∆/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π.∆.∆. & Α.Ε.

Αθήνα 5 / 2 / 2009
Αρ.Πρωτ.: 2073

Ταχ. ∆/νση: Μεσογείων 109-111
115 26 ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΚΑΤΑ ΤΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008- 2009».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των παρ. 4 και 7 του άρθρου 23 και του άρθρου 35 του Ν.3105/03 περί «τουριστικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις «(ΦΕΚ
29/Α/10.02.2003).
Α
2. Του Π.∆. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού»(ΦΕΚ 85 ).
3. Του Ν.3270/8.10.04 «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και
θέµατα τουρισµού».
4. Του Π.∆. 4/8.1.2009 «∆ιορισµός
Υπουργών Αναπληρωτή Υπουργού και
Α
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2 ).
5. Την µε αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 16Α/388/19289/16.09.2008 απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 2 παρ.1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ περί «Έγκρισης πρόσληψης από τον
Οργανισµό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), Ν.Π.∆.∆. του
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης οκτακοσίων πενήντα (850) ατόµων, διαφόρων
ειδικοτήτων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως
12 µήνες, για το εκπαιδευτικό έτος 2008-2009.
6. Την υπ΄ αριθ.1825/ 2.2.2009 Απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης µε
θέµα «Κατανοµή εγκριθέντος αριθµού εκπαιδευτικού προσωπικού που θα
απασχοληθεί µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στις Σχολές Ξεναγών
του ΟΤΕΚ κατά το εκπαιδευτικό έτος 2008-2009».
η
7. Την µε αριθµό 403/5-12-2008 απόφαση που λήφθηκε στην 39 συνεδρίαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Τ.Ε.Κ.
8. Τις ανάγκες των Σχολών Ξεναγών σε διδακτικό προσωπικό για την εκπαιδευτική
περίοδο 2008-2009.

Αποφασίζουµε
1. Προκηρύσσουµε την πρόσληψη µε τη διαδικασία της επιλογής, εξήντα επτά (67)
ατόµων ως ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό των Σχολών Ξεναγών του
Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που θα λειτουργήσουν στις
πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα και Ηράκλειο Κρήτης, κατά το έτος
2009, µε µέγιστη διάρκεια συµβάσεων έως δώδεκα (12) µήνες.
2. Οι προκηρυσσόµενες θέσεις κατά ειδικότητα και πόλη έχουν ως εξής:
Ι.
Α.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Β.
1.
2.
3.
4.
ΙΙ.
Α.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (άτοµα 18)
Ωροµίσθιοι Καθηγητές (άτοµα 14)
Μία (1) θέση Καθηγητού Αρχαίας Ιστορίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Βυζαντινής Ιστορίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Κλασικής Αρχαιολογίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας
-Φραγκοκρατίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Ιστορίας της Τέχνης
Μία (1) θέση Καθηγητού Νεώτερης Ιστορίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Θρησκειολογίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Ιστορίας της Νεώτερης ΑρχιτεκτονικήςΡυθµολογίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Οικολογίας-Ελληνικού Περιβάλλοντος
Μία (1) θέση Καθηγητού Αρχαιολογικής Νοµοθεσίας
Μία (1) θέση Καθηγητού ∆ιαδροµικής Ξενάγησης
Μία (1) θέση Καθηγητού Τεχνικής Ξενάγησης

Ωροµίσθιοι Συνεργάτες (Βοηθοί) Καθηγητές (άτοµα 4)
Μία (1) θέση Συνεργάτου (Βοηθού) Καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Μία (1) θέση Συνεργάτου (Βοηθού) Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας
Μία (1) θέση Συνεργάτου (Βοηθού) Καθηγητή Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής
Αρχαιολογίας - Φραγκοκρατίας
Μία (1) θέση Συνεργάτου (Βοηθού) ∆ιαδροµικής Ξενάγησης
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(άτοµα 16)
Ωροµίσθιοι Καθηγητές (άτοµα 13)
Μία (1) θέση Καθηγητού Αρχαίας Ιστορίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Βυζαντινής Ιστορίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Κλασικής Αρχαιολογίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας
-Φραγκοκρατίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Ιστορίας της Τέχνης
Μία (1) θέση Καθηγητού Νεώτερης Ιστορίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Ιστορίας της Νεώτερης ΑρχιτεκτονικήςΡυθµολογίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Οικολογίας-Ελληνικού Περιβάλλοντος
Μία (1) θέση Καθηγητού Αρχαιολογικής Νοµοθεσίας
Μία (1) θέση Καθηγητού ∆ιαδροµικής Ξενάγησης
Μία (1) θέση Καθηγητού Τεχνικής Ξενάγησης

Β.

