
Πόζοι Ταξιδιωηικοί Σςνοδοί, Ειζππάκηοπερ και Ξεναγοί θα Απαζσοληθούν ζηην 

Ελληνική Οικονομία ηο 2020; 

 

 

Οη ηαμηδησηηθνί ζπλνδνί, εηζπξάθηνξεο θαη μελαγνί απνηεινύλ έλα από ηα 

ζεκαληηθόηεξα επαγγέικαηα, θαζώο σζνύλ ζεκαληηθά έλαλ από ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο θιάδνπο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, απηόλ ηνπ ηνπξηζκνύ.  

 

Ο ηαμηδησηηθόο ζπλνδόο αζρνιείηαη κε ηε μελάγεζε ησλ επηζθεπηώλ ζε αμηνζέαηα, 

ρώξνπο αλαςπρήο θαη εζληθνύο δξπκνύο. Ξέλνη θαη ληόπηνη επηζθέπηεο ελδηαθέξνληαη 

λα ζαπκάζνπλ από θνληά ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηε θπζηθή νκνξθηά ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο. Είλαη πνιύ ζεκαληηθό, ινηπόλ, λα κπνξνύλ λα 

γλσξίζνπλ θαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα αμηνζέαηα, ηνπο ρώξνπο αλαςπρήο ή ηνπο 

εζληθνύο δξπκνύο ησλ πεξηνρώλ πνπ επηζθέπηνληαη. Εηδηθόηεξα, ν μελαγόο ζπλαληά 

ηελ νκάδα ησλ ηνπξηζηώλ ζηελ αξρή ηεο πεξηνδείαο, θαισζνξίδεη ηνπο επηζθέπηεο 

θαη ηνπο εμεγεί ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο μελάγεζεο. Επίζεο, 

ζπλνδεύεη θαη ελεκεξώλεη ηνπο ηνπξίζηεο ζρεηηθά κε ηα αμηνζέαηα ή ηηο αξραηόηεηεο 

κηαο πεξηνρήο πνπ επηζθέπηνληαη. Παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία ησλ ρώξσλ 

επίζθεςεο, πεξηγξάθεη ηα αμηνζέαηα επηζεκαίλνληαο ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπο ζην 

παξειζόλ θαη ζην παξόλ θαη ιύλεη ηηο απνξίεο ησλ επηζθεπηώλ. Σε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο αλαιακβάλεη ξόιν εκςπρσηή γηα ηελ ςπραγσγία νκάδσλ ηνπξηζηώλ πνπ 

παξαθνινπζνύλ πνιηηηζηηθά δξώκελα. Έξρεηαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε 

ζπλαλζξώπνπο ηνπ από δηαθνξεηηθέο ρώξεο θαη πνιηηηζκνύο. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηδηαίηεξα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηθαλόηεηεο/ δεμηόηεηεο, ηηο ζπνπδέο πνπ απαηηνύληαη, ηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηώκαηα, ηνπο ηνκείο απαζρόιεζεο, ηηο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηνλ 

εμνπιηζκό θαη κέζα πνπ απαηηνύληαη, ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ, ηηο 

πξνϋπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο, θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηνρύξσζε, γηα ηηο 

ηξεηο εμεηδηθεύζεηο ηνπ επαγγέικαηνο δείηε ηνπο παξαθάησ ππεξζπλδέζκνπο: 

- Ταμηδησηηθόο Σπλνδόο  

- Ξελαγόο 

 

http://edujob.gr/node/325
http://edujob.gr/node/294


Από ηνπο 6.893 ηαμηδησηηθνύο ζπλνδνύο, εηζπξάθηνξεο θαη μελαγνύο πνπ 

απαζρνινύληαλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ην 2011 (ζηνηρεία απνγξαθήο πιεζπζκνύ 

2011 – ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ην 35% ήηαλ απόθνηηνη ιπθείνπ (2.375 άηνκα), ην 16% ήηαλ 

πηπρηνύρνη Παλεπηζηεκίνπ – Πνιπηερλείνπ θαη ηζόηηκσλ ζρνιώλ (1.121 άηνκα), ην 

15% ήηαλ πηπρηνύρνη κεηα-δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (1.059 άηνκα), θαη ην 8% 

πηπρηνύρνη ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ θαη ηζόηηκσλ ζρνιώλ (555 άηνκα), ην 7% απόθνηηνη 

ηξηηάμηνπ γπκλαζίνπ (454 άηνκα), θαη ην 6% απόθνηηνη δεκνηηθνύ (άηνκα) 

(Δηάγξακκα 1).  

