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 83(Ι)/2012 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ 

  

        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

   4(I) του 1995 

  9(Ι) του 1997 

69(Ι) του 1997 

98(Ι) του 1998 

68(Ι) του 2001 

71(Ι) του 2003 

198(Ι) του 2004. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γραφείων 

Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Γραφείων 

Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Νόμο του 1995 (ο οποίος 

στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Νόμοι του 

1995 μέχρι 2012. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη σ’ αυτό των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών 

τους στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά: 

  

 «οργανωμένο ταξίδι/περιήγηση (sightseeing tour) ή εκδρομή» 

σημαίνει την κατ' επάγγελμα διοργάνωση εκδρομών ή 

περιηγήσεων με τη μεταφορά ημεδαπών ή αλλοδαπών 

περιηγητών ή επισκεπτών και η παροχή πληροφοριών σε 

θέματα που αφορούν την ιστορία, την αρχαιολογία, τα μνημεία 

και τα έργα τέχνης τα οποία είναι συνδεδεμένα με τον Κυπριακό 

πολιτισμό, τα μνημεία φυσικού κάλλους και τα σύγχρονα θέματα 

που αφορούν τη Δημοκρατία· 

  

 

 
31(Ι) του 2008. 

«τίτλος εκπαίδευσης» έχει την έννοια που προσδίδει στον όρο 

αυτό ο περί της Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων 

Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται· 
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 «πρακτική άσκηση προσαρμογής» έχει την έννοια που 

προσδίδει στον όρο αυτό ο περί Αναγνώρισης των 

Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος·». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

3. Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος της τελείας 

με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη της ακόλουθης 

επιφύλαξης: 

 

 «Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου η οργάνωση 

συνεδρίων περιλαμβάνει την εξασφάλιση των μέσων 

διακίνησης, διαμονής, διατροφής και ξενάγησης οργανωμένων 

ομάδων ή προσώπων.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (5) του άρθρου 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται 

με το ακόλουθο νέο εδάφιο (5): 

  

  «(5) Η άδεια λειτουργίας είναι διάρκειας δύο ετών ή μέρος 

αυτών και εκπνέει την 31ην Δεκεμβρίου του αμέσως 

επόμενου της ημερομηνίας εκδόσεως αυτής έτους και 

μπορεί, εφόσον ο Οργανισμός διαπιστώσει μέσω της 

εποπτείας την οποία ασκεί με βάση το άρθρο 12 ότι 

εξακολουθούν να τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος 

Νόμου, να ανανεώνεται με την καταβολή του 

καθορισμένου δικαιώματος, που καθορίζεται σε 

κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 

Νόμου.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

5. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 5 του βασικού 
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βασικού νόμου. νόμου αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β): 

  «(β) να γνωρίζει καλά μία τουλάχιστο γλώσσα από τις 

τουριστικά επικρατέστερες:  

 

   Νοείται ότι σε περίπτωση που ο διευθυντής 

Γραφείου προέρχεται από κράτος μέλος ή τρίτη χώρα 

μέσα σε έξι μήνες από την  ημερομηνία χορήγησης της 

άδειας λειτουργίας του Γραφείου πρέπει αποδεδειγμένα 

να αποκτήσει επαρκή γνώση τουλάχιστον μιας εκ των 

επισήμων γλωσσών της Δημοκρατίας.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 6Α του 

βασικού νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 6Α του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού 

με κόμμα και την εισαγωγή αμέσως μετά της ακόλουθης 

φράσης:  

  

 «νοουμένου ότι δηλώνει αυτή την πρόθεση εγγράφως σε έντυπο 

το οποίο καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τον παρόντα Νόμο και το οποίο 

υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (1) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο (1): 

  

  «(1) Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

Γραφείου απαιτείται να προηγηθεί κατάθεση εγγύησης 

ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000)από τον 

επιχειρηματία και για την ανανέωση υφιστάμενης άδειας 
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λειτουργίας απαιτείται η ύπαρξη ισχύουσας ισόποσης 

εγγύησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου.»· 

  

 (2) με την εισαγωγή στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τις 

λέξεις «συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος:» (δεύτερη γραμμή), 

των λέξεων «ή ασφαλιστικής εταιρείας εγκεκριμένης από τον 

Έφορο Ασφαλειών για τον σκοπό αυτό.»· και 

  

 (3) με την προσθήκη,αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 

  

  «(4) Σε περίπτωση που Γραφείο κατέχει άδεια ίδρυσης 

και λειτουργίας που δόθηκε από αρμόδια αρχή άλλου 

κράτους μέλους, και προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες στη 

Δημοκρατία προσωρινά με βάση το άρθρο 6 Α, απαιτείται 

όπως πριν την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, υποβάλει 

σχετικό έντυπο το οποίο καθορίζεται σε Κανονισμούς που 

εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τον 

παρόντα Νόμο, με το οποίο  δηλώνεται στον Οργανισμό 

η κατοχή τέτοιας εγγυητικής η οποία έχει αναγνωριστεί 

ως τέτοια από το κράτος μέλος από το οποίο 

προέρχεται.».  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

8. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτήν της λέξης 

«επανδρωμένο» (τέταρτη γραμμή) με τη λέξη «στελεχωμένο». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 12 του 

βασικού νόμου. 

9. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 12 του 

βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, μετά την 

λέξη «κυκλοφορήσουν» (τρίτη γραμμή),  του κόμματος με  τελεία 
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και τη διαγραφή της φράσης «για σκοπούς έγκρισης τους από 

τον Οργανισμό.» (τρίτη γραμμή). 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

10. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο (14): 

 «Άδεια ξεναγού     14.-(1)  Για την άσκηση του επαγγέλματος του 

και ανάκλησή         ξεναγού απαιτείται άδεια που χορηγείται από 

της.     το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τους  

                              καθορισμένους τύπους, όρους και διαδικασία 

                              και την καταβολή του καθορισμένου  

δικαιώματος, καθώς και με τέτοιους όρους 

όπως καθορίζονται στην άδεια: 

  

   Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 

εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ξεναγήσεων χωρίς αμοιβή 

από λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων ή 

λειτουργούς του Οργανισμού. 

  

 (2) Η άδεια ξεναγού είναι διάρκειας δύο ετών ή μέρος αυτών και 

εκπνέει την 31ην Δεκεμβρίου του αμέσως επόμενου της 

ημερομηνίας εκδόσεως αυτής έτους και μπορεί, εφόσον ο 

Οργανισμός διαπιστώσει μέσω της εποπτείας την οποία ασκεί 

με βάση το άρθρο 12 ότι εξακολουθούν τηρούνται οι διατάξεις 

του παρόντος Νόμου, να ανανεώνεται με την καταβολή του 

καθορισμένου δικαιώματος. 

  

 (3) Ο Οργανισμός τηρεί Μητρώο στο οποίο καταχωρούνται οι 

άδειες και τα ονόματα των ξεναγών. 

  

 (4) Άδεια ή ανανέωση άδειας ξεναγού δικαιούται οποιοδήποτε 
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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 τουριστικής ή της 

ξενοδοχειακής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας που αφορά 

τον έλεγχο ή την προστασία του συναλλάγματος: 

 

 

134(Ι) του 1988 

228(Ι) του 2004. 

 

 

 

115(Ι) του 2003. 

 

  Νοείται ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρουμένων 

των διατάξεων του περί Αποκαταστάσεως 

Καταδικασθέντων Νόμου, καθόσον αφορά καταδίκη 

προσώπου για παράβαση οποιασδήποτε νομοθεσίας για 

την οποία έχει αρμοδιότητα ο Οργανισμός ή/και για 

παράβαση του περί Διακίνησης Κεφαλαίων Νόμου, 

δύναται να μην επιμένει στην εφαρμογή των διατάξεων 

της παρούσας παραγράφου, εφόσον ικανοποιηθεί 

διαφορετικά ως προς το χαρακτήρα και την εντιμότητα 

του προσώπου του αιτητή και ένεκα 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 διατάξεων αυτών. 

