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Ό περί Τουριστικών Επαγγελμά των και Σωματείων Νόμος τοϋ 1980
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας συμφώνως τω ά ρθρω 52 τοΰ Συντά γματος.
'Αριθμός 5 τοϋ 196Q
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :
Μέρος Ι.
ΕΙ Σ ΑΓΩΓΙ ΚΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Τουριστικών Έ π α γ  Σανισπαικός
γελμάτων και Σωματείων Νόμος του 1980\>
τίπτλος,
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη διά
φόρος έννοια—
«Γραφεΐον» ση;μαίνει Γραφεΐον Τουρισμού και Ταξιδιών ώς
καθορίζεται έν τω άρθρω 3 καΐ περιλαμβάνει υποκατάστημα
τοιούτου Γραφείου'
«Διοικη,τικόν Συμβούλιον» σημαίνει το Διοικητικόν Συμβού
λιον του 'Οργανισμού'
«εθνικός μεταφορεύς» σημαίνει τήν ύπό του Υπουργικού Συμ
βουλίου όριζαμένην ώς έθνικόν μεταφορέα άεροπορικήν εταί
ρε (αν'
«Κανονισμοί» σημαίνει τους δυνάμει του παρόντος Νόμου
εκδιδόμενους Κανονισμούς'
«ξεναγός» σημαίνει τον κατ' επάγγελμα συνοδεύοντα ημεδα
πούς ή αλλοδαπούς περιηγητάς ή άλλους έπισκέπτας προς πα
ροχήν ειδικών πλη,ροφρριών καΐ εξηγήσεων έπι θεμάτων άφο
ρώντων εις τήν ίστορίαν, άρχαιολογίαν, μνηιμεΐα καΐ έργα τέ
χνης, πολιτιστικήν άνάπτυξιν, φιυσικάς καλλονάς, αξιοθέατα
μέρη; και έν γένει οιονδήποτε θέμα τό όποιον δύναται νά προ
βάλη τουριστικώς τήν Κύπρον'
«'Οργανισμός» σημαίνει τον Κυπριακόν Όργανισμόν Τουρι
σμοΟ τον ίδρυθέντα διά των περί Κυπριακού 'Οργανισμού Του
•ριοΐμοΰ Νόμων του 1969 έως 1979'
V . . . , 

~

,

~

i < « c

J.

c ^

«Σχολή τεναγών» σημαίνει πασαν σχολήν ιδρυσμένην δυνά
μει τοϋ άρθρου 17'

Ερμηνεία.

54 τοΰ 1969
5θτοθΐ977
48 τοϋ 1978.
62 τοΰ 1979.
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Περιγραφή
Γραφείου*

"Αδειαι
λειιτουργίας
Γραφείου·.

