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Δελτίο αρ. 1, Νοέμβριος 2018 

Ο τομέας  του τουρισμού και της φιλοξενίας αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της οικονομίας της Ευρώ-
πης και πολύ περισσότερο για τις μεσογειακές χώρες. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, 1,8 εκατομμύρια επι-
χειρήσεις στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας υποστηρίζουν 10,2 εκατομμύρια άμεσες θέσεις 
εργασίας (16,6 εκατομμύρια  αν συμπεριληφθούν και οι έμμεσες). 
Η επιτυχία του τομέα εξαρτάται από την ποιότητα των ανθρώπων  που εργάζονται σε αυτόν – πώς 
προσλαμβάνονται και οργανώνονται, πώς καταρτίζονται και εκπαιδεύονται, πώς αποτιμώνται, πώς α-
νταμείβονται και υποστηρίζονται μέσω μιας διαδικασίας συνεχούς μάθησης και επαγγελματικής ανά-
πτυξης. 
 
Από την άλλη πλευρά, οι έρευνες δείχνουν ότι ένας σημαντικός αριθμός εποχιακών εργαζομένων στον 
τομέα της φιλοξενίας δεν διαθέτει  ειδική κατάρτιση και εμπειρία στον τομέα του τουρισμού, ενώ οι ε-
πενδύσεις  σε διαρθρωμένη «ενδοεπιχειρησιακή» κατάρτιση και μάθηση στο χώρο της εργασίας είναι 
χαμηλές. Τα οικογενειακά ξενοδοχεία και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση σε 
ποιοτικές ευκαιρίες κατάρτισης για το προσωπικό τους. Επίσης, το σύστημα συνεχούς επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας δεν ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις της βιομηχανίας και ανταποκρίνεται με αργούς ρυθμούς  στις ανάγκες του τομέα. 
 
Ως απάντηση σε αυτή την έλλειψη, το πρόγραμμα SeasonReady – Εκπαίδευση στον χώρο εργασί-
ας για εποχιακούς εργαζόμενους στον κλάδο της φιλοξενίας αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός απο-
τελεσματικού και βιώσιμου πλαισίου για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του 
τουρισμού και συγκεκριμένα στον κλάδο της φιλοξενίας, το οποίο απευθύνεται σε μικρές και  μεσαίες 
επιχειρήσεις που απασχολούν εποχικό προσωπικό. Το SeasonReady είναι ένα έργο που συγχρηματο-
δοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +.  Στο έργο συμπράττουν 6 εταίροι από 
3 χώρες της ΕΕ (Κροατία, Ιταλία και Ελλάδα). Η εταιρική σχέση συνδυάζει την τεχνογνωσία στην ανά-
πτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων με την εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης και τουρισμού. 
 
Το έργο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Τουρισμού και η διάρκεια του είναι 28 μήνες (Σεπτέμβριος 2017
- Δεκέμβριος 2019). 
Οι εταίροι του έργου είναι: CESIE (Ιταλία), Confesercenti (Ιταλία), Croatian Chamber of Trades and 
Crafts (Κροατία), Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ (Ελλάδα) και Τουριστικός Οργανι-
σμός Πελοποννήσου (Ελλάδα). 
 

 

Σχετικά με το Έργο 

    

www.seasonready.eu 
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Το πρόγραμμα SeasonReady ξεκίνησε με σκοπό τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα του του-
ρισμού και της φιλοξενίας ενισχύοντας την παραγωγι-
κότητα, τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότη-
τα του εποχικού εργατικού δυναμικού μέσω της ανά-
πτυξης και υλοποίησης ενός προγράμματος εκπαίδευ-
σης στο χώρο εργασίας σχεδιασμένο να ανταποκρίνε-
ται στις ανάγκες των εργοδοτών και των εποχιακών 
εργαζομένων, εστιάζοντας κυρίως στην εστίαση, στην 
φροντίδα δωματίων και στην υποδοχή, μιας και οι πε-
ρισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται από αυ-
τούς τους τρεις τομείς της φιλοξενίας. 

 
Το έργο διαχωρίζεται σε τέσσερις δέσμες ενεργειών. 

