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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1597/28−01−2011 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονο−
μικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πολιτισμού και Τουρισμού «Προσαρμογή στις δι−
ατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ» (ΦΕΚ Β΄ 108), 
όπως ισχύει. Ένταξη της διαδικασίας για τη λει−
τουργία τουριστικού γραφείου στα Ενιαία Κέντρα 
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). ............................................................... 1

Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγ−
γελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού 
− Μητρώο Ξεναγών − Ένταξη της διαδικασίας 
υποβολής αναγγελίας άσκησης του επαγγέλμα−
τος του ξεναγού στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως 
ΕΚΕ. ............................................................................................................ 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   16016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1597/28−01−2011 κοινής από−

φασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ερ−
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και 
Τουρισμού «Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 
2006/123/ΕΚ» (ΦΕΚ Β΄ 108), όπως ισχύει. Ένταξη της 
διαδικασίας για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου 
στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευ−

θερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην 
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 32) και 
ειδικότερα τα άρθρα 2 και 3 αυτού σε συνδυασμό με το 
άρθρο 4 παρ. 16 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14).

2. Το Μέρος Πρώτο του Ν. 3844/2010 «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» (ΦΕΚ Α/63) και 
ειδικότερα τα άρθρα 10, 14 παρ. 8 και 16 αυτού.

3. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 112).

4. Το Ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118), όπως ισχύει.

5. Το Ν. 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας του−
ριστικών γραφείων» (ΦΕΚ Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. 1597/28−1−2011 (ΦΕΚ Β΄ 108), και 14737/ 
9−11−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2607) κοινές αποφάσεις των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού και την υπ’ 
αριθμ. 15408/8−11−2012 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας και Τουρισμού (ΦΕΚ Β΄ 2991) και συμπλη−
ρώθηκε με το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82).

6. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.

7. Το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – 
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).

8. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/1−10−2002 (ΦΕΚ Β΄ 
1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του πε−
ριεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».

10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613/30−8−2010 (ΦΕΚ Β΄ 
1334) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομι−
κών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση 
σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή 
της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).
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11. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/20−9−2010 (ΦΕΚ Β΄ 
1561) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, 
λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυ−
πηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση 
διαδικασιών από τα ΕΚΕ όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/31−1−2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (ΦΕΚ B΄ 261).

12. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) για τη διάσπαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς.

13. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 
Α΄ 187), όπως ισχύει.

14. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), 
όπως ισχύει.

15. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).

16. Το Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 144).

17. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προ−
καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώ−
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη−
τικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98)

18. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 3 με τίτλο «Τροποποί−
ηση διατάξεων του Ν. 393/1976, όπως ισχύει» της υπ’ 
αριθμ. 1597/28−01−2011 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−

νησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Προσαρμογή στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ» (ΦΕΚ Β΄ 108), όπως 
ισχύει, ως εξής:

Άρθρο 1

Οι περιπτώσεις (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 του Ν. 393/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«β) Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή ελέγχει τα υποβληθέ−
ντα δικαιολογητικά για τη διαπίστωση συνδρομής των 
προϋποθέσεων νόμιμης λειτουργίας του τουριστικού 
γραφείου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερο−
μηνία υποβολής της αναγγελίας και της πλήρους υποβο−
λής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών. 

γ) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αναγγελίας:

γα) Εάν η Αρμόδια Διοικητική Αρχή διαπιστώσει τη 
μη συγκέντρωση των νομίμων προϋποθέσεων ή τη συν−
δρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, απαγορεύει 
τη λειτουργία του και γνωστοποιεί εγγράφως στον εν−
διαφερόμενο τους λόγους για τους οποίους δεν είναι 
δυνατή η λειτουργία του τουριστικού γραφείου.

γβ) Εάν η Αρμόδια Διοικητική Αρχή διαπιστώσει τη 
νόμιμη συνδρομή των προϋποθέσεων, χορηγείται στον 
ενδιαφερόμενο Βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προ−
ϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου 
η οποία επιδεικνύεται σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο. 

δ) Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των 
δεκαπέντε (15) ημερών το τουριστικό γραφείο λειτουρ−
γεί ελεύθερα και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει 
σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της 
πράξης αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 
Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44), η οποία χορηγείται αυτόματα.» 

Άρθρο 2 

Το Παράρτημα Ι της με αρ. 15408/8−11−2012 κοινής από−
φασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Τουρισμού (ΦΕΚ 
Β΄ 2991) καταργείται και αντικαθίσταται από το ακό−
λουθο Παράρτημα, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ         ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

F
Αριθμ.    16017 (2)
Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγε−

λίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού − Μη−
τρώο Ξεναγών − Ένταξη της διαδικασίας υποβολής 
αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξενα−
γού στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 3 και την παρ. 3 του άρ−

θρου 9 του ν. 710/1977 «Περί Ξεναγών» (ΦΕΚ Α΄ 283), 
όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΔ.1. του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) «Έγκριση 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2013−2016−Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 
και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2013−2016».

2. Το άρθρο 9 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄) «Προσαρ−
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχε−
τικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες 
διατάξεις».

3. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει.

4. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού»  (ΦΕΚ 
Α΄ 187), όπως ισχύει.

5. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.

