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Θέμα: «Βελτίωση του πλαισίου της πρακτικής άσκησης για σπουδαστές και φοιτητές των 

τουριστικών σχολών».  

Σχετ.:    Η με Α.Π. 2860/23.01.2018 Ερώτηση.  

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων  

60 Βουλευτές της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, σας γνωρίζουμε ότι ζητήματα που αφορούν σε εργασιακά 

δικαιώματα, εφαρμογή της κλαδικής σύμβασης των ξενοδοχοϋπαλλήλων, σύναψη 

επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας καθώς και ζητήματα καταπολέμησης της 

αδήλωτης εργασίας και ελέγχου των επιχειρήσεων για εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουρισμού. Αρμόδιο να απαντήσει 

είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Παρά ταύτα σας γνωρίζουμε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις πραγματοποίησης 

πρακτικής άσκησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας, τόσο των ημεδαπών όσο και των 

αλλοδαπών μαθητών/καταρτιζομένων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται στην με αρ. 16802/667/27-8-2010 κοινή απόφαση 

Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 1345/Β).  

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την παρ. 2 της ως άνω ΚΥΑ, οι τουριστικές επιχειρήσεις 

που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης (παρ. 1 σχετικής ΚΥΑ) 

και επιθυμούν να απασχολήσουν πρακτικά ασκούμενους θα πρέπει να έχουν συνάψει σχετική 

σύμβαση με τις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης - Τουριστικών Επαγγελμάτων από τις οποίες 

προέρχονται οι πρακτικά ασκούμενοι.  Οι συμβάσεις αυτές αφενός θα πρέπει να συνοδεύονται 

από παραστατικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συμβαλλόμενη Σχολή είναι Τουριστικής 

Εκπαίδευσης - Τουριστικών Επαγγελμάτων, αφετέρου θα πρέπει να τηρούνται στο αρχείο της 

επιχείρησης και να επιδεικνύονται σε οποιαδήποτε ζήτηση των Εποπτών πρακτικής άσκησης και 

Επιθεωρητών Εργασίας. Η σύμβαση ειδικά μεταξύ επιχείρησης και Σχολής για πρακτική άσκηση 

αλλοδαπών σπουδαστών- μαθητών- φοιτητών θα πρέπει να είναι και επίσημα μεταφρασμένη 

στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδιο φορέα.  

Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή όταν οι πρακτικά ασκούμενοι σπουδαστές - μαθητές 

ή φοιτητές προέρχονται από Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που έχουν την έδρα τους σε τρίτες - 

εκτός Ε.Ε - χώρες. Στις περιπτώσεις αυτές τα προγράμματα πρακτικής άσκησης θα πρέπει να 

υλοποιούνται κατ’ εφαρμογή διμερών ή διακρατικών συμφωνιών μεταξύ  της Ελλάδας και των 

εκτός Ε.Ε χωρών (παρ. 3 της ως άνω ΚΥΑ).  

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι όσον αφορά τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου 

σε πολίτες τρίτων χωρών, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που συμμετέχουν σε 

προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείμενο σπουδών τους έναντι αποζημίωσης 

σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 (η) του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής 

Ένταξης και λοιπές διατάξεις», ειδικά για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης σε ξενοδοχειακές  
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επιχειρήσεις ισχύουν τα οριζόμενα, κάθε φορά, στη νομοθεσία που ρυθμίζει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών σχολών 

τουριστικής εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή της  

προαναφερόμενης υπ’ αρ. 16802/667/27-8-2010 ΚΥΑ.  

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι επί του παρόντος και σε ότι αφορά το Υπουργείο 

Τουρισμού, δεν υπάρχουν διμερείς ή διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας με τρίτες χώρες, στις 

οποίες να προβλέπεται η δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε τουριστικές 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλοδαπών μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών χωρών εκτός της Ε.Ε. 

Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 10 της ως άνω ΚΥΑ «Οι 

επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφουν τους ασκούμενους σπουδαστές/ μαθητές/φοιτητές 

στον πίνακα προσωπικού τους. Η Επιθεώρηση Εργασίας της περιοχής έχει την ευθύνη για την 

τήρηση των διατάξεων αυτής της κοινής υπουργικής απόφασης». Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η 

αρμοδιότητα ελέγχου για τα ζητήματα που θίγονται στην εν λόγω Ερώτηση (αμοιβές πρακτικά 

ασκούμενων, τήρηση του ποσοστού του 17%, απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας), ανήκει στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και κατά συνέπεια αρμόδιο 

ν΄απαντήσει στα σχετικά ερωτήματα είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Επισημαίνεται τέλος ότι, για την διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 27397/122/19-08-2013 (Β’ 2062) απόφαση του Υπουργού 

και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών 

κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια 

αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας», όπως ισχύει, με την οποία προβλέπεται η άμεση, 

επιτόπια επιβολή υψηλών προστίμων σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της εργατικής 

νομοθεσίας, και μάλιστα κατά δέσμια αρμοδιότητα των ελεγκτών. 

