
ΘΕΜΑ: Κατατάξεις πτυχιούχων στις Α.Σ.Τ.Ε.
ΣΧΕΤ.:  Το άρθρο 3 του  Π.Δ. 44/1984 «Μεταγραφές και κατατάξεις από και προς την 
Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου»(Φ.Ε.Κ. 14/Α΄/1984)

Σας γνωρίζουμε ότι, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019, η υποβολή αιτήσεων 
πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι  ή ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής, για κατάταξη στο Α΄ έτος των 
ΑΣΤΕ θα γίνει από  Δευτέρα 01 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με βάση το βαθμό πτυχίου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν είτε στη Σχολή (αυτοπροσώπως ή  από νομίμως 
εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο) είτε μέσω ταχυμεταφοράς (courier).

Επισημαίνεται  ότι οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με ταχυμεταφορά γίνονται δεκτές, 
εφόσον η αποστολή τους γίνει μέσα στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία,  ήτοι από  
Δευτέρα 01 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με την 
σφραγίδα επί του φακέλου-απόδειξη ταχυμεταφοράς.

Για την κατάταξη στις Α.Σ.Τ.Ε.  οι υποψήφιοι υποβάλλουν:
 Αίτηση κατάταξης, την οποία θα παραλαμβάνουν από την Γραμματεία της Σχολής 

και η οποία θα πρέπει να βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Σχολής για διευκόλυνση 
των υποψηφίων. Σε περίπτωση που η αίτηση αποσταλεί με ταχυμεταφορά ή 
κατατεθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο, θα πρέπει  
να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

 Αντίγραφο πτυχίου από την Σχολή ή το Τμήμα αποφοίτησης στο οποίο να φαίνεται 
ο βαθμός του πτυχίου με δύο (2) δεκαδικά ψηφία, ή σε περίπτωση που έχει 
ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία, βεβαίωση της 
Γραμματείας ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία στην 
οποία να φαίνεται και ο τελικός βαθμός πτυχίου με δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

 Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται 
επιπλέον  επίσημη μετάφραση αυτού καθώς  και πράξη αναγνώρισης από το 
ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ  για την ισοτιμία αυτού.

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:  Σ. Κεφάλα
Τηλ.: 210 3736172
email:  kefala_s@mintour.gr

Αθήνα, 26/9/2018
Α. Π. :  16373
(Βαθμός Προτεραιότητας)

ΠΡΟΣ: 
1.Ανώτερη Σχολή Τουριστικής 
Εκπαίδευσης Κρήτης
2. Ανώτερη Σχολή Τουριστικής 
Εκπαίδευσης Ρόδου
ΚΟΙΝ: 
1. Γρ. Γενικής Γραμματέως
2. Γρ. Προϊσταμένης Γενικής 
Διεύθυνσης 



Μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, οι Προϊστάμενοι των Α.Σ.Τ.Ε. παρακαλούνται να  
αποστείλουν στη  Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τμήμα Ανωτέρων 
Σχολών και Σχολών Ξεναγών, τις αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκειμένου 
να εκδοθεί η σχετική απόφαση κατάταξης.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Α.Σ.Τ.Ε. να αναρτήσουν σχετική ανακοίνωση στην 
ιστοσελίδα της Σχολής.

                                                                                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Δ/ΝΣΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
2. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ               

Ακριβές Αντίγραφο    

Πιπίνα Ευσταθίου
Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας & 

Ενημέρωσης του Πολίτη
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