  

    (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 

τίτλο εκπαίδευσης ή έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό σε 
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άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 

περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων 

Νόμο.. 

  

    (ε) γνωρίζει την κυπριακή ιστορία και τέχνη και τους 

αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, το φυσικό 

περιβάλλον και τη σύγχρονη ζωή της Δημοκρατίας.  

  

 

 

 

 

31(Ι) του 2008. 

(5) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απαιτεί, επιπρόσθετα 

των απαιτήσεων του εδαφίου (4), πρακτική άσκηση 

προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών 

Προσόντων Νόμο. 

  

 (6) Η άδεια παρέχεται για ξενάγηση στη γλώσσα που 

γνωρίζει πολύ καλά ο αιτητής της άδειας. 

  

 (7) Η άδεια ξεναγού μπορεί να ανακληθεί και πριν από τη 

λήξη της, αν ο κάτοχος της έχει καταδικαστεί για παράβαση 

οποιασδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους του 

Νόμου ή των Κανονισμών ή έχει παύσει να ικανοποιεί τις 

προϋποθέσεις του εδαφίου (4) ή έχει παραβεί οποιοδήποτε από 

τους όρους της άδειας του. 

  

 (8) Σε περίπτωση διακοπής της άσκησης του επαγγέλματος του 

ξεναγού για συνεχή περίοδο που υπερβαίνει το ένα έτος, ο 

Οργανισμός μπορεί να τερματίσει την άδεια αυτού, εκτός εάν 

αυτός επιτύχει σε προφορικές ή γραπτές εξετάσεις, όπως θα 

ζητήσει ο Οργανισμός: 

 

   Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η άδεια 
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ξεναγού ανακληθεί ή παύσει να ισχύει, ο ξεναγός υποχρεούται 

όπως επιστρέψει την άδεια και το σήμα του στον Οργανισμό.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 14Α του 

βασικού νόμου. 

11. Το άρθρο 14 Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση στο τέλος αυτού της τελείας με άνω και κάτω 

τελεία και την εισαγωγή της ακόλουθης επιφύλαξης: 

   «Νοείται ότι, για ξεναγό ο οποίος είναι 

εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και προτίθεται να 

παράσχει προσωρινά ή περιστασιακά υπηρεσίες στη 

Δημοκρατία, ισχύουν οι πρόνοιες του περί της 

Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 15 του 

βασικού νόμου. 

12. Η επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 15 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτήν των λέξεων 

«Υπουργικό Συμβούλιο» (έκτη γραμμή)  με τις λέξεις «Διοικητικό 

Συμβούλιο». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 16 του 

βασικού νόμου. 

13. Το εδάφιο (3) του άρθρου 16 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την εισαγωγή, αμέσως μετά τις λέξεις «του 

Οργανισμού» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ο οποίος πρέπει 

να είναι Ανώτερος Λειτουργός του Οργανισμού.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 17 του 

βασικού νόμου. 

14. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

    (α) με την εισαγωγή στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) 

αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «χρησιμοποιεί» (δεύτερη 

γραμμή), των λέξεων «,σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή,»· 

  

    (β) με την αντικατάσταση του κειμένου, αμέσως μετά την 
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παράγραφο (γ) αυτού, με το ακόλουθο νέο κείμενο: 

  

  «είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση 

καταδίκης του, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα 

χρόνο ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δυο 

χιλιάδες ευρώ (€2 000) ή και στις δυο αυτές ποινές και το 

δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση μπορεί, 

ανεξάρτητα από το προβλεπόμενο πιο πάνω ανώτατο 

όριο της χρηματικής ποινής, να επιβάλει πρόσθετη 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ 