Ωροµίσθιοι Συνεργάτες (Βοηθοί) Καθηγητές (άτοµα 3)

1.
2.
3.

ΙΙΙ.
Α.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Β.
1.
2.
3.

ΙV.
Α.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Β.
1.
2.
3.

Μία (1) θέση Συνεργάτου (Βοηθού) Καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Μία (1) θέση Συνεργάτου (Βοηθού) Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας
Μία (1) θέση Συνεργάτου (Βοηθού) Καθηγητή Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής
Αρχαιολογίας - Φραγκοκρατίας
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ (άτοµα 16)
Ωροµίσθιοι Καθηγητές (άτοµα 13)
Μία (1) θέση Καθηγητού Αρχαίας Ιστορίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Βυζαντινής Ιστορίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Κλασικής Αρχαιολογίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας
-Φραγκοκρατίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Ιστορίας της Τέχνης
Μία (1) θέση Καθηγητού Νεώτερης Ιστορίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Ιστορίας της Νεώτερης ΑρχιτεκτονικήςΡυθµολογίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Οικολογίας-Ελληνικού Περιβάλλοντος
Μία (1) θέση Καθηγητού Αρχαιολογικής Νοµοθεσίας
Μία (1) θέση Καθηγητού ∆ιαδροµικής Ξενάγησης
Μία (1) θέση Καθηγητού Θρησκειολογίας
Ωροµίσθιοι Συνεργάτες (Βοηθοί) Καθηγητές (άτοµα 3)
Μία (1) θέση Συνεργάτου (Βοηθού) Καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Μία (1) θέση Συνεργάτου (Βοηθού) Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας
Μία (1) θέση Συνεργάτου (Βοηθού) Καθηγητή Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής
Αρχαιολογίας - Φραγκοκρατίας
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (άτοµα
17)
Ωροµίσθιοι Καθηγητές (άτοµα 12)
Μία (1) θέση Καθηγητού Αρχαίας Ιστορίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Βυζαντινής Ιστορίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Κλασικής Αρχαιολογίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας Φραγκοκρατίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Ιστορίας της Τέχνης
Μία (1) θέση Καθηγητού Νεώτερης Ιστορίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Ιστορίας της Νεώτερης ΑρχιτεκτονικήςΡυθµολογίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Οικολογίας-Ελληνικού Περιβάλλοντος
Μία (1) θέση Καθηγητού Αρχαιολογικής Νοµοθεσίας
Μία (1) θέση Καθηγητού Θρησκειολογίας
Ωροµίσθιοι Συνεργάτες (Βοηθοί) Καθηγητές (άτοµα 3)
Μία (1) θέση Συνεργάτου (Βοηθού) Καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Μία (1) θέση Συνεργάτου (Βοηθού) Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας
Μία (1) θέση Συνεργάτου (Βοηθού) Καθηγητή Βυζαντινής και
Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας - Φραγκοκρατίας

Γ.
1.
2.
V.

α)

β)

1.
α)
β)
γ)
δ)

ε)
στ)

2.
α)
β)
γ)
δ)

ε)
στ)

3.
α)
β)
γ)
δ)

ε)

∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΞΕΝΑΓΟΙ (ΑΤΟΜΑ 2)
Μία (1) θέση Καθηγητού-Ξεναγού Τεχνικής Ξενάγησης
Μία (1) θέση Καθηγητού-Ξεναγού ∆ιαδροµικής Ξενάγησης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΤΟΥ
Ο.Τ.Ε.Κ.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι καθηγητές πρέπει να είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης της ειδικότητας του διδασκόµενου µαθήµατος των αντιστοίχων
Σχολών και Τµηµάτων των γνωστικών αντικειµένων που πρόκειται να
διδάξουν.
Οι υποψήφιοι καθηγητές Τεχνικής και ∆ιαδροµικής Ξενάγησης πρέπει να
είναι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή
∆ιπλωµατούχοι Ξεναγοί.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ 4)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Γ΄ βάθµιας εκπαίδευσης, των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων ΑΕΙ.
Μέλη ∆ΕΠ, ή κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος.
Κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστικό αντικείµενο της
θέσης.
Αν δεν βρεθούν υποψήφιοι µε τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί και
υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συναφούς µε το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης.
Εξειδίκευση που πιστοποιείται µε µελέτες ή έρευνες στο γνωστικό
αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης.
∆ιδακτική εµπειρία κυρίως στις Σχολές Ξεναγών ή επαγγελµατική εµπειρία
στο αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης (π.χ. οι Υπηρετούντες σε
Εφορείες Αρχαιοτήτων Ερευνητικά Ιδρύµατα, Αρχεία, ή Ανώτατα Ιδρύµατα
κλπ).
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ
4)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Γ΄ βάθµιας εκπαίδευσης, των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων ΑΕΙ.
Μέλη ∆ΕΠ ή κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος.
Κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών των συναφών µε το γνωστικό
αντικείµενο τµηµάτων.
Αν δεν βρεθούν υποψήφιοι µε τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί και
υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συναφούς µε το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης.
Εξειδίκευση που πιστοποιείται µε µελέτες ή έρευνες στο γνωστικό αντικείµενο
της προκηρυσσόµενης θέσης.
∆ιδακτική εµπειρία κυρίως στις Σχολές Ξεναγών ή επαγγελµατική εµπειρία
στο αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης (π.χ. οι Υπηρετούντες σε
Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ερευνητικά Ιδρύµατα, Αρχεία, κλπ).
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
(ΘΕΣΕΙΣ 4)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Γ΄ βάθµιας εκπαίδευσης, των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων ΑΕΙ.
Μέλη ∆ΕΠ ή κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος.
Κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών των συναφών µε το γνωστικό
αντικείµενο τµηµάτων.
Αν δεν βρεθούν υποψήφιοι µε τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί και
υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συναφούς µε το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης.
Εξειδίκευση που πιστοποιείται µε µελέτες ή έρευνες στο γνωστικό αντικείµενο
της προκηρυσσόµενης θέσης.
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∆ιδακτική εµπειρία κυρίως στις Σχολές Ξεναγών ή επαγγελµατική εµπειρία
στο αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης (π.χ. οι Υπηρετούντες σε
Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ανασκαφές, Ανώτατα ή Ερευνητικά Ιδρύµατα, κλπ).
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (
ΘΕΣΕΙΣ 4)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Γ΄ βάθµιας εκπαίδευσης, των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων ΑΕΙ.
Μέλη ∆ΕΠ ή κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος.
Κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών των συναφών µε το γνωστικό
αντικείµενο τµηµάτων.
Αν δεν βρεθούν υποψήφιοι µε τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί και
υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συναφούς µε το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης.
Εξειδίκευση που πιστοποιείται µε µελέτες ή έρευνες στο γνωστικό αντικείµενο
της προκηρυσσόµενης θέσης.
∆ιδακτική εµπειρία κυρίως στις Σχολές Ξεναγών ή επαγγελµατική εµπειρία
στο αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης (π.χ. οι Υπηρετούντες σε
Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ανασκαφές, Ανώτατα ή Ερευνητικά Ιδρύµατα, κλπ).
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ 4)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Γ΄ βάθµιας εκπαίδευσης, των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων ΑΕΙ.
Μέλη ∆ΕΠ ή κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος.
Κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών των συναφών µε το γνωστικό
αντικείµενο τµηµάτων.
Αν δεν βρεθούν υποψήφιοι µε τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί και
υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συναφούς µε το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης.
Εξειδίκευση που πιστοποιείται µε µελέτες ή έρευνες στο γνωστικό αντικείµενο
της προκηρυσσόµενης θέσης.
∆ιδακτική εµπειρία κυρίως στις Σχολές Ξεναγών ή επαγγελµατική εµπειρία
στο αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης (π.χ. οι Υπηρετούντες σε
Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ανασκαφές, Ανώτατα ή Ερευνητικά Ιδρύµατα, κλπ).
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ
4)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Γ΄ βάθµιας εκπαίδευσης, των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων ΑΕΙ.
Μέλη ∆ΕΠ ή κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος.
Κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών των συναφών µε το γνωστικό
αντικείµενο τµηµάτων.
Αν δεν βρεθούν υποψήφιοι µε τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί και
υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συναφούς µε το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης.
Εξειδίκευση που πιστοποιείται µε µελέτες ή έρευνες στο γνωστικό αντικείµενο
της προκηρυσσόµενης θέσης.
∆ιδακτική εµπειρία κυρίως στις Σχολές Ξεναγών ή επαγγελµατική εµπειρία
στο αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης (π.χ. οι Υπηρετούντες σε
Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ανασκαφές, Ανώτατα ή Ερευνητικά Ιδρύµατα,
Πινακοθήκες κλπ).
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ 4)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Γ΄ βάθµιας εκπαίδευσης, των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων ΑΕΙ.
Μέλη ∆ΕΠ
Κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικού διπλώµατος των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων.
Αν δεν βρεθούν υποψήφιοι µε τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί και

ε)

υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συναφούς µε το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης.
Εξειδίκευση που πιστοποιείται µε µελέτες ή έρευνες στο γνωστικό αντικείµενο
της προκηρυσσόµενης θέσης.

