραιότθτασ θ Αγγλικι,
ενϊ ακολουκεί θ γλϊςςα
τθσ
πλειοψθφίασ
των
πελατϊν τθσ τουριςτικισ
επιχείρθςθσ). Θ επικοινωνία
ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ απαιτεί
επίςθσ δεξιότθτεσ όπωσ θ
διαμεςολάβθςθ
και
θ
διαπολιτιςμικι κατανόθςθ.
Δεξιότθτεσ β.
Θ
βαςικι
ψθφιακι
που είναι
ικανότθτα κρίκθκε μεγάλθσ
ςε
κριςιμότθτασ για το υπο
επάρκεια
μελετθ αντικείμενο μιασ και
εξ οριςμοφ απαιτεί επαρκι
κατανόθςθ και γνϊςθ τθσ
φφςθσ, του ρόλου και των
ευκαιριϊν τθσ Τεχνολογίασ
τθσ
Ρλθροφορίασ
και
Επικοινωνίασ
(ΤΡΕ).
Ειδικότερα
οι
βαςικζσ
δεξιότθτεσ ΤΡΕ που κα
πρζπει να ζχουν τα ςτελζχθ
ςτο αντικείμενο είναι: χριςθ
Θ/Υ για τθν ανάκτθςθ, τθν
αξιολόγθςθ,
τθν
αποκικευςθ,
τθν
παραγωγι, τθν παρουςίαςθ
και
τθν
ανταλλαγι
πλθροφοριϊν και για τθν
επικοινωνία
και
τθ
ςυμμετοχι ςε ςυνεργατικά
δίκτυα
μζςω
του
Διαδικτφου.
Επιπρόςκετα
τονίςτθκε
θ
ικανότθτα
ζρευνασ, ςυλλογισ και
επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν
και τθ χριςθ τουσ με κριτικό
και ςυςτθματικό τρόπο, τθν
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Δεξιότθτεσ

Επάρκεια
-Ζλλειψθ

Ραράγοντεσ
Ραρατθριςεισ
διακεςιμότθτασ
(ανάδυςθσ για
τισ
αναδυόμενεσ
ειδικότθτεσ)
αξιολόγθςθ
τθσ
καταλλθλότθτάσ τουσ και τθ
διάκριςθ
μεταξφ
πραγματικϊν και εικονικϊν,
κακϊσ και τθν αναγνϊριςθ
των ςυνδζςμων.

Ικανότθτα να
μακαίνει νζα
πράγματα

Δεξιότθτεσ ςτ
που είναι
ςε
επάρκεια

Θ αγάπθ για μάκθςθ ωσ το
πάκοσ για κατάκτθςθ νζων
δεξιοτιτων και κεμάτων
γνϊςθσ ςτο αντικείμενο
κρίκθκε
μεγάλθσ
κριςιμότθτασ
δεξιότθτα
τόςο με βάςθ τισ ομάδεσ
εςτίαςθσ όςο και με τθν
βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ
τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ
και
ςυγκεκριμζνα
τθσ
ζρευνασ του e-FC.

Εξειδικευμζνεσ
ψθφιακζσ
ικανότθτεσ

ΜΕΓΑΛΘ
ΕΛΛΕΙΨΘ

Ωσ μεςαίασ κριςιμότθτασ
αξιολογικθκαν
οι
εξειδικευμζνεσ ψθφιακζσ
ικανότθτεσ για ζνα ςτζλεχοσ
ςτο υπό μελζτθ αντικείμενο
κακϊσ κρίκθκε πωσ οι
ειδικζσ δεξιότθτεσ χριςθσ
ψθφιακϊν εργαλείων ςτον
τουριςμό για τθν παραγωγι,
τθν παρουςίαςθ και τθν
κατανόθςθ
ςφνκετων
πλθροφοριϊν
και
τθν
ικανότθτα
αξιολόγθςθσ,
αναηιτθςθσ και χριςθσ
υπθρεςιϊν που βαςίηονται
ςτο Διαδίκτυο δεν είναι
προαπαιτοφμενο για μια
ςχετικι κζςθ αλλά μπορεί
το ςτζλεχοσ να εκπαιδευτεί
ςε αυτά. Επομζνωσ θ
δεξιότθτα για εκμάκθςθ
νζων γνϊςεων που αποτελεί
δεξιότθτα
μεγάλθσ

ε
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Δεξιότθτεσ
μεςαίασ
κριςιμότθτασ

Δεξιότθτεσ

Επάρκεια
-Ζλλειψθ

Ραράγοντεσ
Ραρατθριςεισ
διακεςιμότθτασ
(ανάδυςθσ για
τισ
αναδυόμενεσ
ειδικότθτεσ)
κριςιμότθτασ καλφπτει τθν
ανάγκθ για αυτι τθν
δεξιότθτα ςε μεγάλο βακμό.

Ανάλθψθ
πρωτοβουλίασ

ΜΕΓΑΛΘ
ΕΛΛΕΙΨΘ

ςτ

Βαςικζσ γνϊςεισ
δθμιουργίασ,
διαχείριςθ και
επικαιροποίθςθ
ιςτοςελίδων

ΜΙΚΘ
ΕΛΛΕΙΨΘ

β

Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ: το
να
είναι
τα
ςτελζχθ
ψθφιακισ προϊκθςθσ ςτον
τουριςμό ςε κζςθ να
αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίεσ
και
να
προχωροφν, παρακινϊντασ
και άλλουσ, κρίκθκε ωσ
μεςαίασ κριςιμότθτασ για
τθν υπό εξζταςθ κζςθ
εργαςίασ
Ρεριλαμβάνει
όλεσ
τισ
απαραίτθτεσ γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ που χρειάηεται
το ςτζλεχοσ, ϊςτε να ζχει
πλιρθ
κατανόθςθ
των
κφριων
εννοιϊν
δθμοςίευςθσ ιςτοςελίδων
κακϊσ και τουσ τρόπουσ
δθμιουργίασ
και
επεξεργαςίασ
τουσ.
Δεξιότθτα
δθμιουργίασ
ιςτοςελίδων και ικανότθτα
χριςθσ software για τθν
ανάπτυξθ
διαδικτυακισ
πλατφόρμασ, κακϊσ και
χριςθ
γλϊςςϊν
προγραμματιςμοφ
Θ/Υ.
Γνϊςεισ
διαδικαςίασ
δθμοςίευςθσ
ενόσ
δικτυακοφ
τόπου
(προετοιμαςία
μιασ
ιςτοςελίδασ
για
δθμοςίευςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων του
πϊσ αναγνωρίηονται και
διορκϊνονται οι ςπαςμζνοι
ςφνδεςμοι
και
πϊσ
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Δεξιότθτεσ

Επάρκεια
-Ζλλειψθ

Γνϊςεισ χριςθσ
πλατφορμασ &
εφαρμογϊν
θλεκτρονικοφ
εμπορίου &
πωλιςεων
τουριςτικϊν
προϊόντων (ecommerce)

ΜΙΚΘ
ΕΛΛΕΙΨΘ

Ραρακολοφκθςθ
ΜΙΚΘ
των τεχνολογικϊν
ΕΛΛΕΙΨΘ
τάςεων ςτισ ΚΤΡ και
ςτο e-Tourism

Ραράγοντεσ
Ραρατθριςεισ
διακεςιμότθτασ
(ανάδυςθσ για
τισ
αναδυόμενεσ
ειδικότθτεσ)
διαςφαλίηεται
θ
ςυμβατότθτα με διάφορα
προγράμματα
πλοιγθςθσ
ςτο Διαδίκτυο), τεχνικζσ
ςχεδίαςθσ και υλοποίθςθσ
χριςθ των Διαδοχικϊν
Φφλλων
Στυλ
(CSS
Cascading Style Sheets) κλπ.
β
Δεξιότθτεσ ςχεδιαςμοφ και
ανάπτυξθσ
εμπορικϊν
τουριςτικϊν
δικτυακϊν
τόπων και θλεκτρονικϊν
καταςτθμάτων με τθ χριςθ
ςυγχρόνων
εφαρμογϊν.
Ικανότθτα ςτελζχουσ να
κατανοιςει τισ εφαρμογζσ
του Θλεκτρονικοφ Εμπορίου
ςτον τουριςτικό τομζα και
θλεκτρονικοφ
επιχειρείν.
Ικανότθτα
αξιολόγθςθσ
δικτυακὡν τόπων και οι
ενζργειεσ βελτιςτοποίθςισ
τουσ, θ ανάλυςθ και οι
πρακτικζσ
αςφάλειασ
πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων
και
Θλεκτρονικοφ Εμπορίου.
β. / ςτ
Ραρακολοφκθςθ
των
τεχνολογικϊν εξελίξεων και
των τελευταίων τάςεων τθσ
αγοράσ ςτον τομζα του eTourism / Να επινοεί
καινοτόμεσ λφςεισ για τθν
ενςωμάτωςθ των νζων
τεχνολογιϊν ςτα υπάρχοντα
τουριςτικά
προϊόντα,
εφαρμογζσ ι υπθρεςίεσ ι
για τθ δθμιουργία νζων
λφςεων.
Ικανότθτα
να
εκμεταλλεφεται τισ γνϊςεισ
των νζων και αναδυόμενων
τεχνολογιϊν ςε ςυνδυαςμό
με μια βακιά κατανόθςθ τθσ
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Δεξιότθτεσ

