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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής
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Πληροφορίες: Ιωάννα Ορφανού, Γιώργος Καραπάνος
Τηλ.: 210-3736030, 210-3736109
email: metekp@mintour.gr

ΘΕΜΑ: Επικύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγής υποψηφίων μετεκπαιδευομένων στα Τμήματα
Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Το Κεφάλαιο Β’ του ν. 1077/1980 «Περί απασχολήσεως και μετεκπαιδεύσεως μισθωτών
τουριστικών επιχειρήσεων» (Α’ 225), όπως ισχύει.
Την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις
για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α’ 29).
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), σε συνδυασμό με το Κεφ. ΙΑ΄(Ψηφιακή ΔιαφάνειαΠρόγραμμα Διαύγεια) του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
Την παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
Την υπ’ αρ. 23644/31.12.2021 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου
Τουρισμού «Τοποθέτηση της Μαριάνθης Ανδρέου του Χαράλαμπου στη θέση της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Τουρισμού» (ΑΔΑ: Ψ84Θ465ΧΘΟ-ΠΗΗ).
Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Την υπ’ αρ. 11506/2.7.2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Κανονισμός Λειτουργίας των
Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 2705), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις υπ’ αρ. 4111/6.3.2020 (Β’ 1203) και 11369/6.6.2022 (B’ 3002, διόρθωση
σφάλματος Β’ 3212) όμοιες αποφάσεις.
Την υπ’ αρ. 1052/19.1.2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός του αριθμού των
επιλεγομένων από τους υποψηφίους για φοίτηση στα τμήματα μετεκπαίδευσης μισθωτών του
Υπουργείου Τουρισμού, κατά ξενοδοχείο ή μονάδα τουριστικής επιχείρησης» (Β’ 124).
Την υπ’ αρ. 11505/2.7.2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός ορίου ηλικίας,
χρόνου ανεργίας και αριθμού μετεκπαιδευόμενων ανέργων ανά Τμήμα Μετεκπαίδευσης του
Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 2705), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 19143/11.12.2020
όμοια απόφαση (Β’ 5521).
Την υπ’ αρ. 14154/13.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΠ40465ΧΘΟ-ΩΓ3) Απόφαση της Υφυπουργού Τουρισμού
«Προκήρυξη για την εισαγωγή 1185 μετεκπαιδευομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του
Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Προγράμματα/δράσεις
κατάρτισης-μετεκπαίδευσης εργαζομένων και πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον
τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών» με κωδ. 2017ΣΕ01100000, για την εκπαιδευτική περίοδο 20222023».
Την υπ’ αρ. 17074/1.9.2022 (ΑΔΑ: 6ΕΚΓ465ΧΘΟ-6ΑΦ) Απόφαση της Υφυπουργού Τουρισμού
«Νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού
για το έτος κατάρτισης 2022-2023, – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 14154/13.07.2022 (ΑΔΑ:
ΨΠ40465ΧΘΟ-ΩΓ3) προκήρυξης εισαγωγής μετεκπαιδευόμενων».
Την υπ’ αρ. 15391/29.07.2022 (ΑΔΑ: 6ΝΝ8465ΧΘΟ-ΔΞ7) Απόφαση της Προϊσταμένης της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού περί
συγκρότησης επιτροπών επιλογής μετεκπαιδευομένων, για την εισαγωγή τους στα Τμήματα
Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 17789/15.09.2022 όμοια απόφαση (ΑΔΑ: ΨΝΦΘ465ΧΘΟ-ΚΙΘ).
Την υπ’ αρ. 15392/29.07.2022 (ΑΔΑ: 6ΓΣΚ465ΧΘΟ-ΤΧ8) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού περί
συγκρότησης επιτροπής εξέτασης ενστάσεων επί των μορίων που συγκεντρώνουν οι
υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης, για την εκπαιδευτική περίοδο 20222023.
Το υπ’ αρ. 1871/22.09.2022 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 18235/22.09.2022) έγγραφο του του Ι.Ε.Κ.
Πελοποννήσου με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ’ αρ. 1863/21.09.2022 Πρακτικό της Επιτροπής
για την επιλογή των υποψηφίων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής περιόδου 20222023 στο Ναύπλιο (Άργος), στο Λουτράκι (Κόρινθος), στον Πύργο και στην Πάτρα.
Το υπ’ αρ. 1767/28.09.2022 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 18669/28.09.2022) έγγραφο του Ι.Ε.Κ.
Αναβύσσου με το οποίο διαβιβάστηκε το από 23.09.2022 Πρακτικό της Επιτροπής για την
επιλογή των υποψηφίων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023
στην Ανάβυσσο και την Αιδηψό.
Τα υπ’ αρ. 1460/28.09.2022 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 18631/28.09.2022), 1751/14.10.2022 (Α.Π. Υπ.
Τουρισμού 19834/14.10.2022) και 1890/04.11.2022 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 21164/07.11.2022)
έγγραφα του Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου με τα οποία διαβιβάστηκε το υπ’ αρ. 1459/28.09.2022 Πρακτικό
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της Επιτροπής για την επιλογή των υποψηφίων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής
περιόδου 2022-2023 στο Ηράκλειο και τα Χανιά, καθώς και η ορθή επανάληψη αυτού και
συνημμένων πινάκων αυτού.
Το υπ’ αρ. 863/26.09.2022 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 18604/28.09.2022) έγγραφο του Ι.Ε.Κ. Ρόδου με