Πρσσόνιτα
διίευθυΜ^οΰ
Γραφείου .|
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«τουριστι.κόν σωματεΐον» σημαίνει σωματεΐον άναγνωρισθ'έν
Ιώς τουρυστιικόν σωματεΐον συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ
άρθρου 18"
«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Εμπορίου και Βιομη,
χανίάς και «Ύπουργεΐον» θα έρμηνεύηται αναλόγως.
Μέρος 11.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
3.— (1) Γραφεΐον, δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εΐναι
πάν μονίμως ώργανωμένον γραφεΐον το όποιον δια των υπ' αύτου
διατιθεμένων μέσων και προσφερομένων υπηρεσιών αναλαμβάνει
κατ' επάγγελμα και έναντι αμοιβής—
(α) την όργάνωσιν πάση,ς φύσεως ταξιδιών και περιηγήσεων έν
τω έσωτερικώ της χώρας ή έν τή αλλοδαπή' ή
(β) την Ικδοσιν ή έπι προμήθεια μεσολάβησιν προς εκδοσιν
ε'ισιτη,ρίων ταξιδιού δι' οίωνδήποτε μεταφορικών μέσων' ή
ι (γ) την έξασφάλισιν τών μέσων κινήσεως, ξεναγήσεως καΐ δια
ΐμονής ώργανωμένων ομάδων ή προσώπων" ήι
(δ) πάσαν συναφή έργασίαν π,ρός έξυπηρέτησιν τής διαμονής
και μετακινήσεως περιηγητών ως καΐ τής μεταφοράς τών
πραγμάτων αυτών.
(2) Γραφεΐον είναι έπίση,ς πάν γραφεΐον ίδρυόμενον καΐ λειτουρ
γούν ώς ειδικός κλάδος ετέρας επιχειρηματικής μονάδος, γενικω
τέρας δραστηριότητος,, έφ·' δσον τούτο £χει ώς σκοπόν οιανδήποτε
τών έν τω έδαφ'ίω (1) αναφερομένων δραστηριοτήτων.
(3) Τών διατάξεων του παρόντος άρθρου εξαιρείται ό εθνικός
μεταφορεύς τής Δημοκρατίας.
4.— (1) Διά τή,ν ΐδρυσιν καΐ λειτουργίαν Γραφείου ή την άνανέω
σιν αδείας λειτουργίας υφισταμένου Γραφείου απαιτείται άδεια χο
ρηγούμενη ύπό του Διοικητικού1 Συμβουλίου.
1(2) "Αδεια Ιδρύσεως και λειτουργίας Γραφείου ώς και άδεια
ανανεώσεως λειτουργίας υφισταμένου Γραφείου εκδίδεται κατό
πιν έλεγχου τής συνδρομής τών δυνάμει του παρόντος Νόμου καθο
ριζομένων προϋποθέσεων και ύπό τοιούτους δρους ώς ήθελεν όριίσθή
έν τή άδεια και έίττί τή καταβολή του καθοριζομένου δικαιώματος.
(3) Ή άδεια λειτουργίας έκιπνέει την 31 ην ήμέραν του μηνός Δεκεμ
βρίου του αμέσως επομένου τής ημερομηνίας εκδόσεως αυτής, δύ
ναται δέ, τηιρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, νά άνα
νεουται έπι καταβολή του καθοριζομένου δικαιώματος.
5.— (1) Πάς ένήλιξ δικαιούται άδειας Ιδρύσεως και λειτουργίας
Γραφείου και ανανεώσεως άδειας λειτουργίας υφισταμένου Γρα
φείου έφ' δσον—
(α) δεν έχει καταδικασθή, δι' αδίκημα τό όποιον ενέχει έλλει
ψιν έντιμότητος ή ήθικήν αισχρότητα ή δεν έχει καταδι
κασθή διά συστηματικήν παράβασιν τής ξενοδοχειακής ή
τουριστικής νομοθεσίας ή τής νομοθεσίας περί έλεγχου του
συναλλάγματος :
Νοείται δτι τό Διοικη^ικόν Συμβούλιον κέκτηται έξου
σίαν δπως, τή έγκρίσει του Υπουργοί),, μή έπιμείνη έπι τής
έφιαρμογή,ς τών διατάξεων τής παρούσης παραγράφου έάν
άλλως ήθελεν ίκανοποιηθή ώς προς τόν χαρακτήρα και τήν
Ικανότητα του α:Ίτη;του και δτι λόγω τών ειδικών συνθη
κών τής περιπτώσεως και του μεσολαβή σαντος χρονικού
διαστήματος και τής κατ' αυτό έπιδειχθείσηίς διαγωγής
αύτου θά ήτο ευλογον δπως μή έπιμείνη εις τήν έφαρμογήν
τών έν λόγω διατάξεων'
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(β) είναι απόφοιτος ανεγνωρισμένης ανωτέρας Σχολής Τουρι
στικών Ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν ή Πανεπιστημίου ή 'Ανωτάτης
Σχολής Οικονομικών ή Εμπορικών 'Επιστημών ή κ&κτη
τ α ι άπολυτήριον εξαταξίου σχολής μέσης εκπαιδεύσεως κ α ι
τετραετή τουλάχιστον ύπαλληιλικήν ώπηρεσίαν παρά γραφείω
τουρισμού'
( γ ) γνωρίζει καλώς μίαν τουλάχιστον ξένην γλώσσαν έκ των
τουριστικώς επικρατέστερων·
(δ) δεν τελεΐ διά διατάγματος αρμοδίου δικαστηρίου ύπό άπα
γόρε'υσιν τής ελευθέρας διαχειρίσεως τής περιουσίας αύτοΰ.
(2) " Α δ ε ι α χορηγείται καΐ εις πρόσωπα μη κεκτη;μένα τ ά εις τάς
παραγράφους (β) και (γ) τοο εδαφίου (1) αναφερόμενα προσόν
τα ως και ε'ις νομικά πρόσωπα, έφ' δσον προσλαμβάνουν υπεύθυνον
διευθυντήν κεκτημένον πάντα τ ά έν τω έδαφίω (1) αναφερόμενα
προσόντα.
(3) Διά την εκδοσιν άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας,, ή ανα
νεώσεως άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος Γραφείου δέον
δπως ικανοποιηθούν αί πρόνοιαι τών παραγράφων ( α ) , (γ) και
(δ) του εδαφίου (1).
(4) Ό διευθυντής του υποκαταστήματος δέον νά κέκτηται κ α ι
τ ά έν τη παραγράφω (β) του εδαφίου (1), προσόντα, άλλ' δσον
άφορα την ύπαλληλικήν ύπηρεσίαν τήν άναφερομένην εις την πα
ράγραφον (β) αϋτη δέον δπως εΐναι τουλάχιστον τριών ετών.
6. Οιονδήποτε άλλοδαπόν Γραφεΐον δπερ αναπτύσσει δραστήριο "Αλλοδαπά
τητας έν τη Δημοκρατία δέον δπως άντιπροσωπεύη^αι ύπό άδειου ΓΡ°3<Ρεΐσ·
χου ημεδαπού Γραφείου:
Νοείται δτι εις τοιούτο· Γραφεΐον παρέχεται το δικαίωμα άπασχο Κεφ. ΐΌΰ.,
λήσεως ύπ' ο:ύτοϋ αλλοδαπού προσώπου, έφΓ δσον εξασφαλίζει ΐ2τοϋιΐ972
άδειαν παραμονής κ α ι εργασίας δυνάμει τών προνοιών του περί 5 4 τ ο υ ι 1 9 7 6
'Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου κ α ι τών βάσει τούτου
Κανονισμών.
7. Δ ι ά τήν χορήγη,σιν αδείας ιδρύσεως κ α ι λειτουργίας Γραφείου κατάθεσις
ή άνανέωσιν υφισταμένης τοιαύτης απαιτείται ή παρά του αΐτουν εγγυήσεως.
τος κατάθείσις έγγυήίσιεως έκ πέντε χιλιάδων λιρών, εις μετρητά ή
δι' εγγυητικής επιστολής Τραπέζης:
Νοείται δτι εις περίπτωσιν καθ' ην ή έγγύησις δίδεται δι' εγγυ
ητικής επιστολής Τραπέζης,, αϋτη; δέον δπως τυγχάνη τής εγκρίσεως
του 'Οργανισμού, εΐναι διετούς τουλάχιστον Ισχύος καΐ άνανεουται
ίνα τουλάχιστον μήνα πρό τής λήξεως της:
Νοείται περαιτέρω δτι διά την χορή,γηριν ή άνανέωσιν άδειας
λειτουργίας υποκαταστήματος Γραφείου δέν απαιτείται ή κατάθεσις
εγγυήσεως.