στ)

∆ιδακτική εµπειρία κυρίως στις Σχολές Ξεναγών ή επαγγελµατική εµπειρία
στο αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης (π.χ. οι Υπηρετούντες σε
Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ερευνητικά Κέντρα, κλπ.)

8.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
(ΘΕΣΕΙΣ 4)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Γ΄ βάθµιας εκπαίδευσης, των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων ΑΕΙ.
Μέλη ∆ΕΠ
Κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικού διπλώµατος των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων.
Αν δεν βρεθούν υποψήφιοι µε τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί και
υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συναφούς µε το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης.
Εξειδίκευση που πιστοποιείται µε µελέτες ή έρευνες στο γνωστικό
αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης.
∆ιδακτική εµπειρία κυρίως στις Σχολές Ξεναγών ή επαγγελµατική εµπειρία
στο αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης (π.χ. οι Υπηρετούντες σε
Ερευνητικά Κέντρα, κλπ.)
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
(ΘΕΣΕΙΣ 4)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Γ΄ βάθµιας εκπαίδευσης, των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων ΑΕΙ.
Μέλη ∆ΕΠ
Κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικού διπλώµατος των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων.
Αν δεν βρεθούν υποψήφιοι µε τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί και
υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συναφούς µε το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης.
Εξειδίκευση που πιστοποιείται µε µελέτες ή έρευνες στο γνωστικό
αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης.
∆ιδακτική εµπειρία κυρίως στις Σχολές Ξεναγών ή επαγγελµατική εµπειρία
στο αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης (π.χ. οι Υπηρετούντες σε
Ερευνητικά Κέντρα, κλπ.)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΕΙΣ 4)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Γ΄ βάθµιας εκπαίδευσης, των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων ΑΕΙ.
Μέλη ∆ΕΠ
Κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικού διπλώµατος των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων.
Αν δεν βρεθούν υποψήφιοι µε τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί και
υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συναφούς µε το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης.
Εξειδίκευση που πιστοποιείται µε µελέτες ή έρευνες στο γνωστικό
αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης.
∆ιδακτική εµπειρία κυρίως στις Σχολές Ξεναγών ή επαγγελµατική εµπειρία
στο αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης (π.χ. οι Υπηρετούντες σε
Ερευνητικά Κέντρα, κλπ.)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
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(ΘΕΣΕΙΣ 4)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Γ΄ βάθµιας εκπαίδευσης, των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων ΑΕΙ.
Μέλη ∆ΕΠ
Κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικού διπλώµατος των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων.
Αν δεν βρεθούν υποψήφιοι µε τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί και
υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συναφούς µε το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης.
Εξειδίκευση που πιστοποιείται µε µελέτες ή έρευνες στο γνωστικό
αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης.
∆ιδακτική εµπειρία κυρίως στις Σχολές Ξεναγών ή επαγγελµατική εµπειρία
στο αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης (π.χ. οι Υπηρετούντες σε
Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ερευνητικά Κέντρα, Νοµικές Υπηρεσίες του
Κράτους, κλπ.)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ 3)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Γ΄ βάθµιας εκπαίδευσης, των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων ΑΕΙ.
Μέλη ∆ΕΠ ή κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος.
Κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικού διπλώµατος των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων.
Αν δεν βρεθούν υποψήφιοι µε τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί και
υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συναφούς µε το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης.
Εξειδίκευση που πιστοποιείται µε µελέτες ή έρευνες στο γνωστικό
αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης.
∆ιδακτική εµπειρία κυρίως στις Σχολές Ξεναγών ή επαγγελµατική εµπειρία
στο αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης (π.χ. οι Υπηρετούντες σε
Ερευνητικά ή Ανώτατα Ιδρύµατα, Εφορείες Αρχαιοτήτων, κλπ.)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΒΟΗΘΩΝ) ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ 4)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Γ΄ βάθµιας εκπαίδευσης, των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων ΑΕΙ.
