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Αθήνα, 18/2/2013 

 

  Το  Σχέδιο Αθηνά φανερώνει  τις προθέσεις  του Υπουργείου  και  της Κυβέρνησης 
σχετικά με  το πώς βλέπουν  την Ανώτατη Δημόσια Τεχνολογική Τουριστική Εκπαίδευση 
στην  Ελλάδα  καταργώντας  ουσιαστικά  την  αυτοτέλεια  του  τμήματος  Διοίκηση  
Τουριστικών  Επιχειρήσεων  του  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας  (όπως  επίσης  όλων  των  τμημάτων 
Τουριστικών  Επιχειρήσεων  στην  Ελλάδα)  με  την  μετατροπή  του  σε  «κατεύθυνση»,  με 
λιγοστά τουριστικά μαθήματα, στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

  Η    ανωτατοποίση  των  Τ.Ε.Ι.  το  2001  (μετά  από  αγώνες  των  σπουδαστών)  μας 
επιφύλαξε  κατόπιν μία σταθερή αλλά  και  μεθοδική προσπάθεια  υποβάθμισης  και  στη 
συνέχεια  εξαφάνισης  των  Τ.Ε.Ι.  της  χώρας.  Οι  δυναμικοί  πρωτεργάτες  αυτής  της 
κατάστασης  ήταν  η  προηγούμενη  ηγεσία  του  Υπουργείου Παιδείας  η  οποία  μέσω  του 
νόμου  2009/2011  αφαίρεσε  από  τα  Τεχνολογικά  Ιδρύματα  την  εννιαία  με  τα 
Πανεπιστήμια  αποστολή.  Συνεχιστές  αυτού  του  έργου  είναι  η  σημερινή  ηγεσία  του 
Υπουργείου με το Σχέδιο Αθηνά. 

  Έτσι  ακριβώς  αργά  και  σταθερά  θέλησαν  να  αποδομήσουν  και  το  τμήμα 
Διοίκησης  Τουριστικών  επιχειρήσεων  του  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας,  ένα  τμήμα  με  40  χρόνια 
ιστορίας,  το οποίο έχει  στελεχώσει  κάθε μορφή  τουριστικής  επιχείρησης στην Ελλάδα. 
  Η  στάση  του  Υπουργείου  είναι  ιδιαιτέρος  εχθρική  πράγμα  που  μας  βάζει  σε 
σκέψεις για σκοπιμότητες και μεθοδευμένες κινήσεις. Γιατί πως μπορούν να εξηγηθούν 
τα εμπόδια του Υπουργείου τα τελευταία χρόνια σχετικά με τις προκυρήξεις θέσεων Ε.Π. 
(μετά από συνταξιοδοτήσεις φτάσαμε να έχουμε μόνο 7 μέλη Ε.Π.  !!),  όπως επίσης  τα 
εμπόδια  στην δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων.    

 

 «Βαριά Βιομηχανία» μόνο στα λόγια 

  Πριν  από  λίγο  καιρό  ο  Υπουργός  Παιδείας  κ.  Αρβανιτόπουλος  και  η  Υπουργός 
Τουρισμού  κα.  Κεφαλογιάννη,  έκαναν  τις  παρακάτω    δηλώσεις: «Ο Τουρισμός μαζί  με 
την εμπορική ναυτιλία αποτελούν τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Και αυτός δεν είναι 
ευφημισμός, αλλά μία πραγματικότητα». Επίσης τόνισαν με στόμφο ότι   «Ο τουρισμός 
στηρίζεται  στις  υπηρεσίες  προς  τους  επισκέπτες,  γι’  αυτό  η  επένδυση  στο  ανθρώπινο 
δυναμικό της χώρας και της τουριστικής βιομηχανίας συνιστά πρωταρχικό στόχο και με 
τις δράσεις που εξαγγέλλουμε ενισχύουμε το ανθρώπινο δυναμικό.»  

Στο πλαίσιο λοιπόν του παραπάνω: 



‐‐ μας είπαν πως ενισχύονται τα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων 

‐‐ μας είπαν πως ιδρύεται τριετούς φοίτησης Διεθνής Σχολή τουριστικού Μάνατζμεντ  

 

Τι δεν μας είπαν όμως; 

  Μήπως  η  εξαγγελία  για  την  δημιουργία  ανωτέρων  σχολών  τουριστικού 
μάνατζμεντ περνά μέσα από την εξαφάνιση της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Τουριστικής 
Εκπαίδευσης  μιας  και  η  συμπίεση  του  εργατικού  κόστους  που  επιδιώκεται  από  τις 
μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας μας, επιτάσουν την κατάρτηση των νέων ως 
φτηνότερη λύση. Οι μεγαλοξενοδόχοι χρειάζονται φτηνό εργατικό δυναμικό που τώρα το 
εξασφαλίζουν  από  τις  χώρες  του  πρώην  Ανατολικού  Μπλόκ  (στρατιές  νέων  κάθε 
καλοκαίρι  καταυθάνουν στην  χώρα μας με μισθό 200  ευρώ). Ο ΣΕΤΕ είναι συμμέτοχος 
και συνυπεύθυνος σε αυτό με τα γνωστά αιτήματά του για την τουριστική κατάρτηση και 
αλλά και με την απαξίωσή του απέναντι στην ανώτατη τουριστική εκπαίδευση. 

