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«Εκπαίδευζη & Καηάρηιζη για ηην 4η βιομηχανική επανάζηαζη»

Σοποθέηηζη

Κπξίεο θαη Κύξηνη,

Θέισ λα ζαο επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ πξόζθιεζή ζαο.

Δίλαη ε δεύηεξε θνξά πνπ έξρνκαη εδώ ζην Αλαπηπμηαθό πλέδξην πνπ
δηνξγαλώλεη κε μερσξηζηή επηηπρία ε εθεκεξίδα «Πεινπόλλεζνο».

Δίκαη ηδηαίηεξα επηπρήο γηαηί κνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα αλαθεξζώ ζε έλα δήηεκα
πνπ έρεη επζεία πξνβνιή ζην άκεζν κέιινλ θαη ζπληζηά ηελ πην κεγάιε
πξόθιεζε γηα ηε ρώξα.
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Η δηαζύλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ νηθνλνκία ηνπ κέιινληνο θαη ηελ ηέηαξηε
(4ε) βηνκεραληθή επαλάζηαζε - πνπ βξίζθεηαη πξν ησλ ππιώλ - είλαη δήηεκα
επηβίσζεο γηα ηε ρώξα καο.

πλεζίδνπκε λα ιέκε όηη όπνηνο κέλεη αθίλεηνο ηνλ πξνζπεξλά ε επνρή ηνπ.

Η δηαπίζησζε απηή έρεη αληηζηνίρηζε ζην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα, ην νπνίν
έρεη παξακείλεη ζηάζηκν θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο θαληάδεη παξσρεκέλν θαη ζε
πιήξε αλαληηζηνηρία κε ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο, όρη κόλν ηνπ κέιινληνο,
αιιά θαη ηνπ παξόληνο.

Με πξαθηηθέο ηνπ ρζεο, δελ κπνξνύκε λα έρνπκε πςεινύο ζηόρνπο ζην παξόλ,
αιιά θαη λα δηεθδηθήζνπκε ην κέιινλ.

Όινη

γλσξίδνπλ

-

ηδηαίηεξα,

όζνη

δξαζηεξηνπνηνύληαη

ζηελ

πξαγκαηηθή

νηθνλνκία ζε δπλακηθά αλαπηπζζόκελνπο θιάδνπο, αιιά θαη όζνη εηζέξρνληαη
ζηελ αγνξά εξγαζίαο - όηη ην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα δελ παξάγεη ζηειέρε
θαη εηδηθόηεηεο πνπ έρεη αλάγθε ε αγνξά.

Αλαθέξνκαη ζε όιεο ηηο βαζκίδεο θαη όρη κόλν ζηα Παλεπηζηήκηα.

ήκεξα,

πνιιέο

επηρεηξήζεηο

πξνζιακβάλνπλ

κελ

πηπρηνύρνπο,

αιιά,

νπζηαζηηθά, ηνπο κεηεθπαηδεύνπλ ζε άιιεο, ζύγρξνλεο εηδηθόηεηεο, πνπ κπνξεί
λα κελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ην

γλσζηηθό

αληηθείκελν

ηνπ πηπρίνπ,

πξνθεηκέλνπ λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο.

Οη

αλαπηπμηαθέο

πξννπηηθέο

πνπ

ππάξρνπλ

ζε

θιάδνπο

ηεο

ειιεληθήο

νηθνλνκίαο, δελ κπνξνύλ λα ππνζηεξηρζνύλ από ην ζεκεξηλό πιαίζην θαη ηηο
εηδηθόηεηεο πνπ παξέρεη ε εθπαίδεπζε.
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Η 4ε Βηνκεραληθή επαλάζηαζε δελ απνηειεί έλα ζεσξεηηθό ζρήκα, είλαη θάηη πνπ
λνκνηειεηαθά έξρεηαη.

Θα θέξεη ηηο ίδηεο ή θαη ηηο κεγαιύηεξεο αλαηξνπέο πνπ έθεξαλ νη ηξεηο
πξνεγνύκελεο βηνκεραληθέο επαλαζηάζεηο.

