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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΞΕΝΑΓΟΥ (Ν.41(Ι)/1995 – N.83 (I)/2012) 
 

1. Όνομα αιτητή/τριας:  ………………………………..................   Αρ. Ταυτ. ή Διαβ.:  ……….……………… 
 
2. Διεύθυνση κατοικίας:  …………..........……………………………………………………………......................... 
 
3. Διεύθυνση αλληλογραφίας:  ………………………………………………………………………………………………….... 
. 
4. Τηλ.:  ……………………………..…  Κινητό:  ………………………..   Εmail: ………….………………….............. 
 
5. Ημερ. Γέννησης:  …..…..………….  Υπηκοότητα:  …….…..…………   Μητρική γλώσσα: ..…….…….... 
 
6. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής:  ΝΑΙ  ή  ΟΧΙ   (Αν η Ελληνική δεν είναι η μητρική  

 σας γλώσσα, να επισυνάψετε αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης) 
 

7. Αιτούμενες γλώσσες ξενάγησης:    …………………………………………………………………………………………. 
(Να επισυνάψετε αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης για κάθε γλώσσα που αιτείστε) 

 
8. Ακαδημαϊκά προσόντα (να υποβάλετε αντίγραφα των τίτλων σπουδών, και μετάφραση  

τους στην Ελληνική ή Αγγλική αν είναι σε άλλη γλώσσα):   
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
 
9. Κατέχετε τίτλο σπουδών της Σχολής Ξεναγών στην Κύπρο;        ΝΑΙ  ή  ΟΧΙ 

(Να επισυνάψετε αντίγραφο του Διπλώματος) 
 

10. Κατέχετε τίτλο σπουδών άλλης αναγνωρισμένης Σχολής Ξεναγών εξωτερικού;  ΝΑΙ ή ΟΧΙ 
(Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, θα πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά την Κυπριακή ιστορία και τέχνη,  
τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, το φυσικό περιβάλλον και τη σύγχρονη ζωή 
της Κύπρου (Να επισυνάψετε αντίγραφο του Τίτλου σπουδών και αναλυτική κατάσταση μαθημάτων) 

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

11. Έχετε ασκήσει το επάγγελμα του ξεναγού στο παρελθόν;    ΝΑΙ  ή  ΟΧΙ 
(Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, να υποβάλετε αποδεικτικά στοιχεία καθώς και αντίγραφο της άδειας 
ξεναγού του εξωτερικού, αν κατέχετε) 

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

 
12. Ασκείτε το επάγγελμα του ξεναγού:  

α. ως μόνιμος υπάλληλος σε Τουριστικό Γραφείο;   ΝΑΙ  ή  ΟΧΙ 
(Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ να αναφέρετε το Γραφείο)  ……………………………………………. 

β. ως ελεύθερος επαγγελματίας;    ΝΑΙ  ή  ΟΧΙ 
 
13. Αν προτίθεστε να ασκείτε το επάγγελμα ως ελεύθερος επαγγελματίας, μήπως έχει εκδοθεί και είναι σε 

ισχύ διάταγμα δικαστηρίου για απαγόρευση της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας σας;ΝΑΙ ή ΟΧΙ 
         Nα υποβάλετε πρωτότυπο Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. 

 
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. 
 
 
Υπογραφή Αιτητή/τριας:  ………………………………………….                       Ημερομηνία:  …………………………………… 
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