Το πρώτο βήμα α-
φορά στην  διερεύ-
νηση των συγκεκρι-
μένων  εκπαιδευτι-
κών αναγκών των 
ενδοεπιχειρησιακών 
εκπαιδευτών και του 
εποχιακού προσω-
πικού προκειμένου 
να αναπτυχθούν τα 
μεθοδολογικά θεμέ-

λια (πνευματικό προϊόν 2) και το εκπαιδευτικό υλικό 
(πνευματικό προϊόν 3) σε συνδυασμό με τον οδηγό με 
συστάσεις προς τους διαμορφωτές πολιτικής και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη (πνευματικό προϊόν 4). 

 
 
 

Πρωτογενής έρευνα – Μεθοδολογι-
κή προσέγγιση της διερεύνησης α-
ναγκών  
  
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του σταδίου της 
βασικής έρευνας σχετικά με τις ανάγκες εκπαίδευσης 
των εποχιακών εργαζομένων στον τουρισμό και τη φι-
λοξενία, χρησιμοποιήθηκαν τρεις μέθοδοι έρευνας - σε 
βάθος συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης και έρευνα. Ένας 
τέτοιος σχεδιασμός έρευνας μας επιτρέπει να εκμεταλ-
λευτούμε την άποψη ενός ευρέος φάσματος ενδιαφε-
ρομένων που εμπλέκονται στη διαχείριση ανθρώπινου 
δυναμικού για τον τουρισμό και τη φιλοξενία, και οι ο-
ποίοι ασχολούνται κυρίως με τους εποχικούς εργαζό-
μενους: ιδιοκτήτες / διαχειριστές επιχειρήσεων φιλοξε-
νίας, εκπαιδευτές ΕΕΚ στους τομείς του τουρισμού και 
της  φιλοξενίας, σχετικοί επαγγελματικοί οργανισμοί και 
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. 
 
Δεδομένου ότι ο στόχος ήταν η διερεύνηση των ανα-
γκών κατάρτισης των εποχιακών εργαζομένων, τρεις 
μέθοδοι συνδυάστηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων, πράγμα ιδιαίτερα 
σημαντικό εφόσον, λόγω των χρονικών και οικονομι-
κών περιορισμών, δεν ήταν δυνατό να γίνουν αντιπρο-
σωπευτικές έρευνες μεγάλης κλίμακας σε όλες τις χώ-
ρες των εταίρων. 
 
 

Σκοπός του Έργου 

    

Ανάλυση Αναγκών 

Ο γενικότερος στόχος του έργου SeasonReady είναι να 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα στον τομέα του τουρι-
σμού και της φιλοξενίας ενισχύοντας την παραγωγικότη-
τα, τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητα του 
εποχικού εργατικού δυναμικού μέσω της ανάπτυξης και 
υλοποίησης ενός προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο 
εργασίας σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των εργοδοτών και των εποχιακών εργαζομένων. 

 
Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος 

SeasonReady είναι: 

 Η υποστήριξη των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη 
κινητοποιημένων, εξειδικευμένων, αξιόπιστων εργα-
ζομένων με αυτοπεποίθηση, σε τρεις βασικές πτυχές 
της φιλοξενίας – λειτουργίες υποδοχής, υπηρεσίες 
εστίασης και υπηρεσίες καθαριότητας 

 

 Η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας κατάρτισης βασισμέ-
νης στις αρχές μάθησης στον χώρο εργασίας (work-
based learning), προσαρμόσιμης σε τοπικό και περι-

φερειακό επίπεδο; 
 

 Η υποστήριξη πιθανών ενδοεπιχειρησιακών εκπαι-
δευτών ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες και τεχνικές 
κατάρτισης εξασφαλίζοντας ότι η κατάρτιση είναι α-
ποτελεσματική τόσο για τους εργαζόμενους όσο και 
για τους εργοδότες 

 

 Ο εξοπλισμός των εποχικών εργαζομένων με τον 
σωστό συνδυασμό  δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσε-
ων που απαιτούνται για μια δουλειά στον τομέα της 
φιλοξενίας 

 

 Η παροχή συστάσεων στους ενδιαφερόμενους φο-
ρείς για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας βιώσιμης με-
θοδολογίας μάθησης στον χώρο εργασίας για τις μι-
κρές και μεσαίες επιχειρήσεις φιλοξενίας σε περιφε-
ρειακό και εθνικό επίπεδο. 
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Συνολικά, πραγματοποιήσαμε δεκαπέντε συνεντεύ-
ξεις με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επαγγελματι-
κές ενώσεις εργοδοτών και εργαζομένων και υπηρε-
σίες απασχόλησης. 
 
