
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ" Άρ. 761 της 28ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1969 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Τουριστικών Ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν και. Σωματε ίων Νόμος του 1969 εκδί

δεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . 

'Αριθμός 79 του 1969 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ω Σ Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν ΕΠΑΓ

ΓΕΛΜΑΤΩΝ* ΚΑΙ Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : · ·ί 

!■· Μέρος Ι ' 

. *' '■ - Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ " 
1. Ό παρών Νόμος θα αναφέρηται ώς ό περί Τουριστικών Έ π α γ  Συνοπτ.κς 

γελμάτων και Σωματε ίων Νόμος του .1969.... τίτλος 

2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν' εκ του κειμένου προκύπτη δια ·Ερμιμ,.; 
φόρος έννοια— . 

«Γραφεΐον» σημαίνει Γραφεΐον Τουρισμού και Ταξειδίων υπό τήν 
έννοιαν του άρθρου 3' 

«Διοικητικών Συμδούλιον» σημαίνει τό ΔιοικητικόνΣυμ6ούλιο\ 
. τοΰ 'Οργανισμού ' .· , 

«ξεναγός» σημαίνει τον κατ ' ε π ά γ γ ε λ μ α συνόδεύο\τα ήμεδαπούι 
ή αλλοδαπούς περιηγητάς ή άλλους έπισκεπτας ' προς παροχήν 
ειδικών πληροφοριών και εξηγήσεων επί θεμάτων άφορώντων εις 
τήν ίστορίαν, άρχαιολογίαν , μνημεία και έ ρ γ α τέχνης, πολιτιστικήν 
άνάπτυξιν, φυσικάς καλλονάς, αξιοθέατα μέρη καί έν γένπι οίοι·-
δήποτε 'θέμα το όποιον δύναται να προβάλη τουριστικώς τήν 
Κύπρον' .·'■·.·:' · . . . · . . 

«'Οργανισμός· σημαίνει τον Κύπριακόν Όργαν ισμόν Τουρισμού 
τό\· ίδρυθέντα δια τοΰ περί Κυπριακού 'Οργανισμού Τουρισμού 
Νόμου του 1969 και μέχρι της λειτουργίας του 'Οργανισμού ση. 54iourjt>w 
μαίνει τόν Ύπουργόν . 'Εμπορ ίου και Βιομηχανίας. 

«τουρίστικόν σωματείο ν- σημαίνει σωμάτείόν άναγνώρισθέν ώς 
τουριστι'κόν σώματεΐον συ'μφώνως προς τό άρθρον 13* 

■>.Ύπουργός»" σημαίνει τόν Ύ π ο υ ρ γ ό ν ' Ε μ π ο ρ ί ο υ και Βιομηχανίας 
και . 'Υπουργεΐον θα έρμήνίύηταί 'αντιστοίχως. : ' 

(817) 
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Άντικεί 
μενον έπι 
χειρίσεως 
Γραφείου. 

Αδεια 
λειτουργίας 
Γραφείου. 

Μέρος 11 
ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ 

3.—(1) Γραφεΐον Τουρισμού καί Ταξειδίων ύπό τήν έννοιαν του 
παρόντος Νόμου είναι τό Γραφεΐον τό όποιον σκοπόν έχει, τηρούμε, 
νων τών διατάξεων οιουδήποτε έν Ισχύ'ί νόμου αναφερομένου εις τήν 
τροχαίαν μεταφορών— 

(α) τήν οργάνωσα/ πάσης φύσεως ταξειδίων και περιηγήσεων 
έν τω έσωτέρικώ της χωράς η έν τη αλλοδαπή' 

(β) τήν έκδοσιν ή.έπί προμήθεια μεσολάδησιν προς εκδοσιν εισι
τηρίων ταξειοίουδι'· οιωνδήποτε μεταφορικών μέσων' 

(γ) τήν έπ'.άμοιδή έξασφάλισιν των μέσων .κινήσεως και δια
μονής ώργάνώμένων ομάδων ή προσώπων 

(δ) πασαν συναφή έργασίαν προς έξυπηρέτησιν της διαμονής 
και μετακινήσεως περιηγητών ως και της μεταφοράς τών 
πραγμάτων αυτών. 

(2) Γραφεΐον ΤουρισμοΟ και Ταξειδίων είναι επίσης και τό ίδρυό
μενον και λειτουργούν ώς ειδικός κλάδος ετέρας επιχειρηματικής 
μονάδος, γενικωτέρας δραστηριότητος, έφ' όσον τούτο έχει ώ.ς άπο. 
κλ.ειστικόν σκοπόν τάς κατά τό προηγούμενον, εδάφιον δραστηριό
τητας. . ! 

