
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 
’Ε~ί τοϋ σχεδίου Νόμου «Περί Ξεναγών».

Προς την Βουλήν -ιών 'Ελλήνων

Διά τοϋ άνά χεϊρας νομοσχεδίου άναμορφοϋται ή άπό τοϋ 
1931 ΐσχύουσχ Νομοθεσία. «περί ξεναγών», θεσπίζεται δέ 
διά πρώτην φοράν ή κοινωνική ασφαλισις αυτών.

Εΐδικώτερον :
Διά τοϋ άρθρου 1 καθορίζονται τά καθήκοντα τοϋ ξενχγυϋ 

καί ό τρόπος άσκήσεως τοϋ επαγγέλματος αύτοϋ.
Διά τών άρθρων 2 καί 3 καθορίζονται αί προυποίίσει; 

χορηγήσεως άδεια; άσκήσεως τοϋ επαγγέλματος τοϋ ξενα
γοί, και ή χρονική όιαρκεια αυτής.

Διά τοϋ άρθρου 4 καθορίζονται αί περιπτώσεις υποχρεω
τικής χρησιμοποιήσεως ξεναγού.

Διά τών άρθρων 5 καί 6 καθορίζονται αί βασιχαΐ υποχρεώ
σεις τών ξεναγών κατά τήν άσκησιν τοϋ επαγγέλματος των.

Διά τών άρθρων 7 καί S θεσπίζεται διά πρώτην φοράν ή 
κοινωνική άσφάλισις τών ξεναγών παρά τώ Ι.Κ.Α. καί κα
θορίζονται αί σχετικαί προϋποθέσεις κατατάξεως αύτών εις 
άσφαλ.ιστικάς κλάσεις ώς καί αί έκ τής άσφαλίσεως προκύ- 
πτουσαι υποχρεώσεις τόσον τών ξεναγών όσον καί τών εργο
δοτών αύτών.

Διά τοϋ άρθρου 9 πρός τον σκοπόν άναγνωρίσεως τοϋ υπό 
τών ξεναγώνγπρρσφερομένου έργου θεσπίζεται ή δυνατότης 
άναγνωρίσεως προγενεστέρας άπασχολήσεως μέχρι πέντε 
έτών δαπάναις τοϋ EOT.

Διά τοϋ άρθρου 10 θεσπίζεται ή δυνατότης έπεκτάσεως τών 
άδειών τών τοπικών ξεναγών εις ολόκληρον την Επικράτειαν.

Διά τοϋ άρθρου 11 θεσπίζονται διατάξεις προστασίας τοϋ 
επαγγέλματος τοϋ ξεναγού καί προβλέπονται αί σχετικαί 
διά τούς παραβάτας ποιναί.

Διά τοϋ άρθρου 12 θεσπίζονται διατάξεις χορηγήσεως 
άδειών επαγγέλματος ξεναγού εις τούς άλλοδαπούς τούς 
έχοντας δίπλωμα τής Σχολής Ξεναγών ώς καί ή δυνατότης 
χορηγήσεως κατ’ έξαίρσιν καί κατόπιν εγγράφου άδειας τού 
Γενικού Γραμματέως τού EOT, άδειών ξεναγήσεως εις άλ- 
λοδαποΰς Καθηγητάς Άνωτάτων Σχολών τών κλάδων Αρ
χαιολογίας. · ·

Διά τοϋ άρθρου .13 καθορίζεται ή επί τών ξεναγών έπο- 
πτεία τοϋ EOT καί θεσπίζονται διοικητικαί κυρώσεις κατά 
τών ύποπιπτόνρων εις παραβάσεις τοϋ παρόντος Νόμου ώς 
καί ό τρόπος επιβολής αυτών. ·- · ·

Διά τοϋ άρθρου 14 προβλέπονται τά τής λειτουργίας τής 
Σχολής Ξεναγών παρά τώ EOT ώς καί ή έπικΰρωσις τών 
μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος έκδοθεισών πράξεων 
σχετικών μέ τήν μέχρι τοϋδε λειτουργίαν τής προαναφερ- 
θείσης Σχολής.

Διά τοϋ άρθρου 15 προβλέπεται ότι ό EOT δύναται νά καλή 
τούς ξεναγούς πρός συμπληρωματικήν έκπαίδευσιν.

Τά άρθρα 16 καί 17 προβλέπουν τήν κατάργησιν διατάξεων 
άντικειμένων εις τον υπό έκδοσιν Νόμον ώς καί τήν έναρξιν 
τής ισχύος αύτοϋ.

Έν Άθήναις τή 24 Αύγούστού 1977 
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ 
Περί Ξεναγών.

Άρ3ρον 1. 1
’Evveia—Άδεια επαγγέλματος.

1. Ξεναγός (εξηγητής), χ»τά τήν έννοιαν τού παρόν- 
τος είναι ό συνοδεύων αλλοδαπούς ή ημεδαπούς περιηγητάς ή

ΐειχνυων
καλλι-
στμα-

επισχε-τας ,τής χωράς, κα3οδηγών αύτους*^, 
τά αξιοθέατα τοϋ τόπΟυ, αρχαία ή ιστορικά μν 
τεχ-,ιχά έργα πάσης εποχής, έπεξηγών εις αύτούς τάν 
σίχ, χΛων, τόν προορισμόν χαι τήν ιστορώ χωγ X2j

“ερί χ*ί τής

τις τοϋ επαγγέλματος τοϋ ξεναγοϋ έπιτρί-(Χαη 
αίειας. εκδιδομένης ύπό τοϋ Γενιχοϋ Γρχωχ-

γενιχωτερας πληροφορίας 
ρας Ελλάδος.