Μέλη ∆ΕΠ ή κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος.
Κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστικό αντικείµενο της
θέσης.
Αν δεν βρεθούν υποψήφιοι µε τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί και
υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συναφούς µε το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης.
Εξειδίκευση που πιστοποιείται µε µελέτες ή έρευνες στο γνωστικό
αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης.
∆ιδακτική εµπειρία κυρίως στις Σχολές Ξεναγών ή επαγγελµατική εµπειρία
στο αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης (π.χ. οι Υπηρετούντες σε
Ερευνητικά ή Ανώτατα Ιδρύµατα, Αρχεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων, κλπ.)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΒΟΗΘΩΝ) ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ 4)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Γ΄ βάθµιας εκπαίδευσης, των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων ΑΕΙ.
Μέλη ∆ΕΠ ή κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος.
Κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστικό αντικείµενο της
θέσης.
Αν δεν βρεθούν υποψήφιοι µε τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί και
υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συναφούς µε το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης.
Εξειδίκευση που πιστοποιείται µε µελέτες ή έρευνες στο γνωστικό
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αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης.
∆ιδακτική εµπειρία κυρίως στις Σχολές Ξεναγών ή επαγγελµατική εµπειρία
στο αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης (π.χ. οι Υπηρετούντες σε
Ερευνητικά ή Ανώτατα Ιδρύµατα, Αρχεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων, κλπ.)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΒΟΗΘΩΝ)
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ 4)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Γ΄ βάθµιας εκπαίδευσης, των
συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο τµηµάτων ΑΕΙ.
Μέλη ∆ΕΠ ή κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος.
Κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστικό αντικείµενο της
θέσης.
Αν δεν βρεθούν υποψήφιοι µε τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί και
υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συναφούς µε το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης.
Εξειδίκευση που πιστοποιείται µε µελέτες ή έρευνες στο γνωστικό
αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης.
∆ιδακτική εµπειρία κυρίως στις Σχολές Ξεναγών ή επαγγελµατική εµπειρία
στο αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης (π.χ. οι Υπηρετούντες σε
Ερευνητικά ή Ανώτατα Ιδρύµατα, Αρχεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων, κλπ.)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΒΟΗΘΩΝ) ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ (ΘΕΣΗ 1)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή διπλωµατούχοι ξεναγοί µε άδεια άσκησης
επαγγέλµατος σε όλη την επικράτεια.
Εξειδίκευση που έχει πιστοποιηθεί µε µελέτες ή έρευνες στο γνωστικό
αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης.
∆ιδακτική εµπειρία κυρίως στις Σχολές Ξεναγών ή απασχόληση σε
αντικείµενο του µαθήµατος της ∆ιαδροµικής Ξενάγησης ή σε παρεµφερές
αντικείµενο.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ 3)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή διπλωµατούχοι ξεναγοί µε άδεια άσκησης
επαγγέλµατος σε όλη την επικράτεια.
Εξειδίκευση που έχει πιστοποιηθεί µε µελέτες ή έρευνες στο γνωστικό αντικείµενο
της προκηρυσσόµενης θέσης.
∆ιδακτική εµπειρία κυρίως στις Σχολές Ξεναγών ή απασχόληση σε αντικείµενο του
µαθήµατος της Τεχνικής Ξενάγησης ή σε παρεµφερές αντικείµενο.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΙΚΗΣ
ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ 4)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης ή διπλωµατούχοι ξεναγοί µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε όλη την
επικράτεια.
Εξειδίκευση που έχει πιστοποιηθεί µε µελέτες ή έρευνες στο γνωστικό αντικείµενο
της προκηρυσσόµενης θέσης.
∆ιδακτική εµπειρία κυρίως στις Σχολές Ξεναγών ή απασχόληση σε αντικείµενο του
µαθήµατος της ∆ιαδροµικής Ξενάγησης ή σε παρεµφερές αντικείµενο.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει των προσόντων που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο V και των κριτηρίων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Χ, για κάθε
ειδικότητα, από την Επιστηµονική Επιτροπή. Η Επιστηµονική Επιτροπή δύναται να
καλεί σε προσωπική συνέντευξη τους επικρατέστερους εξ’ αυτών.
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αιτήσεις µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, στις

