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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11413
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12360/12-7-2017
«Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας, των
Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού»
κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού (Β’ 2532),
όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. ε) της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2837/2000
«Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 178).
2. Το άρθρο 70 του ν. 4443/2016 «Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης
μεταχείρισης Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και
άλλες διατάξεις» (Α’ 232).
3. Το άρθρο 36 του ν. 3105/2003 «Τουριστική Εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και
άλλες διατάξεις» (Α’ 29) και την περ. ε) της παρ. 11 του
ν. 2837/2000 (Α’ 178).
4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112).
5. Τον ν. 710/1977 «Περί Ξεναγών» (Α’ 283).
6. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Την υπ’ αρ. 281/11-1-2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία
Ζαχαράκη» (Β’ 35).
9. Την υπ’ αρ. 12360/12-7-2017 κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
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Τουρισμού «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των
Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού», όπως
ισχύει.
10. Την ανάγκη επικαιροποίησης του τρέχοντος Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών.
11. Το πρακτικό της Συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής
Επιστημονικής Επιτροπής για θέματα Σχολών Ξεναγών
του Υπουργείου Τουρισμού στις 20/03/2021.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, βάσει της υπ’ αρ. 11303/25-06-2021
εισήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 12360/12-7-2017 κοινή
απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Τροποποίηση Κανονισμού
Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού» ως εξής:
1. Η παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Όλοι οι υποψήφιοι, πρέπει:
i. Να αποδεικνύουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας είτε με την αποφοίτησή τους από λύκειο όπου γλώσσα εκμάθησης είναι τα ελληνικά ή ελληνικό τριτοβάθμιο
εκπαιδευτικό ίδρυμα, είτε με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Γ2/C2.
ii. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής,
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των
διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.
iii. Να προσκομίζουν πιστοποιητικό στρατολογικής
κατάστασης κατά την εγγραφή τους.».
2. Η παρ. 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών
που κατέχουν, πρέπει να έχουν πιστοποιημένη άριστη
γνώση επιπέδου Γ2/C2, τουλάχιστον δύο (2), πέραν
της ελληνικής, ξένων γλωσσών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 «Πιστοποίηση ξένης γλώσσας» της
παρούσας.».
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3. Η τρίτη περίπτωση του άρθρου 7 αντικαθίσταται
ως εξής:
- «Με πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
Για την απόδειξη της άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας,
όταν πρόκειται για ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται η
προσκόμιση πράξης ισοτιμίας του διπλώματος από τον
ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας
από το ΣΑΕΠ ή ΑΤΕΕΝ με την προσκόμιση της επίσημης
αναλυτικής βαθμολογίας του ιδρύματος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης που απένειμε τον τίτλο σπουδών».
4. Στο άρθρο 8 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της
παρ. 3 ως εξής:
«Η Σχολή Ξεναγών καλεί για εγγραφή τους υποψηφίους που αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον
του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται.».
5. Στο άρθρο 9 τροποποιείται η παρ. 1 και προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«1. Το διδακτικό έτος αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει την 30ή Ιουνίου
του επομένου έτους, με την επιφύλαξη των επομένων
εδαφίων. Οι εξετάσεις λήξης του έτους διεξάγονται πριν
την 30ή Ιουνίου και οι επαναληπτικές εξετάσεις διεξάγονται πριν την έναρξη του διδακτικού έτους, μεταξύ 1ης
και 30ής Σεπτεμβρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι
δυνατόν να μετατίθενται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του τρέχοντος διδακτικού έτους και διεξαγωγής των
εξετάσεων και των εκδρομών με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού, μετά από εισήγηση
του/της Προϊστάμενου/ης της οικείας Σχολής Ξεναγών».
«4. Τα εκπαιδευτικά συγγράμματα που υποστηρίζουν
την διδακτική διαδικασία ανά μάθημα, εγκρίνονται ανά
διετία από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισμού μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής
του άρθρου 4.
5. Συμπληρωματικά, είναι δυνατή η συγγραφή και διανομή πρόσθετων σημειώσεων από τον/την διδάσκοντα/
διδάσκουσα.».
6. Ο πίνακας του Μέρους Α του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
ΔΙΔ.
ΩΡΕΣ ΣΕ
ΔΙΔ.
ΜΟΥΣΕΙΑ,
Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
ΘΕΩΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΡΧ.
ΧΩΡΟΥΣ
1 Προϊστορική αρχαιολογία
60
15
Ιστορία του αρχαίου
2
40
ελληνικού κόσμου
3
Κλασική αρχαιολογία
100
50
0 κόσμος της αρχαίας
4
20
ελληνικής γραμματείας
Ιστορία αρχαίου
5
ελληνικού θεάτρου
20
και αθλητισμού
Ιστορία
6
40
του βυζαντινού κόσμου

