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ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Σχετικά με τη νομοθετική πρωτοβουλία που προωθεί το Υπουργείο 

Τουρισμού για την τροποποίηση του ν. 710/1977 «περί ξεναγών» και 
συγκεκριμένα στην ενότητα ΙΔ΄ του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου 
Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή σήμερα 5.11.12, η Ομοσπονδία μας 
έχει να επισημάνει εν συντομία τα εξής: 

 

- Προωθείται η κατάργηση του κλάδου των ξεναγών 
- Απονέμονται πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα ξεναγού συλλήβδην σε 
πτυχιούχους άλλων σχολών της Ελλάδας και όλων των ομοταγών ΑΕΙ τρίτων 
χωρών ανά τον κόσμο, οι οποίοι βαπτίζονται «εν μία νυκτί» ως ξεναγοί της Ελλάδας  

-  Μόνη προϋπόθεση είναι η παρακολούθηση ενός σεμιναρίου λίγων 
εβδομάδων, χωρίς απαίτηση γνώσεων του ελληνικού πολιτισμού ή της ελληνικής 
γλώσσας και χωρίς εξετάσεις πιστοποίησης 
-  Τα ταχύρυθμα σεμινάρια θα διοργανώνονται αορίστως από το Υπουργείο           
Τουρισμού και όχι από τις μόνες αρμόδιες, Σχολές Ξεναγών του κράτους 
-  Αγνοούνται οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-
154/89, C-180/89 και C-189/89) για το επάγγελμα του ξεναγού, το οποίο εξυπηρετεί 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως τη διαφύλαξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς 
-  Προκύπτουν σοβαρά προβλήματα συμβατότητάς με τις υπερκείμενες του 
νόμου προβλέψεις του ευρωπαϊκού δικαίου 
- Καταστρατηγείται η Οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, η οποία έχει μεταφερθεί στην ελληνική έννομη τάξη με 
το Π.Δ. 38/2010 

- Αντίκειται ευθέως στα πλαίσια της ευρωπαϊκής τυποποίησης του 
επαγγέλματος και συγκεκριμένα στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15565:2008 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), αναφορικά με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για την εκπαίδευση των ξεναγών στην Ευρώπη 
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Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκειά μας, πέραν όλων των 
άλλων, πρωτίστως διότι η παραπάνω νομοθετική πρωτοβουλία, με δραματικής 
σημασίας επιπτώσεις όχι μόνο για τον κλάδο, αλλά και για τον τουρισμό και την 
εικόνα της χώρας μας, αναλήφθηκε και ολοκληρώθηκε εν κρυπτώ και κατά 
παράβαση κάθε έννοιας διαφάνειας και καλής νομοθέτησης, χωρίς να προηγηθεί 
οποιαδήποτε διαβούλευση και ούτε καν στοιχειώδης ενημέρωση των άμεσα 
θιγόμενων.  

Ζητούμε, ως εκ τούτου, την απόσυρση της σχετικής ενότητας, προκειμένου 
να δοθεί η ευκαιρία διαβούλευσης, όπως άλλωστε επιτάσσει και ο νόμος (Ν. 
4048/2012), σε όλους τους ενδιαφερόμενους.  

Αναμένουμε ότι θα αρνηθείτε να συναινέσετε στην προωθούμενη κατάργηση 
του κλάδου και της εκπαίδευσης των ξεναγών και ότι θα ζητήσετε άμεσα από την 
από την Υπουργό Τουρισμού, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη την απάλειψη του στοιχ. (γ) 
από την παρ. ΙΔ.1.(2) και όλης της παρ. ΙΔ.1.(8) του πολυνομοσχεδίου, το οποίο 
κατατέθηκε σήμερα 5.11.12 ως κατεπείγον στην Βουλή προς ψήφιση την ερχόμενη 
Τετάρτη 7.11.12. 

 
 


