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1. Εισαγωγή  

 
Η παρούσα μελέτη με τίτλο ««Ποιοτική έρευνα αναγκών δεξιοτήτων από το 
ΙΝΣΕΤΕ»» εντάσσεται στο Έργο «Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την 
αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού 
Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας». Η Πράξη αποτελεί την 
πρόταση των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) για κοινή 
δράση στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ. Φέρει ως Δικαιούχο το IME ΓΣΕΒΕΕ και 
υλοποιείται από όλους τους δικαιούχους φορείς των κοινωνικών εταίρων στο ΕΠ 
ΑΝΑΔ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας, 
Ινστιτούτο ΣΕΤΕ).  
 Η μελέτη αφορά στην υλοποίηση ποιοτικής κλαδικής μελέτης διερεύνησης 
δεξιοτήτων από το ΙΝΣΕΤΕ και έχει ως στόχο σκοπό τη ποιοτική διερεύνηση των 
δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, σε επιμέρους επαγγελματικές κατηγορίες στην 
ελληνική οικονομία και στην συγκεκριμένη περίπτωση στο θεματικό αντικείμενο 
του Στελέχους Ψηφιακής Προώθησης (Digital Marketing) στον Τουρισμό.  
Το βασικότερο αποτελέσμα από την υλοποίηση και εφαρμογή της ποιοτικής 
έρευνας στην ομάδα εστίασης στο θεματικό αντικείμενο του Στελέχους 
Ψηφιακής Προώθησης (Digital Marketing) στον Τουρισμό είναι η καταγραφή: 
1. της κρισιμότητας των βασικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων για την 

άσκηση του επαγγέλματος υπό εξέταση. 
2. της επάρκειας ή έλλειψης του ανθρώπινου δυναμικού στις δεξιότητες 

αυτές. 
3. των νέων αναδυόμενων δεξιοτήτων στο επάγγελμα. 
4. των παραγόντων που προκάλεσαν την έλλειψη ή την επάρκεια ή την 

ανάδυση αυτή. 
Ταυτόχρονα, πέρα από τους γενικούς στόχους επιχειρήθηκε αν και σε πρώιμο 
στάδιο, να μελετηθεί: 

o Η σημασία των μεταβολών σε δεξιότητες για τις μικρές αλλά και για τις 
μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. 

o Η συσχέτιση των δεξιοτήτων με τα προγράμματα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης. 

o Η σημασία των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι 
τρόποι αποτελεσματικότερης λειτουργίας τους. 

Η αναγκαιότητα διερεύνησης των δεξιοτήτων στο θεματικό αντικείμενο του 
Στελέχους Ψηφιακής Προώθησης (Digital Marketing) στον Τουρισμό έγκειται στις 
δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ), οι οποίες οδήγησαν στην αλλαγή του τρόπου που η κάθε τουριστική 
επιχείρηση προσεγγίζει και αλληλεπιδρά με τους πελάτες, προμηθευτές και 
συνεργάτες. Με βάση τις ΤΠΕ το σύγχρονο τουριστικό επιχειρείν θα πρέπει να 
επιδιώκει το συνταίριασμα των κλασικών αρχών και μεθόδων μάρκετινγκ, με τις 
σύγχρονες εφαρμογές καινοτόμων μοντέλων σε ψηφιακό περιβάλλον, μέσα από 
την τήρηση των θεσμικών κανόνων, καθώς και της ηθικής και κοινωνικής 
υπευθυνότητας.  
Στην εποχή μας, καμία στρατηγική μάρκετινγκ δεν θεωρείται πλήρης, εάν δεν 
ενσωματώνει την ψηφιακή στρατηγική και έκφραση. Το Ψηφιακό Μάρκετινγκ 
είναι ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης για πώς οι άνθρωποι επικοινωνούν 
μεταξύ τους και τον κόσμο γύρω τους. Το Ψηφιακό Μάρκετινγκ μας δίνει τη 
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δυνατότητα να τμηματοποιήσουμε το κοινό μας και να προσαρμόσουμε τα 
μηνύματα σε ένα ωφέλιμο για τους πελάτες και μετρήσιμο για εμάς τρόπο. Οι 
άνθρωποι δεν είναι πια παθητικοί καταναλωτές, αντίθετα έχουν πλέον εξουσία 
ως εκδότες, συντάκτες αλλά και σχολιαστές.  
Σε αυτό το νέο περιβάλλον, τα στελέχη του τουρισμού χρειάζονται γνώσεις και 
δεξιότητες προκειμένου να εντοπίζουν τις ευκαιρίες για προώθηση, δεξιότητες 
για την εξεύρεση αποτελεσματικών εναλλακτικών καναλιών διανομής, 
δεξιότητες για τη διαχείριση πωλήσεων σε διάφορους διαύλους διανομής και να 
δημιουργούν κέρδος από αυτή τη διαδικασία (Henriksson, 2005). Για να είναι 
ανταγωνιστικές σε αυτό το δυναμικό και παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, 
οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει ως εκ τούτου να αυξήσουν τις ικανότητες 
και τις δεξιότητες των στελεχών τους σε σχέση με τη χρήση των νέων μέσων σε 
όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς.  
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η πληροφόρηση για τις ανάγκες αυτές σε 
γνώσεις και δεξιότητες στο θεματικό αντικείμενο του Στελέχους Ψηφιακής 
Προώθησης (Digital Marketing) στον Τουρισμό και ο αποτελεσματικότερος 
προγραμματισμός των αναγκαίων δράσεων (προγράμματα κατάρτισης, 
επανεκπαίδευσης κ.ά.), για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Η έγκαιρη 
πληροφόρηση των επερχόμενων αλλαγών θα ενισχύσει τις πρωτοβουλίες του 
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην υιοθέτηση δράσεων που θα επιτρέψουν 
την αποτελεσματικότερη προσαρμογή των νέων αναγκών του υπό μελέτη 
αντικειμένου στις υπάρχουσες συνθήκες του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και 
της οικονομίας ευρύτερα.  
Η παρούσα ποιοτική έρευνα δομείται σε δέκα ενότητες. Μετά την εισαγωγή 
(πρώτη ενότητα) όπου γίνεται αναφορά στους σκοπούς της μελέτης, το 
ερευνητικό ερώτημα,  στην ειδικότητα που εξετάσθηκε, ακολουθεί η 
παρουσίαση  των κριτηρίων επιλογής βάσει των οποίων επιλέχθηκε η 
επαγγελματική ειδικότητα του στελέχους Ψηφιακής Προώθησης (Digital 
Marketing) στον Τουρισμό ως αντικείμενο της έρευνας (δεύτερη ενότητα). 
Στη συνέχεια (τρίτη ενότητα) γίνεται περιγραφή των δεξιοτήτων, και 
συγκεκριμένα ποιες γενικές, επαγγελματικές και αναδυόμενες δεξιότητες 
χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, πώς προέκυψαν αυτές (πηγές που 
χρησιμοποιήθηκαν, συνεντεύξεις, ομάδα εστίασης),ενώ επιχειρήθηκε 
τεκμηρίωση της επιλογής των δεξιοτήτων.  
Στην τέταρτη ενότητα αναλύεται η αναγκαιότητα ύπαρξης μηχανισμού 
πρόβλεψης δεξιοτήτων για την υπό εξέταση ειδικότητα, όπου ουσιαστικά 
δίδονται απαντήσεις στα ερωτήματα, γιατί χρειάζεται η  ποιοτική διερεύνηση 
των δεξιοτήτων, ποια τα οφέλη της πρόγνωσης για την αγορά εργασίας, τον 
κλάδο, τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, και ποια η σημασία των 
παραγόντων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα στις μεταβολές που 
συντελούνται ως προς τις δεξιότητες. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη 
σύγχρονη σχετική βιβλιογραφία για την ειδικότητα που εξετάστηκε.  
Στην επόμενη ενότητα γίνεται περιγραφή της μεθοδολογίας της ποιοτικής 
έρευνας ακολουθήθηκε. Ειδικότερα, στη περιγράφεται η μέθοδος έρευνας που 
επιλέχθηκε από τον γενικό μεθοδολογικό οδηγό (γιατί επιλέξαμε τη διεξαγωγή 
της ομάδας εστίασης και τις συνεντεύξεις), η μεθοδολογία συνεντεύξεων (πόσες, 
πότε, με ποιους, τεκμηρίωση, ποιες ερωτήσεις τέθηκαν και γιατί), καθώς και η 
μεθοδολογία της ομάδας εστίασης (πόσες συναντήσεις, πότε, που, ποιοι 
συμμετείχαν και γιατί αυτοί επιλέχθηκαν, πώς επιλέχθηκαν οι ερωτήσεις, κοκ.). 
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Στην έβδομη ενότητα που ακολουθεί, περιγράφεται ο τύπος αλλά και ο τρόπος 
ανάλυσης των ευρημάτων που προέκυψαν.  
Στην όγδοη ενότητα – που αποτελεί και πιο σημαντικό μέρος της μελέτης- 
αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας, μέσα από τον σχετικό Πίνακα 
ταξινόμησης δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, γίνεται ανάλυση ανά δεξιότητα με 
αναφορά στο βαθμό κρισιμότητάς της, στο βαθμό έλλειψης-επάρκειάς της και 
σύνδεση του βαθμού έλλειψης-επάρκειάς της με τους παράγοντες που 
χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, ενώ έγινε ανάλογη αναφορά-τεκμηρίωση και 
στις αναδυόμενες δεξιότητες, και ταξινόμηση των δεξιοτήτων α] ανά βαθμό 
κρισιμότητας (πχ ποιες είναι οι πιο κρίσιμες και ποιες οι λιγότερο κρίσιμες), β] 
ανά βαθμό διαθεσιμότητάς τους (πχ ποιες βρίσκονται σε μεγαλύτερη έλλειψη, 
ποιες από αυτές διαθέτει το εργατικό δυναμικό σε επαρκή βαθμό), γ] ανά 
προσδιοριστικό παράγοντα (πχ ποιες από τις δεξιότητες επηρεάζονται από τη 
μεταβολή της τεχνολογίας, ποιες από το ρυθμιστικό πλαίσιο κλπ), και ακολουθεί 
ανάλογη ταξινόμηση και για τις αναδυόμενες δεξιότητες της ειδικότητας. 
Στην ένατη ενότητα επιχειρείται σύνοψη των συμπερασμάτων έρευνας με 
έμφαση στις δεξιότητες που είναι σε έλλειψη και κρίσιμες και στις αναδυόμενες, 
και τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής για το αντικείμενο υπό μελέτη. 
Η παρούσα μελέτη ολοκληρώνεται με την δέκατη και τελευταία ενότητα, όπου 
και παρατίθενται σχετικές με την ειδικότητα του στελέχους Ψηφιακής 
Προώθησης (Digital Marketing) στον Τουρισμό βιβλιογραφικές, αρθρογραφικές 
και ηλεκτρονικές πηγές. 

2. Επιλογή ειδικότητας 

Ο Τουρισμός είναι υπεύθυνος για σχεδόν 25 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην 
Ευρώπη (περίπου το 11% της συνολικής απασχόλησης). Ο τομέας παρέχει 
απασχόληση τόσο σε υψηλής εξειδίκευσης όσο και σε εργαζομένους με χαμηλότερα 
προσόντα. Προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης για τους εργαζόμενους που 
εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά αλλά και σε άτομα που 
επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας. Είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης των 
διακινούμενων εργαζομένων διεθνώς, εργαζομένων μερικής απασχόλησης, καθώς 
και γυναικών και νεολαίας. 
Από την άλλη ο τουρισμός ήταν από τις πρώτες και παραμένει μία από τις βασικές 
υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στο διαδίκτυο, καθώς είναι μία βιομηχανία που 
βασίζεται στην πληροφορία. «Ο κλάδος φιλοξενίας της τουριστικής βιομηχανίας  
έχει ενσωματώσει πιο εντατικά από άλλους  οικονομικούς κλάδους το ψηφιακό 
μάρκετινγκ. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υπήρξαν πρωτοπόρες στη χρήση 
τεχνικών του ψηφιακού μάρκετινγκ στην προσπάθειά τους να κεντρίσουν το 
ενδιαφέρον των πελατών τους και να είναι σίγουρες ότι τους προσφέρουν την 
καλύτερη δυνατή εμπειρία μακριά από το σπίτι και τον τόπο τους.» (Katya Bovykina, 
«How digital marketing is transforming the tourism industry», Μάρτιος, 2014). 
Αυτό το χαρακτηριστικό του τουριστικού προϊόντος απαιτεί την πληροφόρηση τόσο 
των καταναλωτών όσο και των προμηθευτών και συνεπάγεται υψηλό 
πληροφοριακό κόστος και πληροφοριακές ελλείψεις στην αγορά. Επομένως, η 
τουριστική βιομηχανία επηρεάζεται έντονα και μετασχηματίζεται απ’ τις νέες 
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η χρήση των ΤΠΕ επηρέασε και 
αναδιαμόρφωσε την αλυσίδα αξιών του τουριστικού κλάδου. Εν ολίγοις, το 
διαδίκτυο εξυπηρετεί ως ένα νέο κανάλι επικοινωνίας και διανομής για τους e-
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travellers -τους λεγόμενους ηλεκτρονικούς ταξιδιώτες-  και για τους προμηθευτές 
των τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων (Law, Leung και Wong 2004). Αυτό το 
νέο κανάλι δίνει τη δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις να βελτιώνουν την 
ανταγωνιστικότητά τους καθώς και την αποδοτικότητά τους. 
Το Διαδίκτυο έχει πλέον καταστεί το νέο μέσο για συναλλαγές που μέχρι πρόσφατα 
διεξάγονταν διαφορετικά, έχει επιτρέψει την άμεση επαφή ανάμεσα σε πελάτες και 
προμηθευτές, έχει επηρεάσει άμεσα το ρόλο παραδοσιακών παραγόντων της 
αγοράς και έχει ενισχύσει το ρόλο νέων μεσαζόντων που δραστηριοποιούνται μέσω 
Διαδικτύου. Από τη χρήση των ΤΠΕ επηρεάζονται όλοι οι παράγοντες της 
τουριστικής αγοράς (τουριστικοί οργανισμοί, προορισμοί, προμηθευτές, κοκ.), με 
πρώτους τους ίδιους τους τουρίστες. Οι τουρίστες πλέον διαδραματίζουν έναν πιο 
ενεργό ρόλο στον καθορισμό των υπηρεσιών που θα χρησιμοποιήσουν, π.χ. μέσω 
της χρήσης των ιστοσελίδων δημοπρασιών που προωθούν τουριστικά προϊόντα.  
Τα πλεονεκτήματα των τουριστικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου για τους τουρίστες 
είναι τεράστια. Ο όγκος της δωρεάν πληροφορίας είναι πολύ μεγάλος και οι 
πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες οποιαδήποτε ώρα από οποιοδήποτε μέρος 
(βλ. Πίνακας 1). Κάποιος που έχει διάθεση για ψάξιμο μπορεί να βρει πολύ καλές 
προσφορές και εκπτώσεις. Επιπλέον, με την απευθείας πώληση ο πελάτης 
εξοικονομεί τα χρήματα από την προμήθεια του ενδιάμεσου (Χρήστου, 2000). 
Πίνακας 1. Όγκος πωλήσεων ταξιδιωτικών προϊόντων/ υπηρεσιών στο διαδίκτυο, 
2010-2015 (σε δις δολάρια) 

 
Πηγή: statista.com  

 
Μάλιστα έχει δημιουργηθεί και ειδικός όρος για να περιγράψει τον ψηφιακό 
Τουρισμό, ο όρος e-Tourism. Ο ψηφιακός ή ηλεκτρονικός τουρισμός (e-Tourism) 
ορίζεται ως η χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην 
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τουριστική βιομηχανία. Ο ηλεκτρονικός τουρισμός είναι ουσιαστικά η ψηφιοποίηση 
όλων των διαδικασιών και των αλυσίδων αξίας στους κλάδους του τουρισμού, των 
ταξιδιών, φιλοξενίας και εστίασης, που επιτρέπουν στους οργανισμούς να 
μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα και την αποτελεσματικότητά τους. 
(Buhalis 2003).  
Ο ηλεκτρονικός τουρισμός περικλείει: 

• E-commerce: Ηλεκτρονικό εμπόριο  
• E-marketing: Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ  
• E-finance and E-accounting: Ηλεκτρονική διαχείριση οικονομικών και 

λογιστικών  
• E-HRM: Ηλεκτρονική Διαχείριση ανθρώπινων πόρων  
• E-Procurement: Ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών  
• E-Strategy: Ηλεκτρονική στρατηγική  
• E-Planning: Ηλεκτρονικό Προγραμματισμό 
• E-Management: Ηλεκτρονική Διοίκηση  

 
Όσον αφορά τη   σημασία του ψηφιακού ή ηλεκτρονικού μάρκετινγκ (digital 
marketing)  για τον τουριστικό τομέα της Ελλάδας, σύμφωνα με στοιχεία για τον 
εισερχόμενο τουρισμό στη χώρα  (έτος αναφοράς 2013 - IPK INTERNATIONAL), το 
76% των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα χρησιμοποίησε το internet για να 
αντλήσει πληροφορίες προορισμού, το 61% έκλεισε το ταξίδι του μέσω internet, τη 
στιγμή που μέσω Τουριστικών Γραφείων τα αντίστοιχα ποσοστά περιορίζονται στο 
47% και 37%. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2011 ο μέσος όρος χρήσης του 
διαδικτύου από πολίτες για υπηρεσίες που σχετίζονται με διοργάνωση ταξιδιών 
στην Ευρώπη των «27», αγγίζει το 38%. Ειδικότερα, φαίνεται ότι πλέον ένας στους 
δύο Ολλανδούς και Άγγλους, τρεις στους πέντε Νορβηγούς και Φινλανδούς και δύο 
στους δέκα Έλληνες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. 
Σε αντίθεση με άλλους τομείς, τουριστική βιομηχανία εξακολουθεί να βασίζεται 
σχεδόν αποκλειστικά, και πρέπει να στηρίζεται στις ικανότητες και τις δεξιότητες 
του ανθρώπινου δυναμικού της. Η υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση των πελατών 
που παρέχεται από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί τη βασική 
προϋπόθεση για την επιβίωση και την ανάπτυξη σε ένα δυναμικό περιβάλλον όλο 
και πιο έντονο ανταγωνισμό από νέους, αναδυόμενους προορισμούς. Παρά όμως 
την απαίτηση αυτή, η βιομηχανία πασχίζει να βρει και να διατηρήσει ειδικευμένους 
εργαζομένους. Σύμφωνα με την ΕΕ (http://www.e-jobs-
observatory.eu/focus_areas/e-tourism, 2015) ο Τουρισμός δεν εμφανίζεται ψηλά 
στην λίστα με τις πιο δημοφιλείς θέσεις εργασίας απόφοιτων, ιδίως λόγω της 
αρνητικής αντίληψης για την ποιότητα εργασίας, την εποχικότητα και 
περιορισμένες προοπτικές σταδιοδρομίας. Επιπλέον, εκτός από το παραδοσιακό 
προφίλ προσόντων, οι επαγγελματίες του τουρισμού αναμένεται να προσφέρουν 
καινοτόμες και εξατομικευμένες υπηρεσίες για ένα ευρύ φάσμα ομάδων-στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων και των ηλικιωμένων, ή άτομα με ειδικές ανάγκες. 
Μέσα σε αυτό το ειδικό εργασιακό περιβάλλον, η έκρηξη και ταχεία εξέλιξη της 
ψηφιοποίησης στον τομέα του τουρισμού απαιτεί νέες, ειδικές γνώσεις, όχι μόνο 
από τους εργαζόμενους, αλλά και από επιχειρηματίες του τουρισμού. Η εξέλιξη 
αυτή αφορά άμεσα και το υπό μελέτη αντικείμενο. Συγκεκριμένα, βάσει πρόσφατης 
βιβλιογραφίας, το e-marketing στον τομέα του τουρισμού θεωρείται αναδυόμενη 
ειδικότητα: «... Ειδικότητες με θετικές προοπτικές την επόμενη πενταετία 
είναι....στελέχη e-marketing στον τομέα του τουρισμού» (Έρευνα «Ανερχόμενοι 