7

8
9
10

11
12
13
14

15
16
17

18

19

20
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Βυζαντινή και
μεταβυζαντινή
αρχαιολογία και τέχνη
Ιστορία και τέχνη
λατινικών κυριαρχιών και
οθωμανικής κυριαρχίας
Ιστορία του νεότερου και
σύγχρονου ελληνισμού
Λαϊκή τέχνη
και προβιομηχανικός
πολιτισμός
Ιστορία της τέχνης.
Νεοελληνική τέχνη
και αρχιτεκτονική
Νεοελληνική γραμματεία
Κοινωνική και οικονομική
δομή της σύγχρονης
Γεωλογία Παλαιοντολογία Σπηλαιολογία
Γεωγραφία Ανθρωπογεωγραφία Οικολογία
Αρχαία ελληνική
μυθολογία
Ξεναγός και τεχνικές
ξενάγησης
Αειφόρος τουριστική
ανάπτυξη - Επιχειρήσεις Τουριστική και
Αρχαιολογική νομοθεσία
Θεματικός τουρισμός Α’:
Τουρισμός υπαίθρου,
τουρισμός γαστρονομίας
και αθλητικός τουρισμός
Θεματικός τουρισμός Β’:
Θρησκευτικός και
προσκυνηματικός
τουρισμός, λοιπές μορφές
θεματικού τουρισμού
ΣΥΝΟΛΟ

80

25

40

5

40
25

5

40

15

10
20

Ελλάδας

20

40
10
65

30

30

40

10

40

10

780

165

Τα με αριθμό 1, 2, 3, 6, 7, 15 και 18 μαθήματα διδάσκονται κατά το πρώτο έτος φοίτησης, ενώ μαθήματα
με αριθμό 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 και 20 διδάσκονται κατά το δεύτερο έτος φοίτησης».
7. Το σημείο 17.2 της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 10
αντικαθίσταται ως εξής:
«17.2. Τεχνικές ξεναγήσεων και επικοινωνιακές δεξιότητες.
- Τεχνικές προφορικής παρουσίασης.
- Τεχνικές επικοινωνίας.
- Προσαρμογή ξενάγησης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επισκεπτών του προσβάσιμου τουρισμού, που
περιλαμβάνει ξενάγηση σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ),
ευαισθησία για τις ιδιαιτερότητες ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, όπως εμποδιζόμενα άτομα, άτομα τρίτης
ηλικίας, έγκυοι, παιδιά κ.λπ.
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- Συντονισμός και προγραμματισμός ενημέρωσης των
επισκεπτών.
- Ξενάγηση και νέες τεχνολογίες.».
8. Προστίθενται σημεία 19 και 20 στην περ. Α της
παρ. 1 του άρθρου 10 ως εξής:
«19. Θεματικός τουρισμός Α’: Τουρισμός υπαίθρου,
τουρισμός γαστρονομίας και αθλητικός τουρισμός.
- Βασικές αρχές του θεματικού τουρισμού και των ειδικών μορφών τουρισμού.
- Η έννοια και τα είδη του τουρισμού υπαίθρου: αγροτουρισμός, οινοτουρισμός, οικοτουρισμός, πεζοπορικός
τουρισμός, γεωτουρισμός και αλιευτικός τουρισμός κ.α..
- Επιχειρήσεις και δραστηριότητες τουρισμού υπαίθρου. Τύποι και οργάνωση θεματικών διαδρομών τουρισμού υπαίθρου.
- Η έννοια του τουρισμού γαστρονομίας. Επιχειρήσεις
και δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό
γαστρονομίας. Οφέλη και κίνδυνοι από την ανάπτυξη
του τουρισμού γαστρονομίας. Τύποι και οργάνωση θεματικών διαδρομών τουρισμού γαστρονομίας.
- Η έννοια και τα είδη του αθλητικού τουρισμού. Επιχειρήσεις και δραστηριότητες αθλητικού τουρισμού.
Τύποι και οργάνωση θεματικών διαδρομών αθλητικού
τουρισμού.
20. Θεματικός τουρισμός Β’: Θρησκευτικός και προσκυνηματικός τουρισμός, λοιπές μορφές θεματικού
τουρισμού.
- Η έννοια του θρησκευτικού και προσκυνηματικού
τουρισμού. Τύποι θρησκευτικών και προσκυνηματικών
τόπων, χώρων, μνημείων, μουσείων και εκθέσεων, με
έμφαση σε όσα περιλαμβάνονται στις εκπαιδευτικές
εκδρομές. Οφέλη και κίνδυνοι από την ανάπτυξη θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού. Τύποι και
οργάνωση θεματικών διαδρομών θρησκευτικού και
προσκυνηματικού τουρισμού.
- Λοιπές μορφές θεματικού τουρισμού: αεροπορικός,
θαλάσσιος, πολιτιστικός, συνεδριακός, εκπαιδευτικός,
υγείας κ.α.. Βασικά είδη, επιχειρήσεις και δραστηριότητες. Οργάνωση θεματικών διαδρομών.».
9. Στο τέλος της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 10 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι επισκέψεις σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς
χώρους και ιστορικούς τόπους της έδρας της Σχολής,
μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσω εικονικών
(virtual) περιηγήσεων χωρίς χωρικό περιορισμό, όταν
καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η δια ζώσης επίσκεψη.
Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου
Τουρισμού, μετά από εισήγηση του/της Προϊσταμένου/
ης της Σχολής Ξεναγών, δύναται να αυξομειώνεται κάθε
έτος το σύνολο των ωρών διδασκαλίας σε κάθε διδασκόμενο μάθημα, σε ποσοστό μέχρι 20%.».
10. Το σημείο 157 της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 10
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των εκπαιδευτικών εκδρομών, με σημεία ενδιαφέροντος ανά περιοχή και διάρκεια σε ημέρες ενδεικτικά έχει ως ακολούθως:
ΚΡΗΤΗ (11 ημέρες)
Νομός Χανίων (3 ημέρες).
1. Χανιά (αρχαιολογικό μουσείο, γύρος πόλης, κάστρο
Φιρκά, ναυτικό μουσείο, Αρσενάλια, Καστέλλι, Πλατεία