(€100) για κάθε μέρα κατά την οποία διαρκεί η 

παράβαση.»· 

  

    (γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού των λέξεων 

«το ένα έτος» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «τα δύο έτη» 

και των λέξεων «τις χίλιες λίρες» (τέταρτη γραμμή) με τις 

λέξεις «τα δύο χιλιάδες ευρώ (€2 000)»· 

  

    (δ) με την αναρίθμηση του εδαφίου (3) σε (4) και του εδαφίου 

(4) σε εδάφιο (5) και την προσθήκη, αμέσως μετά το 

εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

  

  «(3) Επιπρόσθετα προς οιανδήποτε άλλη ποινή 

προβλεπόμενη στον παρόντα Νόμο και στους 

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, το 

δικαστήριο κέκτηται εξουσία να διατάξει οποιοδήποτε 

πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα, 

να συμμορφωθεί προς τις σχετικές διατάξεις του 

παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται 

δυνάμει αυτού σε σχέση προς τις οποίες διεπράχθη το 

αδίκημα.». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 18 του 

βασικού νόμου. 

15. Το εδάφιο (3) του άρθρου 18 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτό των λέξεων «τους 

τρείς μήνες» (έκτη γραμμή) με τις λέξεις «το ένα έτος» και την 

αντικατάσταση των λέξεων «τις εκατόν πενήντα λίρες» (έβδομη 

γραμμή) με τις λέξεις «τα χίλια ευρώ (1 000)». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 19 του 

βασικού νόμου. 

16.  Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση σ’ αυτό των λέξεων «τους τρείς μήνες» (όγδοη 

γραμμή) με τις λέξεις «το ένα έτος» και την αντικατάσταση των 

λέξεων «τις εκατόν πενήντα λίρες» (ένατη γραμμή) με τις λέξεις 

«τα χίλια ευρώ (€1 000)». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 20 του 

βασικού νόμου. 

17.  Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση σ’ αυτό των λέξεων «τους τρείς μήνες» (έβδομη 

γραμμή) με τις λέξεις «το ένα έτος» και την αντικατάσταση των 

λέξεων «τις εκατόν πενήντα λίρες» (όγδοη γραμμή) με τις λέξεις 

«τα χίλια ευρώ (1 000)». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 22 του 

βασικού νόμου. 

18. Το εδάφιο (1) του άρθρου 22 του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

                          «(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει 

κανονισμούς για τα πιο κάτω: 

  

    (α) τον καθορισμό των εντύπων για υποβολή αίτησης για 

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Γραφείου και ξεναγού και 

για ανανέωση τέτοιας άδειας · 

  

    (β) τον καθορισμό των προϋποθέσεων και υποχρεώσεων 

που πρέπει να πληρούνται από τα Γραφεία και τους 



11 
 

ξεναγούς· 

  

    (γ) τον καθορισμό των δικαιωμάτων για τα ακόλουθα: 

  

            (i) την έκδοση ή ανανέωση άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας Γραφείου· 

          (ii)     την αλλαγή έδρας ή διεύθυνσης ή διευθυντή 

Γραφείου ή όνομα Γραφείου· 

          (iii)     αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. 

         (iv)     έκδοση ή ανανέωση άδειας ξεναγού. 

  

    (δ)  τη διαδικασία που αφορά στην κατάπτωση εγγύησης 

Γραφείου· 

  

    (ε) τον καθορισμό του περιεχομένου των εντύπων που 

χρησιμοποιεί στο όνομα του το Γραφείο· 

  

    (στ) τη διαδικασία άσκησης ελέγχου και εποπτείας των 

Γραφείων από τον Οργανισμό· 

  

    (ζ) τον καθορισμό πειθαρχικών αδικημάτων, της πειθαρχικής 

διαδικασίας και τις πειθαρχικές ποινές  σε σχέση με τους 

ξεναγούς.».  

  

 