http://www.e-jobs-observatory.eu/focus_areas/e-tourism
http://www.e-jobs-observatory.eu/focus_areas/e-tourism
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επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες», ΕΟΠΠΕΠ, 
2014, σελ. 55-56). 
Στο μέσον της ευρωπαϊκής κατάταξης φέρνει, την Ελλάδα, το επίπεδο των 
ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού. Την ίδια στιγμή, πάντως και η ίδια η 
Ευρώπη εμφανίζει σημαντικό έλλειμμα, καθώς το 40% του πληθυσμού διαθέτει 
ανεπαρκείς ψηφιακές δεξιότητες, ενώ ένα 22% στερείται εντελώς των λεγόμενων 
digital skills, καθώς δεν χρησιμοποιεί καν το Διαδίκτυο (7ο Συνέδριο ITSM Νότιο-
Ανατολικής Ευρώπης και τo μοναδικό Πανελλαδικά Συνέδριο για τη Διαχείριση 
Υπηρεσιών Πληροφορικής (IT Service Management,  itSMF Hellas 2015). 
Συγκεκριμένα, περισσότερες από 500.000 θέσεις εργασίας θα παραμείνουν κενές το 
2015, λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες ΤΠΕ. Το 2020 ο αριθμός 
αυτός αναμένεται να εκτοξευτεί στις 913.000 (αύξηση 79,3%). Την ίδια στιγμή, η 
ανεργία των νέων στην Ελλάδα αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σε 
απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, ενώ πολλές τουριστικές επιχειρήσεις απέχουν πολύ 
από το να προσελκύουν τα λεγόμενα καλύτερα ταλέντα (best talent). 
Όσον αφορά στην αναγκαιότητα εκπαίδευσης ή αναβάθμισης προσόντων του 
ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα σε γνώσεις και δεξιότητες digital marketing, 
όπως προκύπτει από πρόσφατη έρευνα αξιολόγησης της εταιρίας Δίκτυο ΜΕΝΩΝ 
ΕΠΕ για λογαριασμό του ΙΝΣΕΤΕ, «...η προσφορά εκπαιδευτικού προγράμματος  σε 
θέματα αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εξειδικευμένων 
ιστοσελίδων....» κρίνεται από τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις του 
τουριστικού τομέα, πρώτη προτεραιότητα για την επίτευξη του στόχου της 
αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού στον τουριστικό τομέα. 
Και διεθνώς όμως πολλοί ερευνητές του τουρισμού, όπως οι Cheung and Law (2002)  
υπογραμμίζουν επίσης τη σημασία ύπαρξης συγκεκριμένων ψηφιακών δεξιοτήτων 
πληροφορικής στον τουρισμό. Με άλλα λόγια, η τουριστική βιομηχανία χρειάζεται 
εξειδικευμένο προσωπικό, με ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων 
τεχνολογίας των πληροφοριών ειδικά για τον κλάδο. 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό τόσο η βιομηχανία, οι φορείς εκπαίδευσης και της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, οι επαγγελματικές ενώσεις τα εμπορικά επιμελητήρια, 
αλλά και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι εθνικές αρχές να είναι ικανοί και 
πρόθυμοι να επενδύσουν στην αναβάθμιση των τουριστικών δεξιοτήτων, σύμφωνα 
με τις σχετικές αρμοδιότητές τους, καθώς και σε μια κοινή προσπάθεια με τους 
υπόλοιπους εταίρους.  
Από τα ανωτέρω προκύπτει πως η επιλογή της ειδικότητας του Στελέχους  
Ψηφιακής Προώθησης (Digital Marketing)  στον Τουρισμό πληροί  σχεδόν σύνολο 
όσων κριτηρίων  παρατίθενται στον  Γενικό Μεθοδολογικό Οδηγό « Δράσεις των 
κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο 
πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας»,  και 
συγκεκριμένα τα εξής κριτήρια: 
o Ύπαρξη σημαντικού  αριθμού απασχολουμένων στην ειδικότητα  στο 
σύνολο  του εργατικού δυναμικού ή στα πλαίσια  από τους κύριους τομείς 
της ελληνικής οικονομίας. 
o Αυξητική τάση του αριθμού των απασχολουμένων στην εν προκειμένω 
ειδικότητα τα τελευταία χρόνια. 
o Διαπιστωμένη ανάγκη αναβάθμισης δεξιοτήτων  των εργαζομένων 
ή/και ανέργων στην ειδικότητα  αυτή. 
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o Τεκμηρίωση, ότι πρόκειται για ειδικότητα ‘κομβικής’ σημασίας ή με 
πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη σημαντικών 
κλάδων/υποκλάδων οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. 
o Εντοπισμός ειδικότητας η οποία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
παρουσιάζει δυναμική ανάπτυξη, και για την οποία αναμένεται να αυξηθεί 
σημαντικά (ή και πρωτοεμφανιστεί ζήτηση)  η  ζήτηση στο άμεσο μέλλον 
στην Ελλάδα. 
o Ειδικότητες με σημαντικό αριθμό απασχολουμένων, για τις οποίες 
συντελούνται έντονες τεχνολογικές, θεσμικές ή άλλου είδους αλλαγές που 
επηρεάζουν τις ίδιες ή τους κλάδους, στους οποίους αποτελούν κομβικής 
σημασίας ειδικότητες και προκύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, όσον 
αφορά τις αναγκαίες για την άσκησή τους νέες δεξιότητες και γνώσεις.  
o Ειδικότητες με σχετικά σημαντικό αριθμό απασχολουμένων, για τις  
οποίες δεν υφίσταται στον ελληνικό χώρο αξιόπιστη περιγραφή των 
γνώσεων και δεξιοτήτων, που προϋποτίθενται για την άσκησή τους. 
o Κομβικής σημασίας ειδικότητες σε κλάδους με έντονες αναπτυξιακές 
προοπτικές ή εξωστρεφή προσανατολισμό. 

H μελέτη αυτή επιχειρεί να συμβάλει σε αυτή ακριβώς την προσπάθεια βελτίωσης 
των δεξιοτήτων στο υπο μελέτη αντικείμενο της ψηφιακής προώθησης/ μάρκετινγκ, 
με στόχο να βοηθήσει τους επιχειρηματίες και τα στελέχη του τουρισμού να 
βελτιώσουν τις ψηφιακες τους δεξιότητες στο μάρκετινγκ. 
 

 

3.Περιγραφή δεξιοτήτων 
Στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε ανάλυση των δεξιοτήτων του υπό μελέτη 
αντικείμενου (Στέλεχος ψηφιακής προώθησης/ μάρκετινγκ στον τουρισμό).  
Οι δεξιότητες που αναλύθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα επιμερίζονται σε 3 
βασικές κατηγορίες: 

o Βασικές δεξιότητες 
o Επαγγελματικές Δεξιότητες 
o Αναδυόμενες δεξιότητες 

Βασικές Δεξιότητες 

Οι βασικές δεξιότητες που αναζητήθηκαν κρίθηκε σκόπιμο να ακολουθούν τις 
κατευθύνσεις της ΕΕ, αλλά και επιτυχημένα παραδείγματα και πρακτικές που έχουν 
εφαρμοστεί σε άλλες, μεγάλης κλίμακας έρευνες. Οι βασικές δεξιότητες 
επιλέχθηκαν να είναι ίδιες σε όλα τα επαγγέλματα τα οποία θα μελετηθούν. Για να 
προκύψουν οι βασικές δεξιότητες χρησιμοποιήθηκαν οι βασικές δεξιότητες οι 
οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί από την ΕΕ1 - οχτώ βασικές οικογένειες που 
περιγράφουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις-, με κυριότερες τις 
έρευνες του CEDEFOP για τις χώρες της ΕΕ, την έρευνα UKCES που αφορά 
αντίστοιχη έρευνα για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και χαρακτηριστικά από το ESCO, 
                                                           
1 . Οι βασικές δεξιότητες της ΕΕ είναι: Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, 
Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία, Ψηφιακή ικανότητα, 
Μεταγνωστικές ικανότητες, Κοινωνικές ικανότητες, Αίσθημα πρωτοβουλίας, Πολιτιστική γνώση και έκφραση 
 



10 
 

το Πανόραμα Δεξιοτήτων της ΕΕ, το  Αμερικανικό δίκτυο O’NET όπου 
καταγράφονται οι γενικές δεξιότητες σε κάθε κατηγορία.  

Οι τελικές βασικές δεξιότητες που επιλέχθηκαν για την  υπό μελέτη ειδικότητα είναι 
οι εξής: 

 
 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
1 Καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας 
2 Γνώση ξένων γλωσσών 
3 Αριθμητική ικανότητα 
4 Βασικές ψηφιακές ικανότητες 
5 Εξειδικευμένες ψηφιακές ικανότητες 
6  Ικανότητα για μάθηση νέων πραγμάτων 
7 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
8 Επικοινωνιακές ικανότητες 
9 Επίλυση προβλημάτων 
10  Δημιουργικότητα 
11 Εργασία σε ομάδα 
12 Ανάληψη πρωτοβουλίας 
13 Επιχειρηματικό πνεύμα 
14 Οργανωτικές ικανότητες 
 

Επαγγελματικές Δεξιότητες 

Η αναζήτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς εφόσον 
έχει καλυφθεί το αναγκαίο στάδιο της κάλυψης των βασικών δεξιοτήτων, τότε τα 
περιθώρια ανάπτυξης και καινοτομίας σε κάθε επάγγελμα μπορούν να διαφανούν 
από τις συγκεκριμένες δεξιότητες. Η σωστή εκτέλεση συγκεκριμένων δεξιοτήτων 
που σχετίζονται άμεσα με το επαγγελματικό περίγραμμα μπορεί να προσφέρει το 
ικανό πλαίσιο ανάπτυξης του επαγγέλματος, της επιχείρησης και της οικονομίας 
ευρύτερα. Λόγω της μη τυποποίησης των δεξιοτήτων σε όλα τα επαγγέλματα, η 
κάλυψη του σταδίου αυτού απαιτεί από τον βασικό εμπειρογνώμονα, την 
συγκεκριμενοποίηση της λίστας των επαγγελματικών δεξιοτήτων με βάση τις 
απαιτήσεις του κάθε επαγγέλματος. Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες είναι 
αυτές που αποκτούν ή αναπτύσσουν οι ενήλικες μέσα από την άσκηση του 
επαγγέλματός τους, την εθελοντική εργασία, την πρακτική άσκηση κλπ. Πρόκειται 
για εκείνες τις γνώσεις ή δεξιότητες που συνδέονται άμεσα με την άσκηση του 
επαγγέλματος του ατόμου και μπορούν να αφορούν στη χρήση συγκεκριμένων 
μηχανημάτων ή μηχανών, στην εφαρμογή συγκεκριμένων πληροφοριακών 
συστημάτων, στην άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που απαιτούν σχετική 
κατάρτιση ή εμπειρία κλπ. Ο βασικός εμπειρογνώμονας και υπεύθυνος στην ομάδα 
εργασίας συνέλλεξε πληροφορίες για τις επαγγελματικές δεξιότητες από πλήθος 
πηγών, οι οποίες αναφέρονται στο τέλος της παρούσας ενότητας 3, και κατόπιν 
ανάλυσης προέκυψαν οι τελικές επαγγελματικές δεξιότητες για το υπό μελέτη 
αντικείμενο ως εξης: 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
  

1 Γνώσεις μάρκετινγκ 
2 Γνώσεις ψηφιακού μάρκετινγκ 
3 Γνώσεις τουριστικού μάρκετινγκ και e-tourism μάρκετινγκ 
4 Ικανότητα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης ηλεκτρονικών πλάνων 

και καμπανιών ηλεκτρονικού μάρκετινγκ  
5 Ικανότητα συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης  ερευνών 

των Online αγορών  
6 Ικανότητα συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης  

στατιστικών στοιχείων από το διαδίκτυο, όσον αφορά αποτελέσματα 
καμπανιών, αριθμό χρηστών και επισκέψεων, βαθμούς διείσδυσης, κλπ 
(Marketing analytics and reports) 

7 Βασικές γνώσεις δημιουργίας, διαχείριση και επικαιροποίηση ιστοσελίδων  
8 Διαχείριση και Αξιοποίηση Περιεχομένου  (Content Management, 

Maximization & Updating of Online Digital Presence) 
9 Γνώσεις και Τεχνικές Μάρκετινγκ Κοινωνικών Δικτύων (Social Media 

Marketing) 
10 Γνώσεις μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing SEM) & 

Ψηφιακής διαφήμισης 
11 Γνώσεις χρήσης πλατφόρμας & εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου & 

πωλήσεων τουριστικών προϊόντων (e-commerce)  
12 Παρακολούθηση των τεχνολογικών τάσεων στις ΚΤΠ και στο e-Tourism  
13 Διεπιστημονικότητα  
14 Γενικές γνώσεις της ιστορίας, του πολιτισμού, του φυσικού περιβάλλοντος 

και άλλων συγκριτικών πλεονεκτημάτων του προορισμού Ελλάδα 
 

Νέες αναδυόμενες δεξιότητες  

Ο πολυσχιδής χαρακτήρας του τουρισμού, η άμεση εξάρτησή του από τοπικές και 
διεθνείς οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συγκυρίες σε συνδυασμό με 
τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ και 
προώθησης οδηγούν αναπόφευκτα σε συνεχείς μεταβολές στο υπό μελέτη 
επάγγελμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι σύγχρονες ανάγκες να μην καλύπτονται 
από τις υφιστάμενες δεξιότητες, αλλά να έχουν δημιουργηθεί νέες δεξιότητες οι 
οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν από το ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι, προσθετικά 
στις δεξιότητες οι οποίες αναφέρονται ανωτέρω, εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια των 
ομάδων εστίασης, νέες δεξιότητες οι οποίες εκτιμάται ότι είναι αναγκαίες για την 
ομαλή λειτουργία του επαγγέλματος το προσεχές διάστημα. Συγκεκριμένα, σε 
αντιστοιχία με τους παράγοντες έλλειψης δεξιοτήτων, κατά τη διάρκεια της έρευνας 
αναζητήθηκαν οι παράγοντες που προκάλεσαν την ανάδυση των νεών δεξιοτήτων, 
στους εξής τομείς: 

o Οικονομία και διεθνές περιβάλλον 
o Τεχνολογία και Καινοτομία 
o Διεθνής και εγχώριος ανταγωνισμός 
o Ρυθμιστικό πλαίσιο 
o Περιβάλλον 
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o Άλλοι παράγοντες (ειδικοί ανάλογα με τον κλάδο) 

Συμπερασματικά, οι νέες αναδυόμενες δεξιότητες που προέκυψαν από την έρευνα 
και αφορούν στο υπό μελέτη αντικείμενο είναι: 

 
1 Προσανατολισμός στην εμπειρία του πελάτη (CX /Customer focus) 
2 Αντίληψη και ενασχόληση με IoT (Internet of Things -Διαδίκτυο των 

πραγμάτων) 
3 Επιχειρησιακές και μαθηματικές δεξιότητες για την εξέταση και την ανάλυση 

των big data δεδομένων 
4 Δεξιότητες ψηφιακής ηγετικής ικανότητας (e-leadership) 
5 Αυτοματοποίηση μάρκετινγκ 

 

Βασικές πηγές άντλησης των δεξιοτήτων (βασικών, επαγγελματικών, γνώσεων, 
αναδυόμενων), υπήρξαν οι εξης:  
Α) η διεξαγωγή συνεντεύξεων και Ομάδων Εστίασης (focus groups) με 
επιστήμονες, στελέχη και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο 
και στον κλάδο. Αναλυτική περιγραφή γίνεται στην ενότητα 7 της παρούσας 
μελέτης, όπου παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας. 
Β) η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας με έμφαση στην τελευταία πενταετία, 
επικεντρωμένη σε:  
• Έρευνες-μελέτες που έχουν ως στόχο την αποτύπωση των αναγκών της αγοράς 
εργασίας σε νέες ειδικότητες, τις προοπτικές του αντικειμένου υπό μελέτη και τις 
απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό 
και κλαδικό επίπεδο.  
• Έρευνες-μελέτες που έχουν εκπονηθεί και αφορούν στην επαγγελματική 
αποκατάσταση και στις διεξόδους απασχόλησης στην Ελλάδα αποφοίτων 
Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ. Η βιβλιογραφία που εξετάστηκε διακρίνεται παρακάτω 
σε διεθνή και εγχώρια. Αναλυτική παρουσίαση των εμβληματικών ερευνών για το 
υπό μελέτη αντικείμενο παρατίθεται στην ενότητα 5 της παρούσας μελέτης ενώ 
παράθεση της βιβλιογραφίας παρέχεται στην 10η ενότητα.  
Η επιλογή των φορέων έγινε βάσει κριτηρίων και προτεραιοτήτων. Κατά κύριο λόγο, 
αναζητήθηκε υλικό που έχει προκύψει από μελέτες κοινωνικών εταίρων, 
Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, θεσμικών φορέων σε θέματα αγοράς 
εργασίας και εκπαίδευσης, θεσμικών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέραν 
αυτής, και γενικότερα φορέων αναγνωρισμένου κύρους.  
Συγκεκριμένα, οι βασικότερες πηγές για την συγκεκριμένη έρευνα ήσαν οι κάτωθι: 

I. Επαγγελματικά περιγράμματα ΕΟΠΠΕΠ 
Η βασικότερη πηγή στην παρούσα έρευνα ήταν τα επαγγελματικά περιγράμματα 
ΕΟΠΠΕΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΟΠΠΕΠ «Λίστα Επαγγελματικών 
Περιγραμμάτων». 

II. Πιλοτικές έρευνες στην Ελλάδα και Πανευρωπαϊκά 
Η βασικότερη πηγή στην παρούσα έρευνα ήταν η πολύ πρόσφατη Έρευνα της ΕΕ 
( European e-Competence Framework (e-CF)) για το προφίλ του Ειδικού στο Ψηφιακό 
Μάρκετινγκ στον Τουρισμό (The e-Tourism Marketing Specialist): http://www.e-jobs-
observatory.eu/role-profiles/e-tourism-marketing-specialist. Το  European e-
Competence Framework (e-CF) είναι ένα πλαίσιο αναγνώρισης 36 δεξιοτήτων στον 

http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/workings/list-ep
http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/workings/list-ep
http://www.ecompetences.eu/
http://www.e-jobs-observatory.eu/role-profiles/e-tourism-marketing-specialist
http://www.e-jobs-observatory.eu/role-profiles/e-tourism-marketing-specialist
http://www.ecompetences.eu/
http://www.ecompetences.eu/
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τομέα σχεδιασμού και υλοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ – ICT) αναπτύσσεται ως μία κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των 
επαγγελματιών – χειριστών ΤΠΕ, παρόχων ΤΠΕ, των εκπαιδευτικών και κοινωνικών 
εταιριών, των εργοδοτικών φορέων και των υπηρεσιών διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού (HR Services), ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε όλη την Ευρώπη. 
 
Ταυτόχρονα δυο σημαντικές έρευνες είναι του CEDEFOP και του Οργανισμού 
Απασχόλησης και Δεξιοτήτων του Η. Βασιλείου (UK Commission’s Employer Skills). 
Ταυτόχρονα, ο ΣΕΒ πραγματοποίησε έρευνα σε επιλεγμένους κλάδους για την 
αναζήτηση των κρίσιμων επαγγελμάτων τα επόμενα έτη:  

o ΈρευναCEDFOP - 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 Έρευνα στο Η. Βασίλειο - UK Commission’s Employer Skills Survey 2013: UK 
Results, Evidence Report 81 & UK Commission’s Employer Skills Survey, 2013, 
Technical Report, Evidence Report 82 

o Ο Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών των επιχειρήσεων σε επαγγέλματα και 
δεξιότητες, ΣΕΒ. 

 
III. Βάσεις δεδομένων  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
Σε βάσεις δεξιοτήτων του εξωτερικού αναζητήθηκαν δεξιότητες, γνώσεις και 
ικανότητες.  
• European Committee for Standarization (CEN) στο πλαίσιο του εργαστηρίων της 

CEN για τις δεξιότητες στις ΤΠΕ (CEN Workshop on ICT Skills). 
• European Qualifications Framework (EQF), το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς, 

το οποίο φιλοδοξεί να συνδέσει τα εθνικά συστήματα επαγγελματικών προσόντων 
των χωρών της Ευρώπης, να εισάγει μία κοινή γλώσσα για τους φορείς που 
ασχολούνται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση και τους παραγωγικούς φορείς 
των χωρών αυτών, και το οποίο θα επιτρέπει την ευκολότερη ανάγνωση και 
κατανόηση των προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε διαφορετικές χώρες και 
συστήματα στην Ευρώπη.  

• Η βάση ESCO (Skills, Competences, Qualifications and Occupations), που αποτελεί 
τμήμα της στρατηγικής Europe 2020 είναι το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης 
δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων.  

• Το Πανόραμα δεξιοτήτων στην ΕΕ το οποίο βοηθά να παρακολουθούνται 
τακτικά η πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και η εκτίμηση των δεξιοτήτων 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσημες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για  Information and communication technologies: e-Skills for the 21st 
Century.  

•  e-jobs Role Profiles; e-jobs Training Guidelines. 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
Στις εξής εθνικές βάσεις δεξιοτήτων αναζητήθηκαν δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες 
για το υπό εξέταση αντικείμενο:  

http://www.cen.eu/CEN/sectors/sectors/isss/activity/Pages/wsict-skills.aspx
http://relaunch.ecompetences.eu/wp-content/uploads/2013/11/EQF_broch_2008_en.pdf
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
http://euskillspanorama.ec.europa.eu/default.aspx
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-skills/
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-skills/
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-skills/
http://www.e-jobs-observatory.eu/jobs_profiles
http://www.e-jobs-observatory.eu/training_guidelines
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• Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είναι ο αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία και 
την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καθώς και την αντιστοίχιση του 
με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, υπό την εποπτεία και το συντονισμό του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

• To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (The Hellenic Qualifications Framework) ο 
μηχανισμός μετάφρασης, κατανόησης και διασαφήνισης των προσόντων, των 
γνώσεων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί από όλες τις 
μορφές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας του 
ανθρώπινου δυναμικού της χώρας με σκοπό να υποστηριχθεί καλύτερα η σχέση 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε διεθνές 
επίπεδο. Η λειτουργία της ιστοσελίδας για το 
ΕΠΠ http://www.nqf.gov.gr/ εξασφαλίζει άμεση και πλήρη ενημέρωση για τα 
τεκταινόμενα και την πορεία υλοποίησης του πλαισίου.  

