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1 Στη γλώσσα του πρωτοτύπου.  |  2 Εφόσον ισχύει. Η παρούσα μετάφραση δεν έχει νομική ισχύ.  |  3 Εφόσον ισχύει. 

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συμπληρώσει τις πληροφορίες που προσφέρει το πιστοποιητικό. Το συμπλήρωμα δεν έχει νομική ισχύ. 
Το Πρότυπο του βασίζεται στην Απόφαση (ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, για ένα 
κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της 
απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ.  
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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.: 
ΞΕΝΑΓΟΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  

(ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ Η΄ΑΚΟΗΣ)  
2 . Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K: 
MUSEUMS AND ARCHAEOLOGICAL - CULTURAL SITES TOUR GUIDE 

(PEOPLE WITH VISION OR HEARING DISABILITIES) 

 
3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 
Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες  

Ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να: 
ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Αναγνωρίζει τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, πρόσωπα και φαινόμενα σε όλες τις χρονικές περιόδους. 

 Ανατρέχει στις κατάλληλες γνώσεις από όλα τα γνωστικά πεδία και τις περιόδους ώστε να εμπλουτίζει τις ξεναγήσεις. 

 Διακρίνει τις φάσεις εξέλιξης της αρχιτεκτονικής, της τέχνης, της λογοτεχνίας και του θεάτρου. 

 Αντιλαμβάνεται στοιχεία της αρχαιολογικής και τουριστικής νομοθεσίας για τη διευκόλυνση της ξενάγησης, περιήγησης 
και διαμονής των ξεναγούμενων. 

 Διακρίνει την έννοια της διαδρομικής ξενάγησης, των κύριων και εναλλακτικών διαδρομών. 

 Αντιλαμβάνεται τους τρόπους αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και τους κανόνες πρώτων βοηθειών και υγιεινής. 
 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Χρησιμοποιεί όλες τις απαραίτητες γνώσεις από όλα τα γνωστικά πεδία για τη σωστή διεκπεραίωση μιας ξενάγησης. 

 Πραγματοποιεί ξεναγήσεις ανάλογα με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του κοινού (μαθητές, τουρίστες, Α.Μ.Ε.Α., κ.α.). 

 Διαμορφώνει σενάρια διαδρομικών ξεναγήσεων επιλέγοντας τις διαδρομές, τους κύριους σταθμούς και τις στάσεις. 

 Εφαρμόζει κύριες και εναλλακτικές διαδρομές και συνδυασμό αυτών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. 

 Επικοινωνεί προφορικώς τουλάχιστον σε μία ξένη γλώσσα (τα άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής θα πρέπει να 
συνοδεύονται στις ξεναγήσεις τους από διερμηνείς νοηματικής και ξένων γλωσσών). 

 Ο πρακτικά ασκούμενος με προβλήματα όρασης επιδεικνύει επιδεξιότητα στην όσο το δυνατόν αυτόνομη κινητικότητα και 
τον προσανατολισμό σε μουσεία, αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους. 

 Διαχειρίζεται ειδικές περιστάσεις όπως ξενάγηση σε άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής καθώς χρειάζονται πιο 
αναλυτική, δομημένη περιγραφή των εκθεμάτων. 

 Εφαρμόζει μεθόδους αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και κανόνες παροχής πρώτων βοηθειών. 
 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Οργανώνει και σχεδιάζει ξεναγήσεις ανάλογα με τους χώρους επίσκεψης και τις επιθυμίες του κοινού. 

 Υποστηρίζει την αποτελεσματική εξυπηρέτηση και τη σωστή πληροφόρηση των ξεναγούμενων.  

 Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τουριστικά γραφεία που οργανώνουν τις ξεναγήσεις. 

 Διαχειρίζεται τρόπους επίλυσης προβλημάτων κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων. 
 

4. Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 3 

 
Ο/Η διπλωματούχος Ι.Ε.Κ. αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί εξυπηρετώντας άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής σε 

υπηρεσίες του ΕΟΤ, σε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους, σε δημόσια και ιδιωτικά μουσεία, σε ξενοδοχεία, σχολεία, 

ιδιωτικές επιχειρήσεις προώθησης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, χώρους αναψυχής, χώρους φυσικού κάλλους 

και εθνικούς δρυμούς.  

Το Δίπλωμα αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού στο δημόσιο τομέα στην κατηγορία ∆Ε µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 

39/Α΄/5-3-2001), όπως ισχύει. 

Επί του παρόντος δεν είναι ρυθμισμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα της συγκεκριμένης ειδικότητας.  

http://europass.cedefop.europa.eu/


                                                                         

1 Εφόσον ισχύει. 
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Συμπλήρωμα 
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5. Επίσημη βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος  

 

Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος  Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή 
αναγνώριση του τίτλου σπουδών/προσόντος  

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 
https://www.eoppep.gr/ 
 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. 
Ιωνία https://www.eoppep.gr 

 
    Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών  1  

 
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας 

 
    Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο 

Ι.Ε.Κ. και απόκτηση Βεβαίωσης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης 

β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών 
εξετάσεων πιστοποίησης  

(κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10) 

γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών 

εξετάσεων πιστοποίησης (επιτυχών / αποτυχών) 

 

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1 Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1 

Ναι  Όχι  

 
    Νομική βάση 

Νόμος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 
Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης 

 

6.Επίσημα αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος 

 

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ.. Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που 
οδηγεί στο πιστοποιητικό: 4 εξάμηνα (έως τον ν.4186/2013) / 5 εξάμηνα (μετά τον ν.4186/2013) 

7.Πρόσθετες πληροφορίες 

 

 Προϋποθέσεις εισαγωγής1 

Απολυτήριο ή Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή  Πτυχίο ΕΠΑΣ (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF) ΣΕΚ  ή ισότιμο 
τίτλο σπουδών (Επίπεδο 3 ΕΠΠ/EQF)  

Μετά την ψήφιση του Ν 4763/2020, μόνο με Απολυτήριο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) ή 
ισότιμο τίτλο σπουδών (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF)   

 

 

Ενδεικτικά Διδασκόμενα Μαθήματα ειδικότητας:  

Αρχαία, Βυζαντινή, Νεότερη Ιστορία, Προϊστορική και Κλασική Αρχαιολογία, Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία της Νεότερης Αρχιτεκτονικής 
– Ρυθμολογία, Ιστορία του Θεάτρου,  Αρχαία και Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία, Λαϊκή Τέχνη – Λαογραφία, Γεωγραφία (Φυσική, 
Τουριστική, Διαδρομική) Οικολογία – Ελληνικό Περιβάλλον, Γεωλογία – Παλαιοντολογία – Σπηλαιολογία, Μουσειολογία – 
Μουσειοπαιδαγωγική, Αρχαιολογική και Τουριστική Νομοθεσία, Θέματα Τουριστικών Πρακτορείων Ξενοδοχείων, Πρώτες Βοήθειες, 
Τεχνική Ξενάγησης, Διαδρομική Ξενάγηση 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες  για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr 

 

Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.- ΕL/NEC 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000 europass@eoppep.gr 
http://europass.eoppep.gr       https://www.eoppep.gr 
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