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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον υπουργό Τουρισμού 

Θέμα: Οι απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στις Δημόσιες Σχολές Τουριστικής 

Εκπαίδευσης καλούν για άμεσες και γενναίες λύσεις 

Όπως μας ενημερώνει ο Σύλλογος Σπουδαστών της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής 

Εκπαίδευσης Ρόδου, η κατάσταση που βιώνουν φοιτώντας σε αυτή τη Σχολή είναι  

επονείδιστη τόσο για τους ίδιους όσο και για την Ελλάδα, μια χώρα που επαίρεται 

για το υψηλό επίπεδο παροχής τουριστικών υπηρεσιών και που προτάσσει τον 

Τουρισμό ως «βαριά βιομηχανία».  Είναι βέβαιο ωστόσο ότι ο Τουρισμός  δεν 

μπορεί να είναι υψηλού επιπέδου όταν οι δημόσιες Τουριστικές Σχολές 

χαρακτηρίζονται  ως τριτοκοσμικές. 

Οι σπουδαστές της  Α.Σ.Τ.Ε.Ρ  έχουν προβεί επανειλημμένα σε διαμαρτυρίες μέσω 

επιστολών και καταλήψεων, αλλά δεν έγινε δυνατή η διευθέτηση κανενός από τα 

αιτήματά τους. Να σημειωθεί ότι τα θεσμικά ζητήματα που καταγγέλλονται 

αφορούν και τις άλλες τουριστικές Σχολές, της Κρήτης και της Καλαμάτας. 

Η άνιση μεταχείριση και  η απαξίωση των Α.Σ.Τ.Ε. που αναφέρονται  παρακάτω 

συνιστούν υποβάθμιση των τουριστικών σπουδών του Δημοσίου. Συγκεκριμένα: 

 

 Ο βαθμός του πτυχίου των αποφοίτων της Α.Σ.Τ.Ε. είναι επιπέδου 5 
αντίθετα από τα Α.Ε.Ι., που χορηγούν πτυχία  επιπέδου 6.Ωστόσο, με την 
υπ’ αρ. 20071/29.12.2020 (Β’ 5824) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Τουρισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων, το πρόγραμμα σπουδών 
των Α.Σ.Τ.Ε. επιμηκύνθηκε από 7 σε 8 εξάμηνα ( ανεξήγητο, καθώς μια 
σχολή με πτυχίο 5ου επιπέδου δεν νοείται να έχει διάρκεια 4 έτη).  

 Οι Σπουδαστές δεν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα 
Erasmus+.  
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 Δεν τους δίνεται η δυνατότητα μεταπτυχιακού σε εγχώρια πανεπιστήμια. 
Επομένως οι απόφοιτοι των Α.Σ.Τ.Ε. αναγκάζονται να μεταβούν στο 
εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές. 

 Δεν δικαιούνται φοιτητική ταυτότητα (ΠΑΣΟ). Παρέχεται μόνο μια απλή 
βεβαίωση σπουδαστικής ιδιότητας, η οποία αποκλείει τους φοιτητές των 
Α.Σ.Τ.Ε. από τα προνόμια που απολαμβάνουν οι φοιτητές της 
Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης. 

 Η υπάρχουσα φοιτητική  εστία δεν λειτουργεί, παρόλο που στο 
παρελθόν κάποιες  εγκαταστάσεις της σχολής λειτουργούσαν ως εστία.   

 Ενώ υπάρχουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για σίτιση, αυτές δεν 
αξιοποιούνται, αναγκάζοντας τους σπουδαστές να σιτίζονται εκτός 
Σχολής με μεγάλο οικονομικό κόστος 

 Ένα ποσοστό των καθηγητών της Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. είναι ξενοδόχοι  και δεν 
διαθέτουν  εξειδικευμένη εκπαιδευτική κατάρτιση. 

 Η κατάσταση του κτηρίου της Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.  χαρακτηρίζεται άθλια. 
 Τα συγγράμματα δίδονται στους σπουδαστές με μεγάλες 

καθυστερήσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,  

Ερωτώνται οι Υπουργοί 

 Πώς απαντάτε στα δίκαια αιτήματα των σπουδαστών των Ανώτερων Σχολών 
Τουριστικής Εκπαίδευσης; 

 Γιατί επιτρέπετε την υποβάθμιση των Δημοσίων Σχολών Τουρισμού;  

 Γιατί διατηρείται η άνιση μεταχείριση των Α.Σ.Τ.Ε. έναντι των άλλων Α.Ε.Ι.; 

 Πώς κατά τη γνώμη σας θα αναβαθμιστεί ο τουρισμός στην Ελλάδα, αν όχι 
με προσωπικό επαρκώς και αξιοπρεπώς εκπαιδευμένο; 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 

 

Μαρία Απατζίδη 