4. Αναγκαιότητα ύπαρξης μηχανισμού πρόβλεψης 
δεξιοτήτων για την υπό εξέταση ειδικότητα 
Η παρακολούθηση των αλλαγών στην οικονομία και την αγορά εργασίας  έχει 
αναδείξει την ανάγκη δημιουργίας μηχανισμών οι οποίοι μπορούν να 
παρακολουθούν τις ευρύτερες αλλαγές, προβλέποντας τις ανάγκες σε γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού με βάση τις ευρύτερες 
εξελίξεις. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προϋποθέτει από τη μία πλευρά τη 
βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, αλλά και ως ένα βαθμό, την πρόβλεψη 
των νέων δεξιοτήτων και επαγγελμάτων που θα απαιτούνται στο εγγύς μέλλον από 
την αγορά εργασίας. 
Σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δημιουργηθεί μηχανισμοί 
παρακολούθησης των αλλαγών στην αγορά εργασίας. Στόχος είναι η πληροφόρηση 
για τις ανάγκες αυτές και ο αποτελεσματικότερος προγραμματισμός των αναγκαίων 
δράσεων (προγράμματα κατάρτισης, επανεκπαίδευσης κ.ά.), για την κάλυψη αυτών 
των αναγκών.  
Η έγκαιρη πληροφόρηση των επερχόμενων αλλαγών ενισχύει τις πρωτοβουλίες του 
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην υιοθέτηση δράσεων που θα επιτρέψουν την 
αποτελεσματικότερη προσαρμογή των νέων αναγκών στις υπάρχουσες συνθήκες 
του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και της οικονομίας ευρύτερα, και συμβάλει 
ειδικότερα 

Επίπεδο πολιτείας:  

o Στον ανασχεδιασμό της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
o Προσέλκυση περισσότερων στην αγοράς εργασίας (ειδικότερα των νέων) 
o Εισροή μεταναστών (όχι μακροχρόνια λύση για την κάλυψη ελλείψεων)  
o Στη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 
o Ενίσχυση της κινητικότητας μεταξύ γεωγραφικών περιοχών με κίνητρα για 

εργαζόμενους, φοιτητές κ.ά., για την εξομάλυνση των γεωγραφικών 
ανισορροπιών στη ζήτηση και προσφορά εργασίας 

o Πληροφόρηση σχετικά με θέσεις εργασίας και απαιτούμενων δεξιοτήτων: 
επαγγελματικός προσανατολισμός, τακτική ενημέρωση θέσεων εργασίας. 

http://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/national-qualification-framework
http://www.nqf.gov.gr/
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o Ενίσχυση της συνεργασίας των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την 
αγορά εργασίας (πρακτική άσκηση, επισκέψεις σε επιχειρήσεις για 
συμμετέχοντες στην εκπαίδευση, βελτίωση της εικόνας). 

Επίπεδο επιχειρήσεων: 

o Διαμόρφωση των κατάλληλων προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής 
κατάρτισης 

o Βελτίωση της εικόνας του τομέα (κοινή δράση των εταιριών). 
o Διευκόλυνση της εσωτερικής κινητικότητας των εργαζομένων. 
o Πραγματοποίηση επενδύσεων, οι οποίες θα είναι περισσότερο εστιασμένες 

στο ανθρώπινο δυναμικό. 
o Απασχόληση εργαζομένων από άλλους τομείς αλλά και από το εξωτερικό 

(εισροή ανθρώπινου δυναμικού) 
o Απασχόληση νέων που προέρχονται από το εκπαιδευτικό σύστημα, με ή 

χωρίς κατάλληλη κατάρτιση(πρώτη πρόσληψη σε εργασία) ή απασχόληση 
ανέργων, με ή χωρίς κατάλληλη κατάρτιση. 
 

Σε όλα τα παραπάνω απαραίτητο βήμα αποτελεσματικής υλοποίησής τους αποτελεί 
η αναγνώριση των ελλείψεων στην αγορά εργασίας, μέσω των μηχανισμών 
εντοπισμού και πρόγνωσης των αναγκών. Με τον τρόπο αυτό χαρτογραφείται η 
αγορά εργασίας, εντοπίζονται οι ελλείψεις (ποσοτικές, ποιοτικές, γεωγραφικές) και 
εφαρμόζονται οι κατάλληλες πολιτικές. Επιπλέον, η μόνιμη δημιουργία 
μηχανισμών πρόγνωσης και αναγνώσιμης των αναγκών μπορεί να λειτουργήσει 
ως αυτόματος σταθεροποιητής στην αγορά εργασίας. 
Στα πλαίσια αυτά και αναφορικά με το υπό μελέτη αντικείμενο, είναι γενικά 
αποδεκτό ότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης (όχι μόνο τουριστικής 
εκπαίδευσης αλλά και εξειδικευμένης σε θέματα ηλεκτρονικού τουρισμού) σε 
Πανεπιστημιακό Επίπεδο όσο και έλλειψη κατάρτισης σε δια βίου επίπεδο για τους 
επιχειρηματίες. Ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να διαθέσουν 
πόρους για την εξεύρεση και προσέλκυση ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού σε 
θέματα ηλεκτρονικού τουρισμού δυσκολεύεται να βρει και να προσλάβει τους 
κατάλληλους ανθρώπους. Σημαντικό ρόλο παίζει στην υιοθέτηση και 
χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και οι γνώσεις, φιλοσοφία και στυλ 
διοίκησης του επιχειρηματία (περισσότερο σε μικρομεσαίες αλλά και σε μεγάλες 
επιχειρήσεις). Το φαινόμενο αυτό δεν εμφανίζεται μόνο στον κλάδο, μιας και η 
Ελλάδα γενικότερα υστερεί στην ψηφιακή τεχνολογία, σύμφωνα με τον δείκτη 
Digital Economy & Society Index (DESI) που κατάρτισε η Ε.Ε. με τον οποίο 
βαθμολογεί τις επιδόσεις των κρατών-μελών στον τομέα των ΤΠΕ. Συγκριμένα, μόνο 
το 1,63% του εργατικού δυναμικού απασχολείται με την ανάπτυξη και διαχείριση 
τεχνολογιών, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 26η θέση στην Ευρώπη των 28 
κρατών μελών (e-skills country report, 2012).  
Επιπρόσθετα για τη χώρα μας, η εταιρεία PwC Ελλάδος -μέλος του δικτύου PwC 
(www.pwc.com) - μας πληροφορεί μέσω της κ. Ιζαμπέλ Μοζέρ, διευθύντριας 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, ότι «αρκετοί διευθύνοντες 
σύμβουλοι και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού συμμερίζονται τη δυσκολία 
ανεύρεσης συγκεκριμένων νεοσύστατων δεξιοτήτων σχετικών, κυρίως με την 
ψηφιακή τεχνολογία, όπως το Digital Marketing και Business/Data Analytics 
(Καθημερινή 2015: 
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http://www.kathimerini.gr/825888/article/oikonomia/epixeirhseis/oi-perizhthtes-
de3iothtes-diamorfwnoyn-th-nea-kata-paraggelia-oikonomia ) 

Ειδικότερα τώρα στον τουριστικό τομέα, αυτός χαρακτηρίζεται στο σύνολό του από 
σχετικά χαμηλή χρήση και πρόσβαση σε δίκτυα ΤΠΕ, καθώς και από πολύ χαμηλό 
βαθμό υιοθέτησης των ΤΠΕ για ολοκλήρωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, ο 
οποίος αγγίζει σχεδόν το 0% για τις μικρότερες σε μέγεθος επιχειρήσεις. 

Η έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης σε Πανεπιστηµιακό Επίπεδο (δεν υπάρχει 
προπτυχιακή εκπαίδευση στον τουρισμό σε επίπεδο ΑΕΙ) όσο και επαγγελµατικής 
κατάρτισης σε δια βίου επίπεδο για τους επιχειρηµατίες του κλάδου θεωρούνται 
οµόφωνα ως οι κυριότεροι λόγοι δηµιουργίας και αύξησης του ψηφιακού χάσµατος 
που χαρακτηρίζει τις Ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις.  Όμως και θέματα 
κλαδικής κουλτούρας ευθύνονται για το χάσμα αυτό. Οι περισσότεροι 
επιχειρηματίες φοβούνται την οποιαδήποτε αλλαγή και διστάζουν να υιοθετήσουν 
και να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικές εφαρμογές που δεν γνωρίζουν και δεν 
μπορούν να ελέγξουν. Επιπρόσθετα οι περισσότεροι επιχειρηματίες στον κλάδο 
αποφεύγουν να επενδύσουν χρόνο και χρήμα στην εκπαίδευση των στελεχών τους 
όσο και των ιδίων. 
Κρίνεται λοιπόν κρίσιµη η ενηµέρωση,  ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των 
Ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων και φορέων για τη χρησιµότητα, εφαρµογή, 
και αξιοποίηση των τεχνολογικών εφαρµογών e-tourism  τόσο για τις καθηµερινές 
τους λειτουργίες όσο και για την χάραξη στρατηγικής 
Συμπερασματικά, η ταχύτητα των εξελίξεων , οδηγούμενες από καινοτομίες και 
εξελίξεις στον τομέα τόσο του τουρισμού όσο και της τεχνολογίας δημιουργεί την 
επιτακτική ανάγκη συγχρονισμού των στελεχών ψηφιακής προώθησης/ μάρκετινγκ 
με αυτές.  Όλοι οι λόγοι που αναλύθηκαν ανωτέρω οδήγησαν στην επιλογή του 
συγκεκριμένου αντικειμένου προς διερεύνηση. 
 
 

5. Σύγχρονη σχετική βιβλιογραφία για την ειδικότητα 
που εξετάζεται 
Στα πλαίσια της μελέτης διερευνήθηκε σε βάθος η σύγχρονη βιβλιογραφία σχετικά 
με την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων της ειδικότητα που 
διερευνούν και να παραθέσουν τη μεθοδολογία και τα ευρήματά τους. Αναλυτική 
παράθεση γίνεται στην ενότητα 10 αλλά εδώ γίνεται αναφορά στις σημαντικότερες-
εμβληματικές έρευνες (προσαρμογή από Λαζαρίδου Α., 2013) που είναι σχετικές με 
τη συγκεκριμένη ειδικότητα  και τις απαιτούμενες δεξιότητες στην Ελλάδα. 
Η παλαιότερη, χρονικά, αναφορά για την αξιοποίηση του διαδικτύου από τις 
τουριστικές επιχειρήσεις γίνεται στο άρθρο των Buhalis & Main το οποίο 
δημοσιεύθηκε το 1998 στο περιοδικό International Journal of Contemporary 
Hospitality Management με τίτλο “Η πληροφορική τεχνολογία σε περιφερειακές 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παροχής φιλοξενίας: στρατηγική ανάλυση και 
σημαντικοί παράγοντες”. Το άρθρο βασίζεται σε έρευνα που διεξήχθη σε 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε αγροτικές περιοχές της Ουαλίας, σε 
θέρετρα των Γαλλικών Άλπεων και στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου. Οι συγγραφείς 
ερευνούν τους παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό υιοθέτησης της 
πληροφορικής τεχνολογίας εξετάζοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη των μικρών 

http://www.kathimerini.gr/825888/article/oikonomia/epixeirhseis/oi-perizhthtes-de3iothtes-diamorfwnoyn-th-nea-kata-paraggelia-oikonomia
http://www.kathimerini.gr/825888/article/oikonomia/epixeirhseis/oi-perizhthtes-de3iothtes-diamorfwnoyn-th-nea-kata-paraggelia-oikonomia
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οργανισμών φιλοξενίας καθώς και τους παράγοντες πίεσης ή ώθησης που αυτά 
ασκούν. Επίσης, παρουσιάζουν ένα σύνολο παραγόντων που υποβοηθούν τη 
διάδοση της πληροφορικής τεχνολογίας καθώς και μελλοντικές τάσεις στη 
βιομηχανία φιλοξενίας. Τέλος, υποστηρίζουν ότι, επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους 
οι οποίες δεν θα καταφέρουν να προσαρμοστούν χρησιμοποιώντας την 
πληροφορική τεχνολογία θα υστερούν σημαντικά ως προς την ανταγωνιστικότητά 
τους, θέτοντας σε κίνδυνο την ευημερία των προορισμών. 
Το 2000, η Sigala διεξήγαγε μία έρευνα με τίτλο “Ενδυναμώνοντας τα ξενοδοχεία 
μέσω online διαδικτυακών στρατηγικών μάρκετινγκ”. Η εν λόγω εργασία 
παρουσιάστηκε στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τον Τουρισμό σε Νησιά και 
Συγκεκριμένους Προορισμούς, του Πανεπιστημίου Αιγαίου (από τις 14 έως τις 17 
Δεκεμβρίου του 2000). Τα αποτελέσματα της έρευνας που έγιναν για τη 
συγκεκριμένη εργασία δείχνουν ότι η πλειονότητα των ξενοδοχείων δεν  
εκμεταλλεύεται επαρκώς τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο, 
χρησιμοποιώντας το απλά ως ένα μέσο δημοσίευσης, στο οποίο μάλιστα 
μεταφέρονται τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα. Ωστόσο, απαιτούνται 
διαρθρωτικές αλλαγές στη διαδικτυακή στρατηγική των ξενοδοχείων καθώς ο 
ανταγωνισμός αυξάνεται και οι πελάτες γίνονται περισσότερο απαιτητικοί. 
Στη μελέτη για το E-Business Forum (2007) με τίτλο Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και 
Εφαρμογές στον Τουρισμό: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές και Συντονιστές 
τους Πάρι Τσάρτα και Ευάγγελο Χρήστου, οι συγγραφείς μετά από εκτενή 
βιβλιογραφική επισκόπηση καταλήγουν πως η εύρυθμη λειτουργία της τουριστικής 
βιομηχανίας στηρίζεται στην παροχή και προώθηση μεγάλου όγκου πληροφοριών 
(π.χ. πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, διαθεσιμότητα και κρατήσεις 
τουριστικών προϊόντων-υπηρεσιών κλπ.) και συνεπώς, η ψηφιοποίηση των 
επιχειρησιακών λειτουργιών μέσω των τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών του 
διαδικτύου αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας αλλά και την ενίσχυση του διεθνούς ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος των τουριστικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα στην Ελλάδα, όπου οι 
τουριστικές επιχειρήσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό για την προώθηση και 
πώληση του προϊόντος τους σε μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς (tour 
operator), η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του διαδικτύου παρέχει στις 
επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διαφημιστούν και να προσεγγίσουν τους δυνητικούς 
τους πελάτες σε παγκόσμια κλίμακα και όλο το εικοσιτετράωρο με άμεσο τρόπο και 
χαμηλό κόστος.   
 
Οι Buhalis και Deimezi στο άρθρο τους “Διείσδυση της Τεχνολογίας Πληροφορίας 
και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, με εστίαση σε μικρές ή 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις”, το οποίο δημοσιεύτηκε το 2003 στο περιοδικό 
Electronic Markets (τεύχος 13), εξετάζουν το βαθμό διείσδυσης της πληροφορικής 
τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου από την πλευρά της 
παραγωγής/προσφοράς και την πλευρά της κατανάλωσης/ζήτησης. Η Ελλάδα 
παρουσιάζει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά υιοθέτησης της πληροφορικής 
τεχνολογίας και του διαδικτύου ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 
καταναλωτές και επιχειρήσεις. Ο χαμηλός βαθμός υιοθέτησης των νέων 
τεχνολογιών από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οφείλεται κυρίως στην 
έλλειψη συνειδητοποίησης και γνώσεων πληροφορικής. Επιπλέον, ο μικρός 
αριθμός συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου επιβεβαιώνει το ότι οι καταναλωτές 
της Μεσογείου συνηθίζουν να αγοράζουν μέσω διαπροσωπικών δικτύων. Η 
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κατάσταση αυτή απειλεί τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα των παραγωγών καθώς 
και τη δυνατότητα ανάπτυξης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
θέτοντας, τελικά, σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Όσον αφορά 
στους καταναλωτές, φαίνονται να έχουν περιορισμένες δυνατότητες, σε σύγκριση 
με τους υπόλοιπους ευρωπαίους, στην πρόσβαση στην πληροφορία, στην 
αλληλεπίδραση και στην αγορά προϊόντων online. Ωστόσο, υπάρχουν δυνατότητες 
ανάπτυξης οι οποίες υποστηρίζονται από το εκπαιδευτικό σύστημα, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το ελληνικό κράτος: κατάρτιση των νέων στην πληροφορική, διεθνείς 
επενδύσεις και ακόλουθη μεταφορά τεχνογνωσίας και κρατικά κίνητρα για 
επενδύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην πληροφορική τεχνολογία. 
Οι ανωτέρω αναγνωρισμένοι ακαδημαϊκοί έχουν διαρκή ερευνητική παρουσία στον 
χώρο του ψηφιακού ακαδημαϊκού μάρκετινγκ και της έρευνας διεθνώς (βλ. ενότητα 
10 για πιο πρόσφατη σχετική βιβλιογραφία-αρθρογραφία τους), προωθώντας και 
την έρευνα στο χώρο αλλά και δίνοντας σημαντικότατες πληροφορίες για το υπό 
μελέτη αντικείμενο στη χώρα μας. 
Οι παραπάνω μελέτες καταδεικνύουν την αναντιστοιχία δεξιοτήτων ως είναι ένα 
από τα θεμελιώδη προβλήματα που εμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα της 
τουριστικής βιομηχανίας, τόσο γενικά όσα και αναφορικά με την ψηφιακή 
προώθηση και μάρκετινγκ. Η βελτίωση προσόντων ηλεκτρονικού επιχειρείν, ιδίως 
στις μικρές και ΜΜΕ τουριστικές επιχειρήσεις, έχει αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό 
ζήτημα πολιτικής σε ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με βάση τις ανωτέρω 
έρευνες στη χώρα. Συγκεκριμένα-και με βάση τις έρευνες- ο χαμηλός βαθμός 
υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
οφείλεται κυρίως στην έλλειψη συνειδητοποίησης και γνώσεων πληροφορικής. Η 
κατάσταση αυτή μάλιστα έχει βρεθεί πως μπορεί να απειλήσει τη μελλοντική 
ανταγωνιστικότητα των παραγωγών καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης των 
ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θέτοντας, τελικά, σε κίνδυνο την 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ωστόσο, οι έρευνες αναγνωρίζουν πως υπάρχουν 
δυνατότητες ανάπτυξης οι οποίες υποστηρίζονται από το εκπαιδευτικό σύστημα, 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ελληνικό κράτος: κατάρτιση των νέων στην 
πληροφορική, διεθνείς επενδύσεις και ακόλουθη μεταφορά τεχνογνωσίας και 
κρατικά κίνητρα για επενδύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην πληροφορική 
τεχνολογία. 
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6. Μεθοδολογία της έρευνας 
 
Η επιστημονική έρευνα έχει τουλάχιστον πέντε στόχους: προσδιορισμός, 
περιγραφή, παραγωγή εξήγησης, δοκιμή και έλεγχος. Οι ποιοτικές μέθοδοι τείνουν 
να εξουσιάζουν τους πρώτους τρεις στόχους, με τις ποσοτικές μεθόδους να 
προεξέχουν στα τελευταία δύο (Miller and Crabtree, 1992). Συνοπτικά, η ποιοτική 
έρευνα ενδιαφέρεται περισσότερο για εννοιολογικούς προσδιορισμούς, ορισμούς, 
συμβολισμούς και περιγραφές των πραγμάτων, ενώ είναι έντονα ερμηνευτική (Berg 
1995).  
Οι ποιοτικές μέθοδοι δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή να στοχεύσει στο τι 
σημαίνει για τα υποκείμενα η εμπειρία για την οποία μιλούν, με άλλα λόγια, να 
εμβαθύνει. Αυτό που συμβαίνει είναι μια «λεπτή» περιγραφή (Geertz, 1973) από 
την πλευρά των ερευνητών. Πέρα, όμως, από τη λεπτομερή ανάλυση, οι ποιοτικές 
μέθοδοι καταγράφουν τη «φωνή» του υποκειμένου και τις εκφράσεις του (Eisner, 
1991).  
Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την εις βάθους  διερεύνηση δεξιοτήτων στο 
θεματικό αντικείμενο του Στελέχους Ψηφιακής Προώθησης (Digital Marketing) στον 
Τουρισμό. Για την επίτευξη του στόχου αυτού επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος και 
έρευνα καθώς η παρούσα έρευνα απαιτεί προσέγγιση σε βάθος, με στόχο την 
ανάλυση κι ερμηνεία ποιοτικών στοιχείων, αφού πρώτα συλλέξουμε, 
κατηγοριοποιήσουμε και αξιολογήσουμε τα δεδομένα. Ουσιαστικά επιλέχθηκε η 
ποιοτική έρευνα μιας και μας ενδιαφέρει να κάνουμε βαθύτερη ανάλυση και 
ερμηνεία καταστάσεων, γεγονότων, συμπεριφορών ή εμπειριών για το υπό μελέτη 
αντικείμενο. Εξάλλου, σε επίπεδο τουριστικών ερευνών, αν και παρατηρείται μια 
εμφανής προτίμηση στις ποσοτικές προσεγγίσεις αναγνωρίζεται ταυτόχρονα και η 
αξία των ποιοτικών μεθόδων. Χαρακτηριστικά άρθρα ποιοτικής περιγραφής 
εστίασαν στον καθορισμό των οικονομικών επιδράσεων του τουρισμού (Archer & 
Owen 1972, Loeb 1982, Sadler & Archer 1975), την αξιολόγηση τουριστικών ροών 
(Fritz, Brandon & Xander 1984, Smith & Brown 1981, Uysal & Crompton 1985), τη 
δημιουργία στρατηγικών τμηματοποίησης (Oppedijk, Walle & Verhallen 1986, 
Woodside & Ronkainen 1980), αλλά και την ανάπτυξη ψυχομετρικών κλιμάκων 
μέτρησης (Gearing, Swart & Var 1974, Goodrich 1977, Hawes 1977, Pearce 1982, 
Shih 1986).  
Τα στάδια σχεδιασμού που ακολουθήθηκαν στη συγκεκριμένη ποιοτικής έρευνα 
συμπίπτουν με τα προτεινόμενα από τη βιβλιογραφία βήματα (Τσιώλης, 2014): 
o Προσδιορισμός της ερευνητικής περιοχής και των στόχων της έρευνας. 
o Βιβλιογραφική επισκόπηση. 
o Επιλογή και επεξεργασία του θεωρητικού πλαισίου. 
o Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων. 
o Επιλογή μεθόδου/ων παραγωγής δεδομένων. 
o Προετοιμασία για την πρόσβαση στο πεδίο. 
o Επιλογή στρατηγικής δειγματοληψίας. 
o Διευθέτηση ενδεχόμενων δεοντολογικών ζητημάτων. 
o Εκτίμηση πρακτικών ζητημάτων. 
o Επιλογή των τρόπων ανάλυσης δεδομένων. 
o Σκέψεις για το είδος της θεωρητικής μορφής την οποία θα λάβουν τα ευρήματα. 
o Σκέψεις για τους τρόπους δημοσιοποίησης των ερευνητικών ευρημάτων. 
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Επιπρόσθετα, επειδή ο στόχος ήταν να μελετήσουμε ένα φαινόμενο που διαρκώς 
αλλάζει και εξελίσσεται και το οποίο οι εμπλεκόμενοι φορείς συνήθως το 
αντιλαμβάνονται διαφορετικά, όπως ακριβώς δηλαδή συμβαίνει στην περίπτωση 
των δεξιοτήτων και της διάγνωσης των αναγκών σε δεξιότητες, έγινε χρήση της 
μεθόδου της τριγωνοποίησης, ή πιο απλά στο συνδυασμός διαφορετικών μεθόδων 
συλλογής δεδομένων.  
 