6. Το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – 
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).

7. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (ΦΕΚ Β΄ 
1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του πε−
ριεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Φ. Α./ 18613/2010 (ΦΕΚ 1334 Β΄) 
Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω−

σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών 
για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή 
της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/ 2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).

10. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/ Φ. 19. 7/ 14/ 380/2010 (ΦΕΚ  Β΄ 
1561) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνω−
ση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων 
Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση 
διαδικασιών από τα ΕΚΕ όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (ΦΕΚ B’ 261). 

11. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς».

12. Το άρθρο 6 του π.δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
π.δ. 98/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄160).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141) «Διο−
ρισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

14. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

15. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πο−
λίτη.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Για την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 3 του 
ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 
3 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012, ο αιτών υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία 
του Υπουργείου Τουρισμού (Γενική Διεύθυνση Τουριστι−
κής Πολιτικής και Οργάνωσης, Διεύθυνση Τουριστικής 
Πολιτικής και Συντονισμού, Τμήμα Τουριστικής Εκπαί−
δευσης και Κατάρτισης) αίτηση – αναγγελία άσκησης 
του επαγγέλματος του ξεναγού, σύμφωνα με το Υπό−
δειγμα 1 της απόφασης αυτής, συνοδευόμενη από τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών, από το οποίο προκύπτει 
το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 710/1977, όπως τροπο−
ποιήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. 
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, δηλαδή είτε i) το 
Δίπλωμα Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ για τους αποφοί−
τους των Σχολών αυτών, όπως αυτοί ορίζονται στις 
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περιπτώσεις (α) και (β) του άρθρου 2 του Ν. 710/1977, 
όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπα−
ραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, 
είτε: ii) αντίγραφο του σχετικού τίτλου εκπαίδευσης και 
αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης επαγγελματι−
κών προσόντων, η οποία χορηγείται από το Συμβούλιο 
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, σύμφωνα με 
τις διαδικασίες του Τίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 «Προσαρ−
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ Α΄ 78), όπως 
ισχύει, είτε 

 iii) πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται η επιτυχής 
παρακολούθηση του ταχύρυθμου προγράμματος της 
παραγράφου 2 του άρθρου 14, όπως τροποποιήθηκε με 
την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012. 

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδο−
σης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κα−
κούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλο−
πής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης 
των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που 
αναφέρονται στα ήθη (αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον 
εκδίδεται από ημεδαπή αρχή)

3. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (αναζη−
τείται υπηρεσιακά)

4. Δυο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας του αιτούντος 
5. Παράβολο ύψους είκοσι ευρώ (20 €), για την εγγρα−

φή στο οικείο Μητρώο και την χορήγηση του δελτίου 
ταυτότητας ξεναγού, πληρωτέο υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον κωδικό 3741. 

Άρθρο 2

1. Στο Τμήμα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι−
σης του Υπουργείου Τουρισμού τηρείται το Μητρώο 
του άρθρου 9 του ν. 710/1997, όπως τροποποιήθηκε με 
την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012. Το Μητρώο Ξεναγών αποτελεί 
μια βάση δεδομένων στην οποία καταχωρίζονται υπο−
χρεωτικά τα στοιχεία όσων πληρούν τις προϋποθέσεις 
άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 του παραπάνω νόμου, 
η οποία τηρείται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της ηλεκτρονικής και 
της έντυπης μορφής του τηρούμενου Μητρώου, επι−
κρατεί η έντυπη.

2. Στο ως άνω Μητρώο καταχωρίζονται υποχρεωτικά 
τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Ο Αριθμός Μητρώου Ξεναγού (ΜΗ.ΞΕ.) 
β) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση 

κατοικίας, ο ταχυδρομικός κώδικας, ο αριθμός σταθερού 
και κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού τα−
χυδρομείου, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) 
ή ο αριθμός διαβατηρίου και ο αριθμός φορολογικού 
μητρώου (Α.Φ.Μ.) και του ξεναγού. 

γ) Οι τίτλοι σπουδών, από τους οποίους προκύπτει 
το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 710/1977, όπως τροπο−
ποιήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. 
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. 

δ) Οι γλώσσες στις οποίες δύναται ο ξεναγός να ασκεί 
το επάγγελμα 

Άρθρο 3

Η διαδικασία για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος 
του ξεναγού, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 3 
του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτω−
ση 3 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012 μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω 
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λει−
τουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και 
ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου  eugo (για τα ελληνικά 
EKE μέσω της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr). Για 
τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής συμπληρώνεται 
ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της 
απόφασης αυτής. 

Άρθρο 4

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταρ−
γούνται η με αρ. 1620/19−01−2011 κυα (ΦΕΚ 25/Β) «Ένταξη 
της διαδικασίας χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλ−
ματος ξεναγού στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης» και 
το άρθρο 4 της με αρ. Υπουργική απόφαση ΔΙΟΝΟΣΕ 
1527/8−10−1986  « Διατήρηση δικαιολογητικών που απαι−
τούνται από τις υπηρεσίες του ΕΟΤ» (ΦΕΚ 862/B).

Άρθρο 5 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της απόφασης αυτής τα Υποδείγματα 1 και 2. 
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Άρθρο 6

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
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