Σχολές Ξεναγών και στο Γραφείο Ξεναγών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Τ.Ε.Κ.,
το οποίο στη συνέχεια τα υποβάλλει προς εξέταση και επιλογή στην Επιστηµονική
Επιτροπή.
Η Επιστηµονική Επιτροπή υποβάλλει στο Γραφείο Ξεναγών της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Ο.Τ.Ε.Κ., το πρακτικό κρίσεως µε αξιολογικό πίνακα των
επιτυχόντων υποψηφίων µε όλα τα δικαιολογητικά και εισηγείται στο ∆.Σ. του
Ο.Τ.Ε.Κ. για την τελική επιλογή των καθηγητών.
Οι αµοιβές του διδακτικού προσωπικού (ωριαία αµοιβή θεωρητικής διδασκαλίας,
συγγραφικά δικαιώµατα, ηµερήσια αµοιβή εκπαιδευτικών εκδροµών, εξέταστρα
κ.λ.π.) καθορίζονται µε κοινή απόφαση των αρµόδιων Υπουργών όπως αυτή κάθε
φορά ισχύει.
Οι καθηγητές που επιλέγονται υπογράφουν τη σύµβασή τους, που συντάσσεται από
το Γραφείο Ξεναγών της Κ.Υ. του Ο.Τ.Ε.Κ., την οποία συνυπογράφει ο Πρόεδρος
∆.Σ./Ο.Τ.Ε.Κ.
Σε περίπτωση αδυναµίας καθηγητή να συνεχίσει τη διδασκαλία του µαθήµατος κατά
τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου, επιλέγεται ο αµέσως επόµενος υποψήφιος
σύµφωνα µε τον πίνακα επιτυχίας. Σε περίπτωση εξάντλησης του πίνακα
επιτυχόντων χωρίς να βρεθεί αντικαταστάτης, παρέχεται η δυνατότητα στο ∆.Σ. /
Ο.Τ.Ε.Κ. να ορίσει, ύστερα από εισήγηση της Επιστηµονικής Επιτροπής,
αντικαταστάτη µε τα απαραίτητα προσόντα, από τους καθηγητές της Σχολής ή την
ελεύθερη αγορά, χωρίς ν’ ακολουθηθεί η διαδικασία της προκήρυξης της θέσης.
Ενστάσεις υποψηφίων για τη µη τυχόν επιλογή τους, θα υποβάλλονται απευθείας
στο Γραφείο Ξεναγών της Κ.Υ. του Ο.Τ.Ε.Κ., εντός δεκαήµερης προθεσµίας από την
ανακοίνωση των πινάκων επιτυχόντων στην Κεντρική Υπηρεσία και στις κατά
τόπους Σχολές Ξεναγών, προκειµένου να επανεξεταστούν από την Επιστηµονική
Επιτροπή, η οποία υποβάλλει την τελική πρόταση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Ο.Τ.Ε.Κ., το οποίο και αποφαίνεται οριστικά για την απόρριψη ή αποδοχή,
προβαίνοντας στις ανάλογες ενέργειες.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση σε µια µόνο Σχολή και
έως δύο θέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση θα θεωρείται άκυρη.
Οι προσλήψεις όλων των κατηγοριών (καθηγητών, βοηθών-συνεργατών,
διπλωµατούχων ξεναγών διέπονται από το Π.∆. 164/2004
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΤΟΥ
Ο.Τ.Ε.Κ.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ.
Οι καθηγητές υποχρεούνται να διδάξουν τα εγκριθέντα από το ∆.Σ. Ο.Τ.Ε.Κ.
εκπαιδευτικά συγγράµµατα. Σε περίπτωση µη υπόδειξης αντίστοιχου προς το
µάθηµα εκπαιδευτικού συγγράµµατος εξ αντικειµένου, οι καθηγητές υποχρεούνται
να παραδώσουν στη Σχολή το αργότερο σε ένα τρίµηνο από την έναρξη
διδασκαλίας του µαθήµατος, σηµειώσεις ή σχετικό φάκελο. Οι σηµειώσεις πρέπει
να είναι κατατοπιστικές και να περιλαµβάνουν την ύλη του µαθήµατος, σύµφωνα
µε το αναλυτικό πρόγραµµα της Σχολής. Το συγγραφικό δικαίωµα ανήκει στον
συγγραφέα καθηγητή, η Σχολή όµως διατηρεί το δικαίωµα χρήσης των
σηµειώσεων µέχρι της λήξεως της εκπαιδευτικής περιόδου, σε περίπτωση
αποχώρησης του καθηγητή. Οι Σχολές Ξεναγών διαθέτουν στους σπουδαστές
τους δωρεάν, ένα εκπαιδευτικό σύγγραµµα ή σηµειώσεις για κάθε µάθηµα.
Οι καθηγητές υποχρεώνονται επιπλέον:
-Στην εφαρµογή του εκπαιδευτικού προγράµµατος της Σχολής.
-Να συνοδεύουν τους σπουδαστές στις εκπαιδευτικές εκδροµές και
στις επισκέψεις σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π.
-Στην εξέταση των σπουδαστών στις εξετάσεις Προόδου και
∆ιπλωµατικών (προφορικών).
-Στην παράδοση της σχετικής βαθµολογίας το αργότερο σε δέκα
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία εξέτασης του µαθήµατος.
Επιπρόσθετα, οι καθηγητές δύνανται:
-Να υποβάλλουν προτάσεις για κάθε θέµα σχετικό µε το γνωστικό
τους αντικείµενο και τη Σχολή Ξεναγών γενικότερα.
-Να υποδεικνύουν εκπαιδευτικό σύγγραµµα του γνωστικού τους
αντικειµένου, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του