Επάρκεια
-Ζλλειψθ

Διεπιςτθμονικότθτα

ΜΙΚΘ
ΕΛΛΕΙΨΘ

Δθμιουργικότθτα

ΜΙΚΘ
ΕΛΛΕΙΨΘ

Ραράγοντεσ
Ραρατθριςεισ
διακεςιμότθτασ
(ανάδυςθσ για
τισ
αναδυόμενεσ
ειδικότθτεσ)
επιχείρθςθσ και τισ ανάγκεσ
των πελατϊν, για να
οραματιςτεί
και
να
αρκρϊςει εξατομικευμζνεσ
επιχειρθςιακζσ λφςεισ.
Ικανότθτα ςφνδεςθσ των
διαφόρων
ειδικοτιτων
Online
Marketing
&
Εργαλεία Μάρκετινγκ &
Εταιρικζσ Στρατθγικζσ ςτθν
πράξθ, με προςαρμογι ςτισ
τουριςτικό τομζα και ςτον
ειδικό
κλάδο
που
δραςτθριοποιείται
θ
τουριςτικι επιχείρθςθ. Να
προβλζπει
τισ
μακροπρόκεςμεσ
απαιτιςεισ ςτθ ςτρατθγικι
των επιχειριςεων και να
ευκυγραμμίηει το μοντζλο
με το πλάνο e-Tourism. Είναι
θ δεξιότθτα που θ ςχετικι
ζρευνα τθσ ΕΕ ( European eCompetence Framework (eCF) για το προφίλ του
Ειδικοφ
ςτο
Ψθφιακό
Μάρκετινγκ ςτον Τουριςμό
(The e-Tourism Marketing
Specialist) αναφζρει ωσ IS
and
Business
Strategy
Alignment
ςτ

Θ Δθμιουργικότθτα ωσ
δεξιότθτα να μποροφμε να
ςκεφτοφμε
πζραν
του
ςυνθκιςμζνου,
να
ανακαλφπτουμε νζουσ και
καινοτόμουσ
τρόπουσ
ςκζψθσ και τρόπουσ με τουσ
οποίουσ
γίνονται
τα
πράγματα
κρίκθκε
ωσ
μεςαίασ κριςιμότθτασ για
τθν υπό εξζταςθ κζςθ
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Δεξιότθτεσ

Επάρκεια
-Ζλλειψθ

Ραράγοντεσ
Ραρατθριςεισ
διακεςιμότθτασ
(ανάδυςθσ για
τισ
αναδυόμενεσ
ειδικότθτεσ)
εργαςίασ

Επίλυςθ
προβλθμάτων

ΜΙΚΘ
ΕΛΛΕΙΨΘ

ςτ

Εργαςία ςε ομάδα

ΜΙΚΘ
ΕΛΛΕΙΨΘ

ςτ

Αρικμθτικι
ικανότθτα

ΕΡΑΚΕΙΑ

ςτ

Θ δεξιότθτα αφορά ςτθν
ικανότθτα του ςτελζχουσ να
αξιολογεί καταςτάςεισ, να
εντοπίηει προβλιματα, να
εξετάηει τρόπουσ επίλυςισ
τουσ και να επιλζγει τον
πλζον κατάλλθλο.
Θ δεξιότθτα εργαςίασ ςε
ομάδα ςθμαίνει να μπορεί
κάποιοσ
να
λειτουργεί
ομαλά και αποτελεςματικά
ςε ςυνεργαςία με τουσ
ςυναδζλφουσ του, κρίκθκε
ωσ μεςαίασ κριςιμότθτασ
για τθν υπό εξζταςθ κζςθ
εργαςίασ
Θ αρικμθτικι ικανότθτα
περιλαμβάνει
-ςε
διάφορουσ βακμοφσ- τθν
ικανότθτα και τθν προκυμία
χριςθσ
μακθματικϊν
τρόπων ςκζψθσ (λογικι και
χωρικι
ςκζψθ)
και
παρουςίαςθσ (μακθματικοί
τφποι, μοντζλα, καταςκευζσ,
γραφικζσ
παραςτάςεισ/διαγράμματα).
Θ δεξιότθτα κρίκθκε ωσ
μεςαίασ κριςιμότθτασ από
τθν ςχετικι ζρευνα και τθν
ομάδα
εςτίαςθσ,
με
εξαίρεςθ
ζναν
ςυνεντευξιαηόμενο
προερχόμενο από τον χϊρο
τθσ Ρλθροφορικισ (Google
Greece) που τόνιςε πωσ γι
αυτοφσ
θ
αρικμθτικι
ικανότθτα
κρίνεται
ωσ
μεγάλθσ κριςιμότθτασ.
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Δεξιότθτεσ

Επάρκεια
-Ζλλειψθ

Γενικζσ γνϊςεισ τθσ
ιςτορίασ, του
πολιτιςμοφ, του
φυςικοφ
περιβάλλοντοσ και
άλλων ςυγκριτικϊν
πλεονεκτθμάτων
του προοριςμοφ
Ελλάδα
Επιχειρθματικό
πνεφμα

ΕΡΑΚΕΙΑ

Ρροςανατολιςμόσ
ςτθν εμπειρία του
πελάτθ (CX
/Customer
Experience focus)

ΜΕΓΑΛΘ
ΕΛΛΕΙΨΘ

ΜΕΓΑΛΘ
ΕΛΛΕΙΨΘ

Ραράγοντεσ
Ραρατθριςεισ
διακεςιμότθτασ
(ανάδυςθσ για
τισ
αναδυόμενεσ
ειδικότθτεσ)
ςτ
Οι γενικζσ γνϊςεισ τθσ
ιςτορίασ, του πολιτιςμοφ,
του φυςικοφ περιβάλλοντοσ
και άλλων ςυγκριτικϊν
πλεονεκτθμάτων
του
προοριςμοφ
Ελλάδα
κρίνονται πωσ βρίςκονται ςε
επάρκεια ςτο ανκρϊπινο
δυναμικό τθσ χϊρασ μασ.
α / ςτ.
Θ επιχειρθματικότθτα ωσ θ
εφευρετικότθτα,
θ
καινοτομία και θ ανάλθψθ
ρίςκου κρίκθκε ωσ χαμθλισ
κριςιμότθτασ για τθν υπό
εξζταςθ κζςθ εργαςίασ, ωσ
τθν λιγότερο αναγκαία
δεξιότθτα που απαιτείται να
ζχει ζνα ςτζλεχοσ ψθφιακισ
προϊκθςθσ ςτον τουριςμό.

Δεξιότθτεσ
χαμθλισ
κριςιμότθτασ

ςτ

Να λειτουργεί προδραςτικά
αναγνωρίηοντασ
τισ
επικυμίεσ και ανάγκεσ των
πελατϊν και να δρά προσ
τθν ικανοποίθςθ αυτϊν
ςχεδιάηοντασ κατάλλθλα τθν
ψθφιακι εμπειρία του
χριςτθ. Στα πλαίςια αυτά
ςθμαντικό κρίνεται το email
marketing και το database
management.
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Δεξιότθτεσ

Επάρκεια
-Ζλλειψθ

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

ΜΕΓΑΛΘ
ΕΛΛΕΙΨΘ

Επιχειρθςιακζσ και
μακθματικζσ
δεξιότθτεσ για τθν
εξζταςθ και τθν
ανάλυςθ big data
δεδομζνων

ΜΕΓΑΛΘ
ΕΛΛΕΙΨΘ

Ραράγοντεσ
Ραρατθριςεισ
διακεςιμότθτασ
(ανάδυςθσ για
τισ
αναδυόμενεσ
ειδικότθτεσ)
β
Θ Αντίλθψθ και εναςχόλθςθ
με IoT (Internet of Things Διαδίκτυο των πραγμάτων)
αν και επιςθμάνκθκε ωσ όχι
και
τόςο
ςθμαντικι
δεξιότθτα ςτθν παροφςα
φάςθ τουλάχιςτον για τθν
ελλθνικι αγορά , ωςτόςο
αναγνωρίςτθκε
ωσ
κακοριςτικισ
ςθμαςίασ
αναδυόμενθ δεξιότθτα ςτο
εγγφσ μζλλον με βάςθ και
τισ ραγδαίεσ τεχνολογικζσ
εξελίξεισ ςτον τομζα αυτό.
ςτ
Οι
επιχειρθςιακζσ
και
μακθματικζσ δεξιότθτεσ για
τθν εξζταςθ και τθν
ανάλυςθ των big data
δεδομζνων με τρόπουσ που
προςφζρουν
τόςο
επιχειρθςιακι
όςο
και
κοινωνικι αξία. Τα «μεγάλα
ςφνολα
δεδομζνων»
ορίηονται ωσ «οι μαηικζσ
ποςότθτεσ των δεδομζνων
που ςυλλζγονται με το
πζρασ του χρόνου, θ
ανάλυςθ και επεξεργαςία
των οποίων είναι δφςκολθ
με τθ χριςθ των κοινϊν
εργαλείων
διαχείριςθσ
βάςεων
δεδομζνων».
Τα
μεγάλα
ςφνολα
δεδομζνων είναι ςθμαντικά
γιατί
παρζχουν
μια
λεπτομερζςτερθ εικόνα για
τα τμιματα προϊκθςθσ, τθ
χρθματοδότθςθ,
τθ
λειτουργία, τθ ςτρατθγικι
και για τισ οικονομίεσ και τισ
κοινωνίεσ ωσ ςφνολο και
αναγνωρίςτθκαν
ωσ
κακοριςτικισ
ςθμαςίασ
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Δεξιότθτεσ

Αναδυόμενεσ Δεξιότθτεσ
δεξιότθτεσ
ψθφιακισ θγετικισ
ικανότθτασ (eleadership)

Γνϊςεισ
αυτοματοποίθςθσ
μαρκετινγκ
(marketing
automation)

Επάρκεια
-Ζλλειψθ

Ραράγοντεσ
Ραρατθριςεισ
διακεςιμότθτασ
(ανάδυςθσ για
τισ
αναδυόμενεσ
ειδικότθτεσ)
αναδυόμενθ δεξιότθτα για
το αντικείμενο.

