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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΑΓΩΝ

Αθήνα, 27/11/2017
Α. Π. : 21939
ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σουζάνα Σαμιώτη
Τηλ.: 210- 3736306, 3736134, 3736125, 3736005
Fax.: 210 3736185
email: samioti_s@mintour.gr
ΘΕΜΑ: Επικύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγής σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας
του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 6 του άρθρου 8 της 12360/12-7-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Τροποποίηση Κανονισμού
Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 2532/Β).
2. Την 13239/31-7-2017 Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού «Έγκριση λειτουργίας
Σχολής Ξεναγών Αθήνας για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018. Προκήρυξη
εισαγωγής σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για
την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018» (ΦΕΚ 2680/Β).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών
προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).
4. Τις διατάξεις του ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για
τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29).
5. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
6. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).
7. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης, Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).
8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄210).
9. Την υπ’ αριθμ. 15822/08.09.2017 (ΑΔΑ: ΩΘΝΩ465ΧΘΟ-Γ7Υ) Απόφαση της Υπουργού
Τουρισμού «Σύσταση Επιτροπής διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου αιτήσεων
υποψηφίων, κατάρτισης πίνακα επιτυχόντων και κλήρωσης ισοβαθμούντων

ΑΔΑ: ΩΓΘΘ465ΧΘΟ-ΑΝΥ

10.

11.

12.

13.

υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού,
εκπαιδευτικής περιόδου 2017 – 2018».
Την υπ’ αριθμ. 15824/8.7.2017 (ΑΔΑ: ΩΦΖΩ465ΧΘΟ-ΖΕ5) Απόφαση της Υπουργού
Τουρισμού «Σύσταση Επιτροπής εκδίκασης των ενστάσεων επί των μορίων που
συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του
Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2017 – 2018».
Το από 29.9.2017 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου
αιτήσεων υποψηφίων, κατάρτισης πίνακα επιτυχόντων και κλήρωσης
ισοβαθμούντων υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου
Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2017 – 2018 (Α.Π. εισερχ. 18335/29.09.2017).
Το από 19.10.2017 Πρακτικό της Επιτροπής εκδίκασης των ενστάσεων επί των μορίων
που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του
Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2017 – 2018 (Α.Π. εισερχ.
19789/20.10.2017).
Το από 30.10.2017 Πρακτικό κατάρτισης των πινάκων επιτυχόντων για την εισαγωγή
σπουδαστών στην Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού και κατάταξης
των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων ανά κατηγορία εκπαίδευσης,
εκπαιδευτικής περιόδου 2017-2018 (Α.Π. εισερχ. 20385/30.10.2017).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την επικύρωση: α) των πινάκων επιτυχόντων υποψηφίων για εισαγωγή στη Σχολή
Ξεναγών Αθήνας για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018 ανά κατηγορία εκπαίδευσης,
β) των πινάκων επιλαχόντων υποψηφίων για εισαγωγή στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας για
την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018 ανά κατηγορία εκπαίδευσης, και γ) τον πίνακα
απορριπτέων, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.
2. Οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων για εισαγωγή στη Σχολή Ξεναγών
Αθήνας για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018, ανά κατηγορία εκπαίδευσης καθώς
και ο πίνακας απορριπτέων αναρτώνται: α) στις ιστοσελίδες www.mintour.edu.gr και
www.mintour.gov.gr, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, β) στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού με μέριμνα της
Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και γ) στον Πίνακα Ανακοινώσεων
της Σχολής Ξεναγών Αθήνας με μέριμνα του Προϊσταμένου της.
3. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στην κατάσταση επιτυχόντων σπουδαστών,
υποχρεούνται να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου
προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή είτε
ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας (Μεγάλου
Αλεξάνδρου 96-98 και Πλαταιών 42, Τ.Κ. 10435, Αθήνα), σε διάστημα πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ήτοι από 28 Νοεμβρίου
έως και 4 Δεκεμβρίου 2017 και κατά τις ώρες από 09:00 έως 14:00, αίτηση εγγραφής
σύμφωνα με το παράρτημα Ι της απόφασης αυτής, συνοδευόμενης από δικαιολογητικά
ως ακολούθως: α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου σε ισχύ, και β) Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου
ταυτότητας. Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή γίνονται δεκτές
εφόσον η αποστολή τους γίνει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ήτοι από 28/11/2017
έως και 4/12/2017, σύμφωνα με την σφραγίδα ταχυδρομείου επί του φακέλου.
4. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, οι θέσεις των επιτυχόντων που δεν θα
ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας θα
καλύπτονται από τους επόμενους στη σειρά κατάταξης μορίων ανά κατηγορία
εκπαίδευσης (επιλαχόντες).
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5. Οι επιλαχόντες, εφ΄ όσον υπάρξουν κενές θέσεις, ειδοποιούνται με ευθύνη του
Προϊσταμένου της Σχολής Ξεναγών Αθήνας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία έχουν δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής
τους, προκειμένου να υποβάλουν τη σχετική αίτηση εγγραφής σε χρόνο που
ορίζεται από την υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με
υποψήφιο επιλαχόντα λόγω δικής του υπαιτιότητας ή που υποψήφιος επιλαχόντας δεν
αποστείλει την αίτηση εγγραφής εντός του χρονικού διαστήματος που θέτει η
υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της Σχολής Ξεναγών Αθήνας ειδοποιεί τον επόμενο
υποψήφιο επιλαχόντα, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των μορίων.
6. H διαδικασία οριστικοποίησης των εγγραφών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής Ξεναγών.

Ακριβές Αντίγραφο
Αννα Ζησίμου
Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας &
Ενημέρωσης του Πολίτη

ΣΥΝ.: Α) Πίνακες επιτυχόντων ανά κατηγορία εκπαίδευσης (2)
Β) Πίνακες επιλαχόντων ανά κατηγορία εκπαίδευσης (2)
Γ) Πίνακας απορριπτέων (1)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Σχολή Ξεναγών Αθήνας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού Τουρισμού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Τουρισμού
3. Γραφείο Αναπλ. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
& Διοικητικών
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Δ/νση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
2.Τμήμα Ξεναγών

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΣ:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................……....…
ΟΝΟΜΑ: .....................................................…………....….
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ...................................................……....…

Σας

υποβάλλω

δικαιολογητικά

ως

τα

απαιτούμενα

ακολούθως

και

παρακαλώ για την εγγραφή

μου στην

Σχολή

για

Ξεναγών

Αθήνας

την

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: ..................................................……....…

εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018.

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ……….. …/…. …….…/…………....…

Συνημμένα δικαιολογητικά:

Α.Δ.Τ. (ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ) : ....………….……………………………

□

Δ/ΝΣΗ

………………………………………..…

αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε

…………………………………………………………..(οδός-αριθμός)

ισχύ (σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΠΟΛΗ……………………………………………………Τ.Κ.: …………….
ΤΗΛ: …………………………………………………………………………..

Ευκρινές

φωτοαντίγραφο

Δελτίου

και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
□

Δύο

(2)

πρόσφατες

φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

ΚΙΝ.: …………………………………………………………………………..
EMAIL: ……………………………………………………………………….

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……../…..…/2017

(Υπογραφή)

έγχρωμες

