
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2001 

------------------------ 

 

 

 Για σκοπούς συμβατότητας με τα άρθρα 12, 39, 43, 49-56 και 

87 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός  

τίτλος. 

41(Ι) του 1995 

  9(Ι) του 1997 

69(Ι) του 1997 

98(Ι) του 1998 

68(Ι) του 2001. 

 
 
 
 
 
Τροποποίηση 

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......... του 2003. 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γραφείων 

Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Γραφείων 

Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Νόμους του 1995 έως 

2001 (που στο εξής θα αναφέρονται ως “ο βασικός νόμος”) 

και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα διαβάζονται μαζί 

ως οι περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών 

Νόμοι του 1995 έως 2003. 

 

2. Tο άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) Mε την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά 

των ακόλουθων νέων όρων και ορισμών: 

 

 «‘αλλοδαπό Γραφείο’ σημαίνει το Γραφείο που δεν 

είναι εγκατεστημένο στη ∆ημοκρατία· 

 

‘δίπλωμα’ έχει την έννοια που προσδίδει στον όρο 

αυτό ο περί του ∆εύτερου Γενικού Συστήματος 

Αναγνώρισης    των    Επαγγελματικών   Προσόντων 

Νόμος του 2003. 
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‘δοκιμασία επάρκειας’ έχει την έννοια που προσδίδει 

στον όρο αυτό ο περί του ∆εύτερου Γενικού 

Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών 

Προσόντων Νόμος του 2003 . 

 

 ‘ημεδαπό Γραφείο’ σημαίνει το Γραφείο που είναι 

 εγκατεστημένο στη ∆ημοκρατία· 

 

‘κράτος μέλος’ σημαίνει κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 
 
 

‘πιστοποιητικό’ έχει την έννοια που προσδίδει στον 

όρο αυτό ο περί του ∆εύτερου Γενικού Συστήματος 

Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων 

Νόμος  του 2003. και  

 

 
 
 
 
 
 
 

‘πρακτική άσκηση προσαρμογής’ έχει την έννοια που 

προσδίδει στον όρο αυτό ο περί του ∆εύτερου 

Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των 

Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος του 2003.»· και 

 (β) με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου 

“ξεναγός” με την ακόλουθη νέα ερμηνεία: 

 

«′ξεναγός′ σημαίνει πρόσωπο που κατ΄ επάγγελμα 

συνοδεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς περιηγητές ή 

επισκέπτες για παροχή ειδικών πληροφοριών και 

εξηγήσεων σε θέματα που αφορούν την ιστορία, την 

αρχαιολογία, τα μνημεία και τα έργα τέχνης τα οποία 

είναι συνδεδεμένα με τον κυπριακό πολιτισμό, τα 

μνημεία φύσης και τα σύγχρονα θέματα που 

αφορούν  την ∆ημοκρατία.». 
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Κατάργηση του  

εδαφίου (3) του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του βασικού νόμου καταργείται.

 

 

  

Τροποποίηση του  

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τις λέξεις 

“νομικά πρόσωπα” (τρίτη γραμμή) των λέξεων “ή υπηκόους 

άλλου κράτους μέλους ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε 

άλλο κράτος μέλος”. 

 

Τροποποίηση του  

άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

 

5. To άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 
 

«(1)  Κανένα αλλοδαπό Γραφείο, εξαιρουμένων 

αυτών που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος 

μέλος, δεν μπορεί να ασκεί στη ∆ημοκρατία, σε 

οργανωμένη ή μόνιμη βάση, τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο άρθρο 3 εκτός αν 

αντιπροσωπεύεται από ημεδαπό Γραφείο:». 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού  

νόμου. 

6.  Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 

 
«(4) Άδεια ή ανανέωση άδειας ξεναγού δικαιούται 

οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο – 

(α)    είναι υπήκοος κράτους μέλους. 

 

(β)   δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει 

έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή δεν έχει 

καταδικαστεί για συστηματική παράβαση της 
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τουριστικής ή της ξενοδοχειακής νομοθεσίας ή της 

νομοθεσίας που αφορά τον έλεγχο ή την 

προστασία του συναλλάγματος: 

 

       Νοείται ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο έχει 

εξουσία να μην επιμείνει στην εφαρμογή των 

διατάξεων της παρούσας παραγράφου, αν 

ικανοποιηθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο για το 

χαρακτήρα και την εντιμότητα του αιτητή και ότι 

λόγω των ειδικών συνθηκών της περίπτωσης και 

του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε και 

της διαγωγής που επέδειξε στο διάστημα αυτό θα 

ήταν εύλογο να μην επιμείνει στην εφαρμογή των 

εν λόγω διατάξεων. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(γ)   γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική γλώσσα και μία 

τουλάχιστο ξένη γλώσσα. 