ΜΕΓΑΛΘ
ΕΛΛΕΙΨΘ

ςτ

ΜΕΓΑΛΘ
ΕΛΛΕΙΨΘ

β

Οι Δεξιότθτεσ ψθφιακισ
θγετικισ ικανότθτασ (eleadership),
δθλαδι
θ
οπτικοποίθςθ
δεδομζνων/ανάλυςθ
δεδομζνων,
δεξιότθτεσ
πλθροφορικισ
υψθλισ
απόδοςθσ και ςχεδιαςμόσ
εμπειρίασ
χριςτθ
(UX)
αναγνωρίηεται
ωσ
ςθμαντικι
αναδυόμενθ
δεξιότθτα διεκνϊσ και ςτο
υπό μελζτθ αντικείμενο
Marketing automation refers
to software platforms and
technologies designed for
marketing departments and
organizations
to
more
effectively
market
on
multiple channels online
(such as email, social media,
websites,
etc.)
and
automate repetitive tasks.
Ειδικότερα αναφζρκθκε πωσ
οι
βαςικζσ
δεξιότθτεσ
προγραμματιςμοφ
κα
αποτελζςουν
ςφντομα
αναδυόμενθ δεξιότθτα θ
οποία βρίςκεται ςε τεράςτια
ζλλειψθ
ςτα
ςτελζχθ
μάρκετινγκ.

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,
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που είναι θ ανίχνευςθ τάςεων τθσ ελλθνικισ αγοράσ εργαςίασ ςτο υπό εξζταςθ
αντικείμενο.

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΒΑΙΚΕ
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ
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.

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 ό,τι αφορά τθ ηιτθςθ ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ, από τθ βιβλιογραφία
και ιδιαίτερα από τισ ςυνεντεφξεισ προκφπτουν τα εξισ γενικά ςυμπεράςματα:
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Οι βαςικζσ δεξιότθτεσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ είναι:

Ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα
Επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ
Οργανωτικζσ Ικανότθτεσ
Καλι γνϊςθ και χριςθ τθσ ελλθνικισ
γλϊςςασ
Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν
Βαςικζσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ
Ικανότθτα να μακαίνει νζα πράγματα

Δεξιότθτεσ ςε μικρι
ζλλειψθ
Δεξιότθτεσ ςε μικρι
ζλλειψθ
Δεξιότθτεσ ςε μικρι
ζλλειψθ
Δεξιότθτεσ που είναι ςε
επάρκεια
Δεξιότθτεσ που είναι ςε
επάρκεια
Δεξιότθτεσ που είναι ςε
επάρκεια
Δεξιότθτεσ που είναι ςε
επάρκεια

Αναλυτικά τα ςχόλια ανά δεξιότθτα είναι τα εξισ:
 H Ευελιξία/ προςαρμοςτικότθτα κρίκθκε μεγάλθσ κριςιμότθτασ δεξιότθτα
για το υπό μελζτθ αντικείμενο ωσ θ ικανότθτα προςαρμογισ ςε αλλαγζσ και
ςε νζα δεδομζνα και καταςτάςεισ ςτον τουριςτικό κλάδο με τρόπο
δθμιουργικό.


Οι επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ κρίνονται ωσ κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ τόςο
λόγω τθσ φφςθσ του αντικειμζνου (Μάρκετινγκ και Επικοινωνία) όςο και των
απαιτιςεων τθσ κζςθσ για διαρκείσ παρουςιάςεισ, επικοινωνία και
ςυηθτιςεισ. Δεξιότθτεσ πζραν του προφορικοφ και ςτον γραπτό λόγο.



Οργανωτικζσ δεξιότθτεσ: H δεξιότθτα ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ και
εφαρμογισ ζργων/εργαςίασ, με αποτελεςματικό τρόπο και μζςα ςε
ςυγκεκριμζνο χρονικό πλαίςιο περάτωςθσ κρίκθκε ωσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ
για τθν εν λόγω κζςθ εργαςίασ.



Θ επικοινωνία ςτθ μθτρικι γλϊςςα κρίνεται πολφ κρίςιμθ δεξιότθτα κακϊσ
κακορίηει τθν ικανότθτα ζκφραςθσ και ερμθνείασ ςκζψεων, ςυναιςκθμάτων
και γεγονότων τόςο ςε προφορικι όςο και ςε γραπτι μορφι (ακρόαςθ,
ομιλία, ανάγνωςθ και γραφι) κακϊσ και τθν ικανότθτα γλωςςικισ
αλλθλεπίδραςθσ με κατάλλθλο τρόπο από το ςτζλεχοσ



Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν: Απαιτείται άριςτθ / ικανότθτα κατανόθςθσ,
ζκφραςθσ και ερμθνείασ ςκζψεων, ςυναιςκθμάτων και γεγονότων τόςο ςε
προφορικι όςο και ςε γραπτι μορφι (ακρόαςθ, ομιλία, ανάγνωςθ και
γραφι) ςε μία τουλάχιςτον ξζνθ γλϊςςα (πρϊτθσ προτεραιότθτασ θ Αγγλικι,
ενϊ ακολουκεί θ γλϊςςα τθσ πλειοψθφίασ των πελατϊν τθσ τουριςτικισ
επιχείρθςθσ). Θ επικοινωνία ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ απαιτεί επίςθσ δεξιότθτεσ
όπωσ θ διαμεςολάβθςθ και θ διαπολιτιςμικι κατανόθςθ.
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Θ βαςικι ψθφιακι ικανότθτα κρίκθκε μεγάλθσ κριςιμότθτασ για το υπό
μελζτθ αντικείμενο μιασ και εξ οριςμοφ απαιτεί επαρκι κατανόθςθ και
γνϊςθ τθσ φφςθσ, του ρόλου και των ευκαιριϊν τθσ Τεχνολογίασ τθσ
Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ). Ειδικότερα οι βαςικζσ δεξιότθτεσ ΤΡΕ
που κα πρζπει να ζχουν τα ςτελζχθ ςτο αντικείμενο είναι: χριςθ Θ/Υ για τθν
ανάκτθςθ, τθν αξιολόγθςθ, τθν αποκικευςθ, τθν παραγωγι, τθν
παρουςίαςθ και τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και για τθν επικοινωνία και τθ
ςυμμετοχι ςε ςυνεργατικά δίκτυα μζςω του Διαδικτφου. Επιπρόςκετα
τονίςτθκε θ ικανότθτα ζρευνασ, ςυλλογισ και επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν
και τθ χριςθ τουσ με κριτικό και ςυςτθματικό τρόπο, τθν αξιολόγθςθ τθσ
καταλλθλότθτάσ τουσ και τθ διάκριςθ μεταξφ πραγματικϊν και εικονικϊν,
κακϊσ και τθν αναγνϊριςθ των ςυνδζςμων.



Θ αγάπθ για μάκθςθ ωσ το πάκοσ για κατάκτθςθ νζων δεξιοτιτων και
κεμάτων γνϊςθσ ςτο αντικείμενο κρίκθκε μεγάλθσ κριςιμότθτασ δεξιότθτα
τόςο με βάςθ τισ ομάδεσ εςτίαςθσ όςο και με τθν βιβλιογραφικι
επιςκόπθςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ και ςυγκεκριμζνα τθσ ζρευνασ τθσ
ΕΕ ( European e-Competence Framework (e-CF)) για το προφίλ του Ειδικοφ
ςτο Ψθφιακό Μάρκετινγκ ςτον Τουριςμό (The e-Tourism Marketing
Specialist).

Οι βαςικζσ δεξιότθτεσ μεςαίασ κριςιμότθτασ είναι οι εξισ (ςτθ δεφτερθ ςτιλθ
αναφζρεται ο βακμόσ ζλλειψθσ αυτϊν):
Εξειδικευμζνεσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ
Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ
Δθμιουργικότθτα
Επίλυςθ προβλθμάτων
Εργαςία ςε ομάδα
Αρικμθτικι ικανότθτα

ΜΕΓΑΛΘ ΕΛΛΕΙΨΘ
ΜΕΓΑΛΘ ΕΛΛΕΙΨΘ
ΜΙΚΘ ΕΛΛΕΙΨΘ
ΜΙΚΘ ΕΛΛΕΙΨΘ
ΜΙΚΘ ΕΛΛΕΙΨΘ
ΕΡΑΚΕΙΑ

Αναλυτικά τα ςχόλια ανά δεξιότθτα είναι τα εξισ:


Ωσ μεςαίασ κριςιμότθτασ αξιολογικθκαν οι εξειδικευμζνεσ ψθφιακζσ
ικανότθτεσ για ζνα ςτζλεχοσ ςτο υπό μελζτθ αντικείμενο κακϊσ κρίκθκε πωσ
οι ειδικζσ δεξιότθτεσ χριςθσ ψθφιακϊν εργαλείων ςτον τουριςμό για τθν
παραγωγι, τθν παρουςίαςθ και τθν κατανόθςθ ςφνκετων πλθροφοριϊν και
τθν ικανότθτα αξιολόγθςθσ, αναηιτθςθσ και χριςθσ υπθρεςιϊν που
βαςίηονται ςτο Διαδίκτυο δεν είναι προαπαιτοφμενο για μια ςχετικι κζςθ
αλλά μπορεί το ςτζλεχοσ να εκπαιδευτεί ςε αυτά. Επομζνωσ θ δεξιότθτα για
εκμάκθςθ νζων γνϊςεων που αποτελεί δεξιότθτα μεγάλθσ κριςιμότθτασ
καλφπτει τθν ανάγκθ για αυτι τθν δεξιότθτα ςε μεγάλο βακμό.



Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ: το να είναι τα ςτελζχθ ψθφιακισ προϊκθςθσ ςτον
τουριςμό ςε κζςθ να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ και να προχωροφν,
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παρακινϊντασ και άλλουσ, κρίκθκε ωσ μεςαίασ κριςιμότθτασ για τθν υπό
εξζταςθ κζςθ εργαςίασ


Θ δθμιουργικότθτα ωσ δεξιότθτα να μποροφμε να ςκεφτοφμε πζραν του
ςυνθκιςμζνου, να ανακαλφπτουμε νζουσ και καινοτόμουσ τρόπουσ ςκζψθσ
και τρόπουσ με τουσ οποίουσ γίνονται τα πράγματα κρίκθκε ωσ μεςαίασ
κριςιμότθτασ για τθν υπό εξζταςθ κζςθ εργαςίασ.



Θ δεξιότθτα επίλυςθ προβλθμάτων αφορά ςτθν ικανότθτα του ςτελζχουσ
να αξιολογεί καταςτάςεισ, να εντοπίηει προβλιματα, να εξετάηει τρόπουσ
επίλυςισ τουσ και να επιλζγει τον πλζον κατάλλθλο.



Θ δεξιότθτα εργαςίασ ςε ομάδα ςθμαίνει να μπορεί κάποιοσ να λειτουργεί
ομαλά και αποτελεςματικά ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυναδζλφουσ του,
κρίκθκε ωσ μεςαίασ κριςιμότθτασ για τθν υπό εξζταςθ κζςθ εργαςίασ



Θ αρικμθτικι ικανότθτα περιλαμβάνει -ςε διάφορουσ βακμοφσ- τθν
ικανότθτα και τθν προκυμία χριςθσ μακθματικϊν τρόπων ςκζψθσ (λογικι
και χωρικι ςκζψθ) και παρουςίαςθσ (μακθματικοί τφποι, μοντζλα,
καταςκευζσ, γραφικζσ παραςτάςεισ/διαγράμματα). Θ δεξιότθτα κρίκθκε ωσ
μεςαίασ κριςιμότθτασ από τθν ςχετικι ζρευνα και τθν ομάδα εςτίαςθσ, με
εξαίρεςθ ζναν ςυνεντευξιαηόμενο προερχόμενο από τον χϊρο τθσ
Ρλθροφορικισ (Google Greece) που τόνιςε πωσ γι αυτοφσ θ αρικμθτικι
ικανότθτα κρίνεται ωσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ.

Τζλοσ ςτισ δεξιότθτεσ χαμθλισ κριςιμότθτασ για το αντικείμενο κρίκθκε μόνο θ
βαςικι δεξιότθτα «Επιχειρθματικό πνεφμα». Συγκεκριμζνα το επιχειρθματικό
πνεφμα ωσ θ εφευρετικότθτα, θ καινοτομία και θ ανάλθψθ ρίςκου κρίκθκε ωσ
χαμθλισ κριςιμότθτασ για τθν υπό εξζταςθ κζςθ εργαςίασ, ωσ τθν λιγότερο
αναγκαία δεξιότθτα που απαιτείται να ζχει ζνα ςτζλεχοσ ψθφιακισ προϊκθςθσ
ςτον τουριςμό.

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ
Αναφορικά τϊρα ωσ προσ τισ ειδικζσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ που αναφζρκθκαν
ςτισ ςυνεντεφξεισ, ωσ κριςιμότθτασ ι ωσ νζεσ αναδυόμενεσ, με καλζσ προοπτικζσ
απαςχόλθςθσ ςτθν ελλθνικι αγορά εργαςίασ, αυτζσ είναι πολυάρικμεσ και
αφοροφν κυρίεσ ςε γνϊςεισ επί του αντικειμζνου αλλά και ςε ειδικζσ τεχνικζσ
δεξιότθτεσ.
Συγκεκριμζνα:
Οι δεξιότθτεσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ που βρίςκονται ςε μεγάλθ ζλλειψθ ςτθ χϊρα
μασ αναφορικά με το υπό μελζτθ αντικείμενο (ςτζλεχοσ ψθφιακισ προϊκθςθσ
μάρκετινγκ ςτον τουριςμό) είναι :
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Γνϊςεισ τουριςτικοφ μάρκετινγκ και e-tourism μάρκετινγκ
Ικανότθτα ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ και υλοποίθςθσ θλεκτρονικϊν πλάνων
και καμπανιϊν θλεκτρονικοφ μάρκετινγκ
Ικανότθτα ςυλλογισ, επεξεργαςίασ, ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων από το διαδίκτυο όςον αφορά αποτελζςματα
καμπανιϊν, κλπ (Marketing analytics and reports)
Αναλυτικά τα ςχόλια ανά δεξιότθτα είναι τα εξισ:


Γνϊςεισ Τουριςτικοφ Μάρκετινγκ: Το Τουριςτικό Μάρκετινγκ είναι μια
ειδικι μορφι του Μάρκετινγκ, θ οποία ςχετίηεται με τον τουριςμό και τθν
τουριςτικι αγορά. Γνϊςεισ ζρευνασ, πρόβλεψθσ και επιλογισ να διακζςει
ςτθν αγορά τα τουριςτικά προϊόντα/ υπθρεςίεσ/ εμπειρίεσ ενόσ οργανιςμοφ
ι επιχείρθςθσ ι προοριςμοφ, μεγιςτοποιϊντασ παράλλθλα τα οφζλθ που
ζχει κζςει ωσ ςτόχο ο οργανιςμόσ. Τα τουριςτικά προϊόντα κι υπθρεςίεσ
εντοπίηονται τόςο ςε επίπεδο επιχείρθςθσ όςο και ςε επίπεδο προοριςμοφ.
Γνϊςεισ χριςθσ των θλεκτρονικϊν μεκόδων και εφαρμογϊν των
Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν για τθ ςυλλογι, τον
διαμοιραςμό και τθν προϊκθςθ πλθροφοριϊν και υπθρεςιϊν ςε όλθ τθν
τουριςτικι αλυςίδα αξιϊν, με ςτόχο να παρζχει ζνα ανταγωνιςτικό
πλεονζκτθμα ςτθν τουριςτικι επιχείρθςθ ι προοριςμό. Γνϊςθ μεκόδων
μάρκετινγκ για αξιοποίθςθ του διαδικτφου ωσ ζνα νζο κανάλι επικοινωνίασ
και διανομισ για τουσ e-travellers, τουσ θλεκτρονικοφσ ταξιδιϊτεσ, και για
τουσ προμθκευτζσ των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και προϊόντων (Law, Leung
και Wong 2004)



Θ ικανότθτα ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ κι εφαρμογισ θλεκτρονικϊν
ςτρατθγικϊν και καμπανιϊν για το διαδίκτυο και τισ πλατφόρμεσ
κοινωνικϊν μζςων (Facebook, Twitter, κλπ) που να ενςωματϊνουν τουσ
ςτόχουσ, τθν επιχειρθςιακι ςτρατθγικι και το ςυνολικό πλάνο μάρκετινγκ
τθσ επιχείρθςθσ, παρζχοντασ ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ ψθφιακισ προβολισ με
πλάνα τα οποία να ςυνδυάηουν πολλαπλά προωκθτικά ψθφιακά μζςα ,
κρίνεται δεξιότθτα μεγάλθσ κριςιμότθτασ για το υπό μελζτθ αντικείμενο



Θ ικανότθτα ςυλλογισ, επεξεργαςίασ, ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων όςον αφορά αποτελζςματα των ψθφιακϊν
καμπανιϊν, αρικμό χρθςτϊν και επιςκζψεων, βακμοφσ διείςδυςθσ, κλπ
(Marketing analytics and reports) κρίνεται ωσ κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ για
το υπό μελζτθ αντικείμενο. Ραρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των
κατάλλθλων δεικτϊν επίδοςθσ (KPI) για τθ δθμιουργία και τθ διανομι
τακτικϊν και ζκτακτων (ad hoc) εκκζςεων. H αποτελεςματικότθτα κάκε
δραςτθριότθτασ marketing μπορεί να αξιολογθκεί μετρϊντασ τουσ
κατάλλθλουσ δείκτεσ επίδοςθσ. Απαιτείται επίςθσ γνϊςθ των βαςικϊν
εργαλείων ανάλυςθσ ιςτότοπων (π.χ., το Google Analytics, NetInsight,
Omniture, WebTrends), κοινωνικϊν δικτφων (πχ. Facebook Page Insights,
Twitter Ads Analytics, ManageFlitter κοκ), κλπ.
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Ωσ γενικι διαπίςτωςθ, όςον αφορά ςτο ςφςτθμα τουριςτικισ εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ και τθ ςυνάφειά του με τθν αγορά εργαςίασ, βιβλιογραφία και
ςυνεντεφξεισ ςυμπίπτουν ςτθ διαπίςτωςθ ότι υπάρχει ςθμαντικό πρόβλθμα όςον
αφορά ςτθ διαςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά και τισ επιχειριςεισ.
Ιδιαίτερα τονίςτθκαν οι περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ παροχισ ςε φοιτθτζσ /
ςπουδαςτζσ ευκαιριϊν εξοικείωςθσ με τθν αγορά εργαςίασ, όπωσ με τθ ςυμμετοχι
τουσ ςε projects ι ςε προγράμματα πρακτικισ άςκθςθσ. Διαπιςτϊνεται επίςθσ θ
ανεπάρκεια υπθρεςιϊν εξατομικευμζνου επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ,
κακϊσ τα εκπαιδευτικά προγράμματα τουριςτικισ εκπαίδευςθσ ςχεδιάηονται χωρίσ
να λαμβάνεται υπόψθ οι τρζχουςεσ εξελίξεισ τθσ παγκόςμιασ τουριςτικισ αγοράσ,
τθσ τεχνολογίασ αλλά και τισ απαιτιςεισ ςε δεξιότθτεσ του ψθφιακοφ μάρκετινγκ
ςτον τουριςμό. Αντικζτωσ, όλοι αξιολόγθςαν ωσ ικανοποιθτικό το επίπεδο γενικϊν
γνϊςεων και κεωρθτικισ κατάρτιςθσ των ςπουδϊν ςτθν Ελλάδα (αυτό
καταδεικνφεται από τθν επόμενθ παράγραφο όπου οι γνϊςεισ μάρκετινγκ και
ψθφιακζσ γνϊςεισ εκτιμικθκαν πωσ βρίςκονται ςε μικρι ζλλειψθ).

