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Τo Υπουργείο Τουρισμού , έχει υπό την αρμοδιότητά του, τις ακόλουθες εκπαιδευτικές
μονάδες:

* Δύο (2) Ανώτερες Σχολές, στη Ρόδο και στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης

- Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.): 22410-24190,
22410-24290, 22410-74468 http://www.asterodos.edu.gr/

- Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.): 28410-28565,
28410-28828 http://astecrete.edu.gr/

* Οκτώ (8) Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην Ανάβυσσο Αττικής, την
Περαία Θεσσαλονίκης, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Ρόδο, το Άργος, την Κέρκυρα, το Γαλαξίδι
και την Αλεξανδρούπολη.

* Σχολές Ξεναγών στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κέρκυρα και στο Ηράκλειο
Κρήτης. (για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 λειτουργεί η Σχολή Ξεναγών Αθήνας)

Επιπλέον, το Υπουργείο σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια υλοποιεί ταχύρρυθμα
προγράμματα κατάρτισης για το επάγγελμα του ξεναγού (διάρκειας 2 μηνών)
, τα οποία απευθύνονται σε αποφοίτους τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και
Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας
Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας. Οι
υποψήφιοι, πρέπει να έχουν άριστη γνώση
(επίπεδο Γ2)
τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας. Τα προγράμματα διεξάγονται στην έδρα του
Πανεπιστημίου και περιλαμβάνουν την κατάρτιση των συμμετεχόντων στη σύγχρονη θεωρία
και μεθοδολογία της ξενάγησης. Το αναλυτικό πρόγραμμα των ταχυρρύθμων προγραμμάτων
καθορίζεται από την υπ' αριθμ. 18062/20.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3401
/Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 6537/13.03.2014 (ΦΕΚ 820/Α) Απόφαση
Υπουργών Τουρισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύει. Ο τόπος και ο χρόνος
υλοποίησης των σεμιναρίων, και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων καθορίζονται κάθε

1/2

Τουριστική Εκπαίδευση
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all
Πέμπτη, 06 Σεπτέμβριος 2018 17:18 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2018 18:07

φορά με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ενώ το κόστος παρακολούθησης του
προγράμματος επιβαρύνει τους συμμετέχοντες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράμματος οι συμμετέχοντες αποκτούν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του
ξεναγού, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθμ.
16368/17.07.2013 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 1808/Β').

Τέλος, το Υπουργείο συμμετέχει ως εταίρος με συντονιστή φορέα το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, στο
πρόγραμμα ERASMUS+ plus
, δράση
«Κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης στον τουρισμό»
που αφορά την πρακτική άσκηση πρόσφατα αποφοίτων ΙΕΚ σε τουριστικές επιχειρήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτεται από Κοινοτικούς πόρους.

Δείτε την προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στη ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
2018-2019 καθώς και την ΑΙΤΗΣΗ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Δευτέρα 27/8/2018 έως και Παρασκευή
14/9/2018
από τις 09:00 έως και τις 14:30
όλες τις εργάσιμες ημέρες.
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