  Επίσης θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είνα άραγε η προσπάθειά τους για ενισχύση 
των  προγραμμάτων  σπουδών  των  Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων,  εδώ φτάσαμε 
στο σημείο να τα καταργούν με το Σχέδιο Αθηνά. 

 

Εδώ υπάρχει όντως Σχέδιο.. (και δεν λέγεται Αθηνά) 

  Ο Τουρισμός απασχολεί 400.000 άμεσα απασχολούμενους και 1.000.000 έμμεσα 
απασχολούμενους. Αυτό τον κάνει να φαίνεται «ξεροΛούκουμο» για μεγάλο μέρος της 
Ιδιωτικής Εκπαίδευσης που ήδη έχει στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση, όπως επίσης 
πολλά  ιδρύματα  του  εξωτερικού  είναι  έτοιμα  να  πάρουν  το  μερίδιό  τους  σε  αυτή  την 
πίτα.  Μιλάμε  για  μία  κανονική  παράδοση  της  Τριτοβάθμιας  Τουριστικής  Εκπαίδευσης 
στον  ιδιωτικό  τομέα.  Απόλυτα  λογικό  ο  ιδιωτικός  τομέας  να  ετοιμάζεται  να  μπει  στο 
παιχνίδι  δυναμικά,  όμως  το  Υπουργείο  τι  κάνει;  Ανοιγεί  τον  δρόμο  και  παίρνει  τον 
Ιδιωτικό  τομέα  από  το  χεράκι  και  του  παραχωρεί  ή  αλλιώς  του  παραδίδει  την 
Τριτοβάθμια Τουριστική Εκπαίδευση..; 

  Λόγω  της  σπουδαιότητας  του  Τουρισμού  (η  κυβέρνηση  διαλαλεί  ότι  είναι  ο 
σημαντικότερος οικονομικός κλάδος και ελπίδα της χώρας) αλλά και της δυναμικής των 
Τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων δηλώνουμε πως είμαστε ενάντια στην  κατάργηση 
της  αυτοτέλειας  του  Τμήματος  Διοίκησης  Τουριστικών  Επιχειρήσεων  του  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας 
που έχει προσφέρει 3300 αποφοίτους οι οποιόι βρίσκονται στην τουριστική αγορά αλλά 
και  περίπου  2500  εν  ενεργεία  σπουδαστές  οι  οποίοι  θα  αγωνιστούν,  θα  πάρουν 
πρωτοβουλίες και θα διεκδικήσουν τα αυτονόητα: 



•  Να  διατηρηθεί  και  να  προστατευθεί  η  Ακαδημαϊκή  Αυτοτέλεια  του  Τμήματος 
Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων. 

•  Να προστατευθούν  τα  όνειρα  χιλιάδων σπουδαστών  και  των οικογενειών  τους,  οι 
οποίοι με βίαιο τρόπο στερούνται τη δυνατότητα να αποκτήσουν τον τίτλο σπουδών 
στο γνωστικό αντικείμενο που επέλεξαν να σπουδάσουν. 

• Να αναδειχθεί και να αναγνωριστεί η σημαντικότητα της Επιστήμης του Τουρισμού. 

•  Να  ενισχυθεί  και  να  αναβαθμιστεί  η  Δημόσια  Δωρεάν  Τριτοβάθμια  Τουριστική 
Εκπαίδευση. 

•  Να  προστατευτούν  οι  ειδικές  υποδομές,  οι  εργαστηριακές  εγκαταστάσεις  και  ο 
εξοπλισμός. 

•  Να  προστατευτούν  οι  άυλες  υποδομές  εμπειρία,  τεχνογνωσία,  τουριστική 
βιβλιογραφία, παράδοση κτλ.  

  Οι αγώνες  του Σπουδαστικού Κινήματος μακριά από κόμματα και σκοπιμότητες 
θα αναδείξουν ξανά πως οι νέοι δεν υποκίπτουν εύκολα, είναι ανήσυχοι, παλεύουν και  
διεκδικούν την δίκαιη λύση των αιτημάτων τους.   
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