Οι δεξιότθτεσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ που βρίςκονται ςε μικρι ζλλειψθ ςτθ χϊρα
μασ αναφορικά με το υπό μελζτθ αντικείμενο (ςτζλεχοσ ψθφιακισ προϊκθςθσ
μάρκετινγκ ςτον τουριςμό) είναι :
Γνϊςεισ μάρκετινγκ
Γνϊςεισ ψθφιακοφ μάρκετινγκ
Ικανότθτα ςυλλογισ, επεξεργαςίασ, ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ ερευνϊν
των Online αγορϊν
Διαχείριςθ και Αξιοποίθςθ Ρεριεχομζνου (Content Management,
Maximization & Updating of Online Digital Presence)
Γνϊςεισ και Τεχνικζσ Μάρκετινγκ Κοινωνικϊν Δικτφων (Social Media
Marketing)
Γνϊςεισ μάρκετινγκ μθχανϊν αναηιτθςθσ (Search Engine Marketing SEM)
& Ψθφιακισ διαφιμιςθσ
Αναλυτικά τα ςχόλια ανά δεξιότθτα είναι τα εξισ:


Γνϊςεισ Μάρκετινγκ: Θ κατανόθςθ των βαςικϊν όρων και αρχϊν
μάρκετινγκ, τισ λειτουργίεσ του (λειτουργία τθσ αγοράσ, λειτουργία τθσ
πϊλθςθσ, λειτουργία τθσ πλθροφόρθςθσ τθσ αγοράσ, τυποποίθςθ και
διαβάκμιςθ, κοκ), τθ φιλοςοφία Μάρκετινγκ, κακϊσ και το μίγμα
Μάρκετινγκ (το ςφνολο των εργαλείων που θ επιχείρθςθ χρθςιμοποιεί για
να επιτφχει τουσ ςτρατθγικοφσ τθσ ςτόχουσ), κρίνονται κεφαλαιϊδουσ
ςθμαςίασ για το υπό μελζτθ αντικείμενο.



Γνϊςεισ ψθφιακοφ μάρκετινγκ: Θ γνϊςθ για αξιοποίθςθ κι εφαρμογι του
διαδικτφου και των νζων τεχνολογιϊν και θλεκτρονικϊν μζςων για τθν
υλοποίθςθ των ςτόχων μάρκετινγκ τθσ επιχείρθςθσ, κρίνεται δεξιότθτα
μεγάλθσ κριςιμότθτασ για το υπό μελζτθ αντικείμενο. Το διαδικτυακό
μάρκετινγκ, κακϊσ εφαρμόηεται ςε ζνα εντελϊσ καινοφριο περιβάλλον,
διαφζρει ςε πολλά ςθμεία απ’ το παραδοςιακό, από άποψθ χρόνου,
ταχφτθτασ, τμθματοποίθςθσ τθσ αγοράσ, μζςων ςυλλογισ ςτοιχείων,
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διανομισ τθσ πλθροφορίασ και χτίςιμο τθσ επϊνυμων προϊόντων και
οργανιςμϊν (branding).


Ικανότθτα ςυλλογισ, επεξεργαςίασ, ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ ερευνϊν
των Online αγορϊν: Οι γενικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ζρευνασ τθσ
τουριςτικισ αγοράσ και εργαλείων κοινωνικισ ςτατιςτικισ και μετριςεων
κρίνονται ωσ δεξιότθτα μεγάλθσ κριςιμότθτασ για το υπό μελζτθ
αντικείμενο. Ικανότθτα ςυγκζντρωςθσ νζων ςτοιχείων από τισ online
τουριςτικζσ αγορζσ και απόκτθςθ νζασ γνϊςθσ που κα βοθκιςει ςτθ λιψθ
καλφτερων αποφάςεων ςτο Μάρκετινγκ. Γνϊςεισ για ςυςτθματικό
ςχεδιαςμό, ςυςτθματικι ςυλλογι και επεξεργαςία πλθροφοριϊν, κακϊσ και
θ αντικειμενικι παρουςίαςθ των ςτοιχείων εκείνων που ζχουν ςχζςθ με
κάκε κζμα που αντιμετωπίηει θ τουριςτικι επιχείρθςθ, οι οποίεσ κα
εξαςφαλίςουν μια ικανοποιθτικι βάςθ για τθ λιψθ επιχειρθματικϊν
αποφάςεων.



Διαχείριςθ και Αξιοποίθςθ Ρεριεχομζνου (Content Management,
Maximization & Updating of Online Digital Presence): Θ διαχείριςθ
περιεχομζνου περιλαμβάνει το ςφςτθμα και τισ διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ θ
πλθροφορία δθμιουργείται, διαχειρίηεται, εκδίδεται και αρχειοκετείται. Θ
διαχείριςθ και οι ενθμερϊςεισ περιεχομζνου ςτο διαδίκτυο,
ςυμπεριλαμβανομζνων ιχοι/μουςικι, video, παιχνίδια και εκδόςεισ,
κρίνεται ωσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ. Το ςτζλεχοσ κα πρζπει να ζχει τθν
ικανότθτα προλθπτικά να αξιολογεί το περιεχόμενο και διαςφαλίηει βαςικζσ
αρχζσ περιεχομζνου (Να είναι ςχετικό • Να είναι χριςιμο • Να είναι
κατανοθτό • Να είναι ενδιαφζρον • Να δθμιουργεί engagement). Στθν
δεξιότθτα αυτι εντάςςονται και οι γνϊςεισ βελτιςτοποίθςθσ μθχανϊν
αναηιτθςθσ και μεκόδων βελτιςτοποίθςθ μθχανϊν αναηιτθςθσ (Search
Engine Optimization, SEO)



Γνϊςεισ και Τεχνικζσ Μάρκετινγκ Κοινωνικϊν Δικτφων (Social Media
Marketing): Θ ικανότθτα το ςτζλεχοσ να γνωρίηει τισ διαφορετικζσ
πλατφόρμεσ Social Media Marketing (π.χ. Facebook, Google+) και τον τρόπο
διαχείριςθσ του κακενόσ ξεχωριςτά, να γνωρίηει βαςικζσ αρχζσ Social Media
Marketing και να μπορεί να οργανϊνει και να προγραμματίηει τισ
προωκθτικζσ ενζργειεσ/ καμπάνιεσ social media marketing plan τθσ
επιχείρθςθσ, κρίνεται ωσ δεξιότθτα μεγάλθσ κριςιμότθτασ για το αντικείμενο
υπό μελζτθ. Ειδικότερα το ςτζλεχοσ κα πρζπει να γνωρίηει τα ςυςτιματα
προβολισ και διαφιμιςθσ ςτα Social Media τφπου Facebook Ads και τουσ
τρόπουσ προςζγγιςθσ τθσ online τουριςτικισ αγοράσ για να πετφχει τουσ
ςτόχουσ Social Media τθσ επιχείρθςθσ (πχ αφξθςθ τθσ αναγνωριςιμότθτασ,
δθμοςιοτθτασ, δζςμευςθσ, κοκ). Να είναι ςε κζςθ να ενεργοποιεί και να
αξιοποιεί το περιεχόμενο που δθμιουργοφν οι ίδιοι οι χριςτεσ για τθν
επιχείρθςθ ι τον προοριςμό (user generation content). Να γνωρίηει τουσ
βαςικοφσ μθχανιςμοφσ μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ενεργειϊν
και τα ςχετικά εργαλεία Social Media metrics



Γνϊςεισ μάρκετινγκ μθχανϊν αναηιτθςθσ (Search Engine Marketing ι SEM)
και ψθφιακισ διαφιμιςθσ κρίνεται ωσ δεξιότθτα μεγάλθσ κριςιμότθτασ για
το αντικείμενο. Ικανότθτα να προωκεί τουσ ιςτοχϊρουσ με τθν αφξθςθ τθσ
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ορατότθτασ ςελίδων αποτελεςμάτων ςε μθχανι αναηιτθςθσ (SERPs). Να
γνωρίηει πϊσ να διεξάγει ζρευνα για τισ κατάλλθλεσ λζξεισ-κλειδί με ειδικά
εργαλεία (πχ AdWords Keyword Planner τθσ Google), αλλά και να πετυχαίνει
τόςο on-site όςο και off-site βελτιςτοποίθςθ. Επομζνωσ τακτικζσ Pay-PerClick (PPC) διαφιμιςθσ είναι ςθμαντικι.