µαθήµατος που διδάσκουν.
-Να εισηγούνται στον Προϊστάµενο της Σχολής Ξεναγών της
επιβολή πειθαρχικής ποινής σε σπουδαστή.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΒΟΗΘΩΝ) ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Οι συνεργάτες (βοηθοί) των καθηγητών επιλέγονται µε τις αυτές διαδικασίες των
καθηγητών (προκήρυξη θέσεων, τυπικά προσόντα κ.λ.π.). Συµµετέχουν στις
εκπαιδευτικές εκδροµές και στις επισκέψεις στα Μουσεία και Αρχαιολογικούς
χώρους και αντικαθιστούν τον καθηγητή σε περίπτωση κωλύµατος στη
διδασκαλία.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ
Οι διπλωµατούχοι ξεναγοί που επιλέχθηκαν ως εκπαιδευτικό προσωπικό των
µαθηµάτων της Τεχνικής Ξενάγησης και της ∆ιαδροµικής Ξενάγησης υποχρεούνται
να συνοδεύουν τους σπουδαστές στις εκπαιδευτικές εκδροµές.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
∆εν απαιτείται ελληνική ιθαγένεια για τους αλλοδαπούς µε καταγωγή από Κύπρο,
Ίµβρο, Τένεδο, Κωνσταντινούπολη και Βόρεια Ήπειρο. Για τους ενδιαφερόµενους
αυτής της κατηγορίας απαιτείται επίσηµο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η
καταγωγή τους.
Για τους ενδιαφερόµενους που είναι πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται
µε πιστοποιητικό ελληνοµάθειας: α) του ∆ιδασκαλείου της Φοιτητικής Λέσχης του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, β) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, γ) του Σχολείου της
Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και δ) της
Επιτροπής του αρ.14 παρ.10 του Ν.1566/1985.
Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
νόµιµα απαλλαγεί από αυτές. Όσοι είναι αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν
εκπληρώσει σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας,
άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική υπηρεσία (άρθρο 5 Ν.2683/09.02.1999). ∆εν
απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυµα στη χώρα
τους.
Να µην υπάρχει κώλυµα για τις από ποινική καταδίκη, υποδικία, απαγόρευση ή
δικαστική αντίληψη (άρθρο 8 Ν.2683/09.02.1999).
Οι υποψήφιοι/ες να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους
επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕ∆),
πιστοποιούµενης δε της υγείας και της φυσικής καταλληλότητας των υποψηφίων
από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές, µε βάση παραπεµπτικό έγγραφο, στο
οποίο θα περιγράφονται από την Υπηρεσία, σε γενικές γραµµές τα καθήκοντα της
θέσης στην οποία πρόκειται να προσληφθούν.
ο
ο
Να έχουν συµπληρώσει το 21 έτος της ηλικίας τους έως και το 65 έτος.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή
ελλείψει ταυτότητας φωτοτυπία των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ.
αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών (διδακτορικό, µεταπτυχιακό
δίπλωµα, πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης). Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην
αλλοδαπή επιπλέον απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην
∆ΙΚΑΤΣΑ), για την ισοτιµία και αντιστοιχία του τίτλου. Οι τίτλοι, επίσης, που
αποκτήθηκαν στη αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή
τους.
Για τους διπλωµατούχους ξεναγούς απαιτείται η προσκόµιση επικυρωµένου
φωτοαντιγράφου της επαγγελµατικής τους άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος.
Οι µεταπτυχιακοί και οι εν γένει ανώτεροι τίτλοι σπουδών λαµβάνονται
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υπόψη στην κατάθεση αίτησης, µόνο εφόσον συνδέονται άµεσα µε το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
Αίτηση την οποία υποβάλλει ο υποψήφιος, µαζί µε όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου
εκπροσώπου στο Γραφείο Ξεναγών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Τ.Ε.Κ. ή στις
κατά τόπους Σχολές Ξεναγών.
Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία αναγράφεται ότι ο υποψήφιος δεν είναι πολιτικός
υπάλληλος του κράτους και των Ν.Π.∆.∆. και δεν υπάγεται στο Ν.2683/1999 (ΦΕΚ
19/Α) ή συνταξιούχος, ή Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι είναι πολιτικός υπάλληλος του
κράτους και των Ν.Π.∆.∆. και υπάγεται στον Ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α) ή
συνταξιούχος και θα προσκοµίσει, εφόσον προσληφθεί, άδεια άσκησης ιδιωτικού
έργου από το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο και θα υποβάλλει Υπεύθυνη
∆ήλωση που προβλέπεται στο Ν.1256/1982 που τροποποιήθηκε και ισχύει
(έγγραφα Ελεγκτικού Συνεδρίου µε αρ. πρωτ. 13269/980/17.06.2003 και
13270/981/17.06.2003).
Για την απόδειξη τόσο της διδακτικής όσο και της επαγγελµατικής εµπειρίας (όπως
αναφέρεται στα τυπικά προσόντα της κάθε θέσης στο Κεφάλαιο V) απαιτείται
βεβαίωση του φορέα στον οποίο αποκτήθηκε η εν λόγω εµπειρία. Η παραπάνω
προϋπηρεσία θα υπολογίζεται ως πλήρες έτος, µόνο αν υπερβαίνει το ένα
εξάµηνο κατ’ έτος.
Κατάθεση καταλόγου µελετών ή ερευνών στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης,
εφόσον υπάρχουν.
Για την απόδειξη της ξένης γλώσσας απαιτείται:
α) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών στην/στις ξένη/νες γλώσσα/ες.
β) Επίσηµη µετάφραση του τίτλου.
γ) Για τίτλους Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή,
βεβαίωση για την εκπαιδευτική βαθµίδα στην οποία ανήκουν, ως αναφέρεται
ανωτέρω για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.
Όλοι οι τίτλοι ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Βαθµός Βασικού Πτυχίου µέχρι 5 µόρια
Μεταπτυχιακός τίτλος µέχρι 5 µόρια
∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα µέχρι 5 µόρια
Μελέτες και έρευνες στο γνωστικό αντικείµενο µέχρι 20 µόρια.
∆ιδακτική Εµπειρία µέχρι 10 µόρια
Επαγγελµατική Εµπειρία µέχρι 5 µόρια
Μέγιστη βαθµολογία 50 µόρια.
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την
προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωµένοι και επίσηµα µεταφρασµένοι στην
ελληνική γλώσσα. Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές
αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής
που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από
την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις, όταν προσκοµίζονται σε φωτοτυπία µη επικυρωµένη από την αρχή
που τους εξέδωσε, επικυρώνονται µόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή επικυρώνονται
από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η
επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείο
Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από
δικηγόρο ή από άµισθο διερµηνέα διορισµένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-21914.
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας,
προκειµένου περί τίτλων σπουδών µε τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση
της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκοµίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται
δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκοµίζονται επικυρωµένες µεταφράσεις