♦

*

8. Ή άδεια λειτουργίας Γραφείου δύναται νά άνακληθή κ α ι προ Άνακλησις
τής εκπνοής τής διαρκείας τής περιόδου Ισχύος αυτής έάν ό κάτο ά&είσς.ι
χος αυτής ήθελε καταδικασθή διά παράδασιν οιωνδήποτε τών δια
τάξεων του παρόντος Νόμου ή τών Κανονισμών ή Επαυσε νά πληροί
τάς προϋποθέσεις του άρθρου 5 ή ήθελε παραδή οιονδήποτε τών
δρων τής άδειας.
9..—<(<1) Πάς δοτις ιδρύει ή λειτουργεί Γραφεΐον ή καθ'
ποτέ τρόπον ένεργεΐ .κατά παράδασιν τών διατάξεων τών
4, 5, 6 ή 7 ή οιουδήποτε τών δρων χορηγηθείσης άδειας
συμμορφώσεως προς τάς διατάξεις τών ρηθέντων άρθρων
τους ρηθέντας δρους' και

οίονδή Ποι,νκκά.
άρθρων άδϋκήμαίτσυ
ή άνευ
ή προς
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(2) πάς όστις ένώ δέν είναι κάτοχος αδείας χορηγηθείσης δυ
νάμει του άρθρου 4 και οϋσης εν ίσχύϊ, διαφημίζει ή χρησιμο
ποιεί τον δρον Τουριστικόν Γραφεΐον ή έτερον παρεμφερή δρον ή
παρομοίαν έπωνυμίαν ή περιγραφήν,
είναι ένοχος άδικήιματος καΐ υπόκειται, έπϊ τη καταδίκη του
εις ψυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν τους εξ, μήνας ή εις χρηιματικήν
ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας ή εις άμφοτέρας
τάς ποινάς ταύτας και περαιτέρω είς χρη'ματικήν ποινήν μή ύπερ
βαίνουσαν τάς δεκαπέντε λίρας δι' έκάστη,ν ήμέραν καθ1' ην
διαρκεί ή παράβασις.
Κατάστημα
Γραφείου.

