
 

 

 

     

 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Τουρισμού 

 τον Υπουργό Υγείας 

 την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: «Ασάφεια γύρω από το θέμα της πρακτικής άσκησης των φοιτητών των ΑΣΤΕ»  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Σπουδαστών Α.Σ.Τ.Ε.  Ρόδου, μολονότι αποφασίστηκε η 

αποτροπή πραγματοποίησης της εξεταστικής στους χώρους της Σχολής, με στόχο την προστασία 

των φοιτητών και την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού, λίγες μέρες μετά την εξεταστική 

(23/06) ξεκινά η πρακτική άσκηση (01/07), χωρίς να είναι σίγουρο πως θα παραμείνουν ασφαλείς.  

Ταυτόχρονα, ύστερα από έρευνα που έκαναν οι σπουδαστές αναζητώντας ξενοδοχείο για να 

πραγματοποιήσουν την πρακτική τους, ανακάλυψαν πως τα περισσότερα ξενοδοχεία, τα οποία 

είχαν περιληφθεί στη λίστα του Μαρτίου τώρα, είτε δεν θα λειτουργήσουν είτε δεν έχει ληφθεί 

ακόμη σχετική απόφαση από την κάθε διοίκηση ξενοδοχειακής μονάδας. 

Υπό την παρούσα κατάσταση, αρκετοί σπουδαστές θα αναγκαστούν σε αναβολή της πρακτικής 

τους άσκησης, καθώς δεν υπήρχαν αρκετές θέσεις για να καλυφθούν όλοι. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Τι θα συμβεί τελικά με την πρακτική άσκηση, βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης των 

φοιτητών της εστίασης και του τουρισμού, απαραίτητο για την απόκτηση εμπειρίας, αλλά 

και την απόκτηση πτυχίου στους τομείς αυτούς; 

2. Μιας και τα περισσότερα ξενοδοχεία στη Ρόδο, αλλά και σε άλλα νησιά δεν θα 

λειτουργήσουν, εξετάζεται κάποιος εναλλακτικός τρόπος ολοκλήρωσης ή μείωσης της 

απαραίτητης περιόδου πρακτικής άσκησης; 

3. Αν εξεταστεί κάποια εναλλακτική λύση, πώς θα διασφαλιστεί ότι τα πτυχία των 

σπουδαστών που θα αποφοιτήσουν φέτος θα έχουν την ίδια αξία πτυχίων προηγούμενων 

και επόμενων τάξεων; 
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4. Για εκείνους που θα καταφέρουν να βρουν μια θέση και να κάνουν πρακτική άσκηση πώς 

θα διασφαλιστεί ότι θα παραμείνουν ασφαλείς; 

5. Τα μέτρα ατομικής προστασίας θα παρέχονται από τις επιχειρήσεις ή θα πρέπει να 

καλυφθούν από τους σπουδαστές; 

6. Με δεδομένη την αυξημένη επικινδυνότητα λόγω κορωνοϊού, υπάρχει περίπτωση να 

αυξηθεί η μηνιαία αποζημίωση που θα λάβουν οι πρακτικάριοι, φέτος το καλοκαίρι, 

αποζημίωση η οποία τώρα κυμαίνεται περίπου στα 340 ευρώ το μήνα; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

                    Φωτεινή Μπακαδήμα 




