Ν. 4093/2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016
Άρθρο 1 - Υποπαράγραφος Ι∆.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Με τη διάταξη της Υποπαραγράφου Ι∆.1. του Άρθρου 1 του Ν. 4093/2012
(Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου) θεσµοθετούνται ορισµένες αλλαγές στη νοµοθεσία περί
ξεναγών, µε σηµαντικότερη το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα ξενάγησης σε Έλληνες
υπηκόους ή υπηκόους κρατών µελών της Ε.Ε. αποφοίτους τµηµάτων Αρχαιολογίας,
Ιστορίας και Ιστορίας της Αρχαιολογίας πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και
αναγνωρισµένων της αλλοδαπής, µετά από δίµηνης διάρκειας ταχύρρυθµα
προγράµµατα κατάρτισης στην ειδικότητα του ξεναγού.
Οι βασικές προβλέψεις της διάταξης αυτής είναι οι παρακάτω (µε bold σηµειώνονται οι
διαφορές από τα µέχρι σήµερα ισχύοντα):
• ∆ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του ξεναγού έχουν οι Έλληνες υπήκοοι και
υπήκοοι κρατών µελών της Ε.Ε. κάτοχοι διπλώµατος Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ ή
σχετικού τίτλου εκπαίδευσης που έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε.
και έχει αναγνωριστεί από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών
Προσόντων, οι αλλοδαποί ελληνικής καταγωγής απόφοιτοι της Σχολής ξεναγών του
ΟΤΕΚ [προβλεπόταν ως εξαίρεση ως τώρα] και οι απόφοιτοι των νέων
ταχύρρυθµων προγραµµάτων κατάρτισης ξεναγών που προβλέπονται από τη
συγκεκριµένη διάταξη.
• Το επάγγελµα του ξεναγού ασκείται ελεύθερα µετά την πάροδο δέκα (10) ηµερών
από την υποβολή από τους ενδιαφερόµενους στο Υπουργείο Τουρισµού αίτησης
για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλµατος ξεναγού, συνοδευόµενης από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά αυτά θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, η οποία
θα εκδοθεί εντός προθεσµίας ενός µηνός από τη δηµοσίευση του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου.
Στο χρονικό αυτό διάστηµα των 10 ηµερών, η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Τουρισµού (Γενική ∆ιεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης,
∆ιεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισµού, Τµήµα Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) εξετάζει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και, εφ’
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όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, χορηγεί στον ξεναγό βεβαίωση
συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλµατος του
ξεναγού και εγγραφής του στο οικείο µητρώο που τηρείται στο Υπουργείο
Τουρισµού, συνοδευόµενη από δελτίο ταυτότητας, το οποίο ο ξεναγός φέρει κατά την
άσκηση του επαγγέλµατός του.
Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος ή δεν
προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, ο ξεναγός
ενηµερώνεται εγγράφως από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού,
εντός της παραπάνω προθεσµίας των 10 ηµερών, ότι δεν µπορεί να ασκήσει το
επάγγελµα του ξεναγού και του γνωστοποιούνται οι σχετικοί λόγοι. Αν η
προθεσµία παρέλθει άπρακτη, τόσο η σχετική βεβαίωση όσο και το δελτίο
ταυτότητας ξεναγού τεκµαίρεται ότι έχουν δοθεί.
Η υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί θα καθορίσει όλες τις αναγκαίες λεπτοµέρειες.
Στο Υπουργείο Τουρισµού τηρείται Μητρώο Ξεναγών, όπου καταχωρίζονται όσοι
πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του ξεναγού, µε τα
στοιχεία της ταυτότητας του ξεναγού και του τίτλου σπουδών τους και τις
γλώσσες στις οποίες µπορούν να ξεναγούν.
Κατ’ εξαίρεση, δικαίωµα ξενάγησης χωρίς αµοιβή σε αρχαιολογικούς χώρους,
µουσεία και χώρους όπου είχε αναπτυχθεί ή αναπτύσσεται επιστηµονική και
ανασκαφική δραστηριότητα έχουν καθηγητές ανώτατων σχολών ιστορίας και
αρχαιολογίας, διευθυντές και καθηγητές ηµεδαπών και αλλοδαπών σχολών
αρχαιολογίας στην Ελλάδα για ξεναγήσεις εκπαιδευτικού περιεχοµένου. [∆εν
απαιτείται πλέον απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του ΕΟΤ γι’ αυτό.]
Σε περίπτωση έλλειψης ξεναγού που να µπορεί να ξεναγήσει σε ορισµένη γλώσσα,
έπειτα από σχετική βεβαίωση του Σωµατείου ∆ιπλωµατούχων Ξεναγών, δικαίωµα
ξενάγησης έχουν και άτοµα που δεν πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις, αλλά έχουν
αποδεδειγµένα άριστη γνώση της γλώσσας για την οποία παρατηρείται έλλειψη
ξεναγού, έπειτα από σχετική άδεια του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου
Τουρισµού.
Υπήκοοι κράτους µέλους της Ε.Ε. και Έλληνες υπήκοοι που είναι νόµιµα
εγκατεστηµένοι στα κράτη αυτά και διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα για την εκεί
άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του ξεναγού, έχουν δικαίωµα
προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών ξεναγού στην Ελλάδα (όπως
προβλέπεται ήδη από την Κ.Υ.Α. 165255/ΙΑ/29.12.2010).
Η εποπτεία του έργου των ξεναγών ασκείται από το Υπουργείο Τουρισµού.

Η Υποπαράγραφος Ι∆.1. του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου προβλέπει και τις κυρώσεις για
την παραβίασή των διατάξεών της.
Έχουν προστεθεί διοικητικές κυρώσεις (πρόστιµα και αφαίρεση του ΕΣΛ για
χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µηνών σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής και άνω)
για τις τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες, στο πλαίσιο της άσκησης του έργου τους,
συνεργάζονται για την παροχή υπηρεσιών ξεναγού µε πρόσωπο που δεν πληροί τις
νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος.