10.— (1) "Εκαστον Γραφεΐον δέον δπως διαθέτη—
(α) τοιαύτην έπίπλωσιν και έξρπλισμόν' και
(β) πλήρη, άνεξάρτητον και τοιούτων διαστάσεων κτιριακήν
έγκατάστασιν, ώς ήθελε καθσρισθή διά κανονισμών εκδι
δομένων δυνάμει του άρθρου 21.
(2) Ουδεμία ετέρα έπιχείρησις ή εργασία θα διεξάγηται έν τω
καταστήματι δπερ χρησιμοποιείται ώς Γραφεΐον, πλην εργασιών
έχουσών σχέσιν προς τάς δραστηριότητας τάς αναφερόμενος έν τω
έδαφίω (1) του άρθρου 3.

"Ονομα
Γραφείου,
μητρωον,
ύποχρέωσις
υποβολής
αριθμού
στοιχείων
εις τον
'Οργανισμόν
κ.λ.π.

11.— (1) Τηρουμένων των διατάξεων οιουδήποτε έτερου έν Ίσχύϊ
νόμου, έκαστον Γραφεΐον έχει ίδιον δνομα, δπερ είναι το ύπό της
αδείας Ιδρύσεως .και λειτουργίας αύτου αναγνώριζαμενον τοιούτο:
Νοείται δτι το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να μή δεχθίη
οιονδήποτε όνομα τό όποιον, κατά τήν κρίσιν αύτου, θά ήτο άκα
τάλληλον ή άνάρμοστον ή θα συνέχεε τό Γραφεΐον προς οιονδή
ποτε έτερον λειτουργούν Γραφεΐον ή προς Γραφεΐον διακόψαν τήν
λειτουργίαν αύτου εντός περιόδου δεκαοκτώ μη;νών:
Νοείται περαιτέρω δτι έν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται ή
χρησιμοποίηισις του όρου «εθνικός» ή οιουδήποτε παρομοίου όρου.,
(2) Ό 'Οργανισμός τηρεί Μητρώον έν ώ καταχωρούνται αϊ
άδειαι λειτουργίας Γραφείων ώς και αϊ μεταβιβάσεις τούτων. Πάσα
δε τοιαύτη μεταΐβίβασις άδειας δέον νά δηλουται εντός ενός μηνός
ε'ίς τον Όργανισμόν διά τήν σχε'τικήν καταχώρηοιν.
(3) Ή ύπό του 'Οργανισμού έγκρισις και ή κατά τό προηγρύ
μενον έδάφ;ιον καταχώρη,σις δηιμιουργοΟν υπέρ του έχοντος άδειαν
ιδρύσεως και λειτουργίας Γραφείου δικαίωμα κυριότητος έπι του
ονόματος. Τό ανωτέρω δέ δικαίωμα κυριότητος άΐπό'λίλυται μετά πάρο
δον δεκαοκτώ μηινών από της διακοπής της λειτουργίας του Γρα
φείου ύπό του δικαιούχου.
(4) Τό δικαίωμα κυριότητος έπί του ονόματος εΐναι μεταβιβά
σιμον..
(5) Προς μεταβίβασιν της κυριότητος του ονόματος απαιτείται
συμφωνία μεταξύ τοΟ κυρίου του ονόματος και του· αποκτώντος
τούτο δτι ή κυριότης μετατίθεται ε'ις τον αποκτώντα" ή συμφωνία
αυτή; εΐναι έγγραφος,, γνωστοποιείται εντός ενός μηνός άπό της
συνάψεως της εις τον Όργανισμόν και ή μεταβίβασις του ονό
ματος υπόκειται είς τήν κατά τό εδάφιον (2) καταχώρησιν.
(.6) Πάσα αλλαγή εις τήν διεύθυνσιν Γραφείου ή είς τήν σύν
θεσιν του διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου κατόχου
αδείας Ιδρύσεως και λειτουργίας ή λειτουργίας Γραφείου γνω
στοποιείται εις τον Όργανισμόν, υποβάλλονται δέ είς αυτόν πάντα
τά διά τών άρθρων 5 και 7 απαιτούμενα στοιχεία κ αϊ έγγραφα:
(7) Εις περίπτωσιν καθ·' ην τά διά τοΰ παρόντος άρθρου ώς
και τών άρθρων 5 και 7 απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα δέν

ύποβληθώσιν εντός ενός
δεν Ικανοποιούν τάς υπό
τ α ι να άνακληθή.