το οποίο διαβιβάστηκε το από 26.09.2022 Πρακτικό της Επιτροπής για την επιλογή των
υποψηφίων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023, εποπτείας
Ι.Ε.Κ. Ρόδου.
Το υπ’ αρ. 1227/27.09.2022 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 18593/28.09.2022) έγγραφο του Ι.Ε.Κ.
Αλεξανδρούπολης με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ’ αρ. 1212/26.09.2022 Πρακτικό της
Επιτροπής για την επιλογή των υποψηφίων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής
περιόδου 2022-2023 στην Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα.
Το υπ’ αρ. 2209/29.09.2022 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 18727/29.09.2022) έγγραφο της Α.Σ.Τ.Ε.
Κρήτης με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ’ αρ. 2074/21.09.2022 Πρακτικό της Επιτροπής για την
επιλογή των υποψηφίων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023
στον Άγιο Νικόλαο.
Το υπ’ αρ. 289/04.10.2022 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 19202/06.10.2022) έγγραφο του Ι.Ε.Κ.
Θεσσαλονίκης με το οποίο διαβιβάστηκε το από 28.09.2022 Πρακτικό της Επιτροπής για την
επιλογή των υποψηφίων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023
στη Θεσσαλονίκη και στην Κατερίνη.
Το υπ’ αρ. 2035/30.09.2022 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 18839/30.09.2022) έγγραφο της Α.Σ.Τ.Ε.
Ρόδου με το οποίο διαβιβάστηκε το από 27.09.2022 Πρακτικό της Επιτροπής για την επιλογή
των υποψηφίων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023, εποπτείας
Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου.
Το υπ’ αρ. 114/17.10.2022 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 20085/19.10.2022) έγγραφο του Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας
με το οποίο διαβιβάστηκε το από 30.09.2022 Πρακτικό της Επιτροπής για την επιλογή των
υποψηφίων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023 στην Κέρκυρα,
Βόρεια Κέρκυρα και Νότια Κέρκυρα.
Το υπ’ αρ. 943/06.10.2022 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 19232/07.10.2022) έγγραφο του Ι.Ε.Κ.
Γαλαξειδίου με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ’ αρ. 901/26.09.2022 Πρακτικό της Επιτροπής για
την επιλογή των υποψηφίων στο Τμήμα Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023
στον Βόλο.
Την υπ’ αρ. 19928/17.10.2022 (ΑΔΑ: 9ΠΕΚ465ΧΘΟ-ΩΝ3) Ανακοίνωση των μορίων υποψηφίων
μετεκπαιδευόμενων για εισαγωγή στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού
για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023.
Το από 02.11.2022 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 21012/04.11.2022) Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων
επί των μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης
του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023.
Το υπ’ αρ. 307/14.11.2022 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 21693/15.11.2022) έγγραφο του Ι.Ε.Κ.
Θεσσαλονίκης με το οποίο διαβιβάστηκαν οι αναμορφωμένοι πίνακες μοριοδότησης των
υποψηφίων των Τμημάτων Οροφοκομίας και Επισιτισμού Θεσσαλονίκης μετά την εξέταση των
ενστάσεων που υποβλήθηκαν.
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27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε
βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την επικύρωση (α) των πινάκων επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων και (β) των
πινάκων απορριφθέντων για εισαγωγή στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου
Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.
2. Οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα
Μετεκπαίδευσης για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023, αναρτώνται: α) στις ιστοσελίδες
www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr με μέριμνα της Διεύθυνσης Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και β) στις εκπαιδευτικές μονάδες υπό την εποπτεία των
οποίων υλοποιείται το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης, με μέριμνα των Διευθυντών αυτών.
3. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων υποχρεούνται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από 21.11.2022 έως και
24.11.2022 και κατά τις ώρες από 09:00 έως 15:00, να καταθέσουν στις κατά τόπους
γραμματείες των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού στις οποίες
επιλέγονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου
προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή ταχυδρομικώς με
συστημένη επιστολή, αίτηση εγγραφής σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας,
συνοδευόμενη από ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/4.4.2012 απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Β΄1199). Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή γίνονται
δεκτές εφόσον η αποστολή τους γίνει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, σύμφωνα με την
σφραγίδα ταχυδρομείου επί του φακέλου. Επισημαίνεται η υποχρέωση των επιτυχόντων
για υποβολή των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή με την εγγραφή.

