
Ν. 9(Ι)/97 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3127 της 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 9(1) του 1997 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γραφείων Τουρισμού και 
Ταξιδιών και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται 
μαζί με τον περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών Νόμο του 
1995 (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νό

μος και ό παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γραφείων Τουρι

σμού και Ταξιδιών και Ξεναγών Νόμοι του 1995 και του 1997. 
2. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 
«Σχολή 16.—(1) Ο Οργανισμός μπορεί να λειτουργεί Σχολή Ξεναγών για 
Ξεναγών. , 

την κατάρτιση των ξεναγών. 
(2) Για τον πιο πάνω σκοπό, ο Οργανισμός διορίζει τη Διοικού

σα Επιτροπή της Σχολής Ξεναγών, η οποία έχει την αρμοδιότητα 
να καθορίζει

(α) Τη συχνότητα και το χρόνο λειτουργίας της Σχολής, 
(β) Τα διδακτέα μαθήματα. 
(γ) Το αναλυτικό πρόγραμμα και την εκπαιδευτική περίοδο, 
(δ) Τα της διδασκαλίας και της απονομής τίτλων σπουδών, 
(ε) Το διδακτικό προσωπικό, 

(στ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

41(1) του 1995. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

(27) 
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(3) Η Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο που 
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, και από 
τέσσερα μέλη ως εξής: 

(α) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχα
νίας και Τουρισμού. 

(β) Έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού. 
(γ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτό

ρων Κύπρου. 
(δ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου. 

(4) Η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής είναι τριετής. 
(5) Ο Οργανισμός έχει τη διοικητική ευθύνη της λειτουργίας της 

Σχολής και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να 
καθορίζει

(α) Τα καταβλητέα δίδακτρα. 
(β) Την αμοιβή για τις υπηρεσίες του διδακτικού προσωπι

κού. 
(γ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια.». 