12.— (1) Ή κ α τ ά το άρ
κ ε ί τ α ι εις κατάσχεσιν κ α ι
σεων προερχομένων αποκλ
λαγών.
(2) " Α μ α τη α ν α γ γ ε λ ί α
κύπτη εκ δικαστικής απο
γυήσεως διά το ποσόν
τικού Συμβουλίου το εξ
εκ δικαστικής αποφάσεως
βουλίου ό ιδιοκτήτης ή
όπως δηλώση εάν παραδέ
φου παραδοχής τής απαι
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Νοείται δτι το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται, αντί της κατα
πτώσεως της εγγυήσεως υπέρ τού* 'Οργανισμού, να άποδεχθη έγγυ
ητικήν έπιστολήν Τραπέζης διαρκείας ενός Ιτους άπό της ημερο
μηνίας ανακλήσεως της αδείας ή παύσεως λειτουργίας Γραφείου.
(7) Εις περίπτωσιν ανακλήσεως αδείας Γραφείου λόγω μή συμ
πληρώσεως ή έπανακαταθέσεως εγγυήσεως δέν δύναται να χορη
γηθη νέα άδεια Γραφείου έπ' ονόματι του τέως αδειούχου ύφ' olov
δήποτε δνομα, προ της παρελεύσεως τουλάχιστον £ξ μηνών.
(8) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «τουριστικά! συναλ
λαγαί» σημαίνει τάς πράξεις αΐτινες απορρέουν έκ τών δραστηριο
τήτων του γραφείου τών αναφερομένων εις τό εδάφιον (1) τοΟ
άρθρου 3.
"Ασκησις
έπστττεΐας.