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού 

πλαισίου και σε συνεργασία με τα συνερωτώμενα Υπουργεία και τουριστικούς φορείς όπως το 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, επιδιώκει συντονισμένα τη στήριξη και ενίσχυση της υγιούς 

επιχειρηματικότητας, τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων στα οποία έχει αρμοδιότητα, με στόχο τη βιώσιμη 

λειτουργία των τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και την υψηλή ποιότητα του 

τουριστικού προϊόντος. 

                                                                                                              Η Υπουργός Τουρισμού 
                    Ακριβές Αντίγραφο 

        Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου      

                         Βασίλειος Λεβαντίδης                                                                 Έλενα Κουντουρά                

                    Προϊστάμενος Τμήματος                                                                                  

                       

     ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:  

1. Βουλευτή κ. Σωκράτη Βαρδάκη 

2. Βουλευτή κ. Σία Αναγνωστοπούλου 

3. Βουλευτή κ. Χρήστο Αντωνίου 

4. Βουλευτή κ. Βάλια Βαγιωνάκη 

5. Βουλευτή κ. Φωτεινή Βάκη 

6. Βουλευτή κ. Γεωργία Γεννιά  

7. Βουλευτή κ. Νατάσα Γκαρά 

8. Βουλευτή κ. Γιάννη Γκιόλα 

9. Βουλευτή κ. Παναγιώτα Δριτσέλη 

10. Βουλευτή κ. Δημήτρη Εμμανουηλίδη 

11. Βουλευτή κ. Χουσεϊν Ζεϊμπέκ 

12. Βουλευτή κ. Νικόλαο Ηγουμενίδη 

13. Βουλευτή κ. Μαρία Θελερίτη 

14. Βουλευτή κ. Γιάννη Θεωνά 

15. Βουλευτή κ. Μανόλη Θραψανιώτη 
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16. Βουλευτή κ. Κατερίνα Ιγγλέζη 

17. Βουλευτή κ. Αννέτα Καβαδία 

18. Βουλευτή κ. Γεώργιο Καϊσα  

19. Βουλευτή κ. Αϊχάν Καρά Γιουσούφ 

20. Βουλευτή κ. Αποστόλη Καραναστάση 

21. Βουλευτή κ. Φρόσω Καρασαρλίδου 

22. Βουλευτή κ. Νίνα Κασιμάτη 

23. Βουλευτή κ. Χρυσούλα Κατσαβιρά - Σιωροπούλου  

24. Βουλευτή κ. Μάριο Κάτση 

25. Βουλευτή κ. Χαρά Καφαντάρη 

26. Βουλευτή κ. Γιώργο Κυρίτση 

27. Βουλευτή κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου 

28. Βουλευτή κ. Σπύρο Λάππα 

29. Βουλευτή κ. Νίκο Μανιό 

30. Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο 

31. Βουλευτή κ. Τριαντάφυλλο Μηταφίδη 

32. Βουλευτή κ. Ιωάννη Μιχελογιαννάκη 

33. Βουλευτή κ. Κώστα Μορφίδη 

34. Βουλευτή κ. Μουσταφά Μουσταφά 

35. Βουλευτή κ. Μάκη Μπαλαούρα 

36. Βουλευτή κ. Αντώνη Μπαλωμενάκη 

37. Βουλευτή κ. Κώστα Μπάρκα 

38. Βουλευτή κ. Γιώργο Ντζιμάνη 

39. Βουλευτή κ. Γιώργο Πάλλη 

40. Βουλευτή κ. Γιώργο Πάντζα 

41. Βουλευτή κ. Νίκο Παπαδόπουλο 

42. Βουλευτή κ. Χριστόφορο Παπαδόπουλο 

43. Βουλευτή κ. Γιώργο Παπαφιλίππου 

44. Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Παυλίδη 

45. Βουλευτή κ. Αναστάσιο Πρατσόλη 

46. Βουλευτή κ. Αντρέα Ριζούλη 

47. Βουλευτή κ. Δημήτρη Ρίζο 

48. Βουλευτή κ. Γιάννη Σαρακιώτη 

49. Βουλευτή κ. Χρήστο Σιμορέλη 

50. Βουλευτή κ. Πάνο Σκουρολιάκο 

51. Βουλευτή κ. Ελισσάβετ Σκούφα 

52. Βουλευτή κ. Γιάννη Στέφο 

53. Βουλευτή κ. Γρηγόρη Στογιαννίδη 

54. Βουλευτή κ. Αντώνη Συρίγο 

55. Βουλευτή κ. Νίκο Συρμαλένιο 

56. Βουλευτή κ. Μερόπη Τζούφη 

57. Βουλευτή κ. Μαρία Τριανταφύλλου 

58. Βουλευτή κ. Γεώργιο Τσόγκα 

59. Βουλευτή κ. Νίκο Φίλη 

60. Βουλευτή κ. Γιώργο Ψυχογιό 

61. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Γρ. Υπουργού 

62. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Γρ. Υπουργού 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο  Υπουργού 

Σελίδες απάντησης: (3),  

Σελίδες συνημμένων.: (0),  

Σύνολο Σελίδων.: (3)  
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