2. Η άσκητι
μόνον κατόπιν άοειας εκοιοομενης υπο τοϋ Γενικού Γρχμμα- 
τέως τοϋ 'Ελληνικού "Οργανισμού Τουρισμοί *?τά τ$ς 
ξεις τοϋ παρόντος νόμου.

3. Ή περί ής προηγούμενη παράγραφος άδεια >iv3Tat νά 
ΐτχΰη είτε δι" όλέκληρον τήν χώραν είτε ΪΓ ώρισμέ-,ον τμτ- 
μα χΰτής. άναλόγως τής έκπαιδεύσεως τοϋ ξεναγού χαί τών 
αναγκών τοϋ Τουοιτχοϋ.

Άρ3ρον 2.

Προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας. ,

1. Επιφυλασσόμενων τών διατάξεων- τοϋ άρΰρου 12 τοϋ 
παρόντος, άδεια άσκήσεως τού επαγγέλματος τού ξεναγοί χο
ρηγείται μόνον εις Έλληνας πολίτας πτυχιουχους τής Σχο
λής Ξεναγών τοϋ EOT, έφ’ όσον οί αίτοϋντος:

α) Έχουν εκπληρώσει τάς στρατιωτικός των υποχρεώσεις 
ή έχουν νομίμως απαλλαγή αύτών.

β) Δεν έχουν κχταδικχσ-υή εις ποινήν κα3είρξεως ή εις 
ποινήν φυλακίτεως μεγαλυτέραν τών τριών μη>ών ίιά κλο- 
πήν, ύπεξαίρεϊΐν, απάτην, ψευδορκίαν, ψευδή κατχμήνυσιν, συ
κοφαντίαν, πλαστογραφίαν, έκδίασιν, λα-βρεμπορίχν, χρήσιν ή 
εμπορίαν'ναρκωτικών, it’ έγκλημα κατά τών ή·3ών, διά παρά- 
όασιν τής περί προστασίας τού έ·5νικοϋ νομίσματος ή τών αρ
χαιοτήτων νομο-ϋετίας.

2. Καταδίκη, κατά τά εν τή προηγούμενη παραγράφω ορι
ζόμενα, έπερχΟμένη μετά τήν χορήγησιν τής άδειας, συνεπά
γεται αυτοδικαίως τήν άκύρωσιν χύτής, όεόαιουμενην δι’ άπο- 
φάσεως τοϋ Γενικοϋ Γραμματέως τοϋ EOT.

■ 3. Τό πτυχίον τής Σχολής Ξεναγών τοϋ EOT δεν απαι
τείται προκειμένΟυ περί τψν Ελλήνων πολιτών τών ΰποστάν- 
των μέχρι τής 31ης Δεκεμίρίου 1974 έπιΤυχώς εξετάσεις 
ενώπιον έπιτροπής συστα3είσης κατ’ άρ·3ρθν 2 τοϋ Ν. 5161/ 
1931 καί λαίόντων προσωρινήν άδειαν άσκήσεως τοϋ επαγ
γέλματος τοϋ Ξεναγοϋ.

Άρ-3ρον 3.

Ταυφότης ξεναγοϋ.

1. Διά τήν άσκησιν τοϋ επαγγέλματος τοϋ ξεναγού, χορη 
γείταί ύπό τοϋ EOT εις τόν Ξεναγόν δελτίον τχυτότητος 
άνευ τοϋ οποίου απαγορεύεται ή άσκησις ϋπ’ αύτοϋ οίασδήποτ» 
ξεναγήσεως, ή προσφοράς οίασδήποτς υπηρεσίας έμπιπτούσηι 
εις τόν κύκλον τών κατά τό άρ·3ρον ·1 τοϋ παρόντος νόμοι 
υπηρεσιών τοϋ ξεναγοϋ.

2. Τό δελτίον ταυτότητος -3εωρείται κατ’ έτος ύπό τοί 
EOT, έφ’ όσον ό κάτοχος αύτοϋ έχει εκπληρώσει άπάσας τάς 
νομίμους υποχρεώσεις του καί ιδία τάς έκ τής κοινωνικής 
άσφαλίσεώς του άπορρεούσας οίκονομικάς τοιχύτας., .

Άρ3ρον 4.
. 'Υποχρεωτική χρησιμοποίησις ξεναγοϋ. ,

Ή ξενάγησις προσώπων μετεχόντων εις χερσαίας ή 3αλασ 
σίας περιηγήσεις ώργανουμένας ύπό τουριστικών γραφείων 
ναυτιλιακών ή εφοπλιστικών επιχειρήσεων, δι’ άς προόλέποτα 
ξενάγησις, γίνεται ύποχρεωτικώς ύπό ξεναγοϋ έχοντος τή- 
κατά τήν παράγραφον 2 τοϋ άρ·3ρου 1 τοϋ παρόντος άδειαν

. Άρ3ρον 5.
Βασικαί ύποχρεώσεις ξεναγών.

1. Ό ξεναγός οφείλει: ■ ·
μ. Νά άσκή τά κα-3ήκοντά του άξιοπρεπώς και κατά τρό 

π ον έμπνέοντα τήν εμπιστοσύνην καί τήν έκτίμησιν τών ξένα 
γουμένων χ<αί

β. νά συμιπεραφέρειτατ με πρασήνε-ιατυ καί εύγενειαν πρός 
οώτούς. ...