Σχέσεις
μεταξύ
Γραφείων
καΐ μεταξύ
Γραφείων κοοΐ
ΞΒνοδοχείων.,

"Αδειοι
ξεναγοί) κοΛ
άνάκληΰις^

13.—(1) Ό 'Οργανισμός εποπτεύει κατά τον καθωρισμένον τρό
πον την λειτουργίαν τών Γραφείων έπ! τω σκοπώ παρακολουθήσεως
της τηρήσεως τών διατάξεων του παρόντος Νόμου κα! τών Κανονι
σμών και τών δρων της αδείας ως κα! τών διαφόρων δραστηριοτή
των τών Γραφείων προς αποφυγήν δυσφημήσεως της Δημοκρατίας
ή επιβλαβούς επιδράσεως έπ! της τουριστικής κινήσεως αύτης.
>(2) Τα Γραφεία υποχρεούνται δπως, έφ' δσον τούτο ζητείται ύπό
του 'Οργανισμού, ύποβάλλωσιν αύτώ προς εγκρισιν τά σχέδια παν
τός μέλλοντος να κυκλοφορήση παρ* αυτών διαφημιστικού φυλλα
δίου, τεύχους προγραμμάτων ή οιουδήποτε άλλου έντυπου.
(3) Πάς, δστις παρεμποδίζει καθ' οιονδήποτε τρόπον οιονδήποτε
πρόσωπον δεόντως έντεταλμένον ύπό του 'Οργανισμού δπως άσκηση
έποπτείαν Γραφείου δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδι
κήματος καί, έπ! τη καταδίκη του, υπόκειται εις φυλάκισιν μή ύπερ
βαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαί
νουσαν τάς διακοσίας λίρας ή ε'ις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας.
14.—(1) ΑΊ μεταξύ Γραφείων σχέσεις ώς και τά επιβαλλόμενα
και εισπραττόμενα δικαιώματα διά τάς ύπ' αυτών παρεχομένας υπη
ρεσίας δύνανται νά καθορισθώσι.
(2) Α! μεταξύ Γραφείων κα! ξενοδοχείων σχέσεις δύνανται νά
ρυθμισθώ'σι διά Κανονισμών εκδιδομένων έπ! τη βάσει του παρόντος
Νόμου και εντός τών πλαισίων τών μεταξύ τών αντιστοίχων διεθνών
επαγγελματικών οργανώσεων αποδεκτών δρων.
Μέρος I I I .
ΞΕΝΑΓΟΙ
15.—(1) Διά την άσκησιν του επαγγέλματος του ξεναγού απαι
τείται άδεια χορηγούμενη ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώ
νως προς τους καθοριζόμενους τύπους, δρους και διαδιικασίαν κα!
έπ! τη καταβολή του καθοριζομένου δικαιώματος κα! ύπό τοιούτους
δρους ώς ήθελεν όρισθή έν τη άδεια :
Νοείται δτι ουδέν των έν τω παρόντι άρθρω εφαρμόζεται ε'ις άνευ
αμοιβής ξενάγησιν ύπό λειτουργών του Τμήματος 'Αρχαιοτήτων ή
λειτουργών τοΟ 'Οργανισμού.
(2) Ή άδεια εκπνέει την 31 ην ήμέραν του μηνός Δεκεμβρίου του
αμέσως επομένου της ημερομηνίας εκδόσεως αύτης, δύναται δέ νά
άνανεουται έπ! καταβολή του καθοριζομένου δικαιώματος.
(3) Ό 'Οργανισμός τηρεί Μητρώον έν ώ καταχωρούνται αϊ άδειαι
κα! τά ονόματα τών ξεναγών.
(4) 'Αδείας ξεναγού δικαιούται πας ένήλιξ πολίτης της Δημο
κρατίας έφ' δσον—
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(α) δεν έχει καταδικασθή δι' αδίκημα το όποιον ενέχει έλλειψιν
έντιμότητος ή ηθική ν αισχρότητα ή δεν έχει καταδικασθή
δια συστηίματικήν παράβασιν της τουριστικής ή ξενοδοχεια
κής νομοθεσίας ή τής νομοθεσίας περί έλεγχου ή προστα
σίας του συναλλάγματος :
Νοείται δτι το Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται έξου
σίαν δπως μη έπιμείνη επί τής εφαρμογής των διατάξεων
τής παρούσης παραγράφου έάν άλλως ήθελεν ίκανοποιηθή
!ώς προς τόν χαρακτήρα και την ικανότητα του αίτητοϋ
και δτι λόγω των ειδικών συνθηκών τής περιπτώσεως κ α ι
του μεσολαβήσαντος χρονικού διαστήματος κ α ι τής κατ'
αυτό έπιδειχθείσης διαγωγής αύτου θα ήτο ευλογον δπως
μη έπιμείνη εις την έφαρμογήν τών έν λόγω διατάξεων"
(β) ομιλεί καλώς μίαν τουλάχιστον ξένην γλώσσαν έκ τών του
ριστικούς επικρατέστερων*
(γ) είναι κάτοχος του τίτλου σπουδών Σχολής Ξεναγών :
Νοείται δτι—
(α) εΐ'ις έξαιρετικάς περιπτώσεις δύναται νά χορηγηθή
άδεια ξεναγού και είς άλλοδαπόν διά ξενάγησιν εις
ώρισμένην γλώσσαν και δι' ώρισμένην χρονικήν περί
οδον έάν πληροί τάς λοιπάς προϋποθέσεις του πα
ρόντος εδαφίου ύπό τον δρον δτι οΰτος θά συνοδεύηται
(υπό Κυπρίου ξεναγού και νοουμένου δτι οΰτος εξα
σφαλίζει άδειαν παραμονής και εργασίας δυνάμει
ιτών προνοιών τού περί 'Αλλοδαπών και Μεταναστεύ
σεως Νόμου και τών βάσει τούτου Κανονισμών'
Κεφ. J05.|
(β) δύναται νά έξαιρε'θή του τίτλου σπουδών Σχολής 54τοθΐ976
Ξεναγών ό απόφοιτος Πανεπιστημίου ή άλλου 'ισοδυ
νάμου εκπαιδευτικού ιδρύματος, το πτυχίον του
οποίου προϋποθέτει την κτήσιν τών αναγκαίων γνώ
σεων και όστις έχει, καιτά την κρίσιν του 'Οργανισμού,
επαρκή κατάρτισιν προς άσκησιν του επαγγέλματος
ξεναγού.
(5) Ή άδεια παρέχεται διά ξενάγησιν ε'ις την γλώσσαν την οποίαν
γνωρίζει καλώς ό α'ιτών την άδειαν.
(6) Ή άδεια ξεναγού δύναται νά άνακληθή και προ τής εκπνοής
τής περιόδου τής 'ισχύος αυτής έάν ό κάτοχος ταύτης ήθελε κατα
δικασθή διά παράβασιν οιωνδήποτε τών διατάξεων του παρόντος
Νόμου ή τών Κανονισμών ή έπαυσε νά πληροί τάς προϋποθέσεις
του εδαφίου (4) ή ήθελε παραβή οιονδήποτε τών δρων τής αδείας.
ι(7) Πας δστις παραβαίνει τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου
ή οιονδήποτε τών δρων χορηγηθείσης άδειας είναι ένοχος αδικήμα
τος και υπόκειται, έπί τη καταδίκη του, ε'ις φυλάκισιν μη ύπερβαί
νουσαν τους τρεις μήνας ή ε'ις χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν
τάς διακοσίας λίρας, ή ε'ις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας.
16.— (1) Τηρουμένων τών διατάξεων οιουδήποτε ετέρου έν Ίσχύϊ Καθήκοντα
νόμου, οί ξεναγοί, έν τη ενασκήσει του επαγγέλματος αυτών, συμ ^ ε ^ ^ ν κ α 1
έττοΐΐτεία
μορφουνται προς τάς διατάξεις τού παρόντος Νόμου καΐ τών Κανο σύτών.
νισμών ως καΐ προς τάς γενικάς ή ε'ιδιίκάς οδηγίας του 'Οργανισμού
και τών κατά τόπους διοικητικών ή αρχαιολογικών αρχών.
(2) ΑΊ περαιτέρω υποχρεώσεις τών ξεναγών, ό τρόπος τής ασκή
σεως του επαγγέλματος αυτών και τά παρ' αυτών επιβαλλόμενα
και εισπραττόμενα δικαιώματα θέλουσι καθορισθή.
(3) Ό 'Οργανισμός εποπτεύει την ύπό τών ξεναγών άσκησιν του
επαγγέλματος αυτών.
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(4) Πάς όστις καθ' οιονδήποτε τρόπον παρεμποδίζει την ύπό του
'Οργανισμού άποτε<λ&σματικήν άσκησιν της ώς εις τό εδάφιον (3)
προβλεπομένης εποπτείας είναι ένοχος αδικήματος καΐ απόκειται,
επί τη καταδίκη του, εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους τρεις
μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μή όπερβαίνουσαν τάς διακοσίας
λίρας, ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας.
Έκπαίδευσίς
ξενοογών.,