Συγκεκριμένα τώρα για την παρούσα μελέτη: 
Για την ποιοτική έρευνα τώρα, η πρώτη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η 
μέθοδος των ημί-δομημένων συνεντεύξεων σε βάθος. Στόχος των εν λόγω 
συνεντεύξεων ήταν να επαληθευθούν τα ευρήματα της βιβλιογραφικής έρευνας, να 
αναδειχθούν νέα ζητήματα και τάσεις στο υπό έρευνα αντικείμενο καθώς και να 
καταρτιστεί η ατζέντα των επερχόμενων ομαδικών συνεντεύξεων, οι οποίες 
αποτέλεσαν τη δεύτερη μέθοδος συλλογής ποιοτικών δεδομένων. Από τις εν λόγω 
συνεντεύξεις, σε συνάρτηση πάντα και με την βιβλιογραφική έρευνα που 
προηγήθηκε, καταρτίστηκε και η λίστα των δεξιοτήτων, οι οποίες τέθηκαν προς 
συζήτηση, αξιολόγηση και έρευνα στην ομαδική συζήτηση που ακλούθησε.   
Για τις ομαδικές συνεντεύξεις  υπήρχε η επιλογή να χρησιμοποιηθεί η Τεχνική των 
Δελφών (Delphi technique) ή οι ομάδες εστίασης (Focus groups). Οι δύο τεχνικές 
έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και ως κοινό γνώρισμα το γεγονός ότι για να 
ολοκληρωθούν απαιτείται συναίνεση από τα άτομα που λαμβάνουν μέρος. Στην 
περίπτωση της Delphi η συναίνεση επιτυγχάνεται μέσα από αλλεπάλληλες 
συνεδρίες και τη συμπλήρωση διαδοχικών ερωτηματολογίων ενώ στην περίπτωση 
των focus groups η συναίνεση επιτυγχάνεται μέσα από λίστες οι οποίες διαρκώς 
μικραίνουν έως ότου η ομάδα καταλήξει σε μια κοινώς αποδεκτή λίστα. Για το λόγο 
αυτό τα focus groups μπορεί ορισμένες φορές να είναι λιγότερο χρονοβόρα καθώς 
δεν είναι παράδοξο η συναίνεση να επιτευχθεί ακόμα και στην πρώτη συνεδρία, 
εάν η λίστα που έχει καταρτισθεί από τον συντονιστή είναι τόσο καλά δομημένη, σε 
συνάρτηση πάντα με τη βιβλιογραφική μελέτη που έχει προηγηθεί αλλά και τα 
αποτελέσματα των ημί-δομημένων συνεντεύξεων, που τα μέλη του focus group να 
μην αργήσουν καθόλου να φτάσουν σε συμφωνία γύρω από το τελικό αποτέλεσμα. 
Συνεπώς η χρήση των ομαδικών συνεντεύξεων δε μπορεί να προβλεφθεί 
αριθμητικά αλλά εξαρτάται πάντοτε από τη συνάρτηση του ερευνητή/ συντονιστή 
και της ομάδας στόχου. Από τα χαρακτηριστικά των δύο μεθόδων προκύπτει για την 
περίπτωσή μας ότι η τεχνική των ομάδων εστίασης, αφενός για λόγους χρονικής 
στενότητας, και επειδή στο αντικείμενο της έρευνάς μας δεν προκύπτουν συχνά 
διιστάμενες απόψεις, επιλέξαμε να ακολουθήσουμε την τεχνική  ομάδας εστίασης.   
 

 Υλοποίηση της μεθοδολογίας 
Για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των απαιτούμενων στοιχείων, και 
ακολουθώντας την  προσέγγιση του συνδυασμού διαφορετικών μεθόδων συλλογής 
δεδομένων (τριγωνοποίηση), αξιοποιήθηκαν τρία διαφορετικά μεθοδολογικά 
εργαλεία:  

Α) την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας με έμφαση στην τελευταία 
πενταετία, επικεντρωμένη σε:  
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• Έρευνες-μελέτες που έχουν ως στόχο την αποτύπωση των αναγκών της αγοράς 
εργασίας σε νέες ειδικότητες, τις προοπτικές διαφόρων επαγγελματικών τομέων και 
τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό ή/ και κλαδικό επίπεδο.  
• Έρευνες-μελέτες που έχουν εκπονηθεί και αφορούν στην επαγγελματική 
αποκατάσταση και στις διεξόδους απασχόλησης στην Ελλάδα αποφοίτων 
Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ.  

Η βιβλιογραφία που εξετάστηκε διακρίνεται παρακάτω σε διεθνή και εγχώρια. Η 
επιλογή των φορέων έγινε βάσει κριτηρίων και προτεραιοτήτων. Κατά κύριο 
λόγο, αναζητήθηκε υλικό που έχει προκύψει από μελέτες κοινωνικών εταίρων, 
Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, θεσμικών φορέων σε θέματα αγοράς 
εργασίας και εκπαίδευσης, θεσμικών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέραν 
αυτής, και γενικότερα φορέων αναγνωρισμένου κύρους. 

Β)  Διεξαγωγή ημιδομημένων συνεντεύξεων σε βάθος    

Το βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου και η πιο σημαντική θεωρητική της 
αφετηρία είναι η αξιοποίηση, η κατανόηση και η ερμηνεία της «δυναμικής των 
ομάδων». Η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ομαδική 
συμπεριφορά και δυναμική, όπως π.χ. ατομικοί, διατομικοί και κοινωνικοί – 
διομαδικοί παράγοντες, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ερμηνεία, την 
αξιολόγηση και παρουσίαση των ποιοτικών δεδομένων που προκύπτουν και την 
αποφυγή προκαταλήψεων και λανθασμένων συμπερασμάτων. Μερικοί από τους 
πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ομαδική δυναμική και την 
«απόδοση» ενός focusgroup είναι τα φυσικά και ατομικά χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων,  ο βαθμός 
συνεκτικότητας της ομάδας, οι συνδυασμοί ομοιογένειας – ετερογένειας της 
ομάδας προς ορισμένα χαρακτηριστικά , οι σχέσεις δύναμης και εξουσίας που 
προϋπάρχουν ή που αναπτύσσονται εντός της ομάδας και ο βαθμός συμμετοχής 
των μελών της ομάδας στις διαδικασίες αλληλεπίδρασης και οργανωμένης 
συζήτησης (Ιωσηφίδης, 2003). 
Στόχος των εν λόγω συνεντεύξεων είναι να επαληθευθούν τα ευρήματα της 
βιβλιογραφικής έρευνας, να αναδειχθούνε νέα ζητήματα και τάσεις στο υπό έρευνα 
αντικείμενο καθώς και να καταρτιστεί η ατζέντα των συνεντεύξεων της Ομάδας 
Εστίασης (Focus Group). Από τις εν λόγω συνεντεύξεις, σε συνάρτηση πάντα και με 
την βιβλιογραφική έρευνα που  είχε προηγηθεί,  καταρτίστηκε  η λίστα των 
δεξιοτήτων, οι οποίες και τέθηκαν προς συζήτηση, αξιολόγηση και έρευνα στην 
ομαδική συζήτηση στο Focus Group που  ακολούθησε. 
Ο συντονιστής της ποιοτικής έρευνας πραγματοποίησε δύο συνεντεύξεις, οι οποίες 
και αποδείχτηκαν επαρκείς για την οριστικοποίηση της λίστας με τις επαγγελματικές 
δεξιότητες, που στη συνέχεια επρόκειτο να παρουσιαστεί στη συνάντηση της 
ομάδας εστίασης. 
Στις συνεντεύξεις αυτές, τέθηκαν στους ερωτώμενους οι εξής ερωτήσεις από οδηγό 
συνέντευξης: 

1. Ποιες δεξιότητες απαιτούνται για την ειδικότητα Στέλεχος Ψηφιακής 
Προώθησης (Digital Marketing) στον Τουρισμό ; 
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2. Ποιες από τις δεξιότητες, τις οποίες αναφέρατε,  θεωρείτε ότι είναι οι πιο 
σημαντικές για την ειδικότητα Στέλεχος Ψηφιακής Προώθησης (Digital 
Marketing) στον Τουρισμό ; 

 
3. Θεωρείτε ότι το εργατικό δυναμικό της συγκεκριμένης ειδικότητας διαθέτει 

επαρκώς τις δεξιότητες που μόλις αναφέρατε;  Αν όχι, για ποιό λόγο; 
 

4. Ποιες δεξιότητες έχουν προκύψει ως σημαντικότερες για την ειδικότητα Ε τα 
τελευταία 1-2 χρόνια;  

 
5. Υπάρχουν κάποιες δεξιότητες οι οποίες φαίνονται να αναδύονται ως 

σημαντικές για την ειδικότητα Ε; Ποιες είναι αυτές; Που πιστεύετε ότι 
οφείλεται η ανάδυσή τους; 
 

6. Αν συγκρίνατε διαχρονικά τη συγκεκριμένη ειδικότητα, τι ήταν σημαντικό 
παλαιότερα και τι σήμερα από πλευράς δεξιοτήτων/ικανοτήτων/γνώσεων; 
  

7. Ποιοι είναι οι παράγοντες (εντός και εκτός εργασιακού περιβάλλοντος) που 
επηρεάζουν την εξέλιξη της ειδικότητας  Στέλεχος Ψηφιακής Προώθησης 
(Digital Marketing) στον Τουρισμό ;  

 
8. Κατατάξτε τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ειδικότητα Ε από 

την πρώτη έως την τελευταία; 
 
Όταν  από τη συνέντευξη προέκυπταν διαφορετικές επιλογές σε σχέση με τη λίστα 
που είχε προκύψει από την διερεύνηση της βιβλιογραφίας, ο ερωτών άνοιγε τη 
συζήτηση σε μεγαλύτερο βάθος, με στόχο την επίτευξη μιας καταρχήν κοινής θέσης 
στο συγκεκριμένο σημείο. 
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του ΙΝΣΕΤΕ από την συντονίστρια 
της έρευνας Δρ Γεωργία Ζούνη με τον κ.Χρήστο Ντίτορα και την Διευθύντρια 
Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ κα Λία Ζαμπέτογλου. 

Γ.   Διεξαγωγή ομαδικής συνέντευξης με επιστήμονες, στελέχη και επιχειρηματίες 
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο και στον κλάδο με τη μορφή Ομάδων 
Εστίασης (focus groups) 
 Στις 27 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε σε χώρο του ΙΝΣΕΤΕ συνάντηση των 
μελών της Ομάδας Εστίασης  της ειδικότητας Στέλεχος Ψηφιακής Προώθησης 
(Digital Marketing) στον Τουρισμό. 
Η επιλογή των ατόμων για τις συνεντεύξεις έγινε σε στενή συνεργασία μεταξύ του 
συντονιστή και του ΙΝΣΕΤΕ. Τα άτομα με τα οποία επρόκειτο να συμμετάσχουν στην 
Ομάδα Εστίασης έλαβαν επιστολή από τον ΙΝΣΕΤΕ από την οποία πληροφορήθηκαν 
τις κύριες κατηγορίες ερωτημάτων.  
Η συνάντηση αυτή έγινε ως τηλεδιάσκεψη (μέσω  τεχνικής  skype), διότι τρία μέλη 
της Ομάδας Εστίασης δεν μπορούσαν να έχουν φυσική παρουσία. 
Συνεντεύξεις παραχωρήθηκαν από τους κάτωθι (σε τυχαία σειρά): 
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α/α Εμπειρογνώμονας 

st
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eh
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r 

Φ
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ς 
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ητ

ας
 

Θ
έσ

η 

1 
Παύλος 
Φωσκολάκης Εργοδοτες 

Starwood 
Hotels & 
Resorts Greece 

DIGITAL FIELD 
MARKETING 
MANAGER 

2 
Άρτεμις 
Ανδρονικίδου  Εργαζομενος 

Ikos Hotels & 
Resorts 

E-Commerce 
Manager 

3 

 
 
 
Αλέξανδρος 
Χαραλαμπίδης  Εκπαίδευση/Κατάρτιση 

 

Digital 
Marketing 
Practitioner & 
Academic 
Educator 

4 Τίνα Τορίμπαμπα Εργοδοτες Hilton  
Communications 
Manager 

5 Χρήστος Ντίτορας Εργαζομενος Hilton  

E-commerce & 
Digital 
Marketing 
Coordinator 

6 
Ηλέκτρα 
Σπηλιωτάκη Εκπαίδευση/Κατάρτιση KEK MASTER 

Business 
developer & 
Manager 

7 Σταύρος Κεφάλας Εργοδοτες Tourix 

CEO of Digital 
Tourism 
Marketing 
Agency 

8 
Δήμητρα 
Χριστοδούλου Εργαζομενος Google Greece 

Google Travel 
Marketing 
Manager 

 

Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων έγινε βάσει «Μεθοδολογικού Οδηγού», καθώς και 
σύντομων γραπτών οδηγιών διεξαγωγής τους.  
Η συνάντηση διάρκεσε πάνω από δύο ώρες, και στο πρώτο μέρος της συζητήθηκαν 
μία προς μία οι δεξιότητες που παρουσίασε ο συντονιστής ως μία πρώτη πρόταση 
καταλόγου δεξιοτήτων, με στόχο την οριστικοποίηση του καταλόγου προσθέτοντας, 
αφαιρώντας, και αναδιατυπώνοντας τις  αναφερθείσες επιλογές. Η σχετική 
συζήτηση ήταν ιδιαίτερα ζωντανή, μεταξύ άλλων και λόγω της επιθυμητής 
συμπληρωματικότητας του προφίλ των συμμετεχόντων. 
Το πρώτο μέρος της συνάντησης έκλεισε με την οριστικοποίηση του καταλόγου των 
δεξιοτήτων, και ειδικότερα με την συμφωνία όλων ως προς τις αναδυόμενες 
δεξιότητες της ειδικότητας. 
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε από κοινού η αξιολόγηση του συνόλου των 
δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των βασικών, ως προς το βαθμό της 
σημασίας τους για την ειδικότητα καθώς  ως προς τα λοιπά χαρακτηριστικά 
αξιολόγησης  (έλλειψη, παράγοντες στους οποίους οφείλεται η έλλειψη).  
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Για όλα τα ανωτέρω επιτεύχθηκε τελικά ομόφωνη αποδοχή σε όλα τα σημεία του 
καταλόγου και των αξιολογήσεων. 
Στην ενότητα 8 παρουσιάζεται  ο Τελικός Πίνακας ταξινόμησης δεξιοτήτων που 
προέκυψε ενώ γίνεται αναφορά στις  γενικές διαπιστώσεις και απόψεις, οι οποίες 
διατυπώθηκαν από περισσότερους του ενός συνομιλητές, και οι οποίες κρίθηκαν 
ιδιαίτερα σημαντικές για το βασικό στόχο της παρούσας μελέτης, που είναι η 
ανίχνευση τάσεων της ελληνικής αγοράς εργασίας στο υπό εξέταση αντικείμενο.  
 
 

7. Ανάλυση δεδομένων 
Το βασικότερο χαρακτηριστικό της ποιοτικής έρευνας είναι η έμφαση στο γραπτό 
κείμενο, παρά στα αριθμητικά δεδομένα. Ως γραπτό κείμενο συνήθως αναφέρουμε 
το κείμενο που προκύπτει από απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις (ατομικές ή 
ομαδικές), τις σημειώσεις που «κρατά» ο ερευνητής όταν παρατηρεί ένα φαινόμενο 
ή συμμετέχει σε μια συνέντευξη (ατόμου ή ομάδας), καθώς επίσης και 
φωτογραφίες ή εικόνες τις οποίες μπορεί να τράβηξε κατά τη διάρκεια της μελέτης 
του (Schutt, 2015). Σκοπός του ερευνητή, είναι μέσα από το κείμενο να 
σκιαγραφήσει, όσο το δυνατόν καλύτερα τις περιστάσεις, το περιβάλλον αλλά και 
άτομα που συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία. Χωρίς η διαδικασία αυτή να 
περιορίζεται –απαραίτητα- από προκαθορισμένες υποθέσεις ή κλίμακες μέτρησης. 
Συνεπώς, η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων τείνει να έχει επαγωγικό χαρακτήρα 
(Babbie, 2011). Αυτό σημαίνει ότι ο ερευνητής εντοπίζει σημαντικά θέματα ή 
κατηγορίες στα δεδομένα του, καθώς επίσης και το πώς συσχετίζονται τα θέματα ή 
κατηγορίες μεταξύ τους, μέσα από μια συνεχή διαδικασία εξερεύνησης των 
δεδομένων (Esterberg, 2002). 
Επιπρόσθετα,  χαρακτηριστικό της ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων είναι ότι - η 
ανάλυση- ξεκινά πριν ακόμα τελειώσει η διαδικασία συλλογής των δεδομένων 
(Stake, 1995). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ερευνητής αυθόρμητα, κατά τη 
συλλογή των δεδομένων καταγράφει όχι μόνο τις παρατηρεί εκείνη τη στιγμή αλλά 
και πως αυτά που παρατηρεί άπτονται της συνολικής έρευνας ή συνδέονται στενά 
με άλλα συγγενή προς την έρευνα θέματα. 
Από την παρούσα ποιοτική έρευνα προέκυψε εύρος σχετικών δεδομένων: 
μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, σημειώσεις συντευκτή και συντευξιαζόμενων και 
πλήθος αρχείων και δεδομένων βιβλιογραφικής επισκόπησης διεθνούς και 
ελληνικής βιβλιογραφίας, αρθρογραφίας και έρευνας που είναι σχετικά με την 
έρευνά μας.  
Από τη βιβλιογραφία προκύπτουν διάφορες τεχνικές συστηματικής ανάλυσης 
ποιοτικών δεδομένων για τα επιμέρους βήματα που πρέπει να κάνει ο κάθε 
ερευνητής για να αναλύσει αποτελεσματικά τα ποιοτικά δεδομένα που έχει 
συλλέξει. Τα βήματα της ποιοτικής ανάλυσης που ακολουθήθηκαν στην παρούσα 
έρευνα έχουν ως εξής (Esterberg, 2002; Miles&Huberman, 1994; Yin, 2011): 
Συλλογή και διαχείριση των ποιοτικών δεδομένων 

Εμβάθυνση στα ποιοτικά δεδομένα: 
I. Κωδικοποίηση 
II. Υπομνηματισμός 
III. Ανάλυση (π.χ. Περιεχομένου, Σημειωτική, Εμπειρικά Θεμελιωμένη) 

II. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 
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 Συλλογή και διαχείριση ποιοτικών δεδομένων 
Ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων. 
Πρόκειται για ένα στάδιο «συμμαζέματος» (LeCompte&Schensul, 1999) πολλαπλών 
πηγών δεδομένων 
Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας  η συλλογή στοιχείων προκύπτει από την 
επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις, και 
από τις συναντήσεις  του Focus Group. 
Στο στάδιο της εμβάθυνσης ο ερευνητής πρέπει να αναπτύξει μια όσο το δυνατόν 
στενότερη σχέση με το –ποιοτικό- υλικό το οποίο έχει συλλέξει. Άμεσος σκοπός του 
είναι να εντρυφήσει στα δεδομένα του, χρησιμοποιώντας ως κύρια εργαλεία του 
την κωδικοποίηση, τον υπομνηματισμό και τη δημιουργία διαγραμμάτων και 
τυπολογιών τα οποία θα τον βοηθήσουν να προχωρήσει στη διερεύνηση των 
ερευνητικών του υποθέσεων (Esterberg, 2002). Στη συνέχεια περιγράφονται 
αναλυτικότερα οι διαδικασίες της κωδικοποίησης, του υπομνηματισμού και της 
τελικής ανάλυσης.  

Κωδικοποίηση 
Κωδικοποίηση αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα στο οποίο πρέπει να προβεί ο 
ερευνητής για να κατανοήσει καλύτερα τα δεδομένα που έχει συλλέξει (Mason, 
2002).  
 Ο σκοπός της κωδικοποίησης είναι η κατηγοριοποίηση ή ταξινόμηση των 
πληροφοριών με κάποια κριτήρια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της έρευνας   
(Babbie, 2011), ούτως ώστε να μπορεί ο ερευνητής να την ανακτήσει εύκολα σε 
οποιαδήποτε μελλοντική στιγμή. 
Στην περίπτωσή μας,  κωδικοποιήσαμε τις καταγραφόμενες ως αναγκαίες   
δεξιότητες  του Στελέχους Ψηφιακής Προώθησης  (Digital Marketing) στον Τουρισμό  
σε τρεις κατηγορίες (Βασικές Δεξιότητες, Επαγγελματικές Δεξιότητες, Αναδυόμενες 
Δεξιότητες), προβλέψαμε ένα σύστημα βαθμολογικής κατάταξης των δεξιοτήτων 
ανάλογα με το πόσο σημαντική είναι η κάθε μία για το επάγγελμα, κλπ, δηλαδή 
αξιοποιήσαμε σε σημαντικό βαθμό την τεχνική της κωδικοποίησης. 