(3) Ουδέν τών έν τω παρόντι Νόμω εφαρμόζεται έπί έπιχειρήσεο^ς 
μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων ή αμφοτέρων ή έπί πρακτορείου 
ή υποκαταστήματος οιασδήποτε τοιαύτης μεταφοράς. 

4.— (1) Δια τήν ΐδρυσιν και λειτουργίαν Γραφείου απαιτείται άδεια, 
χορηγούμενη ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου διά τοιαύτη ν περίο
δον καί, τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, ύπό τοιού
τους όρους ώς ήθελεν όρισθή έν τη αδεία. . 

(2) 'Αδείας Ιδρύσεως καί λειτουργίας Γραφείου δικαιούται πάς 
ένήλιξ, έφ' δσον— 

(α) δεν έχει καταδικασ6ή εις φυλάκισιν δι' αδίκημα τό όποιον 
ενέχει έλλειψιν έντιμότητος ή ήθικήν αισχρότητα ή δέν έχει 
καταδικασθή διά συστηματικήν παράβασιν τής ξενοδοχεια
κής ή τουριστικής νομοθεσίας: 

Νοείται ότι τό Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν 
όπως, τή έγκρίσει του Υπουργού, μή έπιμείνη έπί τής εφαρ
μογής τών διατάξεων τής παρούσης παραγράφου έάν άλλως 
ήθελεν ίκανοποιηθή ώς προς τόν χαρακτήρα καί τήν ικανό
τητα του α'ιτητου καί ότι λόγω τών ειδικών συνθηκών τής 
περιπτώσεως καί του μεσολαβήσαντος χρονικού διαστήμα
τος καί τής κατ' αυτό έπιδειχθείσης διαγωγής αύτοΰ θά ήτο 
εϋλογον όπως μη έπιμείνη ε'ις τήν έφαρμογήν τών ρήθεισών 
διατάξεων' . . . 

(β) εΐναι απόφοιτος ανεγνωρισμένης ανωτέρας Σχολής Τουρι
στικών Επαγγελμάτων ή Πανεπιστημίου ή 'Ανωτάτης Σχο
λής Οικονομικών καί 'Εμπορικών Επιστημών. ή κέκτηται 
άπολυτήριον εξαταξίου σχολής μέσης εκπαιδεύσεως καί 
τριετή τουλάχιστον όπαλληλικήν ύπηρεσίαν παρά Γραφείω 
ΤουρισμοΟ' 

(γ) γνωρίζει καλώς μίαν τουλάχιστον ξένην γλώσσαν έκ ,τών 
τουριστικώς επικρατέστερων;. 

(δ) δέν τελεΐ διά διατάγματος αρμοδίου δικαστηρίου όπό απα
γόρευσα/ τής ελευθέρας διαχειρίσεως της περιουσίας αύτου. 

(3) "Αδεια χορηγείται καί εις πρόσωπα μή κεκτημένα τά εις τάς 
παραγράφους (β) καί (γ) του εδαφίου (2) αναφερόμενα προσόντα 
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ώς και εις νομικά πρόσωπα, έφ* δσον προσλαμβάνουν ύπεύθυνον 
διευθ.υντήν κεκτημένον ταύτα ώς και τά λοιπά έν τω έδαφίω (2) 
αναφερόμενα προσόντα. 

(4): Διά τήν χ?©ήγη<Ην της αδείας απαιτείται, μετά τήν £γκρισιν 
ταύτης, ή παρά του α(τουντος κατάθεσις χρηματικής εγγυήσεως έκ 
δύο χιλιάδων λιρών είς μετρητά ή έγγυητικήν έπιστολήν Τραπέζης. 

. Είς περίπτωσιν καθ' ήν ή έγγύησις δίδεται υπό μορφήν εγγυητικής 
επιστολής Τραπέζης αυτή δέον νά εΐναι διετούς τουλάχιστον ισχύος 

. και νά άνανεουτα.ι ένα τουλάχιστον μήνα *πρό τής λήξεως της. 
(5) Ή άδεια λειτουργίας Γραφείου δύναται νά άνακληθή και πρό 

τής εκπνοής τής διαρκείας τής περιόδου αυτής έάν δ κάτοχος αυτής 
ήθελε καταδικασθή διά παράβασίν οίωνδήποτε των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου ή των έπι τή βάσει αύτου εκδιδομένων Κανονισμών 
ή έπαυσε νά πληροί τάς προϋποθέσεις του εδαφίου (2) ή ήθελε πα. 
ραβή οιονδήποτε των δρων τής αδείας. 