Τόπος υλοποίησης
Αθήνα (Ανάβυσσος)

Θεσσαλονίκη

Κέρκυρα

Άγιος Νικόλαος

Ρόδος

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιας εκπαιδευτικής μονάδας
Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Αττικής, 49ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών –
Σουνίου (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”), T.K. 190 13, τηλ. 2291036998, 22910-42294,-5.
E - mail: iekana@mintour.gr
Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Μακεδονίας, Παραλία Περαίας - Θεσσαλονίκη (πρώην
Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”), T.K. 570 19, τηλ. 23920-25551-4, 2392075919.
E - mail: iekmak@mintour.gr
Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Ιονίων Νήσων, Ξενοδοχείο “ART HOTEL DEBONO”
Γουβιά Κέρκυρας, T.K. 491 00, τηλ. 26610-91541, 26610-90030.
E - mail: iekker@mintour.gr
Α.Σ.Τ.Ε.Κ., Λατούς 25, Τ.Κ. 721 00, Άγιος Νικόλαος – Κρήτη, τηλ. 2841028565, 28410-28828.
E - mail: astek@mintour.gr
Τμήμα Επισιτισμού - Α.Σ.Τ.Ε.Ρ., Δημοκρατίας 2 Τ.Κ. 85100, τηλ. 2241024190, 22410-24290, 22410-74468.
E - mail: aster@mintour.gr
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Ηράκλειο
Χανιά
Βόλος
Λουτράκι
(με έδρα στην Κόρινθο)
Πύργος

Τμήμα Μαγειρικής Τέχνης - Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου,
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΘΕΡΜΑΙ» ΑΛΕΞ. ΔΙΑΚΟΥ 1 Τ.Κ. 85100, τηλ 22410-74445
22410-71446 24410-24351.
E - mail: iekrod@mintour.gr
Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Κρήτης, Ξανθουδίδου 1, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο – Κρήτη,
τηλ. 2810-761363.
E - mail: iekira@mintour.gr
Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας, Γαλαξείδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52,
τηλ. 22650-41997-8
E - mail: iekgal@mintour.gr
I.E.K. Τουρισμού Πελοποννήσου, “Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο”,
Δαναού 29, Άργος, T.K. 212 00, τηλ. 27510-23856, 27510-20127.
E - mail: iekpel@mintour.gr

4. Επιλεγέντες οι οποίοι δεν παρουσιάζονται εντός της προθεσμίας της προηγούμενης
παραγράφου διαγράφονται αυτοδίκαια και ειδοποιούνται οι επόμενοι στη σειρά κατάταξης
μορίων (επιλαχόντες) μέχρι να συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός μετεκπαιδευομένων κάθε
τμήματος. Οι επιλαχόντες οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους σε αποκλειστική
προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ειδοποίησης
τους. Οι αρμόδιες εκπαιδευτικές μονάδες ειδοποιούν τυχόν επιλαχόντες μέχρι τη
συμπλήρωση του 20% της συνολικής διάρκειας των ωρών του εκπαιδευτικού προγράμματος
και πάντως το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση των δέκα (10) πρώτων ημερών διδασκαλίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΣΤΕ____________ ή ΙΕΚ ______________
ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ _____________________, ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ____________________
ΕΠΩΝΥΜΟ

:

Παρακαλώ να με εγγράψετε στα Τμήματα

ΟΝΟΜΑ

:

Μετεκπαίδευσης _____________________ στην

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

:

ειδικότητα _______________________________

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

:

για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Οδός – Αριθμός
Τ.Κ. - Πόλη

:

:
:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σταθερό τηλέφωνο
Κινητό τηλέφωνο
e-mail

:
:
:

Α.Δ.Τ.

