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Αθήνα, 6/4/2020
Α. Π. :  5686
(ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ)

ΠΡΟΣ:  Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων τουριστικών επιχειρήσεων 
για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2020 των 
καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού – 
Αλλαγή ημερομηνιών υλοποίησης πρακτικής άσκησης. 

Σε συνέχεια των έκτακτων προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της 
διάδοσης  του κορωνοϊού COVID -19 και  την προστασία της δημόσιας υγείας, τα οποία 
αφορούν αφενός στην απαγόρευση λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
της χώρας και υλοποίησης προγραμμάτων πρακτικής άσκησης έως 10.4.2020 και 
αφετέρου στην απαγόρευση λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων της 
επικράτειας έως 30.4.2020, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις τουριστικές 
επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής και 
Τουριστικά Γραφεία) και τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής που επιθυμούν να 
απασχολήσουν τους θερινούς μήνες του τρέχοντος έτους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ 
και σπουδαστές των ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού παρατείνεται έως 
15.5.2020. 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων παραμένει η ίδια, όπως περιγράφεται 
στην 2540/12.2.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  ήτοι :

Α) Για απασχόληση σπουδαστών Α΄ και Β΄ έτους ΑΣΤΕ, οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
Υπόδειγμα 1, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
- αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, 
Τμήμα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων, Λ. Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα) ή
-  με fax (τηλεομοιοτυπία) στον αριθμό 210-3736185 ή
- με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση praktikiaskisi@mintour.edu.gr εφόσον 
τα δικαιολογητικά έχουν σαρωθεί και η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και η 
σφραγίδα της επιχείρησης διακρίνονται ευκρινώς στην αίτηση-υπεύθυνη 
δήλωση, και 
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Β) Για απασχόληση καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών Γ΄ έτους ΑΣΤΕ, οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
αποκλειστικά στους Διευθυντές των ΙΕΚ για απασχόληση καταρτιζομένων ΙΕΚ και 
στους Διευθυντές των Ανώτερων Σχολών για απασχόληση σπουδαστών Γ΄ έτους 
ΑΣΤΕ.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, και με την επιφύλαξη ισχύος περιοριστικών μέτρων 
για την προστασία της δημόσιας υγείας, οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα 
πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση,  ορίζονται ως ακολούθως: 

Α. Σπουδαστές ΑΣΤΕ
Οι  σπουδαστές  Α’, Β’ και Γ’ έτους των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 
Ρόδου και Κρήτης πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 90 ημερών, η οποία μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής περιόδου από 1.7.2020 έως 30.9.2020.

Β. Καταρτιζόμενοι ΙΕΚ
Οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ Α’ και Β’ έτους όλων των ειδικοτήτων («Ειδικός 
Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - 
Αρχιμάγειρας», «Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής» και «Στέλεχος Διοίκησης και 
Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού») πραγματοποιούν  πρακτική άσκηση 480 
ωρών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής περιόδου από 
29.6.2020  έως 30.9.2020.

Σημειώνεται ότι το για το τρέχον έτος κατάρτισης και λόγω των τρεχουσών ειδικών 
συνθηκών, το Μάθημα Δ΄ εξαμήνου «Πρακτική Άσκηση»  όλων των ειδικοτήτων 
(«Ειδικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», «Τεχνικός Μαγειρικής 
Τέχνης - Αρχιμάγειρας», «Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής») το οποίο είχε 
αρχικά προγραμματιστεί να υλοποιηθεί στις τουριστικές επιχειρήσεις  στις οποίες οι 
καταρτιζόμενοι θα πραγματοποιήσουν την  πρακτική τους άσκηση, θα 
πραγματοποιηθεί εντός των εκπαιδευτικών μονάδων είτε με φυσική παρουσία 
είτε με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ακριβείς ημερομηνίες πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης  των 
καταρτιζόμενων ΙΕΚ,  θα ορίζονται  κατόπιν συνεννόησης  του Διευθυντή του ΙΕΚ 
φοίτησης του καταρτιζόμενου, με τον εκπρόσωπο της τουριστικής επιχείρησης και τον 
πρακτικά ασκούμενο (καταρτιζόμενο) και θα αναγράφονται στην Αίτηση- Υπεύθυνη 
Δήλωση (Υπόδειγμα 2) που υποβάλλει η τουριστική επιχείρηση για συμμετοχή της στο 
πρόγραμμα,  όπως επίσης  και στη Σύμβαση ( Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης)  που 
υπογράφεται από τον Διευθυντή του ΙΕΚ, την τουριστική επιχείρηση και τον πρακτικά 
ασκούμενο. 

Σε περίπτωση νεώτερων μέτρων που θα αφορούν είτε την λειτουργία των 
εκπαιδευτικών μονάδων είτε των τουριστικών καταλυμάτων, οι ως άνω ημερομηνίες 
ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν εκ νέου. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην 2540/12.2.2020 Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Επισυνάπτονται τα Υποδείγματα 1 & 2 Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και τα 
Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ

Συνημμένα: Υποδείγματα 1 & 2, Παραρτήματα Ι, ΙΙ & ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με την παράκληση ενημέρωσης των μελών τους και 
ανάρτησης της παρούσας στις ιστοσελίδες τους)
1) Α.Σ.Τ.Ε. και Ι.Ε.Κ. Υπουργείου Τουρισμού (με την παράκληση να ενημερωθούν οι 
σπουδαστές Α.Σ.Τ.Ε. και οι καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. για τη διαδικασία),
2) Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), Σταδίου 24, 10564 Αθήνα, 
info@grhotels.gr
3) Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), Λεωφ. Αμαλίας 34, 
10558 Αθήνα, info@sete.gr
4) Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), Σταδίου 24, 10564 Αθήνα, info@hhf.gr
5) Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (Π.Ο.Ε.Ε.Τ.), 
Σόλωνος 87-89, 10679 Αθήνα, info@poeet.gr
6) Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας, Εμμανουήλ Μπενάκη 
16, 10678 Αθήνα  , info@oeze.gr
7) Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων, Ξενοφώντος 14, 
105 57 Αθήνα, hatta@hatta.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.  Γραφείο Υπουργού Τουρισμού
2.   Γραφείο Υφυπουργού Τουρισμού
3.   Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών
4. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), με την παράκληση ανάρτησης της 
παρούσας στην ιστοσελίδα του

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Δ/νση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 
2. Τμήμα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων

Ακριβές Αντίγραφο

Μαρία  Καραμπέτσου
Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας 

& Ενημέρωσης του Πολίτη
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