Εκτελεστική απόφαση που εξειδικεύει τις διατάξεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου για
τους Ξεναγούς
ΚΥΑ 16017/2012 - Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του
επαγγέλματος του ξεναγού - Μητρώο Ξεναγών - Ένταξη της διαδικασίας υποβολής
αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ
• Για την εφαρμογή της διαδικασίας για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, όπως
τροποποιήθηκε με την περίπτωση 3 της Υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012
(Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου), ο αιτών θα πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Τουρισμού αίτηση-αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού, σύμφωνα
με το Υπόδειγμα 1 της απόφασης, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
¾ Αντίγραφο τίτλου σπουδών, από το οποίο προκύπτει το δικαίωμα άσκησης του
επαγγέλματος του ξεναγού, δηλαδή:
 είτε το Δίπλωμα Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ, για τους αποφοίτους των
Σχολών αυτών,
 είτε αντίγραφο του σχετικού τίτλου εκπαίδευσης και αντίγραφο της
απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που χορηγείται από το
Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων,
 είτε πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται η επιτυχής παρακολούθηση του
σχετικού ταχύρρυθμου προγράμματος.
¾ Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το
οποίo να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή
για συγκεκριμένα πλημμελήματα (αναζητείται υπηρεσιακά, εφ’ όσον εκδίδεται από
ημεδαπή αρχή).
¾ Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (αναζητείται υπηρεσιακά).
¾ Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
¾ Παράβολο ύψους είκοσι ευρώ (20€) για την εγγραφή στο οικείο Μητρώο και τη
χορήγηση του δελτίου ταυτότητας ξεναγού.
• Στο Τμήμα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού τηρείται το
Μητρώο Ξεναγών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
δύο μορφών, επικρατεί η έντυπη.
Στο Μητρώο αυτό καταχωρίζονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία:
¾ Ο Αριθμός Μητρώου Ξεναγού (ΜΗ.ΞΕ.).
¾ Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο ταχυδρομικός κώδικας,
ο αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου
και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ξεναγού.
¾ Οι τίτλοι σπουδών.
¾ Οι γλώσσες στις οποίες μπορεί ο ξεναγός να ασκεί το επάγγελμα.
• Η διαδικασία για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού μπορεί να διεκπεραιώνεται
και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), και ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά ΕΚΕ μέσω
της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr). Για τη διαδικασία αυτή συμπληρώνεται ειδικό
έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της συγκεκριμένης απόφασης.
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