(6).—(α) Τηρουμένων τών διατάξεων τών παραγράφων (β) κάί 
(γ) του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται, τηρουμένων τών αναλο
γιών, αί διατάξεις του παρόντος άρθρου πλην τών άφορωσών είς 
παροχήν εγγυήσεως και επί τής διά τής εκδόσεως ειδικής αδείας, 
Ιδρύσεως ή λειτουργίας υποκαταστήματος ή του διορισμού αντιπρο
σώπου του Γραφείου : 

Νοείται δτι, έν τοιαύτη περιπτώσει, τό Διοικητικόν Σϋμβούλιον 
δύναται νά απαίτηση τήν αϋξησιν του ποσού τής παρασχεθείσης, εγ
γυήσεως etc; ποσόν μή υπερβαίνον τό διπλάσιον τής ήδη παρασχε
θείσης εγγυήσεως. 

(β) Ό διευθυντής του υποκαταστήματος δέον νά κέκτηται τά έν 
τή παραγράφω (β) του εδαφίου (2) προσόντα μή απαιτουμένης δμως 
υπαλληλικής υπηρεσίας παρά Γραφείω Τουρισμού πλέον του ενός 
έτους. 

(γ) Ό αντιπρόσωπος δέον νά κέκτηται τά έν. τή παραγράφω,(β) 
του εδαφίου (2) προσόντο: μή απαιτουμένης δμως δι ' αυτόν υπαλλη
λικής υπηρεσίας πάρα Γραφείω. *0 αντιπρόσωπος δύναται, χωρίς 
νά διατηρή Ιδίαν γραφειακήν έγκατάστασιν, δπως άντιπροσώπεύη 
πλείονα τοΰ ενός Γραφεία. 

(7) Πας δστις Ιδρύει ή λειτουργεί Γραφεΐον κατά παράβασίν τών 
διατάξεων του παρόντος άρθρου ή οίωνδήποτε τών δρων χορηγηθεί
σης αδείας είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς. φυλάκισιν μή 
ύπερβαίνουσαν τους έξ μήνας ή είς πρόστιμον μή υπερβαίνον - τάς 
πεντακόσιας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας και περαιτέρω 
είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς δέκα λίρας δι* έκαστη ν ήμέράν κάθ* 
ήν λειτουργεί τό Γραφεΐον κατά παράβασίν τών διατάξεων του πα. 
ρόντος Νόμου ή τών επί τή βάσει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών 
ή τών δρών χορηγηθείσης αδείας. 

5. Ουδεμία έτερα έπιχείρησις ή εργασία θά διεξάγηται, έστω και Κατάστημα 
υπό τοΟ Ιδιοκτήτου ή διευθυντού του Γραφείου, έν τω καταστήματα Γραφείου, 
όπερ χρησιμοποιείται ώς. Γραφεΐον, πλην ομοειδών ώς ήθελε 'καθο
ρισθούν. ' , ' > 

6. Τηρουμένων τών διατάξεων οιουδήποτε έτερου έν ίσχύϊ Νό Ονομα 
μου, έκαστο ν Γραφεΐον έχει ίδιον δνομα; δπερ είναι τό ύπό τής Γραφβΐόυ. 
αδείας Ιδρύσεως καΐ λειτουργίας αύτου άναγνωριζόμενον τοιούτο : 

Νοείται δτι τό. Διοικητικόν ΣϋμβοΙ'λιόν δύναται νά μή δεχθή οίόν
δήποτε δνομά τό όποιον, κατά τήν κρίοιν αύτοΟ, θά συνέχεε τό Γρα
φεΐον προς οιονδήποτε έτερον λειτουργούν Γραφεΐον ή προς Γραφεΐον 
διάκόψαν τήν λειτουργίαν αύτόΰ εντός περιόδου δεκαοκτώ μηνών. 
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Κατάτιτωσις 
εγγυήσεως 
Γραφείου. 

Άσκησις 
εποπτείας. 