Αιιαγέο ζηελ παξαγσγή, αιιά θαη ζηελ απαζρόιεζε.

Τπνινγίδεηαη όηη ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ζην δεκνηηθό ζρνιείν ζα
απαζρνιεζνύλ ζε έλα πνιύ κεγάιν πνζνζηό πνπ ππεξβαίλεη ην 50%, ζε
εηδηθόηεηεο νη νπνίεο δελ ππάξρνπλ ζήκεξα.

Δίλαη εηδηθόηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγεί ε ίδηα ε εμέιημε θαη νη
αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο.

Ο ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο, ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, ησλ λέσλ ηνπξηζηηθώλ
πξντόλησλ, ησλ logistics, αιιά θαη ν αγξνδηαηξνθηθόο ηνκέαο, είλαη θιάδνη από
ηνπο νπνίνπο έρεη ήδε αλαδπζεί ε αλάγθε λέσλ εηδηθνηήησλ, πνπ γηα λα
πξνθύςνπλ ρξεηάδεηαη νιηθή αλακόξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.

Από ηελ ηθαλόηεηά καο, σο ρώξα, λα αληαπνθξηζνύκε ζε απηή ηελ απαίηεζε πνπ
έξρεηαη από ην κέιινλ, ζα εμαξηεζεί ε επηβίσζε, αιιά θαη ε πξννπηηθή καο.

Ο Πξσζππνπξγόο κνπ έθαλε ηελ ηηκή λα κνπ αλαζέζεη ηα θαζήθνληα ηνπ
Τθππνπξγνύ Σνπξηζκνύ κε αξκνδηόηεηα ηελ Σνπξηζηηθή Δθπαίδεπζε.

Πξηλ ζαο παξνπζηάζσ ην αλαιπηηθό ζρέδην καο, ζα ήζεια λα απνηππώζσ ηελ
πξαγκαηηθή

εηθόλα

πνπ

ππάξρεη,

ζήκεξα,

ζηνλ

ρώξν

ηεο

ηνπξηζηηθήο
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εθπαίδεπζεο, ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ
ηνπξηζκνύ, αληηθείκελα γηα ηα νπνία έρσ εληαία ζεώξεζε.

Σν πξώην ζπκπέξαζκα γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε είλαη όηη ε Πνιηηεία,
δηαρξνληθά θαη κε επζύλεο όισλ ησλ θνκκάησλ, δελ ελέηαμε ηελ ηνπξηζηηθή
εθπαίδεπζε ζε έλα νινθιεξσκέλν ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό γηα ηελ ηνπξηζηηθή
αλάπηπμε.

Αληίζεηα, ππήξμε έιιεηκκα ζρεδηαζκνύ, ινγηθή κηθξνδηεπζεηήζεσλ, πξαθηηθέο
δεκηνπξγίαο ζρνιώλ κε γεληθό ή μεπεξαζκέλν γλσζηηθό αληηθείκελν όηαλ ην
κεγάιν δεηνύκελν είλαη ε πςειή εμεηδίθεπζε, ζε ό, ηη αθνξά ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε.

Απηή ηε ζηηγκή, έρνπκε δηάζπαξηεο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ηνπξηζκνύ ζε
Πεηξαηά θαη Υίν, ρσξίο εκθαλή ζηόρεπζε θαη ζύγρξνλα γλσζηηθά αληηθείκελα
πνπ ζα ζπλδένληαη κε εηδηθόηεηεο πνπ δεκηνπξγνύλ νη αλάγθεο ηεο ίδηαο ηεο
αγνξάο.

Ο δνγκαηηζκόο, νη ηδενιεςίεο θαη ε αηνικία έρνπλ θαηαζηήζεη ηελ Διιάδα, ηε
κόλε ρώξα πνπ απαγνξεύεη ηε δεκηνπξγία κε θξαηηθώλ παλεπηζηεκίσλ θαη
αληηκεησπίδεη κε ζθεπηηθηζκό θαηλνηνκίεο, όπσο ε ιεηηνπξγία μελόγισζζσλ
ηκεκάησλ.