37649

Αγίας Αικατερίνης, συναγωγή Ετζ Χαΐμ).
2. Ακρωτήρι Χανίων (τάφοι Βενιζέλων, Αγία Τριάδα
Τζαγκαρόλων, Απτέρα).
3. Φαράγγι Σαμαριάς, Ξυλόσκαλο, Νομός Ρεθύμνου
(2 ημέρες).
1. Ρέθυμνο (αρχαιολογικό μουσείο, Φορτέτζα, γύρος
πόλης),
2. Μονή Αρκαδίου, Ελεύθερνα (αρχαιολογικός χώρος,
Μουσείο) Νομός Ηρακλείου (3 ημέρες).
1. Ηράκλειο (αρχαιολογικό μουσείο, Ιστορικό Μουσείο
Κρήτης, τάφος Καζαντζάκη, γύρος πόλης, Αγία Αικατερίνη),
2. Κνωσός (αρχαιολογικός χώρος), Βαθύπετρο, Αρχάνες (ανακτορικό συγκρότημα, αρχαιολογική συλλογή, μινωικό νεκροταφείο στο Φουρνί), επίσκεψη σε
οινοποιείο.
3. Φαιστός (αρχαιολογικός χώρος), Αγία Τριάδα (αρχαιολογικός χώρος), Γόρτυνα (αρχαιολογικός χώρος) Νομός
Λασιθίου (3 ημέρες).
1. Μάλια (Νομός Ηρακλείου, αρχαιολογικός χώρος),
Άγιος Νικόλαος αρχαιολογικό μουσείο), Παναγιά Κερά
Κριτσάς, Λατώ (αρχαιολογικός χώρος).
2. Σπιναλόγκα, Γουρνιά (αρχαιολογικός χώρος), Ιεράπετρα (αρχαιολογική συλλογή).
3. Σητεία (αρχαιολογικό μουσείο), Κάτω Ζάκρος (αρχαιολογικός χώρος), Παλαίκαστρο (αρχαιολογικός χώρος),
Φοινικόδασος Βάι, Ίτανος (αρχαιολογικός χώρος), Μονή
Τοπλού.
ΡΟΔΟΣ - ΚΩΣ - ΠΑΤΜΟΣ - ΣΑΜΟΣ (7 ημέρες)
Ρόδος (3 ημέρες).
1. Ρόδος (αρχαία Ακρόπολη, αρχαιολογικό μουσείο),
2. Ρόδος (γύρος πόλης, μεσαιωνική πόλη, Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου),
3. Καλλιθέα, Ακρόπολη Λίνδου, μονή Φιλερήμου, αρχαιολογικός χώρος Καμείρου, Κοιλάδα Πεταλούδων
Κως (1 ημέρα).
1. Γύρος πόλης, πλάτανος του Ιπποκράτη, Casa
Romana, αρχαιολογικό μουσείο, Ασκληπιείο.
Πάτμος (1 ημέρα).
2. Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, σπήλαιο Αποκάλυψης Σάμος (2 ημέρες).
1. Ηραίο (αρχαιολογικός χώρος), Ευπαλίνειο όρυγμα,
Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου,
2. Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέως, Μουσείο Οίνου ΕΟΣ
Σάμου.
ΤΗΝΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΔΗΛΟΣ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΝΑΞΟΣ ΠΑΡΟΣ (8 ημέρες)
Τήνος (1 ημέρα).
1. Ναός Μεγαλόχαρης, Πύργος (Μουσείο Μαρμαροτεχνίας), Κιόνια (αρχαιολογικός χώρος).
Σαντορίνη (2 ημέρες).
1. Φηρά (Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Αρχαιολογικό
Μουσείο), περίπλους ηφαιστείου,
2. Ακρωτήρι, Αρχαία Θήρα, Εμποριό, επίσκεψη σε οινοποιείο, Οία Μύκονος - Δήλος (2 ημέρες).
1. Μύκονος (αρχαιολογικό μουσείο, Παραπορτιανή,
Λαογραφικό Μουσείο),
2. Δήλος (αρχαιολογικός χώρος και μουσείο) Πάρος
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(1 ημέρα).
1. Αρχαιολογικό μουσείο, Παροικιά (αρχαιολογικός
χώρος), Καταπολιανή Νάξος (2 ημέρες).