7.—(1) Ή κατά τό εδάφιον (4) του άρθρου.4 κατατιθέμενη έγγύη-
σις δέν υπόκειται "είς κατάσχεσιν κ α ι χρησιμεύει δια την Ίκανοποίησιν 
απαιτήσεων δι ' ήν εξεδόθη άπόφασις κατά του Γραφείου ή διά κατα
βολήν αποζημιώσεων άναγνο^ρισθεισών ύπ' αυτούν προς όφελος, των 
μετ* αύχου συναλλαγέντων. 

(2) "Αμα τη αναγγελία απαιτήσεως τίνος έάν μεν αϋτη προκύπτη 
έκ δικαστικής αποφάσεως ενεργείται κατάπτωσις της εγγυήσεως διά 
τό ποσόν ταύτης και εξοφλείται ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου 
τό έξ αποφάσεως' χρέος, εάν δέ δέν προκύπτη έκ δικαστικής απο
φάσεως, καλείται παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ό ιδιοκτήτης ή 
Ο υπεύθυνος διευθυντής τοΰ Γραφείου δπως δηλώση έάν παραδέχηται 
ταύτη ν κα ι είς περίπτωσιν έγγραφου παραδοχής της απαιτήσεως 
χορηγείται είς τούτον ,εϋλογος προθεσμία προς έξόφλησιν του χρέους 
καΐ έν περιπτώσει παρόδου της προθεσμίας άνευ εξοφλήσεως του 
αναγνωρισθέντος χρέους, ενεργείται κατάπτωσις της εγγυήσεως δι' 
ϊσον ποσόν και εξοφλείται ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή άπαί
τησις. 

Έν περιπτώσει μή αναγνωρίσεως της απαιτήσεως ειδοποιείται περί 
τούτου ό ενδιαφερόμενος δστις δύναται νά προσφυγή είς τό Δικα
στήριο ν .· 

Νοείται ότι προκειμένου περί απαιτήσεως αλλοδαπών περιηγητών, 
μή ύπερβαινούσης τό ποσόν τών πεντήκοντα λιρών και άποδεικνυομέ
νης δι' έγγραφων, τό Δίοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά άποφασίζη 
τήν άμεσον πληρωμήν αυτής διά μερικής καταπτώσεως της εγγυή
σεως. Ή μερική αϋτη κατάπτωσις δεν δύναται νά ύπερβαίνη ποσρ
στόν εϊκοσιν έπί τοις εκατόν του συνόλου τής αρχικής εγγυήσεως. 

(3) Έάν έξ οίουδήποτε λόγου μειωθή τό ποσόν της εγγυήσεως, 
οφείλει ό υπέρ οδ ή άδεια δπως εντός τριάκοντα ήμερων άπό τής 
μειώσεως, συμπλήρωση ταύτην : 

Νοείται δτι έάν ή μείωσις τής εγγυήσεως είναι μεγαλύτερα του 
ήμίσεος του δλου ποσού αυτής ή έάν αϋτη ήθελεν έξαντληθή, ή συμ
πλήρωσις ή ή έπανακατάθεσις ταύτης δέον νά γίνη εντός δέκα πέντε 
ήμερων. 

(4) Είς περίπτωσιν παρόδου, άπρακτων τών προθεσμιών τούτων, 
ανακαλείται ή άδεια, άπαγορευομένης της λειτουργίας του Γραφείου. 

(5) Είς περίπτωσιν ανακλήσεως της αδείας Ιδρύσεως καΐ λειτουρ
γίας Γραφείου ή παύσεως έξ οιουδήποτε λόγου.τής λειτουργίας αύτοΟ 
ή εναπομένουσα έν δλω ή έν μέρει έγγύησις καταπίπτει υπέρ του 
ΌργανισμοΟ και παραμένει τό ποσόν αυτής παρ' αύτώ. έπί εν έ'τος 
μετά τήν παΰσιν τών εργασιών του Γραφείου, έπί σκοπώ ικανοποιή
σεως τυχόν πιστωτών αύτοΟ. Κατά πασαν περίπτωσιν, τό μετά τήν 
ίκανοποίησιν τών πιστωτών, παραμένον τυχόν ύπόλοιπον επιστρέφεται 
είς τον ίδιοκτήτην τοΰ Γραφείου ή τους τυχόν κληρονόμους αυτού. 

(6) Είς περίπτωσιν ανακλήσεως αδείας Γραφείου λόγω μή συμ
πληρώσεως ή έπανακαταθέσεως εγγυήσεως δέν χορηγείται νέα άδεια 
Γραφείου έπ' ονόματι του τέως αδειούχου ύφ' οιονδήποτε δνομα,. πρό 
παρελεύσεως τουλάχιστον | ξ μηνών. 