Τπάξρνπλ, επίζεο, επηθαιύςεηο θαη έιιεηκκα εληαίνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ
ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε.

Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ Ιλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πνπ θάπνηα
από απηά βξίζθνληαη ππό ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ελώ θάπνηα
άιια είλαη ππό ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ.
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Σελ ίδηα ζηηγκή, ππάξρεη θαη ν ΟΑΔΓ κε ηηο δηθέο ηνπ δνκέο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο ζηνλ ηνπξηζκό θαη ηηο ζρνιέο καζεηείαο.

Απηό ζεκαίλεη όηη ηξεηο δηαθνξεηηθνί θνξείο (Τπνπξγείν Παηδείαο, Σνπξηζκνύ θαη
ΟΑΔΓ) δηακνξθώλνπλ ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θαη ηηο εηδηθόηεηεο.
Δπηπξόζζεηα, νη Αλώηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθώλ Δπαγγεικάησλ, νη ΑΣΔ, αλ θαη
αλήθνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ε εηζαγσγή ζε απηέο γίλεηαη κέζσ
παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, εληάζζνληαη ζηελ αλώηεξε εθπαίδεπζε θαη όρη ζηελ
αλώηαηε όπσο ηα ΑΣΔΙ θαη ΑΔΙ ηεο ρώξαο.
Σν παξαπάλσ, ζεκαίλεη όηη ηα πηπρία πνπ δίλνπλ νη ΑΣΔ δελ είλαη αθαδεκατθά
ηζόηηκα κε απηά ησλ ΑΣΔΙ.

Δμάιινπ, ελώ ηα πηπρία ησλ ΑΣΔΙ θαη ΑΔΙ εληάζζνληαη ζην επίπεδν 6, ηα πηπρία
ησλ ΑΣΔ εληάζζνληαη ζην επίπεδν 5 ηνπ Δζληθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ, ην
νπνίν δελ ηνπο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζε
κεηαπηπρηαθό επίπεδν, ελώ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο δελ έρνπλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο νύηε ζε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ΑΔΙ.

Παξάιιεια, ππάξρεη κηα δηαξθήο ππνβάζκηζε ησλ ΑΣΔ, αθνύ ηα πξνγξάκκαηα
ζπνπδώλ είλαη απαξραησκέλα, ρσξίο ζύγρξνλεο εηδηθόηεηεο, ρσξίο λα ππάξρεη
νπζηαζηηθή δηαζύλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ελώ νη
ζπνπδαζηέο ησλ ζρνιώλ δελ έρνπλ βηβιία.

Γελ είλαη ζηηο πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζήο καο, αιιά θαη ζηηο δηθέο κνπ
πξνζέζεηο, ε δηαηώληζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο πνπ, νπζηαζηηθά, ππνλνκεύεη ηελ
αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηεο νηθνλνκίαο καο θαη θαζηζηά
απξνεηνίκαζηε ηελ Διιάδα κπξνζηά ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο, πνπ
θαζνξίδνληαη από ηελ ηέηαξηε (4ε) βηνκεραληθή επαλάζηαζε.

Κπξίεο θαη Κύξηνη,
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Δληνιή ηνπ Πξσζππνπξγνύ, αιιά θαη πξόζηαγκα ησλ θαηξώλ, είλαη ε νιηθή
αλαηξνπή ηνπ ζεκεξηλνύ κνληέινπ ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ ζα πξέπεη λα
είλαη ζπκβαηό κε ηηο πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο.
Ήδε είκαζηε ζην ζηάδην επεμεξγαζίαο κηαο νινθιεξσκέλεο λνκνζεηηθήο
παξέκβαζεο, ελόο λόκνπ-πιαηζίνπ γηα ηελ ηνπξηζηηθή εθπαίδεπζε.