1. Χώρα Νάξου (κάστρο, αρχαιολογικό μουσείο, καθολική μητρόπολη, πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Παλάτια),
Ύρια (αρχαιολογικός χώρος), Κούρος Μελάνων,
2. Γύρουλας (αρχαιολογικός χώρος), Πύργος Βαζαίου, Πρωτόθρονη Χαλκιού, Άγιος Γεώργιος Διασορείτης,
Παναγιά Δροσιανή, Απείρανθος (αρχαιολογικό μουσείο,
λαογραφικό μουσείο), Κούρος Απόλλωνα.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (12 ημέρες)
Νομός Θεσσαλονίκης (4 ημέρες).
1. Γύρος πόλης, Ροτόντα, αψίδα Γαλερίου, ανάκτορο
Γαλερίου, Ρωμαϊκή Αγορά,
2. Μονή Βλατάδων, Όσιος Δαβίδ, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, Άγιοι Απόστολοι, Άγιος Δημήτριος, Αχειροποίητος, Αγία Σοφία, Παναγία Χαλκέων, Άγιος Ευθύμιος,
Βυζαντινά Τείχη,
3. Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Λευκός Πύργος,
4. Πύργος Τριγωνίου, Hamza Bey Τζαμί, Μπεζεστένι,
Καπάνι, Αγορά Μοδιάνο, Yahidu Hamam, Συναγωγή
Μοναστηριωτών, Εβραϊκό Μουσείο, Μουσείο Κεμάλ
Ατατούρκ, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Νομός Πιερίας (1 ημέρα).
1. Δίον (αρχαιολογικός χώρος και μουσείο) Νομός
Ημαθίας (3 ημέρες).
1. Βέροια (γύρος πόλης, αρχαιολογικό μουσείο, βυζαντινό μουσείο, ναός Χριστού),
2. Βεργίνα (βασιλικοί τάφοι, θέατρο, ανάκτορο),
3. Μακεδονικοί τάφοι Νάουσας (Kinch, Κρίσεως, Ανθεμίων, και Λύσωνος και Καλλικλέους), Σχολή του Αριστοτέλη, επίσκεψη σε οινοποιείο.
Νομός Κοζάνης (1 ημέρα).
1. Αιανή Κοζάνης (αρχαιολογικός χώρος και μουσείο),
Σιάτιστα (αρχοντικά Νεραντζόπουλου και Πούλκως) Νομός Φλώρινας (1 ημέρα).
1. Πρέσπες (Άγιος Γερμανός, Άγιος Αχίλλειος), Νυμφαίο
(Περιβαλλοντικό Κέντρο Αρκτούρος, γύρος οικισμού,
Νίκειος σχολή), Αμύνταιο (επίσκεψη σε οινοποιείο).
Νομός Πέλλας (1 ημέρα).
1. Πέλλα (αρχαιολογικός χώρος και μουσείο), Έδεσσα
(αρχαιολογικός χώρος Λόγγου, υπαίθριο μουσείο νερού
και υδροκίνησης).
Νομός Καστοριάς (1 ημέρα).
1. Καστοριά (Βυζαντινό Μουσείο, Αγιοι Ανάργυροι,
Άγιος Στέφανος, Κουμπελίδικη, Άγιος Νικόλαος Κασνίτζη, Ταξιάρχης Μητροπόλεως, Μαυριώτισσα), Δισπηλιό
(ανασκαφικό πάρκο).
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ (8 ημέρες)
Νομός Σερρών (1 ημέρα).
1. Αμφίπολη (αρχαιολογικό μουσείο, Γυμνάσιο, βασιλικές, Λέων, Γέφυρα, Τείχη).
Νομός Δράμας (1 ημέρα).
2. Σπήλαιο Αλιστράτης (νομός Σερρών), επίσκεψη σε
οινοποιείο Νομός Καβάλας (2 ημέρες).
1. Φίλιπποι (αρχαιολογικός χώρος και μουσείο), Καβάλα (αρχαιολογικό μουσείο, γύρος πόλης),
2. Θάσος (αρχαιολογικό μουσείο, αρχαία αγορά, λιμάνι,
τείχη και πύλες, θέατρο, Διονύσιο, Ποσειδώνιο, Ακρόπο-
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λη, Ηράκλειο).
Νομοί Ξάνθης και Ροδόπης(1 ημέρα).