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν τρεις ομάδες εστίασης 
με εκπροσώπους των εργοδοτών, των εκπαιδευτών 
της ΕΕΚ και των συμβούλων  φιλοξενίας - ένα σε κά-
θε χώρα εταίρο. Τέλος, οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 
εποχικών εργαζομένων αξιολογήθηκαν μέσω μιας 
έρευνας με ερωτηματολόγιο. Χρησιμοποιώντας την 
τεχνική δειγματοληψίας χιονοστιβάδας, συλλέξαμε 
108 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Πρωτογενής έρευνα – αποτελέ-
σματα  
  
Κοινές απόψεις και στις τρεις χώρες των εταίρων 

(Κροατία, Ελλάδα και Ιταλία)  είναι οι εξής: 
 
 Υπάρχει γενικά έλλειψη σε εποχικούς εργαζόμε-

νους, ιδίως στην υποδοχή και στην προώθηση 
υπηρεσιών στην αγορά. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα 
στην περίπτωση της Κροατίας, όπου όλοι οι συμ-
μετέχοντες τόνισαν την έλλειψη ατόμων πρόθυ-
μων να αναλάβουν εποχιακή εργασία, καθώς οι 
περισσότεροι από εκείνους που διαθέτουν αξιό-
λογη εμπειρία εργάζονται στο εξωτερικό.; 

 
 Η εποχικότητα επηρεάζει αρνητικά τα κίνητρα 

των εποχιακών εργαζομένων να μαθαίνουν και 
να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, μιας και ερ-
γάζονται στον τομέα της φιλοξενίας εποχιακά πε-
ρισσότερο από ανάγκη παρά από προσωπική 
τους επιλογή. Συνακόλουθα δεν αναπτύσσουν 
επαγγελματισμό, η προσωπική τους ανάπτυξη 
επιβραδύνεται και οι δεξιότητές τους δεν εξελίσ-
σονται.  

 
 Λόγω του εποχιακού χαρακτήρα της εργασίας 

που δεν προσφέρει ευκαιρίες για την επιδίωξη 
σταδιοδρομίας, οι εργαζόμενοι δεν καταβάλλουν 
προσπάθειες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
τους, ενώ για τους εργοδότες είναι υπερβολικά 
δαπανηρό να παρέχουν πρόσθετη κατάρτιση 
(είτε μέσω πρόσληψης  εκπαιδευτών είτε μέσω 
ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης λίγες μέρες πριν 
το άνοιγμα των επιχειρήσεων), με συνέπεια στις 
περισσότερες περιπτώσεις να καταφεύγουν σε 
κατάρτιση στο πλαίσιο της εργασίας (OTJ) για 
την οποία είναι ελάχιστα εκπαιδευμένοι. 

 
 Για τους εργοδότες η επένδυση σε εποχιακά ερ-

γαζόμενους ενέχει ρίσκο, δεδομένου ότι αυτού 
του είδους οι εργαζόμενοι σπανίως είναι πιστοί 
σε μια επιχείρηση, τείνοντας να αλλάζουν εργο-
δότες από σεζόν σε σεζόν ή ακόμα και μέσα στην 
ίδια σεζόν. 

 
 Λόγω της κακής εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων 

που αποκτήθηκαν μέσω της εργασίας, οι εργαζό-
μενοι στερούνται αυτοπεποίθησης και προσαρ-
μοστικότητας σε διαφορετικές περιστάσεις, γεγο-
νός που γίνεται πιο αντιληπτό σε περιόδους αιχ-
μής. Λόγω κακής εκπαίδευσης και έλλειψης επι-
χειρησιακών διαδικασιών, δεν είναι σε θέση να 
εργαστούν υπό πίεση και να συμβάλουν στην 
αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων. Αυτό το 
πρόβλημα είναι περισσότερο εμφανές στις υπη-
ρεσίες εστίασης. 