 

Διάγπαμμα 1. Επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ηαμηδησηηθώλ ζπλνδώλ, εηζπξαθηόξσλ θαη 

μελαγώλ (2011)  

 

Πηγή: Σηνηρεία απνγξαθήο πιεζπζκνύ 2011 – ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

Επίζεο, κε βάζε ηα ίδηα ζηνηρεία γηα ην 2011, ην 50% ησλ ηαμηδησηηθώλ ζπλνδώλ, 

εηζπξαθηόξσλ θαη μελαγώλ απαζρνινύληαλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο (3.455 

άηνκα), ελώ αθνινπζνύλ νη πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (764 άηνκα) θαη 

ηεο Κξήηεο (749 άηνκα) νη νπνίεο ζπγθέληξσλαλ από 11% ηεο ζπλνιηθήο 

απαζρόιεζεο, θαη ε πεξηθέξεηα ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ κε 6% (411 άηνκα), ελώ ην 

ππόινηπν πεξίπνπ 22% απαζρνινύηαλ ζηηο ππόινηπεο πεξηθέξεηεο.  
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Διάγπαμμα 2. Σύλζεζε ηεο απαζρόιεζεο ηαμηδησηηθώλ ζπλνδώλ, εηζπξαθηόξσλ θαη 

μελαγώλ αλά πεξηθέξεηα (2011) 

 

Πηγή: Σηνηρεία απνγξαθήο πιεζπζκνύ 2011 – ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

Τν βαζηθό εξώηεκα όκσο, πνπ αθνξά ην κέιινλ, είλαη ην πώο αλακέλεηαη λα 

κεηαβιεζεί ε απαζρόιεζε ησλ καζεκαηηθώλ, αλαινγηζηώλ θαη ζηαηηζηηθώλ ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία κέρξη ην 2020.  

 

Απάληεζε ζην εξώηεκα απηό δίλεη κηα κεζνδνινγία, κέζσ ηεο νπνίαο αλαπηύζζεηαη 

έλα λέν κνληέιν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Τν κνληέιν απηό παξέρεη εθηηκήζεηο γηα 

ηα βαζηθά κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κέρξη ην 2020, γηα ηξία ζελάξηα: έλα 

βαζηθό, έλα  αηζηόδνμν θαη έλα απαηζηόδνμν. Τα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ απηνύ 

ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε Πηλάθσλ Εηζξνώλ-Εθξνώλ απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηελ 

πξόβιεςε ηεο απαζρόιεζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο κέρξη ην 2020. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί όηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί μαλά ζην παξειζόλ αληίζηνηρνπ βάζνπο 

αλάιπζε γηα ηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Ελδεηθηηθά είλαη ηα Δηαγξάκκαηα 3 θαη 4.  
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Διάγπαμμα 3. Αξηζκόο ηαμηδησηηθώλ ζπλνδώλ, εηζπξαθηόξσλ θαη μελαγώλ πνπ 

αλακέλεηαη λα απαζρνινύληαη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κέρξη ην 2020 

 

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014) The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global 

Financial Meltdown, Palgrave McMillan. 

Σημείωζη: Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παηήζηε εδώ. 

 

Διάγπαμμα 4. Μεηαβνιή ζηελ απαζρόιεζε ηαμηδησηηθώλ ζπλνδώλ, εηζπξαθηόξσλ 

θαη μελαγώλ ην 2020 ζε ζρέζε κε ην 2012 

 

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014) The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global 

Financial Meltdown, Palgrave McMillan. 

Σημείωζη: Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παηήζηε εδώ. 
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Ο αξηζκόο ησλ ηαμηδησηηθώλ ζπλνδώλ, εηζπξαθηόξσλ θαη μελαγώλ ζηελ Ειιάδα, 

ζύκθσλα κε ην βαζηθό ζελάξην, αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 4,1% από ην 2012 έσο 

ην 2020, δειαδή από 6.064 ζε 6.314 άηνκα. Αληίζηνηρα, ζύκθσλα κε ην αηζηόδνμν 

ζελάξην, ν αξηζκόο ηνπο αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 23,6% από ην 2012 έσο ην 

2020, θηάλνληαο ηα 7.497 άηνκα.  

 

Επηπξόζζεηα, ζύκθσλα κε ην απαηζηόδνμν ζελάξην, αλακέλεηαη κείσζε ηνπ αξηζκνύ 

ηνπο θαηά 4,7% από ην 2012 έσο ην 2020, θηάλνληαο ηα 5.779 άηνκα. Ωζηόζν, ε 

κεγαιύηεξε κείσζε  αλακέλεηαη ζηε δηεηία 2012 – 2014 (-7,6%), ελώ θαηά ηελ 

πεξίνδν 2014 – 2020 αλακέλεηαη αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ηνπο θαηά 3,2%. 

 

 

Πανηελήρ Κωζηήρ 

Οηθνλνκνιόγνο  

Υπ. Δηδάθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 