Τελική ανάλυση 
Καθ’όλη τη διάρκεια της ποιοτικής ανάλυσης ο ερευνητής συμμετέχει σε μια 
διαδικασία, η οποία κάθε άλλο παρά μηχανιστική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
(Esterberg, 2002). Την ίδια διαδρομή ακολουθεί και η τελική ανάλυση. Σε αυτή ο 
ερευνητής προσπαθεί με κάθε τρόπο να έρθει πλησιέστερα στη λύση του 
ερευνητικού του προβλήματος.  
Για την τελική ανάλυση δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις κάτωθι τεχνικές ανάλυσης:  
α) Αναζήτηση πιθανών επαναλαμβανόμενων μοτίβων 
Η τεχνική αυτή αξιοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, και στις τρεις 
φάσεις διεξαγωγής της, δηλαδή στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας, στις 
συνεντεύξεις, και στη σύνοδο του Focus Group, όπου αναζητήθηκαν και 
καταγράφηκαν επαναλαμβανόμενες (συναίνεση) απόψεις (μοτίβα) για τις 
δεξιότητες του διερευνώμενου επαγγέλματος.  
β) Σύγκριση περιστατικών. 
Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας, η σύγκριση περιστατικών συνέβη όταν 
αντιπαρατίθεντο οι απόψεις μελών της ομάδας εστίασης ως προς την αναγκαιότητα 
ή όχι μιας συγκεκριμένης δεξιότητας που είχε προταθεί. Γενικά στην αναλύσεις μας, 
η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε ευρέως. 
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γ) Ανάπτυξη  τυπολογιών 
Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε πολλαπλά στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. 
Π.χ. τυποποιήσαμε τις αξιολογήσεις των συμμετεχόντων στo Focus Group όσον 
αφορά στους λόγους εξ αιτίας των   οποίων διαπιστώνονται ελλείψεις ή ανάδυση 
στις διάφορες δεξιότητες του διερευνώμενου επαγγέλματος στις κάτωθι 
κατηγορίες/τύπους : α) ανάπτυξη εγχώριας και παγκόσμιας οικονομίας, β) 
τεχνολογία και καινοτομία, γ) διεθνής και εγχώριος ανταγωνισμός, δ)ρυθμιστικό 
πλαίσιο, ε) περιβάλλον, στ) άλλος παράγοντας.     
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8. Αποτελέσματα έρευνας 
 
Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προέκυψε ο Τελικός Πίνακας 
ταξινόμησης δεξιοτήτων, που αποτέλεσε και πρωταρχικό στόχο της παρούσας 
μελέτης. 
 Η δομή της ενότητας αυτής ακολουθεί την εξής λογική:  

• Αρχικά παρουσιάζεται  ο Πίνακας ταξινόμησης δεξιοτήτων, γίνεται 
ανάλυση του πίνακα παρέχοντας μία παράγραφος ανά δεξιότητα με 
αναφορά στο βαθμό κρισιμότητάς της, στο βαθμό έλλειψης-επάρκειάς της 
και σύνδεση του βαθμού έλλειψης-επάρκειάς της με τους παράγοντες που 
χρησιμοποιούνται στην έρευνα.  Ανάλογη αναφορά-τεκμηρίωση γίνεται και 
στις αναδυόμενες δεξιότητες. 

• Στο δεύτερο μέρος της ενότητας δίδονται ορισμένες γενικές διαπιστώσεις 
και απόψεις, οι οποίες διατυπώθηκαν από περισσότερους του ενός 
συνομιλητές, και οι οποίες κρίθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές για το βασικό 
στόχο της παρούσας μελέτης, που είναι η ανίχνευση τάσεων της ελληνικής 
αγοράς εργασίας στο υπό εξέταση αντικείμενο.  

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
 
Προ της παρουσίασης του πίνακα είναι σημαντικό να προβούμε στις εξής 
επισημάνσεις για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης του Πίνακα: 

1. Η 1η στήλη διακρίνεται σε Δεξιότητες μεγάλης κρισιμότητας / Δεξιότητες 
μεσαίας κρισιμότητας/ Δεξιότητες χαμηλής κρισιμότητας/ Αναδυόμενες 
δεξιότητες 

2. Η 2η στήλη αφορά στους τίτλους των δεξιοτήτων ταξινομημένες ανά βαθμό 
κρισιμότητας με βάση την 1η στήλη. Για οπτική διευκόλυνση 
χρησιμοποιήθηκε: 
• Με κόκκινο χρώμα είναι οι ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
• Με πράσινο χρώμα είναι οι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

3. Η 3η στήλη αφορά στο βαθμό επάρκειας ή έλλειψης της κάθε δεξιότητας και 
διακρίνεται στις κατηγορίες: μεγάλη έλλειψη, μικρή έλλειψη, επάρκεια. 

4. Η 4η στήλη αφορά στον/στους παράγοντες έλλειψης ή διαθεσιμότητας της 
κάθε δεξιότητας και διακρίνεται σε 6 γενικές κατηγορίες: 

α. Ανάπτυξη εγχώριας και παγκόσμιας οικονομίας 
β. Τεχνολογία και Καινοτομία 
γ. Διεθνής και εγχώριος ανταγωνισμός 
δ. Ρυθμιστικό πλαίσιο 
ε. Περιβάλλον 
στ. Άλλος παράγοντας (ειδικοί ανάλογα με τον κλάδο και το επάγγελμα) 

5. Η 5η στήλη αφορά σε παρατηρήσεις, γενικές διαπιστώσεις και απόψεις, οι 
οποίες διατυπώθηκαν από περισσότερους του ενός συνομιλητές, και οι 
οποίες κρίθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές για το βασικό στόχο της παρούσας 
μελέτης.  
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Με βάση τις ανωτέρω σημειώσεις, ο Τελικός Πίνακας ταξινόμησης δεξιοτήτων του 
Στελέχους Ψηφιακής Προώθησης/ Μάρκετινγκ  (Digital Marketing) στον Τουρισμό, 
έχει ως εξής: 
 
 
 Δεξιότητες Επάρκεια 

-Έλλειψη 
Παράγοντες 
διαθεσιμότητας 
(ανάδυσης για 
τις 
αναδυόμενες 
ειδικότητες)  

Παρατηρήσεις 

      

  Γνώσεις 
τουριστικού 
μάρκετινγκ και 
etourism 
μάρκετινγκ 

Δεξιότητες 
σε μεγάλη 
έλλειψη 

α / β. / στ. Το Τουριστικό Μάρκετινγκ 
είναι μια ειδική μορφή του 
Μάρκετινγκ, η οποία 
σχετίζεται με τον τουρισμό 
και την τουριστική αγορά. 
Γνώσεις έρευνας, 
πρόβλεψης και επιλογής να 
διαθέσει στην αγορά τα 
τουριστικά προϊόντα/ 
υπηρεσίες/ εμπειρίες ενός 
οργανισμού ή επιχείρησης ή 
προορισμού, 
μεγιστοποιώντας 
παράλληλα τα οφέλη που 
έχει θέσει ως στόχο ο 
οργανισμός. Τα τουριστικά 
προϊόντα κι υπηρεσίες 
εντοπίζονται τόσο σε 
επίπεδο επιχείρησης όσο 
και σε επίπεδο προορισμού. 
Γνώσεις χρήσης των 
ηλεκτρονικών μεθόδων και 
εφαρμογών των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας 
και Επικοινωνιών για τη 
συλλογή, τον διαμοιρασμό 
και την προώθηση 
πληροφοριών και 
υπηρεσιών σε όλη την 
τουριστική αλυσίδα αξιών, 
με στόχο να παρέχει ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
στην τουριστική επιχείρηση 
ή προορισμό. Γνώση 
μεθόδων μάρκετινγκ για 
αξιοποίηση του διαδικτύου 
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 Δεξιότητες Επάρκεια 
-Έλλειψη 

Παράγοντες 
διαθεσιμότητας 
(ανάδυσης για 
τις 
αναδυόμενες 
ειδικότητες)  

Παρατηρήσεις 

ως ένα νέο κανάλι 
επικοινωνίας και διανομής 
για τους e-travellers, τους 
ηλεκτρονικούς ταξιδιώτες, 
και για τους προμηθευτές 
των τουριστικών υπηρεσιών 
και προϊόντων (Law, Leung 
και Wong 2004) 

  Ικανότητα 
σχεδιασμού, 
ανάπτυξης και 
υλοποίησης 
ηλεκτρονικών 
πλάνων και 
καμπανιών 
ηλεκτρονικού 
μάρκετινγκ  

Δεξιότητες 
σε μεγάλη 
έλλειψη 

α / β. Η ικανότητα σχεδιασμού, 
ανάπτυξης κι εφαρμογής 
ηλεκτρονικών στρατηγικών 
και καμπανιών για το 
διαδίκτυο και τις 
πλατφόρμες κοινωνικών 
μέσων (Facebook, Twitter, 
κλπ) που να ενσωματώνουν 
τους στόχους, την 
επιχειρησιακή στρατηγική 
και το συνολικό πλάνο 
μάρκετινγκ της επιχείρησης, 
παρέχοντας ολοκληρωμένες 
λύσεις ψηφιακής προβολής 
με πλάνα τα οποία να 
συνδυάζουν πολλαπλά 
προωθητικά ψηφιακά μέσα 
, κρίνεται δεξιότητα μεγάλης 
κρισιμότητας για το υπό 
μελέτη αντικείμενο 

Δεξιότητες 
μεγάλης 
κρισιμότητας 

Ικανότητα 
συλλογής, 
επεξεργασίας, 
ανάλυσης και 
παρουσίασης  
στατιστικών 
στοιχείων από το 
διαδίκτυο όσον 
αφορά 
αποτελέσματα 
καμπανιών, κλπ 
(Marketing analytics 
and reports) 

Δεξιότητες 
σε μεγάλη 
έλλειψη 

α / β. Η ικανότητα συλλογής, 
επεξεργασίας, ανάλυσης και 
παρουσίασης  στατιστικών 
στοιχείων όσον αφορά 
αποτελέσματα των 
ψηφιακών καμπανιών, 
αριθμό χρηστών και 
επισκέψεων, βαθμούς 
διείσδυσης, κλπ (Marketing 
analytics and reports) 
κρίνεται ως κεφαλαιώδους 
σημασίας για το υπό μελέτη 
αντικείμενο. 
Παρακολούθηση και 
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 Δεξιότητες Επάρκεια 
-Έλλειψη 

Παράγοντες 
διαθεσιμότητας 
(ανάδυσης για 
τις 
αναδυόμενες 
ειδικότητες)  

Παρατηρήσεις 

αξιολόγηση των 
κατάλληλων δεικτών 
επίδοσης (KPI) για τη 
δημιουργία και τη διανομή 
τακτικών και έκτακτων (ad 
hoc) εκθέσεων. H 
αποτελεσματικότητα κάθε 
δραστηριότητας marketing 
μπορεί να αξιολογηθεί 
μετρώντας τους 
κατάλληλους δείκτες 
επίδοσης. Απαιτείται επίσης 
γνώση των βασικών 
εργαλείων ανάλυσης 
ιστότοπων (π.χ., το Google 
Analytics, NetInsight, 
Omniture, WebTrends), 
κοινωνικών δικτύων (πχ. 
Facebook Page Insights, 
Twitter Ads Analytics, 
ManageFlitter κοκ), κλπ. 

  Γνώσεις μάρκετινγκ Δεξιότητες 
σε μικρή  
έλλειψη 

στ κατανόηση των βασικών 
όρων και αρχών μάρκετινγκ, 
τις λειτουργίες του 
(λειτουργία της αγοράς, 
λειτουργία της πώλησης, 
λειτουργία της 
πληροφόρησης της αγοράς,  
τυποποίηση και 
διαβάθμιση, κοκ), τη 
φιλοσοφία Μάρκετινγκ, 
καθώς και το μίγμα 
Μάρκετινγκ (το σύνολο των 
εργαλείων που η επιχείρηση 
χρησιμοποιεί για να επιτύχει 
τους στρατηγικούς της 
στόχους), κρίνονται 
κεφαλαιώδους σημασίας 
για το υπό μελέτη 
αντικείμενο.  
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 Δεξιότητες Επάρκεια 
-Έλλειψη 

Παράγοντες 
διαθεσιμότητας 
(ανάδυσης για 
τις 
αναδυόμενες 
ειδικότητες)  

Παρατηρήσεις 

  Γνώσεις ψηφιακού 
μάρκετινγκ 

Δεξιότητες 
σε μικρή  
έλλειψη 

β Η γνώση για αξιοποίηση κι 
εφαρμογή του διαδικτύου 
και των νέων τεχνολογιών 
και ηλεκτρονικών μέσων για 
την υλοποίηση των στόχων 
μάρκετινγκ της επιχείρησης, 
κρίνεται δεξιότητα μεγάλης 
κρισιμότητας για το υπό 
μελέτη αντικείμενο. Το 
διαδικτυακό μάρκετινγκ, 
καθώς εφαρμόζεται σε ένα 
εντελώς καινούριο 
περιβάλλον, διαφέρει σε 
πολλά σημεία απ’ το 
παραδοσιακό, από άποψη 
χρόνου, ταχύτητας, 
τμηματοποίησης της 
αγοράς, μέσων συλλογής 
στοιχείων, διανομής της 
πληροφορίας και χτίσιμο 
της επώνυμων προϊόντων 
και οργανισμών (branding). 

  Ικανότητα 
συλλογής, 
επεξεργασίας, 
ανάλυσης και 
παρουσίασης  
ερευνών των Online 
αγορών  

Δεξιότητες 
σε μικρή  
έλλειψη 

α Οι γενικές γνώσεις και 
δεξιότητες έρευνας της 
τουριστικής αγοράς και 
εργαλείων κοινωνικής 
στατιστικής και μετρήσεων  
κρίνονται ως δεξιότητα 
μεγάλης κρισιμότητας για το 
υπό μελέτη αντικείμενο. 
Ικανότητα συγκέντρωσης 
νέων στοιχείων από τις 
online τουριστικές αγορές 
και απόκτηση νέας γνώσης 
που θα βοηθήσει στη λήψη 
καλύτερων αποφάσεων στο 
Μάρκετινγκ. Γνώσεις για 
συστηματικό σχεδιασμό, 
συστηματική συλλογή και 
επεξεργασία πληροφοριών, 
καθώς και η αντικειμενική 
παρουσίαση των στοιχείων 
εκείνων που έχουν σχέση με 
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 Δεξιότητες Επάρκεια 
-Έλλειψη 

Παράγοντες 
διαθεσιμότητας 
(ανάδυσης για 
τις 
αναδυόμενες 
ειδικότητες)  

Παρατηρήσεις 

κάθε θέμα που 
αντιμετωπίζει η τουριστική 
επιχείρηση, οι οποίες θα 
εξασφαλίσουν μια 
ικανοποιητική βάση για τη 
λήψη επιχειρηματικών 
αποφάσεων. 

  Διαχείριση και 
Αξιοποίηση 
Περιεχομένου  
(Content 
Management, 
Maximization & 
Updating of Online 
Digital Presence) 

Δεξιότητες 
σε μικρή  
έλλειψη 

β Η διαχείριση περιεχομένου 
περιλαμβάνει το σύστημα 
και τις διαδικασίες με τις 
οποίες η πληροφορία 
δημιουργείται, 
διαχειρίζεται, εκδίδεται και 
αρχειοθετείται. Η διαχείριση 
και οι ενημερώσεις 
περιεχομένου στο 
διαδίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων 
ήχοι/μουσική, video, 
παιχνίδια και εκδόσεις, 
κρίνεται ως μεγάλης 
κρισιμότητας. Το στέλεχος 
θα πρέπει να έχει την 
ικανότητα προληπτικά να 
αξιολογεί το περιεχόμενο 
και διασφαλίζει βασικές 
αρχές περιεχομένου (Να 
είναι σχετικό • Να είναι 
χρήσιμο • Να είναι 
κατανοητό • Να είναι 
ενδιαφέρον • Να 
δημιουργεί engagement). 
Στην δεξιότητα αυτή 
εντάσσονται και οι γνώσεις 
βελτιστοποίησης μηχανών 
αναζήτησης και μεθόδων 
βελτιστοποίηση μηχανών 
αναζήτησης (Search Engine 
Optimization, SEO) 
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 Δεξιότητες Επάρκεια 
-Έλλειψη 

Παράγοντες 
διαθεσιμότητας 
(ανάδυσης για 
τις 
αναδυόμενες 
ειδικότητες)  

Παρατηρήσεις 

  Γνώσεις και 
Τεχνικές 
Μάρκετινγκ 
Κοινωνικών 
Δικτύων (Social 
Media Marketing) 

Δεξιότητες 
σε μικρή  
έλλειψη 

β Η ικανότητα το στέλεχος να 
γνωρίζει τις διαφορετικές 
πλατφόρμες Social Media 
Marketing (π.χ. Facebook, 
Google+) και τον τρόπο 
διαχείρισης του καθενός 
ξεχωριστά, να γνωρίζει 
βασικές αρχές Social Media 
Marketing και να μπορεί να 
οργανώνει και να 
προγραμματίζει τις 
προωθητικές ενέργειες/ 
καμπάνιες social media 
marketing plan της 
επιχείρησης, κρίνεται ως 
δεξιότητα μεγάλης 
κρισιμότητας για το 
αντικείμενο υπό μελέτη. 
Ειδικότερα το στέλεχος θα 
πρέπει να γνωρίζει τα 
συστήματα προβολής και 
διαφήμισης στα Social 
Media τύπου Facebook Ads 
και τους τρόπους 
προσέγγισης της online 
τουριστικής αγοράς για να 
πετύχει τους στόχους Social 
Media  της επιχείρησης (πχ 
αύξηση της 
αναγνωρισιμότητας, 
δημοσιοτητας, δέσμευσης, 
κοκ). Να είναι σε θέση να 
ενεργοποιεί και να αξιοποιεί 
το περιεχόμενο που 
δημιουργούν οι ίδιοι οι 
χρήστες για την επιχείρηση 
ή τον προορισμό (user 
generation content). Να 
γνωρίζει τους βασικούς 
μηχανισμούς μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας των 
ενεργειών και τα σχετικά 
εργαλεία Social Media 
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 Δεξιότητες Επάρκεια 
-Έλλειψη 

Παράγοντες 
διαθεσιμότητας 
(ανάδυσης για 
τις 
αναδυόμενες 
ειδικότητες)  

Παρατηρήσεις 

metrics 

  Γνώσεις μάρκετινγκ 
μηχανών 
αναζήτησης (Search 
Engine Marketing 
SEM) & Ψηφιακής 
διαφήμισης 

Δεξιότητες 
σε μικρή  
έλλειψη 

β Οι γνώσεις μάρκετινγκ 
μηχανών αναζήτησης 
(Search Engine Marketing ή 
SEM) και ψηφιακής 
διαφήμισης κρίνεται ως 
δεξιότητα μεγάλης 
κρισιμότητας για το 
αντικείμενο. Ικανότητα να 
προωθεί τους ιστοχώρους 
με την αύξηση της 
ορατότητας σελίδων 
αποτελεσμάτων σε μηχανή 
αναζήτησης (SERPs). Να 
γνωρίζει πώς να διεξάγει 
έρευνα για τις κατάλληλες 
λέξεις-κλειδί με ειδικά 
εργαλεία (πχ AdWords 
Keyword Planner της 
Google), αλλά και να 
πετυχαίνει τόσο on-site όσο 
και off-site βελτιστοποίηση. 
Επομένως τακτικές Pay-Per-
Click (PPC) διαφήμισης είναι 
σημαντική. 

  Ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα 

Δεξιότητες 
σε μικρή  
έλλειψη 

στ H Ευελιξία/ 
προσαρμοστικότητα 
κρίθηκε μεγάλης 
κρισιμότητας δεξιότητα για 
το υπό μελέτη αντικείμενο 
ως η ικανότητα 
προσαρμογής σε αλλαγές 
και σε νέα δεδομένα και 
καταστάσεις στον 
τουριστικό κλάδο με τρόπο 
δημιουργικό.  
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 Δεξιότητες Επάρκεια 
-Έλλειψη 

Παράγοντες 
διαθεσιμότητας 
(ανάδυσης για 
τις 
αναδυόμενες 
ειδικότητες)  

Παρατηρήσεις 

  Επικοινωνιακές 
ικανότητες 

Δεξιότητες 
σε μικρή  
έλλειψη 

στ Οι επικοινωνιακές 
ικανότητες κρίνονται ως 
κεφαλαιώδους σημασίας 
τόσο λόγω της φύσης του 
αντικειμένου (Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνία) όσο και 
των απαιτήσεων της θέσης 
για διαρκείς παρουσιάσεις, 
επικοινωνία και συζητήσεις. 
Δεξιότητες πέραν του 
προφορικού και στον 
γραπτό λόγο. 

  Οργανωτικές 
Ικανότητες 

Δεξιότητες 
σε μικρή  
έλλειψη 

β Οργανωτικές δεξιότητες: H 
δεξιότητα σχεδιασμού, 
οργάνωσης και εφαρμογής 
έργων/εργασίας, με 
αποτελεσματικό τρόπο και 
μέσα σε συγκεκριμένο 
χρονικό πλαίσιο περάτωσης 
κρίθηκε ως μεγάλης 
κρισιμότητας για την εν 
λόγω θέση εργασίας. 

  Καλή γνώση και 
χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

Δεξιότητες 
που είναι 
σε 
επάρκεια 

α. / στ Η επικοινωνία στη μητρική 
γλώσσα κρίνεται πολύ 
κρίσιμη δεξιότητα καθώς 
καθορίζει την ικανότητα 
έκφρασης και ερμηνείας 
σκέψεων, συναισθημάτων 
και γεγονότων τόσο σε 
προφορική όσο και σε 
γραπτή μορφή (ακρόαση, 
ομιλία, ανάγνωση και 
γραφή) καθώς και την 
ικανότητα γλωσσικής 
αλληλεπίδρασης με 
κατάλληλο τρόπο από το 
στέλεχος 

  Γνώση ξένων 
γλωσσών 

Δεξιότητες 
που είναι 
σε 
επάρκεια 

στ Γνώση ξένων γλωσσών: 
Απαιτείται άριστη / 
ικανότητα κατανόησης, 
έκφρασης και ερμηνείας 
σκέψεων, συναισθημάτων 
και γεγονότων τόσο σε 
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 Δεξιότητες Επάρκεια 
-Έλλειψη 

Παράγοντες 
διαθεσιμότητας 
(ανάδυσης για 
τις 
αναδυόμενες 
ειδικότητες)  

Παρατηρήσεις 

προφορική όσο και σε 
γραπτή μορφή (ακρόαση, 
ομιλία, ανάγνωση και 
γραφή) σε μία τουλάχιστον 
ξένη γλώσσα (πρώτης 
προτεραιότητας η Αγγλική, 
ενώ ακολουθεί η γλώσσα 
της πλειοψηφίας των 
πελατών της τουριστικής 
επιχείρησης). Η επικοινωνία 
στις ξένες γλώσσες απαιτεί 
επίσης δεξιότητες όπως η 
διαμεσολάβηση και η 
διαπολιτισμική κατανόηση. 