Η λνκνζεηηθή απηή παξέκβαζε έρεη ζηόρν λα αληηζηνηρήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία ζηνλ ηνπξηζκό κε ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ κέιινληνο, αιιά
θαη κε ην λέν αλαπηπμηαθό πξόηππν γηα ηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό.

ρεδηάδνπκε κε ηα κάηηα ζηξακκέλα ζην αύξην θαη όρη ζην ρζεο.

Σν Παλεπηζηήκην, ην νπνίν ζα είλαη απνθιεηζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλν, ζε ζπνπδέο
γηα ηνλ ηνπξηζκό είλαη ε πξώηε θίλεζε πνπ ζεκαηνδνηεί απηή ηελ νιηθή
αλαηξνπή θαη ην πέξαζκα ζε κηα λέα επνρή γηα ηελ ηνπξηζηηθή εθπαίδεπζε.

Μηιάκε γηα έλα λέν Παλεπηζηήκην πνπ ζα δηαζέηεη μελόγισζζα ηκήκαηα,
ζύγρξνλα πεδία ζπνπδώλ θαη εηδηθόηεηεο, αιιά, θπξίσο, έλα Παλεπηζηήκην πνπ
ζα είλαη δηαζπλδεδεκέλν κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.

Δληάζζεηαη ζην

γεληθόηεξν

ζρεδηαζκό

πνπ

έρνπκε γηα

ηελ

ηξηηνβάζκηα

εθπαίδεπζε πνπ ζα έρεη ιεηηνπξγηθή θαη νηθνλνκηθή απηνλνκία, δνκέο έξεπλαο
θαη θαηλνηνκίαο θαη ζα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία.

Δίλαη αδήξηηε ε αλάγθε λα δεκηνπξγεζνύλ λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη
ζύγρξνλεο εηδηθόηεηεο πνπ ζα έρνπλ αληηζηνίρηζε όρη κόλν ζην κέιινλ, αιιά θαη
ζην αλαπηπμηαθό πξόηππν ηεο ρώξαο ζηνλ ηνπξηζκό γηα ηα επόκελα ρξόληα.

Γηα παξάδεηγκα, ζέινπκε λα αλαπηύμνπκε ηνλ ηνπξηζκό πγείαο ζηε ρώξα καο ηα
επόκελα ρξόληα.
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Πσο κπνξεί λα γίλεη απηό όηαλ δελ ππάξρεη κηα ζρνιή δηνίθεζεο κνλάδσλ
ηνπξηζκνύ πγείαο;
Όηαλ δελ ππάξρνπλ εηδηθόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζθνξά ππεξεζηώλ
ζηνλ ηνπξηζκό πγείαο;
Η Φεθηαθή Οηθνλνκία δελ είλαη κηα κεηαθπζηθή έλλνηα, πθίζηαηαη ήδε,
εμειίζζεηαη θαη θπξηαξρεί.
Αθνξά, άκεζα, θαη ζην ηνπξηζηηθό καο πξντόλ.
ήκεξα, ππάξρνπλ άγλσζηεο εηδηθόηεηεο γηα ηα παλεπηζηήκηα καο, ηηο ΑΣΔ
αιιά θαη ηα ΙΔΚ γηα ηνλ ηνπξηζκό, πνπ, όκσο, είλαη ήδε πεξηδήηεηεο θαη ζα
θπξηαξρήζνπλ ζην κέιινλ.

Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη ν Revenue manager, κηα εηδηθόηεηα πνπ κπνξεί
ζεσξεηηθά λα ζπλδέεηαη κε ην ηκήκα θξαηήζεσλ αιιά εμειίζζεηαη ζηελ
εθαξκνγή

ηηκνινγηαθώλ

ζηξαηεγηθώλ

θαη

δηαδηθαζηώλ,

πξνθεηκέλνπ

λα

βειηησζνύλ θαη λα βειηηζηνπνηεζνύλ ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο.