αυτών, στις οποίες γίνεται µνεία ότι στους νόµιµους µεταφραστές είχαν
προσκοµισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όµως
προσκοµίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών, αρκεί
η προσκόµιση απλού φωτοαντιγράφου της µεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του
περιεχοµένου της οποίας επικυρώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου,
κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986.

Αντίγραφο της Παρούσας Απόφασης-Προκήρυξης θα τοιχοκολληθεί σε εµφανές σηµείο της
Κεντρικής Υπηρεσίας των Σχολών Ξεναγών του Ο.Τ.Ε.Κ., συντασσόµενου αποδεικτικού
τοιχοκόλλησης καθώς επίσης αντίγραφό της θα κοινοποιηθεί στις κατά τόπους Σχολές.
Περίληψη της παρούσας Απόφασης-Προκήρυξης θα δηµοσιευτεί µε φροντίδα και δαπάνη του
Ο.Τ.Ε.Κ. µια φορά σε δύο (2) καθηµερινές εφηµερίδες της Αθήνας που εδρεύει ο Ο.Τ.Ε.Κ..
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς και έντυπα αιτήσεων θα µπορούν να
λαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες στις παρακάτω διευθύνσεις:

Κεντρική Υπηρεσία Ο.Τ.Ε.Κ:
Σχολή Ξεναγών Αθήνας :
Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης:
Σχολή Ξεναγών Ηρακλείου
Κρήτης:
Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας:

ος

∆ραγατσανίου 4, 6 όροφος, T.K.10559 τηλ. 210 3224569
Μεγάλου Αλεξάνδρου 96 - 98 & Πλαταιών,
Mεταξουργείο, Τ.Κ. 10435 τηλ. 210-3417485
Ιλιάδος 9-11, Τ.Κ. 54641 τηλ: 2310-887595
Ξενοδοχείο «Ξενία Ήλιος», Κοκκίνι Χάνι, Τ.Κ. 71500
τηλ: 2810-761402
Ξενοδοχείο «Γαλαξίας», Γουβιά Κέρκυρας Τ.Κ. 49100
τηλ: 26610-99246

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