17.— (1) Ό
γόο ν

πρός

'Οργανισμός

κατάρτισιν

δύναται νά λειτουργή

Σχολήν

Ξενα

ξεναγών.

(2) Προς τον ώς άνω σκοπόν ό 'Οργανισμός δύναται, δι' απο
φάσεως τοΰ· Διοικητικού Συμβουλίου του,, νά καθορίζη—
(α) τά έν τή Σχολή διδακτέα μαθήματα,, τά καταβλητέα δί
δακτρα και τους δ ρους εισδοχής εις τήν Σχολήν'
(β) τό άναλυτικόν πρόγραμμα και τήν έκπαιδευτικήν πε
ρίοδον"
(γ) τ ά τής διδασκαλίας κ α ι απονομής τίτλων σπουδών..
(δ) τό διδακτικόν προσωπικόν και τήν άμοιβήν διά τάς υπη
ρεσίας αύτου' και
(ε) πάσαν άλλην άναγκαίαν λεπτομέρειαν.
(3) Ό 'Οργανισμός δύναται νά διοργανώνη φροντιστήρια μετεκ
παιδεύσεως των ξεναγών, τους οποίους δύναται νά καλή πρός
συμπλη,ρωματικήν έ.κπαίδευσιν.
(4) Ή παρακολούθησις των φροντιστηρίων μετεκπαιδεύσεως
είναι υποχρεωτική ε'ις περιπτώσεις κατά τάς οποίας ξεναγοί δέν
έχουν εξασφαλίσει άδει αν εξασκήσεως επαγγέλματος διά περίο
βον πέραν τοΰ ενός έτους.
(5) Εις περίπτωσιν αδικαιολογήτου αρνήσεως παρακολουθή
σεως τών 'φροντιστηρίων μετεκπαιδεύσεως ή μή ευδόκιμου παρα
κολουθήσεως τής έν αύτοΐς διδασκαλίας, ή χορηγηθείσα άδεια
δύναται, νά άνακαλήται.
Μέρος IV.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Άιναγνώρισις
18.—(1) Τά υφιστάμενα ή συνιστώμενα σωματεία, τά κατά κύριον
τουριστικών!
λόγον έπιδιώκοντα σκοπούς συναφείς πρός τήν τουριστικήν άνάπτυ
σωμοίτείωνι καΐ ξ ί ν Κ(Χ\ τ ο ν έκδρομισμόν, δύνανται νά αναγνωρίζονται ύπό τοΟ Δι
οικητικου Συμβουλίου ως τουριστικά σωματεία.
Η άναγνωρισις
αύτη δύναται νά άνακαλήται έφ' δσον, κατά τήν κρίσιν του Διοικη
τικού Συμβουλίου, τό άναγνωρισθέν ώς τουριστικόν σωματεΐον δέν
άνταπεκρί'θη πρός τους διά του καταστατικού του εξαγγελλόμενους
άκοπους ή δέν έξεπλήρωσε τάς ύπό του παρόντος Νόμου ή τών
Κανονισμών έπιβαλλσμένας υποχρεώσεις.
(2) 'Απαγορεύεται ή παρά μή τουριστικού σωματείου χρήσις τοΟ
δρου «τουριστικόν», ύφ' οιανδήποτε μορφήν. Ό παραβάτης τής δια
τάξεως ταύτης είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς χρημα
τική ν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας.
"Υποβολή,
εκθέσεως ύπό
τουριοττυκών
σωματείων*
' Ε'κπροσώ
πτ(σις ύπό
τουριίστ^κών
σωμαιτείων.

