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ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΤΑΧ. ΘΥΡ. 24535 – 1390 ΛΕΥΚΩΣΙΑ  

ΤΗΛ. 22691100 – ΦΑΞ. 22338541 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΞΕΝΑΓΟΥ  

 

Α. Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε τα πιο κάτω: 

1. Όνομα ξεναγού: ……………………………………………………………………………. 

2. Αρ. Άδειας ξεναγού: ………………………………………………………………………… 

3. Διεύθυνση κατοικίας: ………………………………………………………………………. 

4. Ταχυδρομική Διεύθυνση: ………………………………………………………………….. 

Ταχ. Θυρ.: ………………………………….  Ταχ. Κώδ.: .…………………………………   

5. Τηλ.: ……………………………………   Kιν. Τηλ.: ………………………. 

6. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : ………………………………………………………………. 

7. Γλώσσες ξενάγησης:……………………………………………………………………. 

 *Σημειώστε τυχόν αλλαγές των πιο πάνω στοιχείων: 

 …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Β. Παρακαλώ απαντήστε τα πιο κάτω: 

8. H άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού αποτελεί την κύρια απασχόληση σας;   

           ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

9. Είστε υπάλληλος του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα;    ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

(Σημ. Οι απασχολούμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων των 

εργοδοτουμένων σε ημικρατικούς οργανισμούς, θα πρέπει να υποβάλουν στο 

Υφυπουργείο Τουρισμού την έγκριση της αρμόδιας Αρχής για την απασχόληση τους 

σαν ξεναγοί). 

10. Ασκείτε το επάγγελμα του ξεναγού ως μόνιμος υπάλληλος σε Τουριστικό Γραφείο; 

           ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

11. Ασκείτε το επάγγελμα του ξεναγού ως ελεύθερος/η επαγγελματίας (Freelance); 

           ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

12. Προθυμία για μετάβαση για ξενάγηση σε οποιαδήποτε άλλη πόλη;  ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

13. Εξασκείτε το επάγγελμα καθόλη την διάρκεια του χρόνου; ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

 (Αν όχι δηλώστε περίοδο (ημερ.) κατά την οποία εξασκείτε το επάγγελμα) 

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

 14. Επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε στον κατάλογο των ξεναγών ο οποίος θα είναι 

αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού; ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

 (Σε τέτοια περίπτωση τα στοιχεία με αρ.1,2,5,6,7,12,13,16,17,18 θα περιλαμβάνονται 

στον κατάλογο) 

15. Παρακαλώ όπως σημειώσετε ποιο κάτω την ενδεικτική τιμή χρέωσης σας για: 

Ολοήμερη ξενάγηση  Μin………….  Max ……….. 
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 Ημιήμερη ξενάγηση  Μin………….  Max ……….. 

16.  Επισυνάπτεται πρόσφατη φωτογραφία σε μέγεθος διαβατηρίου; ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

17. Παρακαλώ όπως σημειώσετε κατά πόσο ειδικεύεστε σε εξειδικευμένους τομείς 

ξενάγησης. (π.χ θρησκευτικό τουρισμό, περιπατητικό τουρισμό, τουρισμό μελέτης 

της φύσης, γαστρονομικό τουρισμό, οινολογικό τουρισμό κ.λ.π) και αναφέρατε 

συνοπτικά τα ανάλογα εξειδικευμένα προσόντα που διαθέτετε.   

 …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Σε περίπτωση που έχετε καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα ή έχει 

εκδοθεί και είναι σε ισχύ διάταγμα αρμόδιων δικαστηρίων για απαγόρευση της 

ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας σας θα πρέπει να ενημερωθεί το 

Υφυπουργείο. 

 
 
Ημερομηνία:……………………………  Υπογραφή……………………………. 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ - ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ 

 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από το 
Υφυπουργείο Τουρισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες πρόνοιες του περί Επεξεργασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001.  Κατανοώ 
ότι τα προσωπικά μου δεδομένα, τα οποία έχουν δηλωθεί στο παρόν έντυπο, θα τύχουν 
εμπιστευτικής και απόρρητης επεξεργασίας σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή από δεόντως 
εξουσιοδοτημένα άτομα του Υφυπουργείου Τουρισμού, για σκοπούς έκδοσης και 
ανανέωσης άδειας ξεναγού και συμπερίληψης στον Κατάλογο Ξεναγών. 
 
 
Ημερομηνία ……………………    Υπογραφή αιτητή/τριας …………………..………………….. 