1. Ξάνθη (γύρος πόλης), Άβδηρα (αρχαιολογικός χώρος, μουσείο), Κομοτηνή (αρχαιολογικό μουσείο, γύρος
πόλης).
Νομός Έβρου (3 ημέρες).
1. Αλεξανδρούπολη (Εθνολογικό Μουσείο Θράκης), Σουφλί (Μουσείο Μεταξιού), Διδυμότειχο (τζαμί),
Μικρή Δοξιπάρα (τύμβος), Δάσος Δαδιάς (κέντρο ενημέρωσης),
2. Δέλτα Έβρου (Υγροβιότοπος, Κέντρο Ενημέρωσης),
Φέρρες Μονή Θεοτόκου Κοσμο- σώτειρας,
3. Σαμοθράκη (Ιερό Μεγάλων Θεών, αρχαιολογικό
μουσείο, λαογραφικό μουσείο, παραδοσιακός οικισμός,
καταρράκτες, πηγές, πύργοι).
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (9 ημέρες)
Νομός Αιτωλοακαρνανίας (1 ημέρα).
1. Ναύπακτος (κάστρο), Μεσολόγγι (γύρος πόλης),
Θέρμο (αρχαιολογικός χώρος), Στράτος (αρχαιολογικός
χώρος).
Νομός Άρτας (1 ημέρα).
1. Άρτα (μονή Βλαχερνών, Κάτω Παναγιά, Άγιος Βασίλειος, Αγία Θεοδώρα, Παρηγορήτισσα, γεφύρι Άρτας,
αρχαιολογικό μουσείο, κάστρο, ιστορικό κέντρο).
Νομός Πρέβεζας (1 ημέρα).
1. Νικόπολη (αρχαιολογικός χώρος και μουσείο), Δωδώνη (νομός Ιωαννίνων, αρχαιολογικός χώρος και μουσείο).
Νομός Ιωαννίνων (3 ημέρες).
1. Ιωάννινα (αρχαιολογικό μουσείο, βυζαντινό μουσείο, κάστρο, Μουσείο Αργυροχοΐας),
2. Νησί Παμβώτιδας (μονή Φιλανθρωπινών, μονή Αγίου Νικολάου Ντίλιου, οικία Αλή Πασά), Σπήλαιο Περάματος,
3. Ζαγόρια (Μικρό και Μεγάλο Πάπιγκο, μονή Σπηλιώτισσας, Αρίστη, Βίκος, Βίτσα, Μονοδένδρι.
Νομός Θεσπρωτίας (1 ημέρα).
1. Νεκρομαντείο Αχέροντα (αρχαιολογικός χώρος),
Κασσιώπη (αρχαιολογικός χώρος), Ηγουμενίτσα (αρχαιολογικό μουσείο).
Νομός Κέρκυρας (2 ημέρες).
1. Κέρκυρα (παλαιό Φρούριο, βυζαντινό μουσείο Αντιβουνιώτισσας, Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, ιστορικό κέντρο, Άγιος Σπυρίδωνας, αρχαιολογικό μουσείο, ναός
Ιάσωνος και Σωσίπατρου),
2. Μον Ρεπό, Αχίλλειο, Παλαιοκαστρίτσα.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ (9 ημέρες)
Νομός Εύβοιας (1 ημέρα).
1. Χαλκίδα (Μουσείο Αρέθουσα), Λευκαντί (αρχαιολογικός χώρος), Ερέτρεια (αρχαιολογικός χώρος και
μουσείο).
Νομός Βοιωτίας (1 ημέρα).
1. Θήβα (αρχαιολογικό μουσείο), Γλας (αρχαιολογικός
χώρος), Ορχομενός (αρχαιολογικός χώρος, Παναγία
Σκριπού).
Νομός Φωκίδας (2 ημέρες).
1. Μονή Οσίου Λουκά (Νομός Βοιωτίας), Δελφοί (αρ-
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χαιολογικός χώρος και μουσείο, οικία Σικελιανού),
2. Γαλαξίδι (Ναυτικό Μουσείο), Άμφισσα (αρχαιολογικό
μουσείο, Χάρμαινα), Θερμοπύλες (Νομός Φθιώτιδας)
Νομός Μαγνησίας (3 ημέρες).
3. Διμήνι (αρχαιολογικός χώρος), Σέσκλο (αρχαιολογικός χώρος), Δημητριάδα (αρχαιολογικός χώρος),
4. Βόλος (αρχαιολογικό μουσείο, Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα, Ανακασιά- οικία Κοντού, Μουσείο