8.—(1) Ό 'Οργανισμός εποπτεύει κατά τον καθωρισμένον τρόπον 
την λειτουργίαν τών Γραφείων έπί τω σκοπώ παρακολουθήσεως τής 
τηρήσεως τών διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου κα ι τών έπί τη βάσει 
τούτοό εκδιδομένων Κανονισμών κα ι τών δρων τής αδείας ώς καΐ 
των διαφόρων δραστηριοτήτων τών Γραφείων προς αποφυγήν δυσφη
μήσεως της Νήσου ή; επιβλαβούς επιδράσεως έπί της τουριστικής 
κινήσεως αυτής. 
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(2) Τά Γραφεία υποχρεούνται δπως, έφ' δσον τούτο ζητείται ύπό 
του Όργανισμοΰ, ύποβάλλωσιν αύτω προς έγκριση/ τά σχέδια παν. 
τός μέλλοντος να κυκλοφορήσω παρ' αυτών διαφημιστικού φυλλα
δίου, τεύχους προγραμμάτων ή οιουδήποτε άλλου έντυπου. 

(3) Πάς δστις παρεμποδίζει καθ' οιονδήποτε τρόπον οίονδήποτε 
πρόσωπον δεόντως έντεταλμένόν ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου 
δπως άσκηση έποπτείαν Γραφείου δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι 
ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν 
τους τρεΐς μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τάς διακοσίας λίρας 
ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

9.—(1) At μεταξύ Γραφείων σχέσεις ώς και τά επιβαλλόμενα και Σχέσεις 
εισπραττόμενα δικαιώματα διά τάς υπ' αυτών παρεχομένας ύπηρε μεταξύ 
σίας δύνανται νά καθορίσθώσι. Ξενοδοχείων'' 

(2) Αί μεταξύ Γραφείων, και ξενοδοχείων σχέσεις δύνανται νά 
ρυθμισθώσι διά Κανονισμών εκδιδομένων επί τή βάσει του παρόντος 
Νόμου και εντός των πλαισίων τών μεταξύ τών αντιστοίχων διεθνών 
επαγγελματικών οργανώσεων αποδεκτών δρων. 

Μέρος III 
ΠΕΡΙ ΞΕΝΑΓΩΝ 

10.—(1) Διά την άσκησιν τού επαγγέλματος του ξεναγού άπαι Άδεια 
τεΐται άδεια χορηγούμενη ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου διά τοι ξεναγού, 
αύτην περίοδον καί, τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ ,παρόντος Νόμου, 
ύπό τοιούτους δρους ώς ήθελεν όρισθή έν τη αδεία : 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω εφαρμόζεται είς άνευ 
αμοιβής ξενάγησιν ύπό λειτουργών του Τμήματος 'Αρχαιοτήτων ή τή 
έγκρίσει του Διοικητικού Συμβουλίου είς άνευ. αμοιβής ξενάγησιν 
μεμονωμένων επισκεπτών ή ομάδος περιηγητών. 

(2) 'Αδείας ξεναγού δικαιούται πάς ένήλιξ πολίτης τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας, έφ' δσον— > 

(α) δεν έ'χει καταδικασθή είς φυλάκισιν δι' αδίκημα τό όποιον 
ενέχει έλλειψιν έντιμότητος ή ήθικήν αισχρότητα ή δεν έ'χει 
καταδικασθή διά συστηματική ν παράβασιν της τουριστικής . 
ή ξενοδοχειακής νομοθεσίας: , 

Νοείται δτι τό Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν 
δπως, τή έγκρίσει του 'Υπουργού, μη έπιμείνη έπί τής εφαρ
μογής τών διατάξεων τής παρούσης παραγράφου έάν άλλως 
ήθελεν ίκανοποιηθή ώς προς τον χαρακτήρα και την Ικανό
τητα τοΰ αίτητου καί δτι λόγω τών ειδικών συνθηκών τής' 
περιπτώσεως Καί τοΰ μεσολαβήσαντος χρονικού διαστήμα
τος καί τής κατ' αυτό έπιδειχθείσης διαγωγής «ύτοΰ θα ήτο 
εϋλογον δπως μη έπιμείνη είς την έφαρμογήν'τών ρηθειόώι ' 
διατάξεων" 

(β) ομιλεί καλώς μίαν τουλάχιστον ξένην γλώσσαν έκ τών του
ριστικώς επικρατέστερων 