Οι δεξιότθτεσ μεςαίασ κριςιμότθτασ που βρίςκονται ςε μικρι ζλλειψθ ςτθ χϊρα
μασ αναφορικά με το υπό μελζτθ αντικείμενο (ςτζλεχοσ ψθφιακισ προϊκθςθσ
μάρκετινγκ ςτον τουριςμό) είναι :
Βαςικζσ γνϊςεισ δθμιουργίασ, διαχείριςθ και επικαιροποίθςθ
ιςτοςελίδων
Γνϊςεισ χριςθσ πλατφόρμασ & εφαρμογϊν θλεκτρονικοφ εμπορίου &
πωλιςεων τουριςτικϊν προϊόντων (e-commerce)
Ραρακολοφκθςθ των τεχνολογικϊν τάςεων ςτισ ΚΤΡ και ςτο e-Tourism
Διεπιςτθμονικότθτα (IS and Business Strategy Alignment)
Αναλυτικά τα ςχόλια ανά δεξιότθτα είναι τα εξισ:


Βαςικζσ γνϊςεισ δθμιουργίασ, διαχείριςθ και επικαιροποίθςθ
ιςτοςελίδων: Ρεριλαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ
που χρειάηεται το ςτζλεχοσ, ϊςτε να ζχει πλιρθ κατανόθςθ των κφριων
εννοιϊν δθμοςίευςθσ ιςτοςελίδων κακϊσ και τουσ τρόπουσ δθμιουργίασ και
επεξεργαςίασ τουσ. Δεξιότθτα δθμιουργίασ ιςτοςελίδων και ικανότθτα
χριςθσ software για τθν ανάπτυξθ διαδικτυακισ πλατφόρμασ, κακϊσ και
χριςθ γλωςςϊν προγραμματιςμοφ Θ/Υ. Γνϊςεισ διαδικαςίασ δθμοςίευςθσ
ενόσ δικτυακοφ τόπου (προετοιμαςία μιασ ιςτοςελίδασ για δθμοςίευςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων του πϊσ αναγνωρίηονται και διορκϊνονται οι
ςπαςμζνοι ςφνδεςμοι και πϊσ διαςφαλίηεται θ ςυμβατότθτα με διάφορα
προγράμματα πλοιγθςθσ ςτο Διαδίκτυο), τεχνικζσ ςχεδίαςθσ και
υλοποίθςθσ χριςθ των Διαδοχικϊν Φφλλων Στυλ (CSS -Cascading Style
Sheets) κλπ.



Γνϊςεισ χριςθσ πλατφορμασ & εφαρμογϊν θλεκτρονικοφ εμπορίου &
πωλιςεων τουριςτικϊν προϊόντων (e-commerce): Δεξιότθτεσ ςχεδιαςμοφ
και ανάπτυξθσ εμπορικϊν τουριςτικϊν δικτυακϊν τόπων και θλεκτρονικϊν
καταςτθμάτων με τθ χριςθ ςυγχρόνων εφαρμογϊν. Ικανότθτα ςτελζχουσ να
κατανοιςει τισ εφαρμογζσ του Θλεκτρονικοφ Εμπορίου ςτον τουριςτικό
τομζα και θλεκτρονικοφ επιχειρείν. Ικανότθτα αξιολόγθςθσ δικτυακϊν
τόπων και οι ενζργειεσ βελτιςτοποίθςισ τουσ, θ ανάλυςθ και οι πρακτικζσ
αςφάλειασ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και Θλεκτρονικοφ Εμπορίου.



Ραρακολοφκθςθ των τεχνολογικϊν τάςεων ςτισ ΚΤΡ και ςτο e-Tourism:
Ραρακολοφκθςθ των τεχνολογικϊν εξελίξεων και των τελευταίων τάςεων
τθσ αγοράσ ςτον τομζα του e-Tourism / Να επινοεί καινοτόμεσ λφςεισ για τθν
ενςωμάτωςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτα υπάρχοντα τουριςτικά προϊόντα,
εφαρμογζσ ι υπθρεςίεσ ι για τθ δθμιουργία νζων λφςεων. Ικανότθτα να
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εκμεταλλεφεται τισ γνϊςεισ των νζων και αναδυόμενων τεχνολογιϊν ςε
ςυνδυαςμό με μια βακιά κατανόθςθ τθσ επιχείρθςθσ και τισ ανάγκεσ των
πελατϊν, για να οραματιςτεί και να αρκρϊςει εξατομικευμζνεσ
επιχειρθςιακζσ λφςεισ.


Διεπιςτθμονικότθτα (IS and Business Strategy Alignment): Ικανότθτα
ςφνδεςθσ των διαφόρων ειδικοτιτων Online Marketing & Εργαλεία
Μάρκετινγκ & Εταιρικζσ Στρατθγικζσ ςτθν πράξθ, με προςαρμογι ςτισ
τουριςτικό τομζα και ςτον ειδικό κλάδο που δραςτθριοποιείται θ τουριςτικι
επιχείρθςθΝα προβλζπει τισ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ ςτθ ςτρατθγικι
των επιχειριςεων και να ευκυγραμμίηει το μοντζλο με το πλάνο e-Tourism.
Είναι θ δεξιότθτα που θ ςχετικι ζρευνα τθσ ΕΕ ( European e-Competence
Framework (e-CF) για το προφίλ του Ειδικοφ ςτο Ψθφιακό Μάρκετινγκ ςτον
Τουριςμό (The e-Tourism Marketing Specialist) αναφζρει ωσ IS and Business
Strategy Alignment.

Συμπλθρωματικά αξίηει να ςθμειωκεί πωσ από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ
ςυηιτθςθ επιςθμάνκθκαν τα κάτωκι:
 οι βαςικζσ γνϊςεισ δθμιουργίασ ιςτοςελίδων αποτζλεςε αντικείμενο ειδικισ
ςυηιτθςθσ εάν και εφόςον κα ςυμπεριλθφκεί ςτισ δεξιότθτεσ μεγάλθσ
κριςιμότθτασ για το αντικείμενο αλλά επικράτθςε και υιοκετικθκε από
όλουσ θ προςζγγιςθ πωσ ουςιαςτικά είναι μια ειδικι τεχνικι δεξιότθτα που
δεν αποτελεί προσ το παρόν δεξιότθτα μεγάλθσ κριςιμότθτασ αλλά
πικανότατα να αποτελζςει αναδυόμενθ.
 Το ίδιο ςυμβαίνει και για τισ γνϊςεισ e-commerce.
 Θ γνϊςθ αρχϊν για το μάρκετινγκ κινθτϊν και εφαρμογζσ κινθτϊν
ςχολιάςτθκε ωσ δεξιότθτα που αφορά ςε όλεσ τισ επαγγελματικζσ τεχνικζσ
ικανότθτεσ.
Τζλοσ οι γενικζσ γνϊςεισ τθσ ιςτορίασ, του πολιτιςμοφ, του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ και άλλων ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων του προοριςμοφ Ελλάδα
κρίνεται ωσ μεςαίασ κριςιμότθτασ δεξιότθτα που βρίςκεται ςε επάρκεια, μιασ και
αναγνωρίηεται το υψθλό επίπεδο γενικϊν γνϊςεων των ελλθνικϊν ςτελεχϊν τθσ
αγοράσ εργαςίασ.

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΔΤΟΜΕΝΕ
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ
Αναφορικά τϊρα ωσ προσ τισ νζεσ αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ που ανζδειξε θ
βιβλιογραφία, οι ζρευνεσ αλλά και αναφζρκθκαν ςτισ ςυνεντεφξεισ και εκτιμικθκαν
όλεσ ωσ μεγάλθσ ζλλειψθσ ωσ δεξιότθτεσ ςτθ χϊρα μασ, αυτζσ είναι οι εξθ:
Ρροςανατολιςμόσ ςτθν εμπειρία του πελάτθ (CX /Customer Experience focus)
Αντίλθψθ και εναςχόλθςθ με Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things - IoT)
Επιχειρθςιακζσ και μακθματικζσ δεξιότθτεσ για τθν εξζταςθ και τθν ανάλυςθ big
data δεδομζνων
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Δεξιότθτεσ ψθφιακισ θγετικισ ικανότθτασ (e-leadership)
Γνϊςεισ αυτοματοποίθςθσ μάρκετινγκ (marketing automation)
Αναλυτικά τα ςχόλια ανά δεξιότθτα είναι τα εξισ:


Ρροςανατολιςμόσ ςτθν εμπειρία του πελάτθ (CX /Customer Experience
focus): Να λειτουργεί προδραςτικά αναγνωρίηοντασ τισ επικυμίεσ και
ανάγκεσ των πελατϊν και να δρά προσ τθν ικανοποίθςθ αυτϊν ςχεδιάηοντασ
κατάλλθλα τθν ψθφιακι εμπειρία του χριςτθ. Στα πλαίςια αυτά ςθμαντικό
κρίνεται το email marketing και το database management.



Θ Αντίλθψθ και εναςχόλθςθ με Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT - Internet
of Things) αν και επιςθμάνκθκε ωσ όχι και τόςο ςθμαντικι δεξιότθτα ςτθν
παροφςα φάςθ τουλάχιςτον για τθν ελλθνικι αγορά , ωςτόςο
αναγνωρίςτθκε ωσ κακοριςτικισ ςθμαςίασ αναδυόμενθ δεξιότθτα ςτο εγγφσ
μζλλον με βάςθ και τισ ραγδαίεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα αυτό.



