
Αθήνα, 10.07.21 

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι, 

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα τεκταινόμενα στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας 

και για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει με τη φοίτησή μας, τα οποία θέτουν εν αμφιβόλω 

την ολοκλήρωση των σπουδών μας. 

Είμαστε σπουδάστριες/ές β΄ έτους της κρατικής μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής Σχολής 

Ξεναγών της Αθήνας[1], η οποία υπάγεται στην άμεση εποπτεία του Υπουργείου Τουρισμού και λειτουργεί 

βάσει της υπ’ αριθμ.12360/12.07.2017 ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και 

Τουρισμού (ΦΕΚ 2532Β/2017) και της υπ’ αριθμ.11413/02.07.2021 απόφασης τροποποίησης αυτής (ΦΕΚ 

2884Β/2021). Η επαγγελματική εκπαίδευση στη συγκεκριμένη σχολή είναι διετής και με νόμο ορίζονται 

τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της. Βάσει του προγράμματος σπουδών, τα περισσότερα 

από τα μαθήματα που διδασκόμαστε περιλαμβάνουν και πρακτικές ώρες εκπαίδευσης, που συνίστανται 

στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς 

χώρους και ιστορικούς τόπους, τόσο στην έδρα της Σχολής όσο και σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. 

Οι πρακτικές αυτές ώρες αποτελούν το πλέον ουσιαστικό σκέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

συντελώντας καθοριστικά στην αρτιότητα της κατάρτισής μας και στη μελλοντική επαγγελματική μας 

εξέλιξη· ο ίδιος ο κανονισμός λειτουργίας της Σχολής, άλλωστε, αναγνωρίζει ότι αποτελούν το υπόβαθρο 

και το έρεισμα για τη σύννομη, πλήρη και ορθή ολοκλήρωση των σπουδών μας και καθιστά σαφές ότι 

πριν από την ολοκλήρωση των επισκέψεων σε μουσεία-μνημεία-αρχαιολογικούς χώρους, δεν επιτρέπεται 

η διενέργεια γραπτών εξετάσεων σε μαθήματα που περιλαμβάνουν πρακτικό σκέλος. Παρακάτω 

εκθέτουμε το σύντομο ιστορικό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. 

Το β΄ έτος της φοίτησής μας στη Σχολή ξεκίνησε με αναιτιολόγητη καθυστέρηση τον Δεκέμβρη 

του 2020, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες μας[2]. Έκτοτε ζητάμε κατ’ επανάληψη, τόσο από τη Διοίκηση 

της Σχολής όσο και από τις αρμόδιες για την τουριστική εκπαίδευση υπηρεσίες του Υπουργείου 

Τουρισμού, ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή του πρακτικού σκέλους της εκπαίδευσής μας. 

Φτάσαμε πλέον στον Ιούλιο, χωρίς καμία ενημέρωση, κανένα χρονοδιάγραμμα και καμία διαβεβαίωση 

για το αν, πότε και πώς θα πραγματοποιηθεί το πρακτικό αυτό σκέλος. Αντίθετα, έχει υποπέσει στην 

αντίληψή μας η πρόθεση των αρμοδίων να μειώσουν δραματικά ή ακόμη και να προβούν στην ολοσχερή 

εξάλειψη των πρακτικών εκπαιδευτικών ωρών τόσο εντός της περιοχής της Αθήνας όσο και ανά την 

επικράτεια. 

Και εξηγούμε· τα θεωρητικά μαθήματα του έτους ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο μέσω 

τηλεκπαίδευσης και έκτοτε: 

α) τα περιοριστικά μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης της πανδημίας χαλάρωναν συνεχώς 

και τα υγειονομικά πρωτόκολλα σταδιακά διευκόλυναν το πλαίσιο πραγματοποίησης ταξιδιών, 

για να φτάσουμε μάλιστα πλέον στην ισχύουσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/02-07-2021 (2879 ΦΕΚ 

Β), και 

β) ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ταξιδιωτικών 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος της περιόδου 2019-

2021. 

Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιηθεί λιγότερο από το 1/3 των προβλεπόμενων πρακτικών 

εκπαιδευτικών ωρών στην έδρα της σχολής (Αθήνα), και καμία ώρα πρακτικής εκπαίδευσης στην 



υπόλοιπη Ελλάδα. Η μόνη σχετική ενημέρωση που έχουμε λάβει, από προφορικές και μόνο συνομιλίες 

με τη Διοίκηση της Σχολής και το Υπουργείο Τουρισμού, είναι ότι 

·         για άγνωστους σε εμάς λόγους, δεν ενεργοποιήθηκε μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία 

η σύμβαση με τον ανάδοχο παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών και θα πρέπει να γίνει νέος 

διαγωνισμός 

·         η Σχολή θα παραμείνει κλειστή τον Αύγουστο και οι εκπαιδευτικές εκδρομές ενδέχεται να 

πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο ή ακόμη πιθανότερα τον Οκτώβριο ή σε κάποια 

απροσδιόριστη στιγμή μέσα στο φθινόπωρο, προσβλέποντας σε καλύτερα -και ασφαλέστερα 

για ταξιδιώτες- επιδημιολογικά δεδομένα (!). Και αυτό όταν η σταθερή και επίσημη θέση της 

Κυβέρνησης και του αρμόδιου για εμάς Υπουργείου Τουρισμού είναι ότι η χώρα μας αποτελεί 

τη δεδομένη στιγμή έναν ασφαλή τουριστικό προορισμό σε συνθήκες πανδημίας.   

Αντίθετα, το μόνο που μας ανακοινώθηκε επίσημα και εγγράφως από τη Σχολή είναι η επικείμενη 

πραγματοποίηση εξεταστικής το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου στο σύνολο των μαθημάτων του 

έτους, συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων που περιλαμβάνουν πρακτικές ώρες και των οποίων η 

εξέταση δεν επιτρέπεται πριν από την πραγματοποίηση των εκδρομών και των επισκέψεων. Με άλλα 

λόγια, η Διοίκηση της Σχολής, η οποία είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη και σύννομη διοικητική λειτουργία 

της, μας ζητάει να καταστρατηγήσουμε τον κανονισμό λειτουργίας και να συναινέσουμε στην υποβάθμιση 

των σπουδών μας.  

Με βάση τα παραπάνω, είναι πλέον ορατό το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθούν καθόλου οι 

εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις ή να πραγματοποιηθούν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό κατά 

προφανή και πρωτοφανή παράβαση του κανονισμού της Σχολής, με αποτέλεσμα: 

·   η ποιότητα των παρεχόμενων γνώσεων και σπουδών να υπολείπονται κατά πολύ του 

αναμενόμενου και προβλεπόμενου 

·    η επαγγελματική εκπαίδευση να χάνει την αξία της και τα επαγγελματικά δικαιώματα που 

απορρέουν από αυτήν να αποδυναμώνονται ουσιωδώς. 

Η τακτική αυτή που ακολουθείται συνιστά ευθεία παραβίαση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 

δικαιωμάτων μας. Η προφανής εγγενής αδυναμία της Σχολής να μας παρέχει μια ουσιαστική και 

ολοκληρωμένη πρακτική εξάσκηση στο πεδίο των τουριστικών ξεναγήσεων μας εγκλωβίζει σε ένα 

καθεστώς ομηρίας με αβέβαιο ορίζοντα λήξης και προοιωνίζει ένα θολό επαγγελματικό μέλλον.  

Ευελπιστούμε στο ειλικρινές ενδιαφέρον σας και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας με στόχο την 

εύρυθμη, σύννομη και ορθή ολοκλήρωση των σπουδών μας. 

Σπουδάστριες/ές β΄ έτους Σχολής Ξεναγών Αθήνας 

 

[1] Το παρόν κείμενο υπογράφεται από 32 σπουδάστριες/ές του β΄ έτους της Σχολής Ξεναγών Αθήνας σε 
σύνολο 37. 

[2] Όλες οι επιστολές και τα e-mail που έχουν σταλεί προς τη Σχολή για όλα τα ζητήματα που μας 
απασχολούν είναι στη διάθεσή σας εφόσον ζητηθούν.   