(γ) ίχει επιτύχει Κατά τάς καθωρισμένας εξετάσεις : 
Νοείται δτι— 

(ι) άδεια ξεναγού δύναται νά χορηγηθή καί είς άλλο
δαπόν δι' ώρισμένην χρονικήν περίοδον έάν πληροί 
τάς λοιπάς προϋποθέσεις του παρόντος εδαφίου καί 
μετά σύμφωνον γνώμην του Υπουργού 'Εργασίας 
και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων* 
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(ϋ) δύναται νά έξαιρεθή των εξετάσεων 6 απόφοιτος 
πανεπιστημίου ή άλλου Ισοδυνάμου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος το πτυχίον τοΟ οποίου προϋποθέτει, κατά 
τήν κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, τήν κτησιν 
τών αναγκαίων γνώσβ&τν προς άσκηση/ toD Eit&y

γέλματος του ξεναγού. 
(J) Ή άδεια παρέχεται διά τήν ξένην γλώσσαν τήν οποίαν γνω

ρίζει καλώς ό αϊτών τήν άδειαν καΐ προς άσκησιν του επαγγέλματος 
εις δλΐ]ν τήν χώραν, μή αποκλειόμενης όμως καΐ της χορηγήσεως 
«δίύας Ισχυούσης δι' ώρισμένην περιοχήν. 

(4) Ή άδεια ξεναγού δύναται νά άνακληθή και προ της εκπνοής 
ΐής περιόδου της διαρκείας αυτής έάν ό κάτοχος ταύτης ήθελε κατα

. δικαοθή διά παράβασιν οίωνδήποτε τών διατάξεων τοΟ παρόντος 
Νόμου ή τών επί τη βάσει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών ή έπαυσε 
νά πληροί τάς προϋποθέσεις τοΟ εδαφίου (2) ή ήθελε παραβή οίον
δήποτε τών άλλων δρων τής αδείας. 

(5) Πάς δστις παραβαίνει τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου ή 
οιωνδήποτε τών δρων χορηγηθείσης αδείας είναι ένοχος αδικήματος 
και υπόκειται είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή 
είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς διακοσίας λίρας ή είς άμφοτέρας 
τάς ποινάς ταύτας. 

11.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων οιουδήποτε έτερου έν Ισχύϊ 
νόμου, οι ξεναγοί, έν τή ενασκήσει του επαγγέλματος άύτών, συμ
μορφοΟνται προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου καί τών έπι τη 
βάσει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών ώς καί προς τάς γενικάς ή 
είδικάς διαταγάς ή οδηγίας του 'Οργανισμού καί τών κατά τόπους 
διοικητικών ή αρχαιολογικών άρχων. 

(2) At περαιτέρω υποχρεώσεις τών ξεναγών, ό τρόπος τής ασκή
σεως του επαγγέλματος αυτών καί τά παρ* αυτών επιβαλλόμενα 
καί εισπραττόμενα δικαιώματα θέλουσι καθορισθή. 

(3) Ό 'Οργανισμός εποπτεύει τήν υπό τών ξεναγών άσκησιν του 
επαγγέλματος αυτών. 

(4) Πας δστις καθ ' οίονδήποτε τρόπον παρεμπόδιζε], τήν ύπό του 
Διοικητικού Συμβουλίου άπΟτελεσματικήν άσκησιν τής .ώς είς τό 
προηγούμένον εδάφιον προβλεπομένης εποπτείας είναι ένοχος αδική
ματος καί υπόκειται είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους τρεις μή
νας ή είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς διακοσίας λίρας ή είς άμφο
τέρας τάς ποινάς ταύτας . 

Έκπαίδευσις J.2.—(1) Ό 'Οργανισμός δύναται νά συνιρτα" κατά τόν καθωρισμέ
ξ^ναγών. ν ο ν τρόπον .φροντιστήρια προς κατάρτισα/ ξεναγών. Τά, έν τρις φρον. 

τιστηρίοις διδακτέα μαθήματα, τό άναλυτικδν πρόγραμμα, ή εκπαι
δευτική περίοδος,, τά τής διδασκαλίας καί απονομής τίτλων σπουδών, 
τό διδάκτικόν προσωπικόν, αϊ αποζημιώσεις αύτου καί πάσα άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια θέλουσι καθορισθή. 