19. Πάν τουριστικόν σωματεΐον υποχρεούται δπως ύποβάλλη είς
τό Διοικητικόν Συμβούλιον κατά τον καθωρισμένον τρόπον τάς
κάθωρισμένας εκθέσεις, προγράμματα και άλλα παρόμοια έγγραφα.
20. Τουριστικά σωματεία αποβλέποντα είς ειδικούς σκοπούς ώς
τό κυνήγιον, τ ά θαλάσσια αθλήματα, τάς χιονοδρομίας κ α ι τήν
όρευβασίαν τών όποιων ή όργάνωσις εκτείνεται εις όλόκληρον τήν
Δημοκρατίαν ή εις μεγάλας περιοχάς αυτής κ α ι παρουσιάζει κατά
τήν κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου ίδιάζουσαν σοβαρότητα,
δύνανται νά άναγνωρίζωνται ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου, τη
έγκρίσει του Υπουργού, ώς εκπροσωπούντα τους αντιστοίχους πρός
τους σκοπούς αυτών κλάδους τοΟ εσωτερικού τουρισμού.
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Μέρος V.
ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

21.— (1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς δια Κανονισμοί.,
την καλυτέραν έφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και
τον καβορισμόν οιουδήποτε θέματος δπερ έ'δει η δύναται να καθο
ρισθή.
(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται
να προνοώσιν δτι ή παράλειψις συμμορφώσεως προς αυτούς συνιστά
αδίκημα τιμωρούμενον δια φυλακίσεως μη ύπερβαινούσης τους τρεΐς
μήνας ή δια χρηματικής ποινής μη ύπερβαινούσης τάς διακοσίας
λίρας ή δι5 αμφοτέρων των ποινών τούτων.
(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου κατα
τίθενται εις την Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και εάν, μετά πάρο
δον τριάκοντα ημερών από τής καταθέσεως των, ή Βουλή τών
'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση
τους ούτω κατατεθέντος Κανονισμούς, εν δλω ή εν μέρει, τότε
οδτοι αμέσως μετά τήν πάροδον τής τοιαύτης προθεσμίας δημο
σιεύονται εν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και τίθενται
έν ίσχύϊ από τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροπο
ποιήσεως τούτων, έν δλω ή έν μέρει, ύπό τής Βουλής τών 'Αντι
προσώπων ούτοι δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημο
κρατίας ώς ήθελον ούτω τροποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν
ίσχύϊ από τής τοιαύτης δημοσιεύσεως.
22. Ό περί Τουριστικών Επαγγελμάτων και Σωματείων Νόμος Κατάργησις
του 1969 καταργείται :
τοϋπερΐΐ
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Νοείται οτι πάσα άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας Γραφείου έκοο
θεΐσα δυνάμει του οϋ'τω καταργουμένου Νόμου και οδσα έν ίσχύϊ
κατά τήν έναρξιν ισχύος του παρόντος Νόμου θά εξακολούθηση ισχύ
ούσα μέχρι τής λήξεως αυτής ώς έάν ειχεν έκδοθή δυνάμει τής
αντιστοίχου διατάξεως του παρόντος Νόμου, παν δέ θέμα αφορών
εις άνάκλησιν ή άνανέωσιν αυτής θά διέττεται ύπό τών διατάξεων
του παρόντος Νόμου.

Έτυττώθη έν τφ Τιητογραφείορ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.
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