ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
TELEFAX: 210 5203872
Πληροφορίες: Ζ. Αδαμοπούλου
Τηλέφωνο: 2131516472
e-mail: ypertns@ypakp.gr

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 73
ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Αθήνα

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών και
φοιτητών τουριστικών σχολών.
ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.2860/23-01-2018 ΕΡΩΤΗΣΗ.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους
Βουλευτές, κ. κ. Σ. Βαρδάκη, Σ. Αναγνωστοπούλου, Χ. Αντωνίου, Β. Βαγιωνάκη, Φ. Βάκη, Γ.
Γεννιά, Ν. Γκαρά, Γ. Γκιόλα, Π. Δριτσέλη, Δ. Εμμανουηλίδη, Χ. Ζεϊμπέκ, Ν. Ηγουμενίδη, Μ.
Θελερίτη, Γ. Θεωνά, μ. Θραψανιώτη, Κ. Ιγγλέζη, Α. Καββαδία, Γ. Καϊσα, Αϊχάν Καρά
Γιουσούφ, Α. Καραναστάση, Φ. Καρασαρλίδου, Ν. Κασιμάτη, Χ. Κατσαβριά-Σιωροπούλου, Μ.
Κάτση, Χ. Καφαντάρη, Γ. Κυρίτση, Η. Κωστοπαναγιώτου, Σ. Λάππα, Ν. Μανιό, Α. Μεϊκόπουλο,
Τ. Μηταφίδη, Ι. Μιχελογιαννάκη, Κ. Μορφίδη, Μ. Μουσταφά, Μ. Μπαλαούρα, Α.
Μπαλωμενάκη, Κ. Μπάρκα, Γ. Ντζιμάνη, Γ. Πάλλη, Γ. Πάντζα, Ν. Παπαδόπουλο, Χ.
Παπαδόπουλο, Γ. Παπαφιλίππου, Κ. Παυλίδη, Α. Πρατσόλη, Α. Ριζούλη, Δ. Ρίζο, Γ. Σαρακιώτη,
Χ. Σιμορέλη, Π. Σκουρολιάκο, Ε. Σκούφα, Γ. Στέφο, Γ. Στογιαννίδη, Α. Συρίγο, Ν. Συρμαλένιο,
Μ. Τζούφη, Μ. Τριανταφύλλου, Γ. Τσόγκα, Ν. Φίλη και Γ. Ψυχογιό, σας πληροφορούμε τα
εξής:
Από το 2010, εφαρμόζεται η με αριθ.πρωτ.16802/667/2010 απόφαση των Υπουργών
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και
αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β 1345) 1.
Με την ανωτέρω υπουργική απόφαση ρυθμίζεται το καθεστώς πραγματοποίησης της
πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, από ημεδαπούς και αλλοδαπούς
μαθητές, σπουδαστές Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, στην εν λόγω απόφαση υπάγονται οι πρακτικώς ασκούμενοι προερχόμενοι
από σχολές τουριστικών επαγγελμάτων2:
-Ανώτατες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΑΣΤΕ Ρόδου & ΑΣΤΕ Κρήτης) αρμοδιότητας
του Υπουργείου Τουρισμού.

1

Η εν λόγω απόφαση έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 10 του Ν.3667/2008 (Α 114).

2

Ο χαρακτηρισμός της σχολής ως «τουριστικών επαγγελμάτων» αποδεικνύεται από τα παραστατικά στοιχεία που
συνοδεύουν
τη
σύμβαση
που
υπογράφεται
μεταξύ
επιχείρησης
και
σχολής
(παράγραφος
2
αριθ.πρωτ.16802/667/2010 ΚΥΑ).
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-Δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού (ΙΕΚ Αναβύσσου, ΙΕΚ
Πελοποννήσου, ΙΕΚ Ρόδου, ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης, ΙΕΚ Κέρκυρας, ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, ΙΕΚ
Γαλαξιδίου, ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης) 3
-Σχολές, οι οποίες, αν και δεν χαρακτηρίζονται ως Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων,
στο πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουργία τους γίνεται ρητή αναφορά ότι εφαρμόζεται η
απόφαση στους σπουδαστές τους, όπως στην περίπτωση των Πειραματικών Σχολών
Επαγγελματικής Κατάρτισης Καλαμακίου και Ηρακλείου Κρήτης (ΠΣΕΚ)4 του ΟΑΕΔ.
Επίσης, προβλέπεται ότι, οι ημεδαποί και αλλοδαποί μαθητές και σπουδαστές σχολών
επαγγελματικής εκπαίδευσης τουριστικού τομέα, καθώς και οι φοιτητές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, δύνανται να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στις παρακάτω επιχειρήσεις 5:
I

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 5* αστέρων (50 κλινών και άνω), 4*
αστέρων (60 κλινών και άνω) και 3* αστέρων (110 κλινών και άνω), τα οποία πληρούν
τις προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας όλων των τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης
μονάδας και να λειτουργούν τα τμήματα της αντίστοιχης ειδικότητας.