Τπάξρεη ν Digital Marketeer, κηα εηδηθόηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο πξαθηηθέο ηνπ
ζύγρξνλνπ ςεθηαθνύ κάξθεηηλγθ.

ηε ρώξα καο, επίζεο, ζέινπκε ηα επόκελα ρξόληα λα δηακνξθώζνπκε ηηο
πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ ζπλεδξηαθνύ ηνπξηζκνύ.

Απηό ζεκαίλεη όηη νη δνκέο καο ζηελ ηνπξηζηηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα
παξάγνπλ ζηειέρε κε εηδηθόηεηα congress & events management.

εκαίλεη, επίζεο, όηη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξνπαδηέξαο ππάξρνπλ εηδηθόηεηεο
όπσο ε δηαρείξηζε απνζθεπώλ ζε ιηκάληα πνπ απνηεινύλ home port, αιιά θαη
άιιεο εηδηθόηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
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Οπζηαζηηθά, κηιάκε γηα πεξηδήηεηεο θαη πνιύ θαιά ακεηβόκελεο εηδηθόηεηεο πνπ
ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε.
Μίιεζα πξηλ γηα ηε δηαζύλδεζε αλάκεζα ζηηο δνκέο ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη
ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ ζήκεξα απνηειεί είδνο ελ αλεπαξθεία.
Πνηα είλαη ε δηθή καο αληίιεςε γηα απηό.
Δθθηλεί από ην δηάινγν πνπ είλαη ήδε ζε εμέιημε κε ηνπο θνξείο ηνπ ηνπξηζκνύ
θαη ηηο επηρεηξήζεηο γηα ην λόκν-πιαίζην πνπ ζέινπκε λα θέξνπκε γηα ηελ
ηνπξηζηηθή εθπαίδεπζε.

Όηαλ ελλννύκε δηαζύλδεζε, ζεκαίλεη όηη αλαθεξόκαζηε ζηελ αληηζηνίρηζε ηεο
ιεηηνπξγίαο κηαο εθπαηδεπηηθήο δνκήο κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο.
Έλαο επηρεηξεκαηίαο ή έλαο μελνδόρνο πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δεκηνπξγία
κηαο επέλδπζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ ηνπξηζκνύ πγείαο κε ηε ιεηηνπξγία
θέληξνπ απνθαηάζηαζεο, είλαη δεδνκέλν όηη ζα απαηηήζεη

εμεηδηθεπκέλν

πξνζσπηθό ην νπνίν ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη.

Σν λέν κνληέιν ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθέξεη απηέο ηηο εηδηθόηεηεο.

Θεσξώ,

επίζεο,

όηη

ην

Παλεπηζηήκην

Σνπξηζηηθώλ

πνπδώλ

πξέπεη

λα

ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αγνξά θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνπξηζκό.

Η ζπλεξγαζία απηή, κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε ηνκείο, όπσο ε έξεπλα θαη ε
θαηλνηνκία

πνπ

είλαη δύν

ηνκείο

πνπ ηνπο

έρνπλ

απόιπηε

αλάγθε

νη

επηρεηξήζεηο.

Δίλαη δεδνκέλν, επίζεο, όηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη μελόγισζζα ηκήκαηα.
ηόρνο καο είλαη λα πξνζειθύζνπκε αιινδαπνύο θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο γηα
λα θαηαζηεί ε Διιάδα θέληξν ηεο ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηνιηθή
Μεζόγεην.
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Πηζηεύσ, επίζεο, όηη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ρξεηάδεηαη
αλαβάζκηζε.
ήκεξα, έρνπκε δύν ΑΣΔ, κία ζηε Ρόδν θαη κία ζηνλ Άγην Νηθόιαν ζηελ Κξήηε
πνπ νπζηαζηηθά παξαθκάδνπλ, δελ έρνπλ γίλεη ζεζκηθέο αιιά θαη νπζηαζηηθέο
θηλήζεηο αλαβάζκηζεο.
Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ δελ έρνπλ αιιάμεη.
Οη

ΑΣΔ,

κέρξη

ζήκεξα,

ήηαλ

πξνζαλαηνιηζκέλεο

ζηελ

επαγγεικαηηθή

μελνδνρεηαθή εθπαίδεπζε θαη απηό ην ρξεηάδεηαη ε αγνξά.

