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 Τι είναι το HyPro4ST; 

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η τουριστική βιομηχα-
νία επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία και την 
περιφερειακή ανάπτυξη, το ζήτημα της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της εργοκεντρικής προσέγγισης 
του συγκεκριμένου κλάδου καθίσταται ιδιαίτερα 
επίκαιρο, αναδεικνύοντας τη σημασία της αποτε-
λεσματικής διαχείρισης έργων. 
 
Η Ατζέντα 2030 για τους Στόχους Βιώσιμης Ανά-
πτυξης και η Συμφωνία του Παρισιού για την Κλι-
ματική Αλλαγή αναγνωρίζουν τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει ο τομέας του τουρισμού, ο ο-
ποίος αντιπροσωπεύει το 1/10 του παγκόσμιου 
ΑΕΠ και της απασχόλησης. 
 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναδειχθεί ο ρόλος 
του «Υπεύθυνου Βιώσιμης και Υβριδικής Διαχείρι-
σης Έργων» (Sustainable Hybrid Project Manager), 
ο οποίος θα είναι εφοδιασμένος με όλες εκείνες 
τις ικανότητες που θα μπορούσαν να χρησιμεύ-
σουν για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου. 
 
Το έργο HyPro4ST φιλοδοξεί να εφαρμόσει μια 
καινοτόμα και ολιστική προσέγγιση στην εκπαί-
δευση και υποστήριξη υφιστάμενων και υποψή-
φιων διαχειριστών έργων, καθώς και επαγγελμα-
τιών και φοιτητών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα του βιώσιμου τουρισμού, με στόχο την ενί-
σχυση της καινοτομίας μέσω της συνεργασίας και 
της ανταλλαγής γνώσης  στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση.  

 

Ο στόχος μας 
 

Το έργο HyPro4SΤ στοχεύει στη βελ-
τίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης 
έργων (project management), καθώς 
και των ψηφιακών, πράσινων, επι-
χειρηματικών και δημιουργικών δε-
ξιοτήτων των διαχειριστών έργων 
στον τομέα του βιώσιμου τουρι-
σμού. Παράλληλα, προωθεί τη βελτί-
ωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευ-
τών της τριτοβάθμιας και δια βίου 
εκπαίδευσης σε προηγμένες μεθό-
δους βιώσιμης και ψηφιακής ανά-
πτυξης της επιχειρηματικότητας και 
της εκπαίδευσης. Σκοπεύει να επιτύ-
χει τους στόχους αυτούς μέσω του 
σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της 
παράδοσης τμηματικών επαγγελμα-
τικών προγραμμάτων σπουδών βα-
σισμένων στην μικρομάθηση (micro-
learning) για τη βιώσιμη και υβρι-
δική διαχείριση έργων. Επιπλέον, 
προωθεί τη βελτίωση των οριζό-
ντιων δεξιοτήτων που ανταποκρίνο-
νται άμεσα στις εκπαιδευτικές ανά-
γκες των ομάδων-στόχων του έργου. 

Ιστορικό Έργου 
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Τα αποτελέσματα του έργου 
θα περιλαμβάνουν: 
◼ Τον προσδιορισμό των ιδιαιτεροτήτων και των 

προκλήσεων σε κάθε χώρα-εταίρο στον τομέα του 
βιώσιμου τουρισμού, καθώς και των αναγκών εκ-
μάθησης και ανάπτυξης που σχετίζονται με τα 
κενά απόδοσης των διαχειριστών έργων που εργά-
ζονται σε διάφορους κλάδους της τουριστικής 
βιομηχανίας. 

◼ Την μακροπρόθεσμη εφαρμογή των αποτελεσμά-
των του έργου και το διασυνοριακό χαρακτήρα 
τους με την αξιοποίηση των πανευρωπαϊκών συ-
στημάτων EQAVET, EQF/ECVET και των συστημά-
των διασφάλισης ποιότητας και απονομής πιστω-
τικών μονάδων με μικρο-πιστοποιητικά (micro-
credentials). 

◼ Την υποστήριξη της εφαρμογής της Ατζέντας 2030 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη, της Ευρωπαϊκής Πρά-
σινης Συμφωνίας, του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανά-
καμψης και του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου Δεξιο-
τήτων 2030. 

Το έργο θα αναπτύξει: 
 
◼ Ένα κοινό πρόγραμμα κατάρτισης, 

το HyPro4ST VOOC και τον πρα-
κτικό Οδηγό HyPro4ST για τους εκ-
παιδευτές, 

◼ Το νέο επαγγελματικό προφίλ του 
Υπεύθυνου Βιώσιμης και Υβριδικής 
Διαχείρισης Έργων για τον τομέα 
του βιώσιμου τουρισμού και το 
σχετικό σύστημα πιστοποίησης, 

◼ Τον Εικονικό Κόμβο Εκμάθησης 
(Virtual Learning Hub) HyPro4ST. 

 
Μέσα από 6 σεμινάρια, 6 διαδικτυακά μα-
θήματα, 2 δραστηριότητες εκμάθησης με 
βάση την εργασία και τη διακρατική κινη-
τικότητα, θα ενισχυθούν οι ικανότητες 
700 επαγγελματιών και θα υποστηριχθεί η 
διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συ-
στήματος τριτοβάθμιας και επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης για τον βιώσιμο τουρι-
στικό τομέα. 

 

Στο έργο συμμετέχουν 17 εταίροι  
από 6 χώρες. 



3 
 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only 

and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture 

Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. 

 

www.hypro4st-project.eu 

Αναδρομή: Εναρκτήρια Συνάντηση Έργου 
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου HyPro4ST πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αθήνα  

τον Σεπτέμβριο του 2022 

 

 JOIN US 

   www.facebook.com/HyPro4STproject                    linkedin.com/company/hypro4st-project 

   

http://www.greenvolve-project.eu/