Οι επιχειρθςιακζσ και μακθματικζσ δεξιότθτεσ για τθν εξζταςθ και τθν
ανάλυςθ των big data δεδομζνων με τρόπουσ που προςφζρουν τόςο
επιχειρθςιακι όςο και κοινωνικι αξία. Τα «μεγάλα ςφνολα δεδομζνων»
ορίηονται ωσ «οι μαηικζσ ποςότθτεσ των δεδομζνων που ςυλλζγονται με το
πζρασ του χρόνου, θ ανάλυςθ και επεξεργαςία των οποίων είναι δφςκολθ με
τθ χριςθ των κοινϊν εργαλείων διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων». Τα
μεγάλα ςφνολα δεδομζνων είναι ςθμαντικά γιατί παρζχουν μια
λεπτομερζςτερθ εικόνα για τα τμιματα προϊκθςθσ, τθ χρθματοδότθςθ, τθ
λειτουργία, τθ ςτρατθγικι και για τισ οικονομίεσ και τισ κοινωνίεσ ωσ ςφνολο
και αναγνωρίςτθκαν ωσ κακοριςτικισ ςθμαςίασ αναδυόμενθ δεξιότθτα για
το αντικείμενο.



Οι Δεξιότθτεσ ψθφιακισ θγετικισ ικανότθτασ (e-leadership), δθλαδι θ
οπτικοποίθςθ δεδομζνων/ανάλυςθ δεδομζνων, δεξιότθτεσ πλθροφορικισ
υψθλισ απόδοςθσ και ςχεδιαςμόσ εμπειρίασ χριςτθ (UX) αναγνωρίηεται ωσ
ςθμαντικι αναδυόμενθ δεξιότθτα διεκνϊσ και ςτο υπό μελζτθ αντικείμενο



Marketing automation refers to software platforms and technologies
designed for marketing departments and organizations to more effectively
market on multiple channels online (such as email, social media, websites,
etc.) and automate repetitive tasks. Ειδικότερα αναφζρκθκε πωσ οι βαςικζσ
δεξιότθτεσ προγραμματιςμοφ κα αποτελζςουν ςφντομα αναδυόμενθ
δεξιότθτα θ οποία βρίςκεται ςε τεράςτια ζλλειψθ ςτα ςτελζχθ μάρκετινγκ.
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9. ύνοψη ςυμπεραςμϊτων ϋρευνασ
Το Διαδίκτυο και οι Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν ζχουν
μεταςχθματίςει τθν παγκόςμια τουριςτικι βιομθχανία. Οι επιπτϊςεισ των
διαδικτυακϊν εφαρμογϊν και άλλων αναπτυςςόμενων διαδραςτικϊν πολυμεςικϊν
ςυςτθμάτων είναι εκτεταμζνεσ και αλλάηουν τθ δομι του τουριςτικοφ τομζα και
κυρίωσ τθν αγορά εργαςίασ ςε αυτόν, μιασ και ο κλάδοσ είναι κατεξοχιν εντάςεωσ
ανκρωπίνου κεφαλαίου. Ο πολυςχιδισ χαρακτιρασ του τουριςμοφ και άμεςθ
εξάρτθςι του από τοπικζσ και διεκνείσ οικονομικζσ, κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ
ςυγκυρίεσ και παραμζτρουσ, δθμιουργεί ζνα ςφνκετο πλζγμα αναγκϊν τισ οποίεσ
καλείται να ικανοποιιςει από τθν πλευρά τθσ ψθφιακισ προϊκθςθσ και μάρκετινγκ
και το υπό μελζτθ αντικείμενο.
Από τθ ςφγκριςθ των ευρθμάτων τθσ βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ με αυτά των
ςυνεντεφξεων, προκφπτει, ότι ςε γενικζσ γραμμζσ ςυμπίπτουν όςον αφορά ςτισ
προοπτικζσ τθσ ηιτθςθσ επαγγελμάτων, ειδικοτιτων και δεξιοτιτων ςτθν ελλθνικι
αγορά εργαςίασ.
Ρεριςςότερο προζκυψαν διαφορετικζσ απόψεισ για το κζμα του βακμοφ επάρκειασ
κάκε δεξιότθτασ μεταξφ των ςυνεντευξιαηόμενων, παρά μεταξφ ςυνεντεφξεων, τθσ
ομάδασ εςτίαςθσ και βιβλιογραφίασ αναφορικά με του βακμοφ κριςιμότθτα των
δεξιοτιτων που προζκυψαν κατόπιν ομόφωνθσ γνϊμθσ.
Θα πρζπει να αναφερκεί, ότι ςτθν ελλθνικι βιβλιογραφία –λόγω πρωτίςτωσ
ςθμαντικϊν ακαδθμαϊκϊν ερευνθτϊν του αντικειμζνου που διακζτει θ χϊρα (βλ.
ενότθτα 5)- ςε μεγάλο βακμό αποτυπϊνονται οι τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ
εργαςίασ, για το αντικείμενο μελζτθσ αλλά για τισ προοπτικζσ νζων ανερχόμενων
δεξιοτιτων λόγω τθσ ανάπτυξθσ του ψθφιακοφ μάρκετινγκ ςτον τουριςμό διεκνϊσ.
Οι ςθμαντικζσ διαπιςτϊςεισ και απόψεισ που αποτυπϊκθκαν κατά τθν ανάλυςθ του
περιεχομζνου των ςυνεντεφξεων και τθσ ομάδασ εςτίαςθσ ςυγκρίκθκαν με τα
ευριματα από τθ βιβλιογραφία, με ςτόχο να τεκμθριωκεί θ ιςχφσ τουσ, αλλά και να
εμπλουτιςτοφν περαιτζρω με πρόςκετα ςχετικά ςτοιχεία. Φυςικά, από τθ ςφγκριςθ
αυτι, προζκυψαν όχι τόςο διαφοροποιιςεισ των ευρθμάτων, αλλά απαραίτθτεσ
προςαρμογζσ ςτο επίπεδο δεξιοτιτων τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτθν χϊρα αναφορικά
με το υπό μελζτθ αντικείμενο.
Τα ςυμπεράςματα που ακολουκοφν, προζκυψαν επομζνωσ από τθ ςυνκετικι
κεϊρθςθ βιβλιογραφικισ αποτφπωςθσ και των ευρθμάτων από τισ
πραγματοποιθκείςεσ ςυνεντεφξεισ και τθν ομάδα εςτίαςθσ:
1. Τα επόμενα χρόνια κα ςυνεχιςτεί και εντακεί θ τάςθ αφξθςθσ του
ποςοςτοφ απαςχόλθςθσ ςτο υπό μελζτθ αντικείμενο.
2. Οι απαιτιςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ τθσ επόμενθσ γενιάσ για το
αντικείμενο κα είναι διαφορετικζσ, για νζεσ εξειδικευμζνεσ
επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ. Θ ηιτθςθ για νζεσ δεξιότθτεσ, ςτο αντικείμενο
κα αλλάηει ςυνεχϊσ, κυρίωσ γιατί διαφοροποιείται θ ηιτθςθ προϊόντων και
υπθρεςιϊν ςτθν τουριςτικι αγορά λόγω αλλαγϊν που προκφπτουν από τισ
τεχνολογικζσ και επιςτθμονικζσ εξελίξεισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι κυριότερεσ
αλλαγζσ που παρατθροφνται τα τελευταία χρόνια ςτα επαγγζλματα
αφοροφν απαιτιςεισ ςε νζεσ ειδικζσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ και κυρίωσ
τεχνικζσ/τεχνολογικζσ. Αυτζσ οι αλλαγζσ εκφράηονται με ζνα μεγαλφτερο
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3.

4.

5.

6.