ηα μελνδνρεία, όκσο, αλαπηύζζνληαη θαη παξέρνληαη λέεο ππεξεζίεο πνπ
απαηηνύλ λέα ζηειέρε κε ηελ αλάινγε θαηάξηηζε.

Να, ινηπόλ, έλα πεδίν εκπινπηηζκνύ κε λέεο εηδηθόηεηεο ησλ ΑΣΔ.

Έλα δεύηεξν πεδίν είλαη ε δεκηνπξγία εηδηθνηήησλ ζηηο ΑΣΔ, πνπ ζπλδένληαη κε
ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ.

Από εθεί θαη πέξα, ππάξρνπλ θαη νπζηαζηηθά ζεζκηθά δεηήκαηα, πνπ ζα
αληηκεησπίζνπκε, όπσο:
- ε δπλαηόηεηα ησλ ζπνπδαζηώλ ησλ ΑΣΔ λα ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ,
- ηα μελόγισζζα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη
- ε αμηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ππνδνκώλ ησλ ΑΣΔ πξνθεηκέλνπ
λα κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ απηνηέιεηα, λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη λα έρνπλ ηα
δηθά ηνπο έζνδα.
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Γελ κέλνπκε, όκσο, κόλν εδώ, έρνπκε θαη ζρεδηαζκό πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηα
βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, αιιά θαη ηε δπλαηόηεηα ελδνεπηρεηξεζηαθήο
θαηάξηηζεο ζηνλ ηνπξηζκό.

ην εξώηεκα γηαηί απηό είλαη απαξαίηεην, ζα επηζεκάλσ κόλν όηη κηα πξόζθαηε
κειέηε ηνπ ΙΝΔΣΔ θαηαδεηθλύεη όηη νη εξγαδόκελνη ζηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ,
ζηνλ επηζηηηζκό θαη ζην κάξθεηηλγθ - πνπ απνηεινύλ πεδία αηρκήο θαη άκεζεο
δήηεζεο γηα ηνλ ηνπξηζκό καο - έρνπλ ηε κεγαιύηεξε αλάγθε γηα επηπιένλ
θαηάξηηζε, κε πνζνζηά 55%, 53% θαη 41% αληίζηνηρα.

Από απηά θαη κόλν ηα ζηνηρεία πξνθύπηεη ε αλάγθε δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη
ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο.

πλεπώο, παξάιιεια κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζηνλ
Σνπξηζκό θαη ζε επίπεδν ΙΔΚ, ζα πξέπεη λα κπνξνύλ νη επηρεηξήζεηο λα
ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε
απηέο, ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα.

Κπξίεο θαη Κύξηνη,

Όπσο αλέθεξα θαη ζηελ αξρή ηεο νκηιίαο κνπ, ε κεηάβαζε ζηελ ηέηαξηε (4ε)
βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη νη αιιαγέο πνπ ζα επηθέξεη ζηελ παξαγσγή θαη
ζηελ απαζρόιεζε, επηβάιινπλ αλαηξνπή ηνπ ζεκεξηλνύ κνληέινπ εθπαίδεπζεο.
αο παξέζεζα ηνπο άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ην ζρέδην καο γηα ηελ
ηνπξηζηηθή εθπαίδεπζε ηνπ 21νπ αηώλα.
Γελ είκαζηε εδώ γηα λα θάλνπκε κηα ζηεγλή θαη ηππνπνηεκέλε δηαρείξηζε, όπσο
γηλόηαλ ζην παξειζόλ.
Δίκαζηε εδώ γηα λα θέξνπκε ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ έρνπλ αλάγθε ε ρώξα θαη
ν ηνπξηζκόο καο.
Δπραξηζηώ.
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