της πόλης του Βόλου, γύρος πόλης),
5. Πήλιο (Μακρινίτσα, Πορταριά).
Νομός Λάρισας (1 ημέρα).
1. Λάρισα (Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Αρχαίο Θέατρο), Αμπελάκια (Αρχοντικό Σβαρτς).
Νομός Τρικάλων (1 ημέρα).
1. Μετέωρα (μονή Βαρλαάμ, μονή Αγίας Τριάδας, μονή
Αγίου Νικολάου Ανάπαυσα, μονή Ρουσάνου, μονή Αγίου
Στεφάνου, μονή Μεγάλου Μετέωρου, Μονή Μεταμορφώσεως, Βασιλική Καλαμπάκας).
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (11 ημέρες)
Νομός Κορινθίας (2 ημέρες).
1. Αρχαία Κόρινθος (μουσείο και χώρος), Ακροκόρινθος, Ίσθμια (αρχαιολογικός χώρος),
2. Σικυώνα (αρχαιολογικός χώρος και μουσείο), Νεμέα (στάδιο, ιερό, αρχαιολογικό μουσείο), επίσκεψη σε
οινοποιείο.
Νομός Αργολίδας (4 ημέρες)
1. Μυκήνες (αρχαιολογικός χώρος και μουσείο), Μιδέα-Δενδρά (αρχαιολογικός χώρος), Ηραίο Πρόσυμνας
(αρχαιολογικός χώρος),
2. Τίρυνθα (αρχαιολογικός χώρος), Επίδαυρος (αρχαιολογικός χώρος και μουσείο),
3. Ναύπλιο (αρχαιολογικό μουσείο, Πελοποννησιακό
Λαογραφικό Μουσείο, Παλαμήδι, Μπούρτζι, ιστορικό
κέντρο),
4. Άργος (Ηραίο, θέατρο, αρχαιολογικό μουσείο, Πελοποννησιακό Βυζαντινό Μουσείο), Λέρνα (αρχαιολογικός
χώρος).
Νομός Αρκαδίας (1 ημέρα).
1. Μαντίνεια (αρχαιολογικός χώρος), Τρίπολη (αρχαιολογικό μουσείο), Τεγέα (αρχαιολογικός χώρος και
μουσείο).
Νομός Λακωνίας (4 ημέρες)
1. Σπάρτη (Ακρόπολη, αρχαιολογικό μουσείο, Μουσείο Ελιάς και Λαδιού, ιερό Όρθιας Αρτέμιδος, Αμυκλαίο,
Μενελάειο),
2. Μυστράς (αρχαιολογικός χώρος),
3. Μονεμβασία (κάστρο, Αγία Σοφία, οικία Γ. Ρίτσου,
Χριστός Ελκόμενος, Άγιος Νικόλαος, μουσείο),
4. Αρεόπολη (Πύργος Πικουλάκη), Σπήλαια Δηρού,
Βάθεια.
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (6 ημέρες)
Νομός Αχαΐας (1 ημέρα).
1. Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (κέντρο ενημέρωσης), Πάτρα (αρχαιολογικό μουσείο, Βούντενη, Ωδείο, Κάστρο),
Τείχος Δυμαίων.
Νομός Ηλείας (2 ημέρες).
1. Κάστρο Χλεμούτσι, Ήλιδα (αρχαιολογικός χώρος),
Πύργος (αρχαιολογικό μουσείο),
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2. Ολυμπία (αρχαιολογικός χώρος και μουσείο, Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας, Μουσείο της Ιστορίας των Ανασκαφών).
Νομός Μεσσηνίας (3 ημέρες).
1. Βάσσες (ναός Επικούρειου Απόλλωνα), Μεγαλόπολη
(νομός Αρκαδίας, αρχαιολογικός χώρος και μουσείο),
2. Καλαμάτα (Κάστρο, αρχαιολογικό μουσείο, Άγιοι Απόστολοι), Μεσσήνη (αρχαιολογικός χώρος και
μουσείο),
3. Χώρα (ανάκτορο Νέστορος, αρχαιολογικό μουσείο),
Μεθώνη (κάστρο).
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (7 ημέρες)
Χίος (2 ημέρες).
1. Χίος (Κάστρο, Τζαμί), Νέα Μονή Χίου