δυναμιςμό ςτο ςυγκεκριμζνο υπό μελζτθ αντικείμενο διότι αυτό
επθρεάηεται άμεςα από τθν τεχνολογικι αλλαγι .
Στισ ςυνεντεφξεισ τονίςτθκε ιδιαίτερα θ διαρκϊσ αναβακμιηόμενθ ανάγκθ
για εξειδίκευςθ και ειδικζσ τουριςτικζσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ μάρκετινγκ
και όχι γενικζσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ, επιτείνοντασ το ρόλο τθσ ςτοχευμζνθσ
τουριςτικισ εκπαίδευςθσ.
Μια πολφ βαςικι ομάδα δεξιοτιτων για πετυχθμζνθ ςταδιοδρομία ςτο
αντικείμενο είναι θ εςτίαςθ είναι αυτι που αφορά ςτθ γνϊςθ διαδικαςιϊν
και ςυςτθμάτων ςχετικϊν με τθν εμπειρία του πελάτθ (user experience).
Οι δεξιότθτεσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ που βρίςκονται ςε μεγάλθ ζλλειψθ
ςτθ χϊρα μασ αναφορικά με το υπό μελζτθ αντικείμενο (ςτζλεχοσ ψθφιακισ
προϊκθςθσ μάρκετινγκ ςτον τουριςμό) ανικουν όλεσ ςτισ ειδικζσ
επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ καταδεικνφοντασ ςθμαντικό πρόβλθμα όςον
αφορά ςτθ διαςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά και τισ επιχειριςεισ
(βλζπε ςθμείωςθ 4 κατωτζρω): Γνϊςεισ τουριςτικοφ μάρκετινγκ και etourism μάρκετινγκ, θ Ικανότθτα ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ και υλοποίθςθσ
θλεκτρονικϊν πλάνων και καμπανιϊν θλεκτρονικοφ μάρκετινγκ και θ
Ικανότθτα ςυλλογισ, επεξεργαςίασ, ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ ςτατιςτικϊν
ςτοιχείων από το διαδίκτυο όςον αφορά αποτελζςματα καμπανιϊν, κλπ
(Marketing analytics and reports).
Ωσ γενικι διαπίςτωςθ, όςον αφορά ςτο ςφςτθμα τουριςτικισ εκπαίδευςθσ
και κατάρτιςθσ και τθ ςυνάφειά του με τθν αγορά εργαςίασ, βιβλιογραφία
και ςυνεντεφξεισ ςυμπίπτουν ςτθ διαπίςτωςθ ότι υπάρχει ςθμαντικό
πρόβλθμα όςον αφορά ςτθ διαςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά και
τισ επιχειριςεισ. Ιδιαίτερα τονίςτθκαν οι περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ
παροχισ ςε φοιτθτζσ / ςπουδαςτζσ ευκαιριϊν εξοικείωςθσ με τθν αγορά
εργαςίασ, όπωσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςε projects ι ςε προγράμματα
πρακτικισ άςκθςθσ. Διαπιςτϊνεται επίςθσ θ ανεπάρκεια υπθρεςιϊν
εξατομικευμζνου επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, κακϊσ τα εκπαιδευτικά προγράμματα τουριςτικισ εκπαίδευςθσ ςχεδιάηονται χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ οι τρζχουςεσ εξελίξεισ τθσ παγκόςμιασ τουριςτικισ αγοράσ,
τθσ τεχνολογίασ αλλά και τισ απαιτιςεισ ςε δεξιότθτεσ του ψθφιακοφ
μάρκετινγκ ςτον τουριςμό. Αντικζτωσ, όλοι αξιολόγθςαν ωσ ικανοποιθτικό
το επίπεδο γενικϊν γνϊςεων και κεωρθτικισ κατάρτιςθσ των ςπουδϊν ςτθν
Ελλάδα (αυτό καταδεικνφεται από το γεγονόσ πωσ οι γνϊςεισ μάρκετινγκ και
ψθφιακζσ γνϊςεισ εκτιμικθκαν πωσ βρίςκονται ςε μικρι ζλλειψθ, ενϊ οι
γενικζσ γνϊςεισ ιςτορίασ και πολιτιςμοφ ςε επάρκεια).

Επικουρικά ςτισ ανωτζρω διαπιςτϊςεισ και όςον αφορά ςτο ςφςτθμα εκπαίδευςθσ
και κατάρτιςθσ και τθ ςυνάφειά του με τθν αγορά εργαςίασ ςτο υπό εξζταςθ
αντικείμενο, βιβλιογραφία και ςυνεντεφξεισ ςυμπίπτουν ςτθ διαπίςτωςθ ότι
υπάρχει ςθμαντικό πρόβλθμα όςον αφορά ςτθ διαςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτο
ςυγκεκριμζνο αντικείμενο με τθν αγορά και τισ επιχειριςεισ. Διαπιςτϊνεται θ
ανεπάρκεια εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων εξειδικευμζνων για το αντικείμενο.
Επίςθσ αναγνωρίςτθκε πωσ οι μικρζσ και μικρο-μεςαίεσ επιχειριςεισ (ΜΜΕ) ςυχνά
δεν διακζτουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ ψθφιακισ διαχείριςθσ (e-management
skills) που κα τουσ επιτρζψει να ςυμβαδίςουν με τισ εξελίξεισ των online αγορϊν και
καναλιϊν διανομισ, τισ νζεσ μορφζσ μάρκετινγκ και τθσ επικοινωνίασ με τουσ
πελάτεσ. Στθν πραγματικότθτα, οι ΜΜΕ ςτον τομζα του τουριςμοφ κάνουν ςχετικά
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μικρότερθ χριςθ τθσ τυπικισ μάκθςθσ, κι αυτό οφείλεται ςε ζνα ςυνδυαςμό
παραγόντων, όπωσ θ ζλλειψθ οικονομικϊν πόρων, θ ζλλειψθ χρόνου, αλλά και
περιοριςμζνου 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
ελλθνικϊν τουριςτικϊν επιχειριςεων.
Συμπεραςματικά, από τθν παροφςα μελζτθ προκφπτει πωσ για να μπορζςει ζνασ
εργαηόμενοσ να ανταπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ απαιτείται
πολφ καλι αντίλθψθ των αρχϊν και ςτρατθγικϊν τουριςτικοφ μάρκετινγκ ςε
ςυνδυαςμό με τθ γνϊςθ τθσ χριςθσ του ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ, άρα ζνα καλό
τεχνολογικό υπόβακρο. Ωσ εκ τοφτου, επιτακτικι εμφανίηεται θ αναγκαιότθτα
επιμόρφωςθσ των ςτελεχϊν αλλά και των ιδιοκτθτϊν μικρϊν και πολφ μικρϊν
τουριςτικϊν επιχειριςεων, διότι πολλοί εξ αυτϊν είναι αυτοδθμιοφργθτοι και ζχουν
ςθμαντικά κενά απαραίτθτων γνϊςεων και δεξιοτιτων. Γνϊςεισ που ςχετίηονται με
τισ ειδικζσ δεξιότθτεσ ψθφιακοφ τουριςτικοφ μάρκετινγκ, όπωσ αυτζσ προζκυψαν
από τθν ποιοτικι ζρευνα και αναλφκθκαν ςτθν παροφςα μελζτθ, κα πρζπει να
διδάςκονται ςτο πλαίςιο τθσ τουριςτικισ εκπαίδευςθσ ςτα πανεπιςτιμια, αλλά και
ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ, κάτι που δε ςυμβαίνει ςιμερα ςε ικανοποιθτικό
επίπεδο.
Για το ςκοπό αυτό προτείνονται:


θ δθµιουργία κατάλλθλου και εξειδικευµζνου εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτο
υπό μελζτθ αντικείμενο και ο εκςυγχρονιςµόσ των προγραµµάτων ςπουδϊν
τόςο ςτθν µετα-λυκειακι (π.χ. ςχολζσ ΟΤΕΚ) όςο και ςτθν ανϊτατθ
εκπαίδευςθ (π.χ. ΑΤΕΙ και πανεπιςτιµια) µε τθν ςυµπλιρωςθ µακθµάτων
ςχετικϊν µε το θλεκτρονικό μάρκετινγκ ςτον τουριςµό. Ταυτόχρονα, κα
πρζπει να επιδιωχκεί θ ίδρυςθ και ενίςχυςθ ανϊτατων προπτυχιακϊν
πανεπιςτθµιακϊν ςπουδϊν ςτον τουριςµό. Θ ζλλειψθ και θ αναγκαιότθτα
του προθγοφµενου ζχει επιβεβαιωκεί από διάφορεσ µελζτεσ και όχι µόνο
από τθν παροφςα.



θ χρθµατοδότθςθ και διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν ταχφρρυκμων ςεµιναρίων
ςχετικά µε e-tourism μάρκετινγκ όχι µόνο ςε αςτικά κζντρα αλλά ίςωσ και
κυρίωσ ςτθν περιφζρεια



θ υποςτιριξθ από τθν πολιτεία για τθν διοχζτευςθ και απορρόφθςθ των
αποφοίτων των ανωτζρω εξειδικευμζνων ςτελεχϊν που ζχουν εκπαιδευτεί/
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επιμορφωκεί από Ελλθνικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ,
πρϊτου χρόνου πρόςλθψθσ αποφοίτου από επιχείρθςθ.

π.χ.

επιδότθςθ



Θ οικονοµικι υποςτιριξθ και κατάρτιςθ µικροµεςαίων και ατοµικϊν
τουριςτικϊν επιχειριςεων ςχετικά τθν υιοκζτθςθ και χρθςιµοποίθςθ του
ψθφιακοφ μάρκετινγκ, και άρα τθν αναγκαιότθτα εκπαίδευςθσ των ιδίων των
επιχειρθματιϊν ι απορρόφθςθσ καταρτιςμζνων εξειδικευμζνων ςτελεχϊν
ςτο αντικείμενο.



τθν ανάπτυξθ κοινϊν εκπαιδευτικϊν πλατφόρµων για τθν ενκάρρυνςθ και
υποςτιριξθ τθσ ςυνεργαςίασ επαγγελματικϊν/ επιχειρθματικϊν τουριςτικϊν
φορζων με εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ και ιδρφματα ζτςι ϊςτε να
παρζχουν από κοινοφ ςτοχευμζνεσ εκπαιδευτικζσ λφςεισ ςτο υπό μελζτθ
αντικείμενο. Θ ενίςχυςθ τθσ δικτφωςθσ των τουριςτικϊν φορζων κα µπορεί
να ςυµβάλει ςτα ακόλουκα: ςτθ µεταφορά τεχνογνωςίασ, καλϊν πρακτικϊν
και εµπειρίασ μεταξφ των φορζων, τθν απόκτθςθ οικονοµιϊν κλίµακασ και
φάςµατοσ και αφξθςθ τθσ παρεχόμενθσ ποιότθτασ κατάρτιςθσ, ςτθν
απόκτθςθ ευελιξίασ και µεγαλφτερθ ικανότθτα άµεςθσ ανταπόκριςθσ ςτισ
μεταβαλλόμενεσ τεχνολογικζσ ςυνκικεσ και απαιτιςεισ τθσ κζςθσ.
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