:

A.M.A.:

:

A.M.K.A.:

:

Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.

:

Συνημμένα σας υποβάλλω :
Δελτίο ταυτότητας
Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επίσημη
μετάφραση και βεβαίωση ισοτιμίας
Λογαριασμό Ασφάλισης
Αναγγελία πρόσληψης ή σύμβαση εργασίας
ή βεβαίωση εργοδότη ή υπεύθυνη δήλωση
Βεβαίωση χρόνου ανεργίας
Πιστοποιητικό ελληνομάθειας Β2
Πιστοποιητικό Υγείας

ΔΗΛΩΣΗ
1. Έχω λάβει γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού [Υ.Α. 11506/2.7.2018
(Β’ 2705), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 4111/6.3.2020 (Β’ 1203) και 11369/6.6.2022 (B’ 3002, διόρθωση
σφάλματος Β’ 3212) όμοιες αποφάσεις].
2. Θα προσκομίσω Πιστοποιητικό Υγείας μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (σε περίπτωση μη προσκόμισής του με την υποβολή της
αίτησης εγγραφής).
3. Με την έναρξη των μαθημάτων θα υποβάλω Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 αναφορικά με την εργασιακή μου κατάσταση
(εργαζόμενος, άνεργος επιδοτούμενος ή μη) και φωτοαντίγραφο εγγράφου τράπεζας με αναγραφή ΙΒΑΝ για την καταβολή του
επιδόματος μετεκπαίδευσης.
Το Υπουργείο Τουρισμού το οποίο έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Λεωφόρος Βασ. Αμαλίας 12, 105 57, Αθήνα, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά
τον
Κανονισμό
2016/679
ΕΕ.
Τα
στοιχεία
επικοινωνίας
του
Υπουργείου
είναι:
+30
210
3736001,
δικτυακός
τόπος: https://mintour.gov.gr και email: mailbox@mintour.gr. Το Υπουργείο έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, τα στοιχεία επικοινωνίας
του οποίου είναι: dpo@mintour.gr
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την εγγραφή σας στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης
του Υπουργείου Τουρισμού και η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. ε΄ του Κανονισμού
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2016/679, δηλ. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος.
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (Ονομ/μο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, email,
ΑΔΤ, ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και ΔΟΥ) για τον παραπάνω σκοπό και σας ενημερώνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εγγραφή σας στο Τμήμα
Μετεκπαίδευσης και αν δεν τα παρέχετε, δεν θα είναι αυτή δυνατή.
Σας ενημερώνουμε, ακόμα, ότι έχετε τα εξής δικαιώματα: (α) το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, δηλαδή, το δικαίωμα να ζητήσετε
πληροφόρηση αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε στα αρχεία μας και να ζητήσετε αντίγραφο αυτών, (β) το δικαίωμα
διόρθωσης αυτών, εάν διαπιστώσετε ότι είναι ανακριβή, (γ) τα δικαιώματα περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής των προσωπικών δεδομένων
και εναντίωσης στην επεξεργασία, υπό τους περιορισμούς, ωστόσο, της νομοθεσίας (άρθ. 17 παρ. 3, 20 παρ. 3 του Κανονισμού 2016/679 και των
άρθ. 31-34 του ν. 4624/2019).
Όλα τα δικαιώματα του υποκειμένου ασκούνται χωρίς χρέωση με την αποστολή επιστολής στην ως άνω διεύθυνση του Υπουργείου, υπ’ όψιν του
Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ή με ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν και στη διεύθυνση: dpo@mintour.gr
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που
αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr → Πολίτες → Τα δικαιώματά μου & Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές
πληροφορίες.

_______________ (τόπος), ___ .___. 2022

Ο/Η αιτών/ούσα και δηλών/ούσα

(υπογραφή)
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Η παρούσα απόφαση με τo Παράρτημα αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού
www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΔΡΕΟΥ

ΣΥΝ.: Δεκαοκτώ (18) καταστάσεις επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Αττικής
2. Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Μακεδονίας
3. Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου
4. Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Ιονίων Νήσων
5. Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Πελοποννήσου
6. Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Κρήτης
7. Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας
8. Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Θράκης
9. Α.Σ.Τ.Ε.Κ.
10. Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
3. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών
4. Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
5. Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Εκπαίδευσης
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