2. Πυργί, Μεστά, Μουσείο Μαστίχας.
Λέσβος (3 ημέρες).
1. Λέσβος (Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Τεριάντ,
Μουσείο Θεόφιλου, Κάστρο, Αρχαίο Θέατρο),
2. Μόλυβος (Κάστρο, γύρος οικισμού), Πέτρα (αρχοντικό της Βαρελτζήδαινας), Αγία Παρασκευή (Μουσείο
Βιομηχανικής Ελαιουργίας),
3. Σίγρι (Απολιθωμένο Δάσος), Ιερό του Μέσσου.
Λήμνος (2 ημέρες).
1. Μύρινα (αρχαιολογικό μουσείο, Μουσείο Παιδικού
Παιχνιδιού, κάστρο),
2. Πολιόχνη, Ηφαιστεία, Καβείρια.
ΑΤΤΙΚΗ (12 ημέρες)
Αθήνα (6 ημέρες)
1. Μουσεία Ι (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Κυκλαδικό Μουσείο, Μουσείο Μπενάκη),
2. Μουσεία ΙΙ (Βυζαντινό Μουσείο, Εθνική Πινακοθήκη,
Γλυπτοθήκη),
3. Μουσεία ΙΙΙ (Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Γουλανδρή),
4. Ακρόπολη και νότια κλιτύς, Μουσείο Ακρόπολης,
5. Αρχαία Αγορά και Μουσείο Αγοράς, Ρωμαϊκή Αγορά,
Βιβλιοθήκη Αδριανού,
6. Κεραμεικός (αρχαιολογικός χώρος και μουσείο),
Μουσείο Νεότερης Κεραμικής Ψαροπούλου, Μουσείο
Ισλαμικής Τέχνης.
Δυτική Αττική (1 ημέρα).
1. Μονή Δαφνίου, Ελευσίνα (αρχαιολογικός χώρος και
μουσείο), Περαχώρα (αρχαιολογικός χώρος).
Ανατολική Αττική (3 ημέρες).
1. Σούνιο (αρχαιολογικός χώρος), Λαύριο (αρχαιολογικό μουσείο, αρχαία μεταλλεία), Θορικός (αρχαιολογικός
χώρος),
2. Βραυρώνα (αρχαιολογικός χώρος και μουσείο) Μαραθώνας (τύμβος, Αρχαιολογικό Μουσείο),
3. Ραμνούντας (αρχαιολογικός χώρος), Αμφιαράειο
(αρχαιολογικός χώρος και μουσείο).
Σαρωνικός (2 ημέρες).
1. Αίγινα (αρχαιολογικός χώρος Κολώνας και μουσείο,
ναός Αφαίας και μουσείο, Όμορφη Εκκλησιά),
2. Ύδρα (γύρος χώρας, Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο, Οικία
Κουντουριώτη), Σπέτσες (γύρος πόλης, Μουσείο Μπουμπουλίνας).
11. Η παρ. 1 του μέρους Δ του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Οι εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα είναι γραπτές ή προφορικές, κατά την κρίση του/της διδάσκοντος/ουσας
και μετά τη σχετική ενημέρωση του/της Προϊσταμένου/
ης της Σχολής, και διενεργούνται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου με μέριμνα του/της Προϊσταμένου/
ης της Σχολής. Είναι δυνατό για τα μαθήματα που περιλαμβάνουν μόνο διδακτικές ώρες θεωρίας, οι εξετάσεις
να διενεργούνται πριν το τέλος του εκπαιδευτικού έτους
και μετά το πέρας των μαθημάτων αυτών.».
12. Η παρ. 6 του μέρους Δ του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Κάθε διδάσκων/ουσα διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας πρόχειρων γραπτών ασκήσεων την ώρα της
διδασκαλίας καθώς και ανάθεσης ατομικών ή ομαδικών
εργασιών για τον έλεγχο της απόδοσης των σπουδαστών