  Βασικές ψηφιακές 
ικανότητες 

Δεξιότητες 
που είναι 
σε 
επάρκεια 

β. Η βασική ψηφιακή 
ικανότητα κρίθηκε μεγάλης 
κρισιμότητας για το υπο 
μελετη αντικείμενο μιας και 
εξ ορισμού απαιτεί επαρκή 
κατανόηση και γνώση της 
φύσης, του ρόλου και των 
ευκαιριών της Τεχνολογίας 
της Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 
Ειδικότερα οι βασικές 
δεξιότητες ΤΠΕ που θα 
πρέπει να έχουν τα στελέχη 
στο αντικείμενο είναι: χρήση 
Η/Υ για την ανάκτηση, την 
αξιολόγηση, την 
αποθήκευση, την 
παραγωγή, την παρουσίαση 
και την ανταλλαγή 
πληροφοριών και για την 
επικοινωνία και τη 
συμμετοχή σε συνεργατικά 
δίκτυα μέσω του 
Διαδικτύου. Επιπρόσθετα 
τονίστηκε η ικανότητα 
έρευνας, συλλογής και 
επεξεργασίας πληροφοριών 
και τη χρήση τους με κριτικό 
και συστηματικό τρόπο, την 
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 Δεξιότητες Επάρκεια 
-Έλλειψη 

Παράγοντες 
διαθεσιμότητας 
(ανάδυσης για 
τις 
αναδυόμενες 
ειδικότητες)  

Παρατηρήσεις 

αξιολόγηση της 
καταλληλότητάς τους και τη 
διάκριση μεταξύ 
πραγματικών και εικονικών, 
καθώς και την αναγνώριση 
των συνδέσμων.  

  Ικανότητα να 
μαθαίνει νέα 
πράγματα 

Δεξιότητες 
που είναι 
σε 
επάρκεια 

στ Η αγάπη για μάθηση ως το 
πάθος για κατάκτηση νέων 
δεξιοτήτων και θεμάτων 
γνώσης στο αντικείμενο 
κρίθηκε μεγάλης 
κρισιμότητας δεξιότητα 
τόσο με βάση τις ομάδες 
εστίασης όσο και με την 
βιβλιογραφική επισκόπηση 
της σχετικής βιβλιογραφίας 
και συγκεκριμένα της 
έρευνας του e-FC. 

       
  Εξειδικευμένες 

ψηφιακές 
ικανότητες 

ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΛΛΕΙΨΗ 

ε Ως μεσαίας κρισιμότητας 
αξιολογήθηκαν οι 
εξειδικευμένες ψηφιακές 
ικανότητες για ένα στέλεχος 
στο υπό μελέτη αντικείμενο 
καθώς κρίθηκε πως οι 
ειδικές δεξιότητες χρήσης 
ψηφιακών εργαλείων στον 
τουρισμό για την παραγωγή, 
την παρουσίαση και την 
κατανόηση σύνθετων 
πληροφοριών και την 
ικανότητα αξιολόγησης, 
αναζήτησης και χρήσης 
υπηρεσιών που βασίζονται 
στο Διαδίκτυο δεν είναι 
προαπαιτούμενο για μια 
σχετική θέση αλλά μπορεί 
το στέλεχος να εκπαιδευτεί 
σε αυτά. Επομένως η 
δεξιότητα για εκμάθηση 
νέων γνώσεων που αποτελεί 
δεξιότητα μεγάλης 
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 Δεξιότητες Επάρκεια 
-Έλλειψη 

Παράγοντες 
διαθεσιμότητας 
(ανάδυσης για 
τις 
αναδυόμενες 
ειδικότητες)  

Παρατηρήσεις 

κρισιμότητας καλύπτει την 
ανάγκη για αυτή την 
δεξιότητα σε μεγάλο βαθμό. 

Δεξιότητες 
μεσαίας 
κρισιμότητας 

Ανάληψη 
πρωτοβουλίας 

ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΛΛΕΙΨΗ 

στ Ανάληψη πρωτοβουλίας: το 
να είναι τα στελέχη 
ψηφιακής προώθησης στον 
τουρισμό σε θέση να 
αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες και να 
προχωρούν, παρακινώντας 
και άλλους, κρίθηκε ως 
μεσαίας κρισιμότητας για 
την υπό εξέταση θέση 
εργασίας 

  Βασικές γνώσεις 
δημιουργίας, 
διαχείριση και 
επικαιροποίηση 
ιστοσελίδων  

ΜΙΚΡΗ 
ΕΛΛΕΙΨΗ 

β Περιλαμβάνει όλες τις 
απαραίτητες γνώσεις και 
δεξιότητες που χρειάζεται 
το στέλεχος, ώστε να έχει 
πλήρη κατανόηση των 
κύριων εννοιών 
δημοσίευσης ιστοσελίδων 
καθώς και τους τρόπους 
δημιουργίας και 
επεξεργασίας τους. 
Δεξιότητα δημιουργίας 
ιστοσελίδων και ικανότητα 
χρήσης software για την 
ανάπτυξη διαδικτυακής 
πλατφόρμας, καθώς και  
χρήση γλώσσών 
προγραμματισμού Η/Υ. 
Γνώσεις διαδικασίας 
δημοσίευσης ενός 
δικτυακού τόπου 
(προετοιμασία μιας 
ιστοσελίδας για 
δημοσίευση, 
συμπεριλαμβανομένων του 
πώς αναγνωρίζονται και 
διορθώνονται οι σπασμένοι 
σύνδεσμοι και πώς 
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 Δεξιότητες Επάρκεια 
-Έλλειψη 

Παράγοντες 
διαθεσιμότητας 
(ανάδυσης για 
τις 
αναδυόμενες 
ειδικότητες)  

Παρατηρήσεις 

διασφαλίζεται η 
συμβατότητα με διάφορα 
προγράμματα πλοήγησης 
στο Διαδίκτυο), τεχνικές 
σχεδίασης και υλοποίησης 
χρήση των Διαδοχικών 
Φύλλων Στυλ (CSS -
Cascading Style Sheets) κλπ. 

  Γνώσεις χρήσης 
πλατφορμας & 
εφαρμογών 
ηλεκτρονικού 
εμπορίου & 
πωλήσεων 
τουριστικών 
προϊόντων (e-
commerce)  

ΜΙΚΡΗ 
ΕΛΛΕΙΨΗ 

β Δεξιότητες σχεδιασμού και 
ανάπτυξης εμπορικών 
τουριστικών δικτυακών 
τόπων και ηλεκτρονικών 
καταστημάτων με τη χρήση 
συγχρόνων εφαρμογών. 
Ικανότητα στελέχους να 
κατανοήσει τις εφαρμογές 
του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
στον τουριστικό τομέα και 
ηλεκτρονικού επιχειρείν. 
Ικανότητα αξιολόγησης 
δικτυακὡν τόπων και οι 
ενέργειες βελτιστοποίησής 
τους, η ανάλυση και οι 
πρακτικές ασφάλειας 
πληροφοριακών 
συστημάτων και 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 

  Παρακολούθηση 
των τεχνολογικών 
τάσεων στις ΚΤΠ και 
στο e-Tourism  

ΜΙΚΡΗ 
ΕΛΛΕΙΨΗ 

β. / στ Παρακολούθηση των 
τεχνολογικών εξελίξεων και 
των τελευταίων τάσεων της 
αγοράς στον τομέα του e-
Tourism / Να επινοεί 
καινοτόμες λύσεις για την 
ενσωμάτωση των νέων 
τεχνολογιών στα υπάρχοντα 
τουριστικά προϊόντα, 
εφαρμογές ή υπηρεσίες ή 
για τη δημιουργία νέων 
λύσεων. Ικανότητα να 
εκμεταλλεύεται τις γνώσεις 
των νέων και αναδυόμενων 
τεχνολογιών σε συνδυασμό 
με μια βαθιά κατανόηση της 
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 Δεξιότητες Επάρκεια 
-Έλλειψη 

Παράγοντες 
διαθεσιμότητας 
(ανάδυσης για 
τις 
αναδυόμενες 
ειδικότητες)  

Παρατηρήσεις 

επιχείρησης και τις ανάγκες 
των πελατών, για να 
οραματιστεί και να 
αρθρώσει εξατομικευμένες 
επιχειρησιακές λύσεις. 

  Διεπιστημονικότητα  ΜΙΚΡΗ 
ΕΛΛΕΙΨΗ 

  Ικανότητα σύνδεσης των 
διαφόρων ειδικοτήτων 
Online Marketing & 
Εργαλεία Μάρκετινγκ & 
Εταιρικές Στρατηγικές στην 
πράξη, με προσαρμογή στις 
τουριστικό τομέα και στον 
ειδικό κλάδο που 
δραστηριοποιείται η 
τουριστική επιχείρηση.  Να 
προβλέπει τις 
μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις στη στρατηγική 
των επιχειρήσεων και να 
ευθυγραμμίζει το μοντέλο 
με το πλάνο e-Tourism. Είναι 
η δεξιότητα που η σχετική 
έρευνα της ΕΕ ( European e-
Competence Framework (e-
CF) για το προφίλ του 
Ειδικού στο Ψηφιακό 
Μάρκετινγκ στον Τουρισμό 
(The e-Tourism Marketing 
Specialist) αναφέρει ως IS 
and Business Strategy 
Alignment 

  Δημιουργικότητα ΜΙΚΡΗ 
ΕΛΛΕΙΨΗ 

στ Η Δημιουργικότητα ως 
δεξιότητα να μπορούμε να 
σκεφτούμε πέραν του 
συνηθισμένου,  να 
ανακαλύπτουμε νέους και 
καινοτόμους τρόπους 
σκέψης και τρόπους με τους 
οποίους γίνονται τα 
πράγματα κρίθηκε ως 
μεσαίας κρισιμότητας για 
την υπό εξέταση θέση 
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 Δεξιότητες Επάρκεια 
-Έλλειψη 

Παράγοντες 
διαθεσιμότητας 
(ανάδυσης για 
τις 
αναδυόμενες 
ειδικότητες)  

Παρατηρήσεις 

εργασίας 

  Επίλυση 
προβλημάτων 

ΜΙΚΡΗ 
ΕΛΛΕΙΨΗ 

στ  Η δεξιότητα αφορά στην 
ικανότητα του στελέχους να 
αξιολογεί καταστάσεις, να 
εντοπίζει προβλήματα, να 
εξετάζει τρόπους επίλυσής 
τους και να επιλέγει τον 
πλέον κατάλληλο.  

  Εργασία σε ομάδα ΜΙΚΡΗ 
ΕΛΛΕΙΨΗ 

στ Η δεξιότητα εργασίας σε 
ομάδα σημαίνει να μπορεί 
κάποιος να λειτουργεί 
ομαλά και αποτελεσματικά 
σε συνεργασία με τους 
συναδέλφους του,  κρίθηκε 
ως μεσαίας κρισιμότητας 
για την υπό εξέταση θέση 
εργασίας 

  Αριθμητική 
ικανότητα 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ στ Η αριθμητική ικανότητα 
περιλαμβάνει -σε 
διάφορους βαθμούς- την 
ικανότητα και την προθυμία 
χρήσης μαθηματικών 
τρόπων σκέψης (λογική και 
χωρική σκέψη) και 
παρουσίασης (μαθηματικοί 
τύποι, μοντέλα, κατασκευές, 
γραφικές 
παραστάσεις/διαγράμματα). 
Η δεξιότητα κρίθηκε ως 
μεσαίας κρισιμότητας από 
την σχετική έρευνα και την 
ομάδα εστίασης, με 
εξαίρεση έναν 
συνεντευξιαζόμενο 
προερχόμενο από τον χώρο 
της Πληροφορικής (Google 
Greece) που τόνισε πως γι 
αυτούς η αριθμητική 
ικανότητα κρίνεται ως 
μεγάλης κρισιμότητας. 
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 Δεξιότητες Επάρκεια 
-Έλλειψη 

Παράγοντες 
διαθεσιμότητας 
(ανάδυσης για 
τις 
αναδυόμενες 
ειδικότητες)  

Παρατηρήσεις 

  Γενικές γνώσεις της 
ιστορίας, του 
πολιτισμού, του 
φυσικού 
περιβάλλοντος και 
άλλων συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων 
του προορισμού 
Ελλάδα 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ στ Οι γενικές γνώσεις της 
ιστορίας, του πολιτισμού, 
του φυσικού περιβάλλοντος 
και άλλων συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων του 
προορισμού Ελλάδα 
κρίνονται πως βρίσκονται σε 
επάρκεια στο ανθρώπινο 
δυναμικό της χώρας μας. 

  Επιχειρηματικό 
πνεύμα 

ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΛΛΕΙΨΗ 

α / στ. Η επιχειρηματικότητα ως η 
εφευρετικότητα, η 
καινοτομία και η ανάληψη 
ρίσκου κρίθηκε ως χαμηλής 
κρισιμότητας για την υπό 
εξέταση θέση εργασίας, ως 
την λιγότερο αναγκαία 
δεξιότητα που απαιτείται να 
έχει ένα στέλεχος ψηφιακής 
προώθησης στον τουρισμό. 

Δεξιότητες 
χαμηλής 
κρισιμότητας 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  Προσανατολισμός 
στην εμπειρία του 
πελάτη (CX 
/Customer 
Experience focus) 

ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΛΛΕΙΨΗ 

στ Να λειτουργεί προδραστικά 
αναγνωρίζοντας τις 
επιθυμίες και ανάγκες των 
πελατών και να δρά προς 
την ικανοποίηση αυτών 
σχεδιάζοντας κατάλληλα την 
ψηφιακή εμπειρία του 
χρήστη. Στα πλαίσια αυτά 
σημαντικό κρίνεται το email 
marketing και το database 
management. 
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 Δεξιότητες Επάρκεια 
-Έλλειψη 

Παράγοντες 
διαθεσιμότητας 
(ανάδυσης για 
τις 
αναδυόμενες 
ειδικότητες)  

Παρατηρήσεις 

  Αντίληψη και 
ενασχόληση με IoT 
(Internet of Things -
Διαδίκτυο των 
πραγμάτων) 

ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΛΛΕΙΨΗ 

β Η Αντίληψη και ενασχόληση 
με IoT (Internet of Things -
Διαδίκτυο των πραγμάτων) 
αν και επισημάνθηκε ως όχι 
και τόσο σημαντική 
δεξιότητα στην παρούσα 
φάση τουλάχιστον για την 
ελληνική αγορά , ωστόσο 
αναγνωρίστηκε ως 
καθοριστικής σημασίας 
αναδυόμενη δεξιότητα στο 
εγγύς μέλλον με βάση και 
τις ραγδαίες τεχνολογικές 
εξελίξεις στον τομέα αυτό. 

  Επιχειρησιακές και 
μαθηματικές 
δεξιότητες για την 
εξέταση και την 
ανάλυση big data 
δεδομένων 

ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΛΛΕΙΨΗ 

στ Οι επιχειρησιακές και 
μαθηματικές δεξιότητες για 
την εξέταση και την 
ανάλυση των big data 
δεδομένων με τρόπους που 
προσφέρουν τόσο 
επιχειρησιακή όσο και 
κοινωνική αξία. Τα «μεγάλα 
σύνολα δεδομένων» 
ορίζονται ως «οι μαζικές 
ποσότητες των δεδομένων 
που συλλέγονται με το 
πέρας του χρόνου, η 
ανάλυση και επεξεργασία 
των οποίων είναι δύσκολη 
με τη χρήση των κοινών 
εργαλείων διαχείρισης 
βάσεων δεδομένων». 
Τα μεγάλα σύνολα 
δεδομένων είναι σημαντικά 
γιατί παρέχουν μια 
λεπτομερέστερη εικόνα για 
τα τμήματα προώθησης, τη 
χρηματοδότηση, τη 
λειτουργία, τη στρατηγική 
και για τις οικονομίες και τις 
κοινωνίες ως σύνολο και 
αναγνωρίστηκαν ως 
καθοριστικής σημασίας 
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 Δεξιότητες Επάρκεια 
-Έλλειψη 

Παράγοντες 
διαθεσιμότητας 
(ανάδυσης για 
τις 
αναδυόμενες 
ειδικότητες)  

Παρατηρήσεις 

αναδυόμενη δεξιότητα για 
το αντικείμενο.  

Αναδυόμενες 
δεξιότητες  

Δεξιότητες 
ψηφιακής ηγετικής 
ικανότητας (e-
leadership) 

ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΛΛΕΙΨΗ 

στ Οι Δεξιότητες ψηφιακής 
ηγετικής ικανότητας (e-
leadership), δηλαδή η 
οπτικοποίηση 
δεδομένων/ανάλυση 
δεδομένων, δεξιότητες 
πληροφορικής υψηλής 
απόδοσης και σχεδιασμός 
εμπειρίας χρήστη (UX) 
αναγνωρίζεται ως 
σημαντική αναδυόμενη 
δεξιότητα διεθνώς και στο 
υπό μελέτη αντικείμενο 

  Γνώσεις 
αυτοματοποίησης 
μαρκετινγκ 
(marketing 
automation)  

ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΛΛΕΙΨΗ 

β 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 αναφέρθηκε πως 
οι βασικές δεξιότητες 
προγραμματισμού θα 
αποτελέσουν σύντομα 
αναδυόμενη δεξιότητα η 
οποία βρίσκεται σε τεράστια 
έλλειψη στα στελέχη 
μάρκετινγκ. 

 
 
Στο δεύτερο μέρος της ενότητας δίδονται ορισμένες γενικές διαπιστώσεις και 
απόψεις, οι οποίες διατυπώθηκαν από περισσότερους του ενός συνομιλητές, και οι 
οποίες κρίθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές για το βασικό στόχο της παρούσας μελέτης, 
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που είναι η ανίχνευση τάσεων της ελληνικής αγοράς εργασίας στο υπό εξέταση 
αντικείμενο.  
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  
 
Αναφορικά με τις βασικές ειδικότητες η συζήτηση διεξήχθη με βάση τους ορισμούς 
της ΕΕ (cedefop) για τις βασικές δεξιότητες: 
 

 
Δεξιότητα Περιγραφή  

1 
Καλή γνώση και χρήση της 
ελληνικής γλώσσας 

δεξιότητα στη χρήση της γλώσσας προφορικώς και γραπτώς 

2 Γνώση ξένων γλωσσών δεξιότητα στη χρήση της ξένης γλώσσας 

3 Αριθμητική ικανότητα 
ευκολία εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων και κατανόηση 
αριθμητικών και στατιστικών πληροφοριών 

4 
Βασικές ψηφιακές 
ικανότητες 

π.χ. αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 
εκτύπωση εγγράφων, εισαγωγή δεδομένων 

5 
Εξειδικευμένες ψηφιακές 
ικανότητες 

χρήση word, excel, powerpoint, γνώσεις δικτύων κ.λπ. 

6 
Ικανότητα να μαθαίνει νέα 
πράγματα 

δεξιότητα στη μάθηση νέων πραγμάτων 

7 
Ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα 

δεξιότητα στην προσαρμογή σε νέες καταστάσεις με βάση νέα 
δεδομένα 

8 Επικοινωνιακές ικανότητες 
δεξιότητα στην έκφραση ιδεών και απόψεων με σαφήνεια, 
αυτοπεποίθηση και συνοπτικά με γραπτό, προφορικό λόγο 
αλλά και με γλώσσα του σώματος 

9 Επίλυση προβλημάτων 
δεξιότητα στην επίλυση προβλημάτων που απαιτούν σύνθετη 
και κριτική σκέψη 

10 Δημιουργικότητα αναζήτηση νέων ιδεών, δημιουργικό πνεύμα κ.ά. 

11 Εργασία σε ομάδα ομαδικό πνεύμα, καλή συνεργασία κ.ά. 

12 Ανάληψη πρωτοβουλίας εκτέλεση εργασιών χωρίς ιδιαίτερη καθοδήγηση 

13 Επιχειρηματικό πνεύμα 
δημιουργικότητα, καινοτομία και ανάληψη ρίσκου, αξιοποίηση 
ευκαιριών ευκαιρίες κ.ά. 

14 Οργανωτικές Ικανότητες 
δεξιότητα σχεδιασμού, οργάνωσης και εφαρμογής 
έργων/εργασίας, με αποτελεσματικό τρόπο και μέσα σε 
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο περάτωσης 

 
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη ζήτηση σε βασικές δεξιότητες, από τη βιβλιογραφία 
και ιδιαίτερα από τις συνεντεύξεις προκύπτουν τα εξής γενικά συμπεράσματα:  
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Οι βασικές δεξιότητες μεγάλης κρισιμότητας είναι: 

 
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα Δεξιότητες σε μικρή  

έλλειψη 
Επικοινωνιακές ικανότητες Δεξιότητες σε μικρή  

έλλειψη 
Οργανωτικές Ικανότητες Δεξιότητες σε μικρή  

έλλειψη 
Καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

Δεξιότητες που είναι σε 
επάρκεια 

Γνώση ξένων γλωσσών Δεξιότητες που είναι σε 
επάρκεια 

Βασικές ψηφιακές ικανότητες Δεξιότητες που είναι σε 
επάρκεια 

Ικανότητα να μαθαίνει νέα πράγματα Δεξιότητες που είναι σε 
επάρκεια 

 
Αναλυτικά τα σχόλια ανά δεξιότητα είναι τα εξής: 

• H Ευελιξία/ προσαρμοστικότητα κρίθηκε μεγάλης κρισιμότητας δεξιότητα 
για το υπό μελέτη αντικείμενο ως η ικανότητα προσαρμογής σε αλλαγές και 
σε νέα δεδομένα και καταστάσεις στον τουριστικό κλάδο με τρόπο 
δημιουργικό.  

• Οι επικοινωνιακές ικανότητες κρίνονται ως κεφαλαιώδους σημασίας τόσο 
λόγω της φύσης του αντικειμένου (Μάρκετινγκ και Επικοινωνία) όσο και των 
απαιτήσεων της θέσης για διαρκείς παρουσιάσεις, επικοινωνία και 
συζητήσεις. Δεξιότητες πέραν του προφορικού και στον γραπτό λόγο. 