 
 Ενώ η φροντίδα δωματίων αποτελεί τον πυρήνα 

της βιομηχανίας της φιλοξενίας, η εργασία αυτή 
συχνά υποτιμάται, καθώς δεν απαιτεί ειδικές ικα-
νότητες. Για τον λόγο αυτό, υποτιμώνται συχνά 
και οι ανάγκες κατάρτισης του σχετικού προσωπι-
κού. 
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Η 1η Ενημερωτική Εκδήλωση στην 
Κροατία 
 
Στις 18 Οκτωβρίου, εμπειρογνώμονες από το Ινστιτού-
το Τουρισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, την Κροατική 
Υπηρεσία Απασχόλησης, το Υπουργείο Επιστημών και 
Παιδείας και το Κροατικό Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επι-
μελητήριο συζήτησαν για την επαγγελματική εκπαίδευ-
ση στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας και για 
το μέλλον του κροατικού τουρισμού στο συνέδριο 
"Είμαστε ... SeasonREADY; Πώς μοιάζει το μέλλον του 
κροατικού τουρισμού; ", που διοργανώθηκε στο πλαί-
σιο του προγράμματος SeasonReady. 

Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν από την dr. Renata 
Tomljenović από το Ινστιτούτο Τουρισμού, τον κ. Vlado 
Prskalo, βοηθό Υπουργό επαγγελματικής εκπαίδευσης 
στο Υπουργείο Επιστημών και Παιδείας, την κα. Jelena 
Pavičić από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, την 
κα. Kristina Alerić, Διευθύντρια του Τμήματος Διαμεσο-
λάβησης της Απασχόλησης στην Κροατική Υπηρεσία 
Απασχόλησης και την κα. Nevena Kurteš από το Εμπο-
ρικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κροατίας. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μια συζήτηση 
στρογγυλής τράπεζας "Ο τουρισμός μεγαλώνει, θα 
πρέπει να μεγαλώσουμε ομοίως;". Το συμπέρασμα 
όλων των συμμετεχόντων είναι ότι απαιτούνται οι 
απαραίτητες αλλαγές για την επίτευξη 
μακροπρόθεσμων κερδών στον κροατικό τουρισμό και 
ότι μόνο με τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων 
μερών, από τους φοιτητές και τους καθηγητές, την 
κροατική υπηρεσία απασχόλησης και τους εργοδότες, 
στα αρμόδια υπουργεία, μπορεί να εκπληρωθεί το 
πλήρες τουριστικό δυναμικό. 

 

Η 1η Ενημερωτική Εκδήλωση στην 
Ελλάδα 
 
Στις 31 Οκτωβρίου ο Οργανισμός Τουρισμού της Πελο-
ποννήσου υλοποίησε επιτυχώς μια πολλαπλασιαστική 
εκδήλωση σχετικά με τα πρώτα αποτελέσματα του 
έργου SeasonREADY όπου συμμετείχαν περισσότεροι 
από 80 ενδιαφερόμενοι και έλαβαν πληροφορίες σχετι-
κά με το έργο και τους στόχους του. 

Η 3η Διακρατική Συνάντηση  
 
Την τρίτη συνάντηση εργασίας φιλοξένησαν οι τοπικοί 
εταίροι Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και ο Τουριστικός Ορ-
γανισμός Πελοποννή-
σου στο Λουτράκι Ελ-
λάδας. 
 
Οι εταίροι συζήτησαν 
τα αποτελέσματα 2ου 
Πνευματικού Προϊό-
ντος (Εργασιακό 
πλαίσιο μάθησης και 
μεθοδολογία κατάρτι-
σης) και συμφώνησαν 
την προσέγγιση που 
θα ακολουθήσουν στο 
3ο Πνευματικό Προϊόν 
(ανάπτυξη υλικών κα-
τάρτισης και πιλοτική 
εκπαίδευση). Συμφώ-
νησαν επίσης για θέ-
ματα διαχείρισης του 
έργου, δραστηριότη-
τες παρακολούθησης και διάδοση. 

Δραστηριότητες 

    

https://www.facebook.com/
SeasonReady.ERASMUS/  


