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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΕΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ
Μετά από τις επίµονες προσπάθειες της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξεναγών
(ΠΟΞΕΝ) και των σωµατείων-µελών της, η Υπουργός Τουρισµού, Έλενα
Κουντουρά, τήρησε τη δέσµευσή της και µε µια σειρά ενεργειών και
αποφάσεων θέτει ξανά σε λειτουργία τη Σχολή Ξεναγών της Αθήνας.
Η προτεραιότητα που δίνεται στην σωστή επαγγελµατική εκπαίδευση των
ξεναγών µας βρίσκει σύµφωνους, καθώς και η τάση που διακρίνεται στην
προκήρυξη να καλυφθούν οι ανάγκες της τουριστικής αγοράς σε ξεναγούς
που µιλούν σπάνιες γλώσσες.
Ωστόσο επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι που είχαµε εκφράσει εδώ και καιρό, ότι
δηλαδή η πιστοποίηση του επιπέδου ξένων γλωσσών και η εισαγωγή των
υποψηφίων δεν θα γίνει µε ειδικές εξετάσεις για ξεναγούς, όπως ίσχυε
παλαιότερα και όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά µε
πιστοποιητικά όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα Γλωσσοµάθειας των
Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ και µε µοριοδότηση.
Θα επισηµάνουµε για ακόµα µια φορά ότι η ανάγκη χρήσης της ξένης
γλώσσας από τους δηµοσίους υπαλλήλους, δεν συγκρίνεται σε καµία
περίπτωση µε την επιβεβληµένη άριστη χρήση της ξένης γλώσσας από τους
ξεναγούς, για τους οποίους αποτελεί το βασικότερο όργανο εργασίας, οπότε
βρίσκουµε άστοχη αυτήν την εξοµοίωση.
ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ :
ΕΝΩΣΗ Δ/ΧΩΝ ΞΕΝ. ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΩΜ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ
ΣΩΜ. Δ/ΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΩΝ
ΣΩΜ. Δ/ΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΣΩΜ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ & ΘΗΡΑΣ

Τ.Θ. 324
Τ.Θ. 10163
Απόλλωνος 9Α
Τ.Θ. 130
Τ.Θ. 235
Ε.Κ.Η. Λ. Δηµοκρατίας 10

49100 Κέρκυρα
54110 Θεσ/νίκη
10557 Αθήνα
81100 Μυτιλήνη
85100 Ρόδος
71306 Ηράκλειο

Τηλ. 26610-47.482, Φαξ 26610-27.220, kerkyraguides@hotmail.com
Τηλ. 2310-546.037, Φαξ 2310-546.037, guideskg@gmail.com
Τηλ. 210-32.20.090, Φαξ 210-32.39.200, info@tourist-guides.gr
Τηλ. 22510-43.818, Φαξ 22510-43.818, aeageanguides@otenet.gr
Τηλ. 22410-27.525, Φαξ 22410-39.251, xenagoirhodes@yahoo.gr
Τηλ. 2810-281.984, Φαξ 2810-288.802, cretanguides@gmail.com

Επίσης η εισαγωγή των σπουδαστών µε µοριοδότηση προσόντων –τα οποία
καµία σχέση δεν έχουν µε το επάγγελµα του ξεναγού, όπως ο βαθµός
απολυτηρίου, οι µεταπτυχιακοί τίτλοι ή η πολυτεκνία- θεωρούµε ότι εµποδίζει
την επιλογή των καταλληλότερων υποψήφιων σπουδαστών. Η σωστότερη
επιλογή θα είχε επιτευχθεί αν η εισαγωγή γινόταν µε γραπτή εξέταση σε
σχετικά µαθήµατα, όπως εξάλλου γίνεται για την εισαγωγή σε όλες τις
σχολές.
Παρόλα τα προβλήµατα που εντοπίζουµε, ως ΠΟΞΕΝ θεωρούµε ότι έγινε το
πρώτο βήµα για την επαναλειτουργία και τον εκσυγχρονισµό των Σχολών
Ξεναγών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της σύγχρονης τουριστικής αγοράς.
Θα πρέπει όµως, αν πραγµατικά θέλουµε το βήµα αυτό να είναι και
ουσιαστικό, η άριστη χρήση και η πιστοποίηση των ξένων γλωσσών των
σπουδαστών να αποτελέσει το βασικότερο κριτήριο όλων, ήδη από την
εισαγωγή τους στη σχολή. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για την επέκταση της
χρήσης νέων ξένων γλωσσών και για τον ήδη επαγγελµατία ξεναγό, όπως
ίσχυε µέχρι το 2014.
Επίσης, ευελπιστούµε ότι σύντοµα θα επαναλειτουργήσουν από το Υπουργείο
Τουρισµού και όλες οι υπόλοιπες Σχολές Ξεναγών στη Θεσσαλονίκη, στην
Κρήτη, στη Ρόδο και στην Κέρκυρα.

