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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ* *Αρ. 1475 της 6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Κυπριακού 'Οργανισμού Τουρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 
1978 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 48 τοΟ 1978 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΚΑΙ 1977 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Κυπριακού Όργα- Συνοπτικός 
νισμου Τουρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 1978 και θά άναγι- τίτλος, 
νώσκηται όμοΰ μετά των περί Κυπριακού 'Οργανισμού Τουρισμού 
Νόμων του 1969 και 1977 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασι
κός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέ
ρωνται όμοΰ ώς οι περί Κυπριακού 'Οργανισμού Τουρισμού Νόμοι 54τοθΐ969 
του 1969 εως 1978. 5θτοθΐ977. 

2. Το άρθρον 5 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής διαγρα Τροπσποίησις 
φής του εδαφίου (6) και τής αντικαταστάσεως αύτου διά του άκο τοϋ όρθρου 5 
λούθου νέου εδαφίου (6) : ^ Τ Κ ° ° 

«(6) Τό Διοίκητικόν Συμβούλιον δύναται νά μεταβιβάζη μέρος 
των αρμοδιοτήτων του εις Έπιτροπάς έκ μελών αυτού" ε'ις τάς 
οποίας δύναται νά συμμετέχη και ό Γενικός Διευθυντής ή έτερος 
λειτουργός τοΟ 'Οργανισμού. Επίσης τό Διοίκητικόν Συμβού
λιον δύναται νά συνιστά γνωμοδοτικάς Έπιτροπάς έξ ατόμων 
εκπροσωπούντων οργανισμούς σχέσιν έχοντας με τήν τουριστικήν 
βιομηχανίαν ή έξ ειδικών προσώπων». 

3. Τό άρθρον 10 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής εν τω Τροποποίησις 
τέλει αύτου προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου (4) : ^βασακοα10 

«(4) Διά τους σκοπούς των εδαφίων (1), (2) και (3) τοΟ νόμου, 
παρόντος άρθρου ώς και του άρθρου 9 ό 'Οργανισμός κέκτηται 
έξουσίαν τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και 
άνευ επηρεασμού έτερων συναφών διατάξεων αύτου, νά προβαίνη 

(971) 
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Τροποποίησις 
τοΰ άρθροα 13 
τοΟ βοοσικοΰ 
νόμοιυ 

40τοϋ 1969 
5 2 τ ο ΰ 1 9 7 0 
1 7 τοΰ 1973 
34 τοΰ 1974" 
79 τοΰ 1969. 

4 τοΰ 1977. 

εις οιανδήποτε πραξιν ή ένέργειοα/ άπαιτουμένην διά τήν έκτέλε
σιν των ανατιθεμένων εις αυτόν καθηκόντων, είδικώτερον δε κέκτη
ται έξουσίαν— 

(α) να πράττη παν δ,τι ήθελε κρίνει σκόπιμον δια την πρόληψιν 
και αποφυγήν της ρυπάνσεως τουριστικών περιοχών* 

(β) να έκδίδη οδηγίας, εγκυκλίους ή γνωστοποιήσεις, άποσκο
πούσας εις τήν προώθησιν του τουριστικού ρεύματος' καΐ 

(γ) να άσκη οιασδήποτε συναφείς ή παρεμφερείς δραστηριό
τητας συντελεστικάς ή αναγκαίας προς πραγμάτωσιν ή 
προαγωγήν τών σκοπών του 'Οργανισμού.». 

4. Το άρθρον 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) Δια της προσθήκης ευθύς μετά την παράγραφον (στ) του 

εδαφίου (1) αύτου της ακολούθου νέας παραγράφου (ζ) 
της υφισταμένης παραγράφου (ζ) άριθμουμένης ώς παρα
γράφου (η). 

«(ζ) Τά πρόστιμα ή άλλαι χρηματικαί ποιναί επιβαλλό
μενοι και εισπραττόμενοι δυνάμει τών περί Ξενοδοχείων 
και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων και Κανονισμών, 
του περί Τουριστικών Επαγγελμάτων και Σωματείων Νό
μου και τών δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών, ώς 
και του περί Ρυθμίσεως Μαρίνων Νόμου και τών δυνάμει 
τούτου εκδοθέντων Κανονισμών.»* και 

(β) διά της διαγραφής του εδαφίου (2) αύτου και της αντι
καταστάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου : 

«(2) Αϊ είς τό ταμεΐον του 'Οργανισμού καταθέσεις δια
τίθενται ώς ακολούθως : 
(α) Διά τήν καταβολήν απάντων τών μισθών τών μελών 

του προσωπικού του ΌργοαΊσμου καί αποζημιώσεων 
τών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου" 

(β) διά τήν καταβολήν τόκων έπί δανείων συναφθέντων ή 
αναληφθέντων ύπό του 'Οργανισμού* 

(γ) διά τήν αποπληρωμή ν δανείων συναφθέντων ή ανα
ληφθέντων ύπό του 'Οργανισμού ή τήν έκπλήρωσιν 
έτερων συμβατικών υποχρεώσεων αύτου" 

(δ) διά τήν διαφύλαξιν επαρκών ποσών προς άντικατά
στασιν τών ύπό του 'Οργανισμού χρησιμοποιουμένων 
στοιχείων ενεργητικού" 

(ε) διά τήν δημιουργίοτν γενικού ή έτερων αποθεματικών 
δυναμένων νά έπενδυθώσίν ή διατεθώσι τη έγκρίσει του 
Υπουργού Οικονομικών* 

(στ) διά τήν καταδολήν εν γένει παντός άλλου ποσού νο
μίμως οφειλομένου ύπό του 'Οργανισμού.». 

Έτιπχώθη έν τφ Τιπτογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