• Οργανωτικές δεξιότητες: H δεξιότητα σχεδιασμού, οργάνωσης και 
εφαρμογής έργων/εργασίας, με αποτελεσματικό τρόπο και μέσα σε 
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο περάτωσης κρίθηκε ως μεγάλης κρισιμότητας 
για την εν λόγω θέση εργασίας. 

• Η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα κρίνεται πολύ κρίσιμη δεξιότητα καθώς 
καθορίζει την ικανότητα έκφρασης και ερμηνείας σκέψεων, συναισθημάτων 
και γεγονότων τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή μορφή (ακρόαση, 
ομιλία, ανάγνωση και γραφή) καθώς και την ικανότητα γλωσσικής 
αλληλεπίδρασης με κατάλληλο τρόπο από το στέλεχος 

• Γνώση ξένων γλωσσών: Απαιτείται άριστη / ικανότητα κατανόησης, 
έκφρασης και ερμηνείας σκέψεων, συναισθημάτων και γεγονότων τόσο σε 
προφορική όσο και σε γραπτή μορφή (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και 
γραφή) σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα (πρώτης προτεραιότητας η Αγγλική, 
ενώ ακολουθεί η γλώσσα της πλειοψηφίας των πελατών της τουριστικής 
επιχείρησης). Η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες απαιτεί επίσης δεξιότητες 
όπως η διαμεσολάβηση και η διαπολιτισμική κατανόηση. 
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• Η βασική ψηφιακή ικανότητα κρίθηκε μεγάλης κρισιμότητας για το υπό 
μελέτη αντικείμενο μιας και εξ ορισμού απαιτεί επαρκή κατανόηση και 
γνώση της φύσης, του ρόλου και των ευκαιριών της Τεχνολογίας της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Ειδικότερα οι βασικές δεξιότητες ΤΠΕ 
που θα πρέπει να έχουν τα στελέχη στο αντικείμενο είναι: χρήση Η/Υ για την 
ανάκτηση, την αξιολόγηση, την αποθήκευση, την παραγωγή, την 
παρουσίαση και την ανταλλαγή πληροφοριών και για την επικοινωνία και τη 
συμμετοχή σε συνεργατικά δίκτυα μέσω του Διαδικτύου. Επιπρόσθετα 
τονίστηκε η ικανότητα έρευνας, συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών 
και τη χρήση τους με κριτικό και συστηματικό τρόπο, την αξιολόγηση της 
καταλληλότητάς τους και τη διάκριση μεταξύ πραγματικών και εικονικών, 
καθώς και την αναγνώριση των συνδέσμων.  

• Η αγάπη για μάθηση ως το πάθος για κατάκτηση νέων δεξιοτήτων και 
θεμάτων γνώσης στο αντικείμενο κρίθηκε μεγάλης κρισιμότητας δεξιότητα 
τόσο με βάση τις ομάδες εστίασης όσο και με την βιβλιογραφική 
επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και συγκεκριμένα της έρευνας της 
ΕΕ ( European e-Competence Framework (e-CF)) για το προφίλ του Ειδικού 
στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό (The e-Tourism Marketing 
Specialist). 

 
 
 
Οι βασικές δεξιότητες μεσαίας κρισιμότητας είναι οι εξής (στη δεύτερη στήλη 
αναφέρεται ο βαθμός έλλειψης αυτών): 
 
Εξειδικευμένες ψηφιακές ικανότητες ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΕΙΨΗ 
Ανάληψη πρωτοβουλίας ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΕΙΨΗ 
Δημιουργικότητα ΜΙΚΡΗ ΕΛΛΕΙΨΗ 
Επίλυση προβλημάτων ΜΙΚΡΗ ΕΛΛΕΙΨΗ 
Εργασία σε ομάδα ΜΙΚΡΗ ΕΛΛΕΙΨΗ 
Αριθμητική ικανότητα ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
 
Αναλυτικά τα σχόλια ανά δεξιότητα είναι τα εξής: 
 
 

• Ως μεσαίας κρισιμότητας αξιολογήθηκαν οι εξειδικευμένες ψηφιακές 
ικανότητες για ένα στέλεχος στο υπό μελέτη αντικείμενο καθώς κρίθηκε πως 
οι ειδικές δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων στον τουρισμό για την 
παραγωγή, την παρουσίαση και την κατανόηση σύνθετων πληροφοριών και 
την ικανότητα αξιολόγησης, αναζήτησης και χρήσης υπηρεσιών που 
βασίζονται στο Διαδίκτυο δεν είναι προαπαιτούμενο για μια σχετική θέση 
αλλά μπορεί το στέλεχος να εκπαιδευτεί σε αυτά. Επομένως η δεξιότητα για 
εκμάθηση νέων γνώσεων που αποτελεί δεξιότητα μεγάλης κρισιμότητας 
καλύπτει την ανάγκη για αυτή την δεξιότητα σε μεγάλο βαθμό. 

• Ανάληψη πρωτοβουλίας: το να είναι τα στελέχη ψηφιακής προώθησης στον 
τουρισμό σε θέση να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να προχωρούν, 

http://www.ecompetences.eu/
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παρακινώντας και άλλους, κρίθηκε ως μεσαίας κρισιμότητας για την υπό 
εξέταση θέση εργασίας 

• Η δημιουργικότητα ως δεξιότητα να μπορούμε να σκεφτούμε πέραν του 
συνηθισμένου,  να ανακαλύπτουμε νέους και καινοτόμους τρόπους σκέψης 
και τρόπους με τους οποίους γίνονται τα πράγματα κρίθηκε ως μεσαίας 
κρισιμότητας για την υπό εξέταση θέση εργασίας. 

• Η δεξιότητα επίλυση προβλημάτων αφορά στην ικανότητα του στελέχους 
να αξιολογεί καταστάσεις, να εντοπίζει προβλήματα, να εξετάζει τρόπους 
επίλυσής τους και να επιλέγει τον πλέον κατάλληλο. 

• Η δεξιότητα εργασίας σε ομάδα σημαίνει να μπορεί κάποιος να λειτουργεί 
ομαλά και αποτελεσματικά σε συνεργασία με τους συναδέλφους του,  
κρίθηκε ως μεσαίας κρισιμότητας για την υπό εξέταση θέση εργασίας 

• Η αριθμητική ικανότητα περιλαμβάνει -σε διάφορους βαθμούς- την 
ικανότητα και την προθυμία χρήσης μαθηματικών τρόπων σκέψης (λογική 
και χωρική σκέψη) και παρουσίασης (μαθηματικοί τύποι, μοντέλα, 
κατασκευές, γραφικές παραστάσεις/διαγράμματα). Η δεξιότητα κρίθηκε ως 
μεσαίας κρισιμότητας από την σχετική έρευνα και την ομάδα εστίασης, με 
εξαίρεση έναν συνεντευξιαζόμενο προερχόμενο από τον χώρο της 
Πληροφορικής (Google Greece) που τόνισε πως γι αυτούς η αριθμητική 
ικανότητα κρίνεται ως μεγάλης κρισιμότητας. 

 

Τέλος στις δεξιότητες χαμηλής κρισιμότητας για το αντικείμενο κρίθηκε μόνο η 
βασική δεξιότητα «Επιχειρηματικό πνεύμα». Συγκεκριμένα το επιχειρηματικό 
πνεύμα ως η εφευρετικότητα, η καινοτομία και η ανάληψη ρίσκου κρίθηκε ως 
χαμηλής κρισιμότητας για την υπό εξέταση θέση εργασίας, ως την λιγότερο 
αναγκαία δεξιότητα που απαιτείται να έχει ένα στέλεχος ψηφιακής προώθησης 
στον τουρισμό. 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  
 
Αναφορικά τώρα ως προς τις ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες που αναφέρθηκαν 
στις συνεντεύξεις, ως κρισιμότητας ή ως νέες αναδυόμενες, με καλές προοπτικές 
απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας, αυτές είναι πολυάριθμες και 
αφορούν κυρίες σε γνώσεις επί του αντικειμένου αλλά και σε ειδικές τεχνικές 
δεξιότητες.  
Συγκεκριμένα: 
 
Οι δεξιότητες μεγάλης κρισιμότητας που βρίσκονται σε μεγάλη έλλειψη στη χώρα 
μας αναφορικά με το υπό μελέτη αντικείμενο (στέλεχος ψηφιακής προώθησης 
μάρκετινγκ στον τουρισμό) είναι : 
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Γνώσεις τουριστικού μάρκετινγκ και e-tourism μάρκετινγκ 

Ικανότητα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης ηλεκτρονικών πλάνων 
και καμπανιών ηλεκτρονικού μάρκετινγκ  
Ικανότητα συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης  
στατιστικών στοιχείων από το διαδίκτυο όσον αφορά αποτελέσματα 
καμπανιών, κλπ (Marketing analytics and reports) 

 
Αναλυτικά τα σχόλια ανά δεξιότητα είναι τα εξής: 
  

• Γνώσεις Τουριστικού Μάρκετινγκ: Το Τουριστικό Μάρκετινγκ είναι μια 
ειδική μορφή του Μάρκετινγκ, η οποία σχετίζεται με τον τουρισμό και την 
τουριστική αγορά. Γνώσεις έρευνας, πρόβλεψης και επιλογής να διαθέσει 
στην αγορά τα τουριστικά προϊόντα/ υπηρεσίες/ εμπειρίες ενός οργανισμού 
ή επιχείρησης ή προορισμού, μεγιστοποιώντας παράλληλα τα οφέλη που 
έχει θέσει ως στόχο ο οργανισμός. Τα τουριστικά προϊόντα κι υπηρεσίες 
εντοπίζονται τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και σε επίπεδο προορισμού. 
Γνώσεις χρήσης των ηλεκτρονικών μεθόδων και εφαρμογών των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών για τη συλλογή, τον 
διαμοιρασμό και την προώθηση πληροφοριών και υπηρεσιών σε όλη την 
τουριστική αλυσίδα αξιών, με στόχο να παρέχει ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στην τουριστική επιχείρηση ή προορισμό. Γνώση μεθόδων 
μάρκετινγκ για αξιοποίηση του διαδικτύου ως ένα νέο κανάλι επικοινωνίας 
και διανομής για τους e-travellers, τους ηλεκτρονικούς ταξιδιώτες, και για 
τους προμηθευτές των τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων (Law, Leung 
και Wong 2004) 

• Η ικανότητα σχεδιασμού, ανάπτυξης κι εφαρμογής ηλεκτρονικών 
στρατηγικών και καμπανιών για το διαδίκτυο και τις πλατφόρμες 
κοινωνικών μέσων (Facebook, Twitter, κλπ) που να ενσωματώνουν τους 
στόχους, την επιχειρησιακή στρατηγική και το συνολικό πλάνο μάρκετινγκ 
της επιχείρησης, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακής προβολής με 
πλάνα τα οποία να συνδυάζουν πολλαπλά προωθητικά ψηφιακά μέσα , 
κρίνεται δεξιότητα μεγάλης κρισιμότητας για το υπό μελέτη αντικείμενο 

• Η ικανότητα συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης  
στατιστικών στοιχείων όσον αφορά αποτελέσματα των ψηφιακών 
καμπανιών, αριθμό χρηστών και επισκέψεων, βαθμούς διείσδυσης, κλπ 
(Marketing analytics and reports) κρίνεται ως κεφαλαιώδους σημασίας για 
το υπό μελέτη αντικείμενο. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
κατάλληλων δεικτών επίδοσης (KPI) για τη δημιουργία και τη διανομή 
τακτικών και έκτακτων (ad hoc) εκθέσεων. H αποτελεσματικότητα κάθε 
δραστηριότητας marketing μπορεί να αξιολογηθεί μετρώντας τους 
κατάλληλους δείκτες επίδοσης. Απαιτείται επίσης γνώση των βασικών 
εργαλείων ανάλυσης ιστότοπων (π.χ., το Google Analytics, NetInsight, 
Omniture, WebTrends), κοινωνικών δικτύων (πχ. Facebook Page Insights, 
Twitter Ads Analytics, ManageFlitter κοκ), κλπ. 
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Ως γενική διαπίστωση, όσον αφορά στο σύστημα τουριστικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και τη συνάφειά του με την αγορά εργασίας, βιβλιογραφία και 
συνεντεύξεις συμπίπτουν στη διαπίστωση ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα όσον 
αφορά στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά και τις επιχειρήσεις. 
Ιδιαίτερα τονίστηκαν οι περιορισμένες δυνατότητες παροχής σε φοιτητές / 
σπουδαστές ευκαιριών εξοικείωσης με την αγορά εργασίας, όπως με τη συμμετοχή 
τους σε projects ή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης. Διαπιστώνεται επίσης η 
ανεπάρκεια υπηρεσιών εξατομικευμένου επαγγελματικού προσανατολισμού, 
καθώς τα εκπαιδευτικά προγράμματα τουριστικής  εκπαίδευσης σχεδιάζονται χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη οι τρέχουσες εξελίξεις της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, 
της τεχνολογίας αλλά και τις απαιτήσεις σε δεξιότητες του ψηφιακού μάρκετινγκ 
στον τουρισμό. Αντιθέτως, όλοι αξιολόγησαν ως ικανοποιητικό το επίπεδο γενικών 
γνώσεων και θεωρητικής κατάρτισης των σπουδών στην Ελλάδα (αυτό 
καταδεικνύεται από την επόμενη παράγραφο όπου οι γνώσεις μάρκετινγκ και 
ψηφιακές γνώσεις εκτιμήθηκαν πως βρίσκονται σε μικρή έλλειψη).  
 
 
Οι δεξιότητες μεγάλης κρισιμότητας που βρίσκονται σε μικρή έλλειψη στη χώρα 
μας αναφορικά με το υπό μελέτη αντικείμενο (στέλεχος ψηφιακής προώθησης 
μάρκετινγκ στον τουρισμό) είναι : 
 
Γνώσεις μάρκετινγκ 
Γνώσεις ψηφιακού μάρκετινγκ 

Ικανότητα συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης  ερευνών 
των Online αγορών  
Διαχείριση και Αξιοποίηση Περιεχομένου (Content Management, 
Maximization & Updating of Online Digital Presence) 
Γνώσεις και Τεχνικές Μάρκετινγκ Κοινωνικών Δικτύων (Social Media 
Marketing)  
Γνώσεις μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing SEM) 
& Ψηφιακής διαφήμισης 
 
Αναλυτικά τα σχόλια ανά δεξιότητα είναι τα εξής: 
 

• Γνώσεις Μάρκετινγκ: Η κατανόηση των βασικών όρων και αρχών 
μάρκετινγκ, τις λειτουργίες του (λειτουργία της αγοράς, λειτουργία της 
πώλησης, λειτουργία της πληροφόρησης της αγοράς,  τυποποίηση και 
διαβάθμιση, κοκ), τη φιλοσοφία Μάρκετινγκ, καθώς και το μίγμα 
Μάρκετινγκ (το σύνολο των εργαλείων που η επιχείρηση χρησιμοποιεί για 
να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους), κρίνονται κεφαλαιώδους 
σημασίας για το υπό μελέτη αντικείμενο.  

• Γνώσεις ψηφιακού μάρκετινγκ: Η γνώση για αξιοποίηση κι εφαρμογή του 
διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών μέσων για την 
υλοποίηση των στόχων μάρκετινγκ της επιχείρησης, κρίνεται δεξιότητα 
μεγάλης κρισιμότητας για το υπό μελέτη αντικείμενο. Το διαδικτυακό 
μάρκετινγκ, καθώς εφαρμόζεται σε ένα εντελώς καινούριο περιβάλλον, 
διαφέρει σε πολλά σημεία απ’ το παραδοσιακό, από άποψη χρόνου, 
ταχύτητας, τμηματοποίησης της αγοράς, μέσων συλλογής στοιχείων, 
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διανομής της πληροφορίας και χτίσιμο της επώνυμων προϊόντων και 
οργανισμών (branding). 

• Ικανότητα συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης  ερευνών 
των Online αγορών: Οι γενικές γνώσεις και δεξιότητες έρευνας της 
τουριστικής αγοράς και εργαλείων κοινωνικής στατιστικής και μετρήσεων  
κρίνονται ως δεξιότητα μεγάλης κρισιμότητας για το υπό μελέτη 
αντικείμενο. Ικανότητα συγκέντρωσης νέων στοιχείων από τις online 
τουριστικές αγορές και απόκτηση νέας γνώσης που θα βοηθήσει στη λήψη 
καλύτερων αποφάσεων στο Μάρκετινγκ. Γνώσεις για συστηματικό 
σχεδιασμό, συστηματική συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, καθώς και 
η αντικειμενική παρουσίαση των στοιχείων εκείνων που έχουν σχέση με 
κάθε θέμα που αντιμετωπίζει η τουριστική επιχείρηση, οι οποίες θα 
εξασφαλίσουν μια ικανοποιητική βάση για τη λήψη επιχειρηματικών 
αποφάσεων. 

• Διαχείριση και Αξιοποίηση Περιεχομένου (Content Management, 
Maximization & Updating of Online Digital Presence): Η διαχείριση 
περιεχομένου περιλαμβάνει το σύστημα και τις διαδικασίες με τις οποίες η 
πληροφορία δημιουργείται, διαχειρίζεται, εκδίδεται και αρχειοθετείται. Η 
διαχείριση και οι ενημερώσεις περιεχομένου στο διαδίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων ήχοι/μουσική, video, παιχνίδια και εκδόσεις, 
κρίνεται ως μεγάλης κρισιμότητας. Το στέλεχος θα πρέπει να έχει την 
ικανότητα προληπτικά να αξιολογεί το περιεχόμενο και διασφαλίζει βασικές 
αρχές περιεχομένου (Να είναι σχετικό • Να είναι χρήσιμο • Να είναι 
κατανοητό • Να είναι ενδιαφέρον • Να δημιουργεί engagement). Στην 
δεξιότητα αυτή εντάσσονται και οι γνώσεις βελτιστοποίησης μηχανών 
αναζήτησης και μεθόδων βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (Search 
Engine Optimization, SEO) 

• Γνώσεις και Τεχνικές Μάρκετινγκ Κοινωνικών Δικτύων (Social Media 
Marketing): Η ικανότητα το στέλεχος να γνωρίζει τις διαφορετικές 
πλατφόρμες Social Media Marketing (π.χ. Facebook, Google+) και τον τρόπο 
διαχείρισης του καθενός ξεχωριστά, να γνωρίζει βασικές αρχές Social Media 
Marketing και να μπορεί να οργανώνει και να προγραμματίζει τις 
προωθητικές ενέργειες/ καμπάνιες social media marketing plan της 
επιχείρησης, κρίνεται ως δεξιότητα μεγάλης κρισιμότητας για το αντικείμενο 
υπό μελέτη. Ειδικότερα το στέλεχος θα πρέπει να γνωρίζει τα συστήματα 
προβολής και διαφήμισης στα Social Media τύπου Facebook Ads και τους 
τρόπους προσέγγισης της online τουριστικής αγοράς για να πετύχει τους 
στόχους Social Media  της επιχείρησης (πχ αύξηση της αναγνωρισιμότητας, 
δημοσιοτητας, δέσμευσης, κοκ). Να είναι σε θέση να ενεργοποιεί και να 
αξιοποιεί το περιεχόμενο που δημιουργούν οι ίδιοι οι χρήστες για την 
επιχείρηση ή τον προορισμό (user generation content). Να γνωρίζει τους 
βασικούς μηχανισμούς μέτρηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών 
και τα σχετικά εργαλεία Social Media metrics 

• Γνώσεις μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing ή SEM) 
και ψηφιακής διαφήμισης κρίνεται ως δεξιότητα μεγάλης κρισιμότητας για 
το αντικείμενο. Ικανότητα να προωθεί τους ιστοχώρους με την αύξηση της 
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ορατότητας σελίδων αποτελεσμάτων σε μηχανή αναζήτησης (SERPs). Να 
γνωρίζει πώς να διεξάγει έρευνα για τις κατάλληλες λέξεις-κλειδί με ειδικά 
εργαλεία (πχ AdWords Keyword Planner της Google), αλλά και να πετυχαίνει 
τόσο on-site όσο και off-site βελτιστοποίηση. Επομένως τακτικές Pay-Per-
Click (PPC) διαφήμισης είναι σημαντική. 

 

Οι δεξιότητες μεσαίας κρισιμότητας που βρίσκονται σε μικρή έλλειψη στη χώρα 
μας αναφορικά με το υπό μελέτη αντικείμενο (στέλεχος ψηφιακής προώθησης 
μάρκετινγκ στον τουρισμό) είναι : 

 
Βασικές γνώσεις δημιουργίας, διαχείριση και επικαιροποίηση 
ιστοσελίδων  
Γνώσεις χρήσης πλατφόρμας & εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου & 
πωλήσεων τουριστικών προϊόντων (e-commerce)  
Παρακολούθηση των τεχνολογικών τάσεων στις ΚΤΠ και στο e-Tourism  
Διεπιστημονικότητα (IS and Business Strategy Alignment) 
 
Αναλυτικά τα σχόλια ανά δεξιότητα είναι τα εξής: 
 

• Βασικές γνώσεις δημιουργίας, διαχείριση και επικαιροποίηση 
ιστοσελίδων: Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες 
που χρειάζεται το στέλεχος, ώστε να έχει πλήρη κατανόηση των κύριων 
εννοιών δημοσίευσης ιστοσελίδων καθώς και τους τρόπους δημιουργίας και 
επεξεργασίας τους. Δεξιότητα δημιουργίας ιστοσελίδων και ικανότητα 
χρήσης software για την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας, καθώς και  
χρήση γλωσσών προγραμματισμού Η/Υ. Γνώσεις διαδικασίας δημοσίευσης 
ενός δικτυακού τόπου (προετοιμασία μιας ιστοσελίδας για δημοσίευση, 
συμπεριλαμβανομένων του πώς αναγνωρίζονται και διορθώνονται οι 
σπασμένοι σύνδεσμοι και πώς διασφαλίζεται η συμβατότητα με διάφορα 
προγράμματα πλοήγησης στο Διαδίκτυο), τεχνικές σχεδίασης και 
υλοποίησης χρήση των Διαδοχικών Φύλλων Στυλ (CSS -Cascading Style 
Sheets) κλπ. 