(2) Τίτλος σπουδών χορηγούμενος είς. αποφοίτους τών φροντιστη
ρίων λογίζεται ώς επιτυχία είς τάς καθωρισμένας εξετάσεις διά 
τους σκοπούς τής παραγράφου (γ) τοΟ εδαφίου (2). του άρθρου .10. 

(3) Ό 'Οργανισμός δύναται νά συνιστά, κατά τόν καθωρισμένον 
τρόπον, φροντιστήρια μετεκπαιδεύσεως, των ξεναγών, τρυς οποίους 
δ *ρργανισμός §ύνάτάί νά καλρ προς,.ύποχρεωτικήν συμπληρωμα
τικών έκπάίοεύσιν. ΕΙς περίπτωσιν άοικάιολργήτου αρνήσεως παρα
κολουθήσεως τών φροντιστηρίων μετεκπαιδεύσεως ή μή εύδοκίμου 
παρακολουθήσεως τής έν αύτοΐς διδασκαλίας, ή χορηγηθείσα άδεια 
ανακαλείται. 

Καθήκοντα 
ξεναγών καί 
εποπτεία . . 
αυτών. 
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Μέρος i y 

ΠΕΡΙ Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

13.—(1) Τα υφιστάμενα ή συνιστώμενα σωματεία, τα κατά κύριον Άναγνώρισις 
λόγον έπιδιώκοντα σκοπούς συναφείς προς τήν τουριστικήν ανάτουριστικών 
πτυξιν και τον έκδρομισμόν, δύνανται" να άνάγνωρίζωνται ύπό τόό οωματείων,καΐ 
Διοικητικού Συμβουλίου ώς «τουριστικά:'

1
'. Ή άναγνώρισις '" αυτή

 ησις
' 

δύναται, νά άνακαλήται έφ' όσον, κατά τήν κρίσιν του Διοικητικού 
Συμβουλίου, το άναγνωρισθέν ώς «τουριστικόν:» σωματεΐον δεν άντα
πεκρίθη προς τους διά τού καταστατικού του εξαγγελλόμενους σκο
πούς ή δεν έξεπλήρωσε τάς ύπό τού" παρόντος Νόμου ή των έπΓ τή 
βάσει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών έπιβαλλομένας υποχρεώσεις. 

(2) 'Απαγορεύεται ή παρά μη τουριστικού σωματείου χρήσις του 
δρου «τουριστικόν», ύφ' οιανδήποτε μορφήν. Ό παραβάτης της δια
τάξεως ταύτης εΐναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις πρόστιμον 
μη υπερβαίνον τάς διακοσίας λίρας. 

14. Τά τουριστικά σωματεία υποχρεούνται όπως ύποβάλλωσιν εις 'Υποβολή 
το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά τον καθωρισμένον τρόπον τάς κα

 έκθέσε
"

ν
. 

θωρισμένας εκθέσεις, προγράμματα κα ι έν γένει έγγραφα. . Λ.
 κ λ π

· ·
υ π

2 
• σωματείων. 

15·. Τουριστικά σωματεία αποβλέποντα εις ειδικούς σκοπούς ώς Έκπροσώ. 
το κύνήγιον, τά θαλάσσια αθλήματα, αί χιονοδρομίάι και ή όρει πησιςύπό ■' 
βασία, των οποίων ή όργάνωσις εκτείνεται εις όλόκληρον τήν' Νήσον συριστικών 
« » · · . #  » «" »■ «. , / y ι \ ■ \ ■ > _ ~~· σωματείων. 
η εις μεγαλας περιοχας αυτής και παρουσιάζει κατά τήν κρίσιν του ^ 
Διοικητικού Συμβουλίου ίδιάζουσαν σοβαρότητα, δύνανται νά ανα
γνωρίζονται ύπό του Διοικητικού' Συμβουλίου, τη έγκρίσει τού 
Υπουργού, ώς εκπροσωπούντα τους αντιστοίχους προς τους σκοπούς 
αυτών κλάδους τού εσωτερικού τουρισμού. 

Μέρος V 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 

Ιό . ^ Ο) Τό Ύπόυργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς περί της κανονισμοί. 
καλυτέρας εφαρμογής των διατάξεων τού παρόντος Νόμου, περί τού 
καθορισμού παντός όπερ' δυνάμει των διατάξεων τούτου επιτρέπεται 
ή δύναται νά καθορισθή, περί του τύπου των άδειων και περί της 
επιβολής τελών : 

Νοείται ότι Κανονισμοί γινόμενοι έπΐ τή βάσει τού παρόντος άρ
θρου κατατίθενται εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά 
πάροδον είκοσι και μιας ημερών άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή 
Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι ' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή 
άκυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, 
τότε ούτοι αμέσως μετά τήν πάροδον της ώς άνω προθεσμίας δημο
σιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν 
ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιή
σεως τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων 
ούτοι δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς 
ήθελόν ούτω τροποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. 