 

(δ)   κατέχει τίτλο σπουδών της Σχολής Ξεναγών ή 

οποιασδήποτε άλλης αναγνωρισμένης σχολής 

ξεναγών ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ή έχει 

ασκήσει το επάγγελμα αυτό σε άλλο κράτος μέλος, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 7 

του περί ∆εύτερου Γενικού Συστήματος 

Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων 

Νόμου του 2003· και 

 

 
(ε)  γνωρίζει την κυπριακή ιστορία και τέχνη και τους 

αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, το φυσικό 

περιβάλλον και τη σύγχρονη ζωή της 

∆ημοκρατίας.»· και 

 (β) με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (4), του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (5), των υφιστάμενων εδαφίων (5), (6) και 
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(7) αναριθμημένων σε (6), (7) και (8) αντίστοιχα: 

  

 

 

 

… 

 «(5) Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δύναται να απαιτεί 

επιπρόσθετα των απαιτήσεων του εδαφίου (4) 

πρακτική άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6 του 

περί  ∆εύτερου Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των 

Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2003.». 

  

Προσθήκη νέου 

άρθρου 14Α. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το 

άρθρο 14 του ακόλουθου άρθρου 14Α: 

 
 

 «Ξεναγός-

συνοδός, 

υπήκοος 

άλλου κράτους  

μέλους. 

14Α.-(1) Ξεναγός, υπήκοος άλλου κράτους 

μέλους, ο οποίος συνοδεύει ομάδα 

τουριστών προερχόμενη από κράτος μέλος 

κατά την πραγματοποίηση ενός 

οργανωμένου ταξιδιού ορισμένης χρονικής 

διάρκειας και καθορισμένης διαδρομής σε 

χώρους, πλην μουσείων και ιστορικών 

μνημείων, και επιστρέφει μαζί με την ομάδα 

στη χώρα προέλευσης του, δικαιούται να 

παρέχει υπηρεσίες ξεναγού στη ∆ημοκρατία 

στα πλαίσια του ταξιδιού αυτού. 

 
       (2)  Ξεναγός ο οποίος επιθυμεί να κάνει 

χρήση του δικαιώματος του εδαφίου (1) 

πρέπει να διαθέτει – 

 
  (α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η 

οποία του χορηγήθηκε σύμφωνα 

με τη νομοθεσία του κράτους 

μέλους καταγωγής ή προέλευσης 

του.   και  
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  (β) βεβαίωση, η οποία του 

χορηγήθηκε από την αρμόδια 

αρχή του κράτους μέλους 

καταγωγής ή προελεύσεως του, με 

την οποία πιστοποιείται ότι άσκησε 

το επάγγελμα του ξεναγού με 

πλήρη απασχόληση επί δύο έτη ή 

επί ισοδύναμη περίοδο με 

μειωμένο ωράριο κατά τη διάρκεια 

των δέκα τελευταίων ετών και 

κατέχει έναν ή περισσότερους 

τίτλους σπουδών μεταδευτερο-

βάθμιας ή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης οι οποίοι 

αποδεικνύουν γνώσεις ευρω-

παϊκού πολιτισμού με έμφαση στο 

μεσογειακό πολιτισμό. 

 

         (3)  Στη βεβαίωση της παραγράφου (β) 

του εδαφίου (2) πρέπει να αναφέρονται 

ρητώς – 

 
  (α) Οι συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών, 

τους οποίους κατέχει ο ξεναγός 

(ονομασία, ημερομηνία, ίδρυμα 

από το οποίο χορηγήθηκαν κλπ). 

και  

   

  (β) το μάθημα ή το συγκεκριμένο 

κύκλο μαθημάτων, εκ των 

διδασκομένων για την απόκτηση 

του τίτλου, από τη διδαχή των 

οποίων αποδεικνύονται οι γνώσεις 

του μεσογειακού πολιτισμού. 
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          (4)  Ο ξεναγός που αναφέρεται στο 

εδάφιο (1) πρέπει να φέρει επίσημη 

μετάφραση των ως άνω δικαιολογητικών 

από το κράτος μέλος καταγωγής ή 

προελεύσεως του, την οποία παρουσιάζει 

οποτεδήποτε του ζητηθεί από το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο.». 

 

Έναρξη της  

ισχύος του  

παρόντος Νόμου. 

8. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

προσχώρησης της ∆ημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

 

 

 

/ΜΚ 
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