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Αθήνα, 25 Ιουλίου 2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣ: 
 1. Την Υπουργό Τουρισμού 
 2.Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: «Επιτακτική η Αναβάθμιση των Σχολών Ξεναγών»

H Σχολή Ξεναγών της Αθήνας που υπάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού 
λειτουργεί έπειτα από επτά χρόνια που παρέμενε κλειστή με την υπ’ αριθμ. 
12360/12.07.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας & 
Θρησκευμάτων και Τουρισμού. Πρόκειται για μεταδευτεροβάθμια 
επαγγελματική σχολή διάρκειας δύο εκπαιδευτικών ετών στην οποία φοιτούν 
40 άτομα που έγιναν δεκτά κατόπιν μοριοδότησης. 

Η επανέναρξη της σχολής εκτιμάται ως ιδιαίτερα σημαντική με δεδομένο ότι ο 
τουρισμός συνιστά βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας συνεισφέροντας 
σε ποσοστό 20 τοις εκατό στο ΑΕΠ της χώρας μας και δημιουργώντας 
περίπου 1 εκατομμύριο άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Με δεδομένο ότι 
30 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται την χώρα μας ετησίως, οι ανάγκες σε 
ξεναγούς είναι τεράστιες και τα κενά υπαρκτά τόσο σε αριθμητικό όσο και 
ποιοτικό επίπεδο.  

Και τούτο διότι οι ανάγκες της σύγχρονης τουριστικής αγοράς δεν 
εξυπηρετούνται επαρκώς όπως καταδεικνύεται στο από 22/8/2018 σχετικό 
δημοσίευμα της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση 
και αναμόρφωση των σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών και τα δημόσια ΙΕΚ 
δεν περιλαμβάνει νέες ειδικότητες οι οποίες δύναται να προσδώσουν 
πρόσθετη αξία στο τουριστικό προϊόν που προσφέρεται στην χώρα μας, όπως 
η γαστρονομία. Ξεναγήσεις με αντικείμενο στα γαστρονομικά μυστικά των 
μεγάλων πόλεων που έχουν τεράστια ζήτηση δυστυχώς δεν μπορεί να 
υπηρετηθούν από επαγγελματίες λόγω έλλειψης σχετικής εκπαίδευσης. 



Η εισαγωγή πρακτικών ψηφιακής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, και η 
γενικότερη καθιέρωση ηλεκτρονικής πύλης τουριστικής εκπαίδευσης κρίνεται 
σημαντική για την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης τουριστικής αγοράς. Το 
γεγονός ότι οι Σχολές Ξεναγών Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Κέρκυρας 
παραμένουν κλειστές έρχεται να επιτείνει έτι περαιτέρω το πρόβλημα της 
εκπαίδευσης και της πρόσβασης στο επάγγελμα του ξεναγού με δεδομένο ότι 
δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος αποκτούν μόνο οι απόφοιτοι των Σχολών 
Ξεναγών, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (710/1977). 

Επειδή ο τουρισμός συνιστά βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, 

Επειδή η άρτια εκπαίδευση των ξεναγών δύναται να συνδράμει στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και στην υψηλή 
ποιότητα του τουριστικού προϊόντος γενικότερα,  

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί: 

- Ποιος ο σχεδιασμός για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών στις 
Σχολές Ξεναγών; Προτίθεστε να εισάγετε πρακτικές ψηφιακής 
εκπαίδευσης και να καθιερώσετε ηλεκτρονική πύλη τουριστικής 
εκπαίδευσης;  

- Υπάρχει πρόθεση για την εισαγωγή νέων ειδικοτήτων που δύναται να 
αυξήσουν την προστιθέμενη αξία του προσφερόμενου ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος; Εάν ναι, ποιες οι νέες ειδικότητες; 

- Ποιος ο χρονικός προγραμματισμός για την επαναλειτουργία των Σχολών 
Ξεναγών Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Κέρκυρας που παραμένουν 
κλειστές; 

- Για ποιο λόγο το επάγγελμα του ξεναγού παραμένει κλειστό κατά 
παράβαση  όσων ορίζει η ΕΕ στο πλαίσιο ενίσχυσης του ανταγωνισμού;  
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