και τον βαθμό αφομοίωσης των διδαχθέντων.».
13. Η παρ. 9 του μέρους Δ του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. 0 βαθμός αποφοίτησης προκύπτει από τον μέσο
όρο των εξετάσεων και αναγράφεται επί του διπλώματος. Εάν έχουν ανατεθεί ατομικές ή ομαδικές εργασίες,
αυτές συμμετέχουν στον τελικό βαθμό του κάθε μαθήματος με ποσοστό 20%.».
14. Στο άρθρο 11 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά από
Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωινές ή/και απογευματινές
ώρες. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η πραγματοποίηση
μαθημάτων και το Σάββατο, ανάλογα με τις ανάγκες
που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, κατόπιν έγκρισης από τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη της Σχολής.».
15. Η παρ. 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι σπουδαστές που έχουν εισαχθεί στη Σχολή ως
πτυχιούχοι των τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας
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Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της
αλλοδαπής, απαλλάσσονται εάν το επιθυμούν από την
παρακολούθηση μαθημάτων που έχουν διδαχτεί, όπως
αυτό προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου τους, με απόφαση του Προϊσταμένου της Σχολής,
μετά από γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής
του άρθρου 4. Είναι όμως υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις επισκέψεις στα μουσεία, τους αρχαιολογικούς
χώρους και τις εκπαιδευτικές εκδρομές και να εκπονούν
τις εργασίες ξενάγησης.»
16. Η περ. στ) της παρ. 3 του άρθρου 18 καταργείται
μετά την πρώτη έγκριση των συγγραμμάτων σύμφωνα
με τη διαδικασία της παρ. 5 της παρούσης.
17. Προστίθεται περ. δ) στην παρ. 1 του Μέρους Α του
άρθρου 19 ως εξής:
«δ). Τίτλοι σπουδών που αποκτώνται κατά τη διάρκεια φοίτησης του σπουδαστή στη Σχολή, ενδεικτικά
πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Στην περίπτωση απόκτησης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας που οδηγεί στην
άριστη γνώση ξένης γλώσσας, αυτή αναγράφεται στην
Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων και την
ταυτότητα ξεναγού που αποκτά ο σπουδαστής μετά την
αποφοίτησή του.».
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση τις παρ. 6 και
8 των οποίων η ισχύς άρχεται από την έναρξη φοίτησης
της επόμενης εκπαιδευτικής σειράς (2021-2023) σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021
Οι Υπουργοί
Παιδείας
και Θρησκευμάτων

Υφυπουργός
Τουρισμού

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02028840207210008*

