
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2664  
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20071/29.12.2020 

(Β΄5824) απόφασης των Υπουργών Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Πρόγραμμα 

Σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκ-

παίδευσης (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29) 

«Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθμίσεις για 
τον τουρισμό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 112).

3. Την υπ’ αρ. 5981/29-11-2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Του-
ριστικής Ανάπτυξης (Β΄ 2340), όπως ισχύει

4. Τον ν. 3270/2004 «Περί αρμοδιοτήτων Υπουργεί-
ου Τουριστικής Ανάπτυξης και θεμάτων τουρισμού» 
(Α΄ 187), όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγ-
χώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄16).

6. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών»(Α΄ 121) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 2).

8. Την υπ’ αρ. 281/11.1.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία 
Ζαχαράκη» (Β’ 35).

9. Tο π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α΄ 157).

10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98), που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 και δι-
ατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

11. Την υπ’ αρ. 12072/30-7-2020 απόφαση της Προ-
ϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών «Ορισμός εννεαμελούς Επι-
στημονικού Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της 
Τουριστικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 63 
του ν.4688/2020 (Α΄101), με τριετή θητεία» (ΑΔΑ: ΨΥΒ-
Σ465ΧΘΟ-2ΤΝ), όπως τροποποιήθηκε με την 12072/7-8-
2020 όμοια απόφαση (ΑΔΑ: 9ΗΙ5465ΧΘΟ-ΥΑΦ).

12. Τα πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης (24.11.2020) του 
Επιστημονικού Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της 
Τουριστικής Εκπαίδευσης.

13. Tην ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 20071/
29.12.2020 (Β΄ 5824) απόφασης των Υπουργών Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Πρόγραμμα σπου-
δών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, ως προς τον χρόνο 
έναρξης ισχύος της, καθώς προκειμένου να τύχει εφαρ-
μογής πρέπει να ρυθμιστούν ζητήματα όπως η πρόσλη-
ψη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού και η 
προμήθεια αντίστοιχων εκπαιδευτικών συγγραμμάτων.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου μόνου 
της υπ΄αρ. 20071/29.12.2020 (Β΄ 5824) απόφασης των 
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού 
«Πρόγραμμα σπουδών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστι-
κής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού 
ως εξής:

«2. Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από το επό-
μενο ακαδημαϊκό έτος (2021-2022)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Παιδείας και Θρησκευμάτων Υφυπουργός Τουρισμού
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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