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Ό περί Συνδέσμου Κυπρίων 'Οδηγών Νόμος τοΰ 1968 εκδίδεται δια δήμο 
σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τ ί τλος . 

'Ερμηνε ία . 

ΚαθΙδρυσις 
Συνδέσμου 
ώς νομικοΰ 
προσώπου. 

Περιορισμός 
επί της 
πωλήσεως 
εμβλημάτων 
κ.λ.π. τοΰ 
Συνδέσμου. 

Περιορισμός 
επί της 
χρήσεως 
εμβλημάτων 
κ.λ.π. τοΰ 
Συνδέσμου. 

Διοίκησις 

'Αριθμός 81 τοΰ 1968 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΘΙΔΡΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙ ΕΠΩΝ ΤΑ Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ ΑΥΤΟΥ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συνδέσμου 
Κυπρίων 'Οδηγών Νόμος του 1968. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά
φορος έννοια— 

«οδηγός» σημαίνει παν πρόσωπον, δπερ ήθελεν άναγνωρισθή ώς 
οδηγός δυνάμει των Κανονισμών τοΰ Συνδέσμου, περιλαμβάνει δε 
προς τούτοις και απαντάς τους αξιωματούχους τοΰ Συνδέσμου' 

«Συμβούλιον» σημαίνει τό ύπό τοΰ άρθρου 6 προνοούμενον Συμ
βούλιον' 

«Σύνδεσμος» σημαίνει τόν ήδη λειτουργούντα έν τή Δημοκρα
τ ία Σύνδεσμον τών Κυπρίων 'Οδηγών τόν καθιδρυόμενον ώς νομι
κόν πρόσωπον δυνάμει τοΰ άρθρου 3. 

3.—(1) Ό έν Κύπρω λειτουργών Σύνδεσμος τών Κυπρίων 'Οδη
γών καΐ άπαντα τά μέλη και ol αξιωματούχοι αύτοΰ ώς καΐ άπαντα 
τά πρόσωπα άτινα δυνατόν να καταστώσιν εφεξής μέλη αύτοΰ συμ
φώνως προς τόν παρόντα Νόμον ή τους Κανονισμούς δια τοΰ παρόντος 
σύνιστώσι νομικόν πρόσωπον ύπό τήν έπωνυμίαν Σύνδεσμος Κυπρίων 
'Οδηγών κεκτημένον άπάσας τάς ιδιότητας νομικοΰ προσώπου. 

(2) "Απαντα τά πρόσωπα ατινα κατά τήν ήμέραν ενάρξεως Ισχύος 
τοΰ παρόντος Νόμου εΤναι αξιωματούχοι και μέλη τοΰ Συνδέσμου 
Κυπρίων 'Οδηγών είναι μέλη τοΰ Συνδέσμου. 

4 . 'Απαγορεύεται ύπό παντός προσώπου, πλην ύπό ή έκ μέρους 
τοΰ Συνδέσμου, πώλησις, έκθεσις προς πώλησιν ή διανομή, έπι πλη
ρωμή ή άνευ πληρωμής οίουδήποτε εμβλήματος ειδικώς επιλεγέντος 
προς χρήσιν τών 'Οδηγών δυνάμει τών Κανονισμών τοΰ Συνδέσμου. 

5. Ουδέν πρόσωπον, πλην τών οδηγών, δύναται νά φέρη δημοσία 
κατά τρόπον τείνοντα νά δημιουργήση τήν έντύπωσιν δτι τό έν λόγω 
πρόσωπον είναι οδηγός οιονδήποτε έμβλημα, σήμα, ή διάσημον, δπερ 
ήθελεν ειδικώς έπιλεγή προς χρήσιν τών οδηγών δυνάμει τών Κανονι
σμών τοΰ Συνδέσμου. 

6.—(1) Ό Σύνδεσμος διοικείται ύπό Συμβουλίου συνισταμένου 
συμφώνως προς τους Κανονισμούς. Τό Συμβούλιον δύναται άπό και
ροΰ είς καιρόν νά διορίζτ) Έκτελεστικήν Έπιτροπήν έχουσαν τοιαύ
τας εξουσίας καΐ τοιαύτα καθήκοντα ώς ήθελε καθορισθή ύπό τών 
Κανονισμών. 

(2) Τά πρώτα μέλη τοΰ Συμβουλίου θά εΤναι τά πρόσωπα τά 
όποια ευθύς πρό τής ενάρξεως της Ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου είναι 
ο'ι αξιωματούχοι καΐ τά μέλη τής Εκτελεστικής 'Επιτροπής τοΰ Συν
δέσμου Κυπρίων 'Οδηγών. 


