
 

 

Απασχόληση:το νέο ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων 
θα διευκολύνει τις προσλήψεις στο κλάδο της 

φιλοξενίας 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το ευρωπαϊκό διαβατήριο 
δεξιοτήτων για τον κλάδο της φιλοξενίας, το οποίο αναπτύχθηκε 
για να διευκολύνει τις επαφές µεταξύ των ατόµων που 
αναζητούν εργασία και των εργοδοτών στους κλάδους της 
φιλοξενίας και του τουρισµού στην Ευρώπη.  

 

Με το διαβατήριο δεξιοτήτων οι εργαζόµενοι και οι εργοδότες µπορούν 
να ξεπεράσουν τα γλωσσικά εµπόδια και να συγκρίνουν τις δεξιότητες 
των εργαζοµένων στον κλάδο της φιλοξενίας, πράγµα που θα 
διευκολύνει τις προσλήψεις στον κλάδο. Το διαβατήριο δεξιοτήτων, το 
οποίο βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελµατική 
κινητικότητα EURES(https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=
en), είναι διαθέσιµο σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ. Το διαβατήριο 
θα εισαχθεί στο µέλλον και σε άλλους κλάδους. 
Ο κ. László Andor, ευρωπαίος επίτροπος αρµόδιος για θέµατα 
απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης, δήλωσε: «Το 
ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων για τον κλάδο της φιλοξενίας αποτελεί 
σηµαντικό πρακτικό εργαλείο για την προαγωγή της κινητικότητας των 
ευρωπαίων εργαζοµένων, ιδίως των νέων, σε έναν κλάδο που έχει 
υψηλό δυναµικό ανάπτυξης.  
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Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί επίσης καλό παράδειγµα για το 
αποτέλεσµα του κοινωνικού διαλόγου µεταξύ των οργανώσεων των 
εργαζοµένων και των εργοδοτών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αναµένουµε 
η συνεργασία αυτή να επεκταθεί και σε άλλους τοµείς της αγοράς 
εργασίας.» 
Το διαβατήριο δεξιοτήτων είναι µια πρωτοβουλία της Επιτροπής σε 
συνεργασία µε τις οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών στον κλάδο 
της φιλοξενίας: την HOTREC, την κεντρική ένωση ξενοδοχείων, 
εστιατορίων, καφετεριών και παρόµοιων καταστηµάτων στην Ευρώπη· 
και την EFFAT, την ευρωπαϊκή οµοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων 
στους τοµείς της διατροφής, της γεωργίας, του τουρισµού και των 
συναφών κλάδων. 
Στο διαβατήριο δεξιοτήτων οι εργαζόµενοι µπορούν να καταγράφουν 
όλες τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους, καθώς και την επαγγελµατική 
τους πείρα, σε εύκολα προσβάσιµη µορφή. Το διαβατήριο συµπληρώνει 
το παραδοσιακό βιογραφικό σηµείωµα και δίνει τη δυνατότητα στους 
εργοδότες να ξεπεράσουν τα γλωσσικά εµπόδια και να βρουν τους 
ειδικευµένους εργαζόµενους που χρειάζονται για να καλύψουν τις κενές 
θέσεις εργασίας. Εποµένως, το διαβατήριο θα διευκολύνει την καλύτερη 
αντιστοιχία µεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας 
στον κλάδο της φιλοξενίας. 
Το ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων για τον κλάδο της φιλοξενίας είναι 
το πρώτο σε µια σειρά διαβατηρίων που σχεδιάζονται για τοµείς της 
ευρωπαϊκής οικονοµίας µε υψηλά ποσοστά κινητικότητας. Η Επιτροπή 
δεσµεύεται να στηρίξει την κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας 
µε σκοπό τη βελτίωση της απασχόλησης, και θα συνεχίσει να 
συνεργάζεται µε τους εταίρους της ώστε το εργαλείο αυτό να αναπτυχθεί 
και να βοηθήσει και άλλους κλάδους µε υψηλή κινητικότητα στην 
Ευρώπη. 
Ιστορικό 
Τον Απρίλιο του 2014, περισσότεροι από 5 εκατοµµύρια νέοι κάτω των 
25 ετών ήταν άνεργοι στην ΕΕ, και το συνολικό ποσοστό ανεργίας των 
νέων ήταν 22,5 %. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόµη πιο σηµαντική την 
υποστήριξη κλάδων που παρέχουν σταθερά στους νέους ευκαιρίες, όπως 
οι κλάδοι της φιλοξενίας και του τουρισµού. 
Από µια πανευρωπαϊκή µελέτη που δηµοσιεύθηκε στο τέλος του 
2013 (http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/The_Hospitality_Sect
or_in_Europe/$FILE/EY_The_Hospitality_Sector_in_Europe.pdf) 
προέκυψε ότι ο κλάδος της φιλοξενίας διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο 
στην καταπολέµηση της ανεργίας των νέων και έχει ουσιαστική σηµασία 
για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, καθώς και για την 
υγεία των άλλων κλάδων. Οι διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώνονται από τις 
στατιστικές της αγοράς εργασίας, οι οποίες δείχνουν ότι η απασχόληση 
στον κλάδο της φιλοξενίας αυξήθηκε κατά 2,9 % ετησίως κατά την 
περίοδο 2000-2010, και δηµιουργήθηκαν 2,5 εκατοµµύρια θέσεις 
εργασίας. Αυτά τα αριθµητικά στοιχεία αντιστοιχούν σε µέση αύξηση 
0,7 %. 
Για να προωθήσει τη δροµολόγηση του διαβατηρίου δεξιοτήτων, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η HOTREC, η EFFAT και η EURES διοργανώνουν, 
στις 23-27 Ιουνίου 2014, θεµατική εβδοµάδα για το ευρωπαϊκό 
διαβατήριο δεξιοτήτων.  
 
 
 



Αυτή η εκστρατεία προώθησης θα πραγµατοποιηθεί σε όλους τους 
λογαριασµούς στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης των εταίρων και θα 
συµµετάσχουν άτοµα που αναζητούν εργασία και εργοδότες στους 
κλάδους της φιλοξενίας και του τουρισµού σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
προκειµένου να εξοικειωθούν µε τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του 
µέσου. 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
 
Ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων – βίντεο: 
http://www.youtube.com/watch?v=1m5PdBQZ3Yc&feature=youtu.be   
 
Ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων - Οδηγός για εργοδότες: 
http://www.youtube.com/watch?v=ephBbGm_VLg&feature=youtu.be 
 
Ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων - Οδηγός για άτοµα που αναζητούν εργασία 
EURES: http://www.youtube.com/watch?v=k1b_uxu6eb8&feature=youtu.be 
 
∆ικτυακός τόπος του κ. László Andor: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/pdf/andor_en.pdf  
 
Ακολουθήστε τον κ. László Andor στο Twitter: 
https://twitter.com/LaszloAndorEU  
 
Γίνετε συνδροµητής στο δωρεάν ενηµερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371  
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