(2) Οί Κανονισμοί ούτοι δύνανται νά προβλέψωσι ποινήν φυλακί
σεως μή ύπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή πρόστιμον μή υπερβαίνον 
τάς διακοσίας λίρας ή και άμφοτέραο τάς ποινάς ταύτας δΓ οιανδή
ποτε παράβασιν τούτων άποτελουσα\ αδίκημα. 
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"Υφιστάμρνα 
Γ ρ α φ ε ί " 

Σι..1>ί./%:ι·ι<., 
i lpOOKl)Vi| 
μαπικό'η 
ίκορυμών 

Ύφιοτάμενο ι ' 
ξεναγοί . 

"Εναρξ ις 
Ισχύος του 
■παρόντος 
Νόμου. 

17. (1) Τά κατά τήν ήμέραν ενάρξεως ίσχύος του παρόντος Νόμου 
υφιστάμενα Γραφεία θεωρούνται λειτουργούντα έπι προσωρινή αδεία, 
ίσχυούση έπί δύο έ'τη ;άπό της ημέρας ενάρξεως της ισχύος του πα
ρόντος Νόμου. 

(2) Έάν εντός της διετούς ταύτης περιόδου τό, Διοικητικόν Συμ. 
βούλιον ήθελεν ΙκανΟποιηθη δτι τά Γραφεία ταύτα πληρουσι τάς 
προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου και συμμορφοΰνται προς τάς δια
τάξεις τούτου τότε εκδίδει εις αυτά. άδειαν λειτουργίας συμφώνως 
προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου. . . 

18. (!) Πρόσωπα ασχολούμενα κατά την ήμερομηνίαν ενάρξεως 
τοΰ παρόντος Νόμου, εις τήν όργάνωσιν θρησκευτικών προσκυνημα
ι ικών εκδρομών, διά πολίτας της Δημοκρατίας, προς τους 'Αγίους 
Τόπους ή τήν Τήνο ν δύνανται νά συνεχίσωσι τήν δραστηριότητα των 
ταύτη ν υπό τάς μέχρι τούδε ισχύουσας προϋποθέσεις μή εφαρμοζο
μένων των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου. 

(2) 'Απαγορεύεται είς τά πρόσωπα ταύτα δπως χρησιμοποιούν εις 
τάς γραφειακάς αυτών εγκαταστάσεις τίτλους ως \<Γραφεΐον ταξει
δίων* ή «Γραφεΐον τουρισμού» ή ασχολούνται εις έ"κδοσιν εισιτηρίων 
ταξειδίων, ώς και οιασδήποτε άλλας συναφείς δραστηριότητας προ
βλεπομένας ύπό τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, πλην της ορ
γανώσεως θρησκευτικών προσκυνηματικών εκδρομών. 

19^—(1) Οι κατά τήν ήμέραν ενάρξεως ίσχύος του παρόντος Νόμου 
ασκούντες τό επάγγελμα του ξεναγού, δέον δπως εντός τριών μηνών 
άπό ταύτης τύχωσιν αδείας ξεναγοΟ συμφώνως προς τάς διατάξεις 
του άρθρου 10 : , ' . . . * ' 

Νοείται δτι απόφοιτοι τών. μέχρι της ενάρξεως ίσχύος του παρόν
τος Νόμου λειτουργησασών, ύπό τήν έποπτείαν του ; Υπουργείου 
'Εμπορίου και Βιομηχανίας Σχολών Ξεναγών εξαιρούνται τών ύπό 
της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου ΓΟ'άπαιτουμένων 
εξετάσεων. 

20. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ.· άπό της ημερομηνίας ην 
ήθελε καθορίσει τό Ύπουργικόν Συμβούλιον διά γνωστοποιήσεως 
δημοσιευομένης έίς 'τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας : 

Νοειτομ δτι διάφοροι ημερομηνία! δύνανται νά όρισθώσι δι" ,^ναρξιν 
ίσχύος τών διαφόρων διατάξεων του παρόντος Νόμου. 


