
 

         Ηράκλειο, 2-11-2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Τουρισμού 

Θέμα:   Προβλήματα στο ΙΕΚ Τουρισμού Κέρκυρας 

 

Τη Δευτέρα 17/10 οι φοιτητές του ΙΕΚ Κέρκυρας λάβανε ενημερωτικό email από τη 

γραμματεία του ΙΕΚ που τους ενημέρωνε ότι την Τετάρτη 19/10 θα ξεκινήσει η 

ακαδημαϊκή χρονιά! Μετά από 14 χρόνια το ΙΕΚ θα ανοίξει πολύ νωρίτερα από τη 

λήξη της τουριστικής περιόδου, αναφέρουν σε επιστολή που συνυπογράφουν οι 

φοιτητές του ΙΕΚ Τουρισμού 

Για όποιον εργάζεται στον τουρισμό ή έχει έστω υποτυπωδώς ασχοληθεί, είναι 

γνωστό ότι η σεζόν συνήθως τελειώνει στα τέλη Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη. 

Άλλωστε και ο ίδιος ο υπουργός σε πρόσφατη δήλωση του σε ΜΜΕ υπερηφανευόταν 

ότι “ο Οκτώβριος είναι ένας εκπληκτικός μήνας για τον ελληνικό τουρισμό”.  

Άρα πώς είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να παρακολουθήσουνε  τα 

μαθήματά, τη στιγμή που τουλάχιστον το 30% των σπουδαστών ακόμα εργάζεται; 

Η απάντηση που δόθηκε από τη διεύθυνση του ΙΕΚ ήταν ότι θα μπουν απουσίες και 

ότι αν θέλουνε να παρακολουθήσουνε τη σχολή και να μην κοπούνε είτε να 

αλλάξουμε τις βάρδιες τους, είτε να σταματήσουνε τη δουλειά. 

 Όλη τη σεζόν οι βάρδιες ίσα που έβγαιναν στα υποστελεχωμένα τμήματα των 

ξενοδοχείων, με την εντατικοποίηση να βαράει κόκκινο και το ρεπό να θεωρείται 

πολυτέλεια.  

Το ΙΕΚ Κέρκυρας ανοίγει για μια ακόμη χρονιά με τη γραμματεία υποστελεχωμένη, 

με έναν μόνιμο υπάλληλο (αποσπασμένο από την ΠΥΤ) αντί για πέντε, ενώ αρκετοί 

καθηγητές δουλεύουν ακόμα στα ξενοδοχεία.  

Δεδομένο είναι επίσης ότι θα επωμιστούνε το κόστος των σπουδών τους , 

συγγράμματα, σημειώσεις, στολές, εξοπλισμό. Όπως άλλωστε έχει επανειλημμένα 

διατυπωθεί από τη διεύθυνση, αυτό λέει ο νόμος!  

Οι σπουδαστές ζητάνε:  

-Να μην μπουν απουσίες σε όσους σπουδαστές εργάζονται.  

-Να μην κοπεί κανείς εργαζόμενος σπουδαστής.  

Διεκδικούνε:  

-Άμεση στελέχωση της γραμματείας με όλο το απαραίτητο προσωπικό.  

-Λειτουργία των εργαστηρίων με έγκαιρη προμήθεια των πρώτων υλών.  

-Λειτουργία της βιβλιοθήκης με πρόσληψη προσωπικού.  

-Δωρεάν χορήγηση των συγγραμμάτων και των σημειώσεων.  

-Δωρεάν χορήγηση των στολών και του εξοπλισμού. 

 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: 

Θα ικανοποιήσετε τα δίκαια αιτήματα τους; 

Ο ερωτών βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 
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