II

Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ,
χιονοδρομικά κέντρα, ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα κλπ.), οι οποίες διαθέτουν
επισιτιστικά τμήματα εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες
λειτουργίας.

III

Τουριστικά γραφεία (εσωτερικού ή γενικού τουρισμού) για τους ασκούμενους
συναφών ειδικοτήτων, στα οποία ο αριθμός των απασχολουμένων είναι τρία (3)
άτομα και άνω (όπως προκύπτει από την κατάσταση εργασίας επικυρωμένη από την
Επιθεώρηση Εργασίας).

IV

Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, στα οποία τοποθετούνται οι ασκούμενοι και τα οποία
πρέπει να είναι πλήρως οργανωμένα από πλευράς εγκαταστάσεων και να απασχολούν
στην ειδικότητα πέντε (5) άτομα κατ’ ελάχιστο (όπως προκύπτει από την κατάσταση
εργασίας επικυρωμένη από την Επιθεώρηση Εργασίας).

Σημειώνεται ότι, οι διατάξεις της εν λόγω Κ.Υ.Α. ισχύουν και για τους αλλοδαπούς μαθητές,
σπουδαστές και φοιτητές, όταν οι αλλοδαπές σχολές τουριστικής εκπαίδευσης έχουν την
έδρα τους σε χώρες εντός Ε.Ε. Στις περιπτώσεις των τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.), τα
προγράμματα πρακτικής άσκησης διέπονται από διμερείς ή διακρατικές συμφωνίες μεταξύ
Ελλάδας και των χωρών αυτών (παρ. 3).
Αναφορικά με το ποσοστό των πρακτικά ασκούμενων που τοποθετούνται σε κάθε
ξενοδοχείο, προβλέπεται ότι αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17% του τακτικού
προσωπικού της επιχείρησης και, σε κάθε περίπτωση τα 40 άτομα, αν ο αριθμός που
προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος (παρ. 6). Η εν λόγω πρόβλεψη υπάρχει
στην απόφαση προκειμένου να μην υπάρξει υποκατάσταση της εξηρτημένης εργασίας από
την πρακτική άσκηση.
Υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 4 της προαναφερόμενης απόφασης (Β
1345), ο ασκούμενος σπουδαστής/μαθητής/φοιτητής δεν καταλαμβάνει θέση εργασίας και
πραγματοποιεί την πρακτική άσκηση με την εποπτεία εργαζομένου ειδικότητας αντίστοιχης
με το αντικείμενο κατάρτισής του. Το ωράριο πρακτικής άσκησης καθορίζεται με ευθύνη
3

Η με αριθμ. 16701/31-7-2014 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού
«Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού» (Β 2107).
4

Η με αριθμ. 1320/Δ5.1/2014 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ίδρυση και λειτουργία Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
Καλαμακίου και Ηρακλείου Κρήτης» (Β 134).
5

Παράγραφος 1 της με αριθ.πρωτ.16802/667/2010 ΚΥΑ (Β 1345)
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των υπευθύνων των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια
και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία,
τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας και τις εκάστοτε ΕΓΣΣΕ ενώ δεν επιτρέπεται η
υπερωριακή απασχόληση. Ειδικά σε ό, τι αφορά στους ανήλικους ασκούμενους
σπουδαστές/μαθητές οι επιχειρήσεις της παρ. 1, δεσμεύονται από τις κείμενες διατάξεις
περί χρονικών ορίων ανηλίκων και εφήβων του άρθρου 5 του ν. 1837/1989 (85 Α) και του
άρθρου 3 του Π.Δ. 62/98 (67 Α) (παρ. 4).
Οι πρακτικώς ασκούμενοι αποζημιώνονται με το 60% του κατώτατου βασικού μισθού της
εκάστοτε Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (παρ. 8 & 9) και
συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας. Όσες επιχειρήσεις δεν
παρέχουν στέγη στους ασκούμενους σπουδαστές/μαθητές/φοιτητές, των οποίων η κατοικία
είναι εκτός του νομού που βρίσκεται το ξενοδοχείο και σε νησιωτικά συμπλέγματα εκτός
νήσου, καταβάλλουν σε αυτούς επιπλέον αποζημίωση στέγης ίση κατ’ ελάχιστο με το 20%
του κατώτατου βασικού μισθού της εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει αρμοδιότητα τήρησης των διατάξεων της εν λόγω
απόφασης. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση (παρ. 10 & 13), δύναται να επιβληθούν
διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες εργοδότες, κατόπιν ελέγχου από τους αρμόδιους
Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου μας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του
Ν.2639/1998 (Α 205), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η ΚΥΑ που διέπει τη μαθητεία βρίσκεται ήδη υπό αναθεώρηση, σε συνεργασία με τα
συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, επανεξετάζονται οι όροι
εργασίας και αμοιβής, ενώ διερευνάται η πιθανότητα αυστηροποίησης των ποινών,
ενδεχομένως και του αποκλεισμού παραβατικών επιχειρήσεων, από το θεσμό.
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