• Γνώσεις χρήσης πλατφορμας & εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου & 
πωλήσεων τουριστικών προϊόντων (e-commerce): Δεξιότητες σχεδιασμού 
και ανάπτυξης εμπορικών τουριστικών δικτυακών τόπων και ηλεκτρονικών 
καταστημάτων με τη χρήση συγχρόνων εφαρμογών. Ικανότητα στελέχους να 
κατανοήσει τις εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον τουριστικό 
τομέα και ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ικανότητα αξιολόγησης δικτυακών 
τόπων και οι ενέργειες βελτιστοποίησής τους, η ανάλυση και οι πρακτικές 
ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 

• Παρακολούθηση των τεχνολογικών τάσεων στις ΚΤΠ και στο e-Tourism: 
Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και των τελευταίων τάσεων 
της αγοράς στον τομέα του e-Tourism / Να επινοεί καινοτόμες λύσεις για την 
ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στα υπάρχοντα τουριστικά προϊόντα, 
εφαρμογές ή υπηρεσίες ή για τη δημιουργία νέων λύσεων. Ικανότητα να 
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εκμεταλλεύεται τις γνώσεις των νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών σε 
συνδυασμό με μια βαθιά κατανόηση της επιχείρησης και τις ανάγκες των 
πελατών, για να οραματιστεί και να αρθρώσει εξατομικευμένες 
επιχειρησιακές λύσεις. 

• Διεπιστημονικότητα (IS and Business Strategy Alignment): Ικανότητα 
σύνδεσης των διαφόρων ειδικοτήτων Online Marketing & Εργαλεία 
Μάρκετινγκ & Εταιρικές Στρατηγικές στην πράξη, με προσαρμογή στις 
τουριστικό τομέα και στον ειδικό κλάδο που δραστηριοποιείται η τουριστική 
επιχείρησηΝα προβλέπει τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις στη στρατηγική 
των επιχειρήσεων και να ευθυγραμμίζει το μοντέλο με το πλάνο e-Tourism. 
Είναι η δεξιότητα που η σχετική έρευνα της ΕΕ ( European e-Competence 
Framework (e-CF) για το προφίλ του Ειδικού στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον 
Τουρισμό (The e-Tourism Marketing Specialist) αναφέρει ως IS and Business 
Strategy Alignment. 

 

Συμπληρωματικά αξίζει να σημειωθεί πως από όλους τους συμμετέχοντες στη 
συζήτηση επισημάνθηκαν τα κάτωθι:  

• οι βασικές γνώσεις δημιουργίας ιστοσελίδων αποτέλεσε αντικείμενο ειδικής 
συζήτησης εάν και εφόσον θα συμπεριληφθεί στις δεξιότητες μεγάλης 
κρισιμότητας για το αντικείμενο αλλά επικράτησε και υιοθετήθηκε από 
όλους η προσέγγιση πως ουσιαστικά είναι μια ειδική τεχνική δεξιότητα που 
δεν αποτελεί προς το παρόν δεξιότητα μεγάλης κρισιμότητας αλλά 
πιθανότατα να αποτελέσει αναδυόμενη.  

• Το ίδιο συμβαίνει και για τις γνώσεις e-commerce. 
• Η γνώση αρχών για το μάρκετινγκ κινητών και εφαρμογές κινητών 

σχολιάστηκε ως δεξιότητα που αφορά σε όλες τις επαγγελματικές τεχνικές 
ικανότητες. 

Τέλος οι γενικές γνώσεις της ιστορίας, του πολιτισμού, του φυσικού 
περιβάλλοντος και άλλων συγκριτικών πλεονεκτημάτων του προορισμού Ελλάδα 
κρίνεται ως μεσαίας κρισιμότητας δεξιότητα που βρίσκεται σε επάρκεια, μιας και 
αναγνωρίζεται το υψηλό επίπεδο γενικών γνώσεων των ελληνικών στελεχών της 
αγοράς εργασίας. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  
 
Αναφορικά τώρα ως προς τις νέες αναδυόμενες δεξιότητες που ανέδειξε η 
βιβλιογραφία, οι έρευνες αλλά και αναφέρθηκαν στις συνεντεύξεις και εκτιμήθηκαν 
όλες ως μεγάλης έλλειψης ως δεξιότητες στη χώρα μας, αυτές είναι οι εξη: 
 
Προσανατολισμός στην εμπειρία του πελάτη (CX /Customer Experience focus) 
Αντίληψη και ενασχόληση με Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things - IoT) 
Επιχειρησιακές και μαθηματικές δεξιότητες για την εξέταση και την ανάλυση big 
data δεδομένων 
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Δεξιότητες ψηφιακής ηγετικής ικανότητας (e-leadership) 
Γνώσεις αυτοματοποίησης μάρκετινγκ (marketing automation)  

 
Αναλυτικά τα σχόλια ανά δεξιότητα είναι τα εξής: 
 

• Προσανατολισμός στην εμπειρία του πελάτη (CX /Customer Experience 
focus): Να λειτουργεί προδραστικά αναγνωρίζοντας τις επιθυμίες και 
ανάγκες των πελατών και να δρά προς την ικανοποίηση αυτών σχεδιάζοντας 
κατάλληλα την ψηφιακή εμπειρία του χρήστη. Στα πλαίσια αυτά σημαντικό 
κρίνεται το email marketing και το database management. 

• Η Αντίληψη και ενασχόληση με Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT - Internet 
of Things) αν και επισημάνθηκε ως όχι και τόσο σημαντική δεξιότητα στην 
παρούσα φάση τουλάχιστον για την ελληνική αγορά , ωστόσο 
αναγνωρίστηκε ως καθοριστικής σημασίας αναδυόμενη δεξιότητα στο εγγύς 
μέλλον με βάση και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα αυτό. 

• Οι επιχειρησιακές και μαθηματικές δεξιότητες για την εξέταση και την 
ανάλυση των big data δεδομένων με τρόπους που προσφέρουν τόσο 
επιχειρησιακή όσο και κοινωνική αξία. Τα «μεγάλα σύνολα δεδομένων» 
ορίζονται ως «οι μαζικές ποσότητες των δεδομένων που συλλέγονται με το 
πέρας του χρόνου, η ανάλυση και επεξεργασία των οποίων είναι δύσκολη με 
τη χρήση των κοινών εργαλείων διαχείρισης βάσεων δεδομένων». Τα 
μεγάλα σύνολα δεδομένων είναι σημαντικά γιατί παρέχουν μια 
λεπτομερέστερη εικόνα για τα τμήματα προώθησης, τη χρηματοδότηση, τη 
λειτουργία, τη στρατηγική και για τις οικονομίες και τις κοινωνίες ως σύνολο 
και αναγνωρίστηκαν ως καθοριστικής σημασίας αναδυόμενη δεξιότητα για 
το αντικείμενο.  

• Οι Δεξιότητες ψηφιακής ηγετικής ικανότητας (e-leadership), δηλαδή η 
οπτικοποίηση δεδομένων/ανάλυση δεδομένων, δεξιότητες πληροφορικής 
υψηλής απόδοσης και σχεδιασμός εμπειρίας χρήστη (UX) αναγνωρίζεται ως 
σημαντική αναδυόμενη δεξιότητα διεθνώς και στο υπό μελέτη 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 αναφέρθηκε πως οι βασικές 
δεξιότητες προγραμματισμού θα αποτελέσουν σύντομα αναδυόμενη 
δεξιότητα η οποία βρίσκεται σε τεράστια έλλειψη στα στελέχη μάρκετινγκ. 
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9. Σύνοψη συμπερασμάτων έρευνας 
Το Διαδίκτυο και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών έχουν 
μετασχηματίσει την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία. Οι επιπτώσεις των 
διαδικτυακών εφαρμογών και άλλων αναπτυσσόμενων διαδραστικών πολυμεσικών 
συστημάτων είναι εκτεταμένες και αλλάζουν τη δομή του τουριστικού τομέα και 
κυρίως την αγορά εργασίας σε αυτόν, μιας και ο κλάδος είναι κατεξοχήν εντάσεως 
ανθρωπίνου κεφαλαίου. Ο πολυσχιδής χαρακτήρας του τουρισμού και άμεση 
εξάρτησή του από τοπικές και διεθνείς οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
συγκυρίες και παραμέτρους, δημιουργεί ένα σύνθετο πλέγμα αναγκών τις οποίες 
καλείται να ικανοποιήσει από την πλευρά της ψηφιακής προώθησης και μάρκετινγκ 
και το υπό μελέτη αντικείμενο.  
Από τη σύγκριση των ευρημάτων της βιβλιογραφικής επισκόπησης με αυτά των 
συνεντεύξεων, προκύπτει, ότι σε γενικές γραμμές συμπίπτουν όσον αφορά στις 
προοπτικές της ζήτησης επαγγελμάτων, ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική 
αγορά εργασίας.  
Περισσότερο προέκυψαν διαφορετικές απόψεις για το θέμα του βαθμού επάρκειας 
κάθε δεξιότητας μεταξύ των συνεντευξιαζόμενων, παρά μεταξύ συνεντεύξεων, της 
ομάδας εστίασης και βιβλιογραφίας αναφορικά με του βαθμού κρισιμότητα των 
δεξιοτήτων που προέκυψαν κατόπιν ομόφωνης γνώμης.  
Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι στην ελληνική βιβλιογραφία –λόγω πρωτίστως 
σημαντικών ακαδημαϊκών ερευνητών του αντικειμένου που διαθέτει η χώρα (βλ. 
ενότητα 5)- σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνονται οι τρέχουσες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, για το αντικείμενο μελέτης αλλά για τις προοπτικές νέων ανερχόμενων 
δεξιοτήτων λόγω της ανάπτυξης του ψηφιακού μάρκετινγκ στον τουρισμό διεθνώς.  
Οι σημαντικές διαπιστώσεις και απόψεις που αποτυπώθηκαν κατά την ανάλυση του 
περιεχομένου των συνεντεύξεων και της ομάδας εστίασης συγκρίθηκαν με τα 
ευρήματα από τη βιβλιογραφία, με στόχο να τεκμηριωθεί η ισχύς τους, αλλά και να 
εμπλουτιστούν περαιτέρω με πρόσθετα σχετικά στοιχεία. Φυσικά, από τη σύγκριση 
αυτή, προέκυψαν όχι τόσο διαφοροποιήσεις των ευρημάτων, αλλά απαραίτητες 
προσαρμογές στο επίπεδο δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας στην χώρα αναφορικά 
με το υπό μελέτη αντικείμενο.  
Τα συμπεράσματα που ακολουθούν, προέκυψαν επομένως από τη συνθετική 
θεώρηση βιβλιογραφικής αποτύπωσης και των ευρημάτων από τις 
πραγματοποιηθείσες συνεντεύξεις και την ομάδα εστίασης:  

1. Τα επόμενα χρόνια θα συνεχιστεί  και ενταθεί η τάση αύξησης του 
ποσοστού απασχόλησης στο υπό μελέτη αντικείμενο. 

2. Οι απαιτήσεις στην αγορά εργασίας της επόμενης γενιάς για το 
αντικείμενο θα είναι διαφορετικές, για νέες εξειδικευμένες 
επαγγελματικές δεξιότητες. Η ζήτηση για νέες δεξιότητες, στο αντικείμενο 
θα αλλάζει συνεχώς, κυρίως γιατί διαφοροποιείται η ζήτηση προϊόντων και 
υπηρεσιών στην τουριστική αγορά λόγω αλλαγών που προκύπτουν από τις 
τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις. Πιο συγκεκριμένα, οι κυριότερες 
αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στα επαγγέλματα 
αφορούν απαιτήσεις σε νέες ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες και κυρίως 
τεχνικές/τεχνολογικές. Αυτές οι αλλαγές εκφράζονται με ένα μεγαλύτερο 
δυναμισμό στο συγκεκριμένο υπό μελέτη αντικείμενο διότι αυτό 
επηρεάζεται άμεσα από την τεχνολογική αλλαγή .  
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3. Στις συνεντεύξεις τονίστηκε ιδιαίτερα η διαρκώς αναβαθμιζόμενη ανάγκη 
για εξειδίκευση και ειδικές τουριστικές ψηφιακές δεξιότητες μάρκετινγκ 
και όχι γενικές ψηφιακές ικανότητες, επιτείνοντας το ρόλο της στοχευμένης 
τουριστικής εκπαίδευσης. 

4. Μια πολύ βασική ομάδα δεξιοτήτων για πετυχημένη σταδιοδρομία στο 
αντικείμενο είναι η εστίαση είναι αυτή που αφορά στη γνώση διαδικασιών 
και συστημάτων σχετικών με την εμπειρία του πελάτη (user experience).  

5. Οι δεξιότητες μεγάλης κρισιμότητας που βρίσκονται σε μεγάλη έλλειψη 
στη χώρα μας αναφορικά με το υπό μελέτη αντικείμενο (στέλεχος ψηφιακής 
προώθησης μάρκετινγκ στον τουρισμό) ανήκουν όλες στις ειδικές 
επαγγελματικές δεξιότητες καταδεικνύοντας σημαντικό πρόβλημα όσον 
αφορά στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά και τις επιχειρήσεις 
(βλέπε σημείωση 4 κατωτέρω): Γνώσεις τουριστικού μάρκετινγκ και e-
tourism μάρκετινγκ, η Ικανότητα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης 
ηλεκτρονικών πλάνων και καμπανιών ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και η 
Ικανότητα συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης  στατιστικών 
στοιχείων από το διαδίκτυο όσον αφορά αποτελέσματα καμπανιών, κλπ 
(Marketing analytics and reports).   

6. Ως γενική διαπίστωση, όσον αφορά στο σύστημα τουριστικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και τη συνάφειά του με την αγορά εργασίας, βιβλιογραφία 
και συνεντεύξεις συμπίπτουν στη διαπίστωση ότι υπάρχει σημαντικό 
πρόβλημα όσον αφορά στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά και 
τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα τονίστηκαν οι περιορισμένες δυνατότητες 
παροχής σε φοιτητές / σπουδαστές ευκαιριών εξοικείωσης με την αγορά 
εργασίας, όπως με τη συμμετοχή τους σε projects ή σε προγράμματα 
πρακτικής άσκησης. Διαπιστώνεται επίσης η ανεπάρκεια υπηρεσιών 
εξατομικευμένου επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα τουριστικής  εκπαίδευσης σχεδιάζονται χωρίς να λαμ-
βάνεται υπόψη οι τρέχουσες εξελίξεις της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, 
της τεχνολογίας αλλά και τις απαιτήσεις σε δεξιότητες του ψηφιακού 
μάρκετινγκ στον τουρισμό. Αντιθέτως, όλοι αξιολόγησαν ως ικανοποιητικό 
το επίπεδο γενικών γνώσεων και θεωρητικής κατάρτισης των σπουδών στην 
Ελλάδα (αυτό καταδεικνύεται από το γεγονός πως οι γνώσεις μάρκετινγκ και 
ψηφιακές γνώσεις εκτιμήθηκαν πως βρίσκονται σε μικρή έλλειψη, ενώ οι 
γενικές γνώσεις ιστορίας και πολιτισμού σε επάρκεια).  

 
Επικουρικά στις ανωτέρω διαπιστώσεις και όσον αφορά στο σύστημα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και τη συνάφειά του με την αγορά εργασίας στο υπό εξέταση 
αντικείμενο, βιβλιογραφία και συνεντεύξεις συμπίπτουν στη διαπίστωση ότι 
υπάρχει σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά στη διασύνδεση της εκπαίδευσης στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο με την αγορά και τις επιχειρήσεις. Διαπιστώνεται η 
ανεπάρκεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξειδικευμένων για το αντικείμενο.  
Επίσης αναγνωρίστηκε πως οι μικρές και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) συχνά 
δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες ψηφιακής διαχείρισης (e-management 
skills) που θα τους επιτρέψει να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις των online αγορών και 
καναλιών διανομής, τις νέες μορφές μάρκετινγκ και της επικοινωνίας με τους 
πελάτες. Στην πραγματικότητα, οι ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού κάνουν σχετικά 
μικρότερη χρήση της τυπικής μάθησης, κι αυτό οφείλεται σε ένα συνδυασμό 
παραγόντων, όπως η έλλειψη οικονομικών πόρων, η έλλειψη χρόνου, αλλά και 
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περιορισμένου ανθρώπινου δυναμικού. Το θέμα αυτό μάλιστα είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως η μικρή οικογενειακή επιχείρηση, 
που αντιπροσωπεύουν έως και το 90% των τουριστικών επιχειρήσεων. Με ένα 
μικρό αριθμό εργατικού δυναμικού, ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής και κάθε μέλος του 
προσωπικού του (συχνά μέλη της οικογένειας) αναμένεται να έχουν ή να 
αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων. Επιπλέον, η διοίκηση μιας τουριστικής 
επιχείρησης, σε αντίθεση με άλλες οικονομικές δραστηριότητες, θεωρείται συχνά 
ως μια «επιλογή τρόπου ζωής» και όχι ως «επάγγελμα». Ως εκ τούτου, υπάρχει μια 
ισχυρή αντίσταση στην κατάρτιση μεταξύ των μικρότερων και ΜΜΕ τουριστικών 
επιχειρήσεων και μια πιο βαθιά ριζωμένα εξάρτηση στην εκπαίδευση μέσω της 
πράξης ("learning by doing"). Αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
ένα αντίβαρο για την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα των 
ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων.  
 
Συμπερασματικά, από την παρούσα μελέτη προκύπτει πως για να μπορέσει ένας 
εργαζόμενος να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης απαιτείται 
πολύ καλή αντίληψη των αρχών και στρατηγικών τουριστικού μάρκετινγκ σε 
συνδυασμό με τη γνώση της χρήσης του ψηφιακού περιβάλλοντος, άρα ένα καλό 
τεχνολογικό υπόβαθρο. Ως εκ τούτου, επιτακτική εμφανίζεται η αναγκαιότητα 
επιμόρφωσης των στελεχών αλλά και των ιδιοκτητών μικρών και πολύ μικρών 
τουριστικών επιχειρήσεων, διότι πολλοί εξ αυτών είναι αυτοδημιούργητοι και έχουν 
σημαντικά κενά απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων. Γνώσεις που σχετίζονται με 
τις ειδικές δεξιότητες ψηφιακού τουριστικού μάρκετινγκ, όπως αυτές προέκυψαν 
από την ποιοτική έρευνα και αναλύθηκαν στην παρούσα μελέτη, θα πρέπει να 
διδάσκονται στο πλαίσιο της τουριστικής εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια, αλλά και 
στην επαγγελματική κατάρτιση, κάτι που δε συμβαίνει σήμερα σε ικανοποιητικό 
επίπεδο. 
 

Για το σκοπό αυτό προτείνονται:   

• η δηµιουργία κατάλληλου και εξειδικευµένου εκπαιδευτικού υλικού   στο 
υπό μελέτη αντικείμενο και ο εκσυγχρονισµός των προγραµµάτων σπουδών 
τόσο στην µετα-λυκειακή (π.χ.  σχολές ΟΤΕΚ)  όσο και στην ανώτατη 
εκπαίδευση  (π.χ.  ΑΤΕΙ και πανεπιστήµια) µε την συµπλήρωση  µαθηµάτων 
σχετικών  µε το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ στον τουρισµό.  Ταυτόχρονα,  θα 
πρέπει να επιδιωχθεί η ίδρυση και ενίσχυση ανώτατων προπτυχιακών 
πανεπιστηµιακών σπουδών στον τουρισµό.  Η έλλειψη και η αναγκαιότητα 
του προηγούµενου έχει επιβεβαιωθεί από διάφορες µελέτες και όχι µόνο 
από την παρούσα. 

• η χρηµατοδότηση και διοργάνωση εκπαιδευτικών ταχύρρυθμων σεµιναρίων 
σχετικά µε e-tourism μάρκετινγκ όχι µόνο σε αστικά κέντρα αλλά ίσως και 
κυρίως στην περιφέρεια 

• η υποστήριξη από την πολιτεία για την διοχέτευση και απορρόφηση των 
αποφοίτων των ανωτέρω εξειδικευμένων στελεχών που έχουν εκπαιδευτεί/ 
επιμορφωθεί από Ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις,  π.χ.  επιδότηση 
πρώτου χρόνου πρόσληψης αποφοίτου από επιχείρηση.   
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• Η οικονοµική υποστήριξη και κατάρτιση  µικροµεσαίων και ατοµικών 
τουριστικών επιχειρήσεων σχετικά  την υιοθέτηση και χρησιµοποίηση του 
ψηφιακού μάρκετινγκ, και άρα την αναγκαιότητα εκπαίδευσης των ιδίων των 
επιχειρηματιών ή απορρόφησης  καταρτισμένων εξειδικευμένων στελεχών 
στο αντικείμενο.  

• την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών πλατφόρµων για την ενθάρρυνση και 
υποστήριξη της συνεργασίας επαγγελματικών/ επιχειρηματικών τουριστικών 
φορέων με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα έτσι ώστε να 
παρέχουν από κοινού στοχευμένες εκπαιδευτικές λύσεις στο υπό μελέτη 
αντικείμενο.  Η ενίσχυση της δικτύωσης των τουριστικών φορέων θα µπορεί 
να συµβάλει στα ακόλουθα: στη  µεταφορά τεχνογνωσίας,  καλών πρακτικών 
και εµπειρίας μεταξύ των φορέων, την απόκτηση οικονοµιών κλίµακας και 
φάσµατος και αύξηση της παρεχόμενης ποιότητας κατάρτισης, στην 
απόκτηση ευελιξίας και  µεγαλύτερη ικανότητα άµεσης ανταπόκρισης στις 
μεταβαλλόμενες τεχνολογικές συνθήκες και απαιτήσεις της θέσης. 
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