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ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1941 της 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1984 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Τουριστικών Επαγγελμάτων και Σωματείων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1984 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρβρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθιμός 28 του Ί984 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1980 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Τουριστικών Επαγ Συνοπτικός 

γελμάτων και Σωματείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 και τίτλος, 
θα αναγιγνώσκηται ομού μετά του περί Τουριστικών Επαγγελμάτων 
και Σωματείων Νόμου του 1980 (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως 
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ρ παρών Νόμος θα 
αναφέρονται ομού ως οι περί Τουριστικών Επαγγελμάτων και Σω 5τουΐ980. 
ματείων Νόμοι του 1980 και 1984. 

2. Το άρθρον 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως : Τροποιτοίησις 
(α) Διά της εξ αυτού διαγραφής της παραγράφου (β) του ™ 2 £ £ ^ 5 

εδαφίου (1) και της αντικαταστάσεως της διά της ακο νόμου, 
λούθου νέας παραγράφου: 

«(β) (ι) είναι απόφοιτος ανεγνωρισμένης ανωτέρας σχο
λής τουριστικών επαγγελμάτων, ή Πανεπιστημίου ή Ανω
τάτης Σχολής Οικονομικών ή Εμπορικών Επιστηΐμών και 
έχει εξάμηνον τουλάχιστον ττε:ίραλ/ παρά γραφείω Τουρι
σμού' ή 

(ιι) είναι κάτοχος απολυτηρίου εξαταξίου σχολής μέσης 
εκπαιδεύσεως και έχει εξαετή υπηριεσίάν παρά γραφείω 
τουρισμού ή αεροπορική ή ναυτιλιακή εταιρεία εις τμήμα
τα ασχολούμενα κυρίως και αμέσως με τουριοίτικάς και 
ταξιδιωτικός δραστηριότητας: 

Νοείται ότι οι κατά την έναρξιν της ισχύος του περί 28 του 1984. 
Τουριστικών Επαγγελμάτων και Σωματείων (Τροποποιη, 
τικού) Νόιμου του 1984 υπεύθυνοι διευθυντού αδειούχων 
Γραφείων εξαιρούνται των διατάξεων της παρούσης παρα
γράφου.»' και 

(903) 
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28 του 1984. 

Τρσποιτοίησις 
του άρθρου 6 
του 6οοσιχού 
νόμου. 

(β) διά της εξ αυτού διαγραφής του εδαφίου (4) και της αντι
καταστάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(4) Ο διευθυντής του υποκαταστήματος δέον όπως κέ
κτηται και τα εν τη παραγράφω (β) του εδαφίου (1) προ
σόντα, αλλ' όσον αφορά την υπηρεσίοΓν την αναφερομένην 
εις την υποπαράγραφον (ιι) της παραγράφου (β) αύτη δέον 
όπως είναι τουλάχιστον τεσσάρων ετών : 

Νοείται ότι οι κατά την έναρξιν της ισχύος του περί 
Τουριστικών Επαγγελμάτων και Σωματείων (Τροποποιη
τικού) Νόμου του 1984 διευθυνταί υποκαταστηιμάτων εξαι
ρούνται των διατάξεων της παρούσης παραγράφου.». 

3. Το άρθρον 6 του δασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται 
διά του ακολούθου νέου άρθρου : 
«Αλλοδαπά 6.—(1) Οιονδήποτε αλλοδαπόν Γραφείον όπερ αναπτύσ
Γραφεΐα. σ ε ι δραστηριότητας εν τη Δημοκρατία δέον όπως αντι

προσωπεύηται υπό αδειούχου ημεδαπού Γραφείου : 
'Νοείται ότι εις το τοιούτον ημεδαπόν Γραφείον παρέχε

ται το δικαίωμα απασχολήσεις αλλοδαπού προσώπου, 
εφ' όσον το τοιούτο πρόσωπον εξασφαλίζει άδειαν παρα

Κεφ. 105. μονής και εργασίας δυνάμει των διατάξεων του περί Αλ
2 του 1972 λοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου και των δυνάμει 

54 του 1976. τ ούτου Κανονισμών. 
(2) Ουδέν αλλοδοατόν Γραφείον δύναται να αναπτύσση 

εν τη Δημοκρατία επί ωργανωμένης ή μονίμου βάσεως 
τας δραστηριότητας αίτινες αναφέρονται εις το άρθρον 3, 
©ιμή μόνον μέσω του αντιπροσωπεύοντος αυτό ημεδαπού 
Γραφείου: 

Νοείται ότι το αλλοδαπόν γραφείον δύναται να προ
βαίνη εις τηιν υπογραφήν οιουδήποτε συμβολαίου μετά 
των κυρίων αδειούχων ξενοδοχειακών επιχείιρήσεΐον 
νοουμένου ότι το συμβόλαιον θα υπογράφηται και οπό 
του ημεδαπού γραφείου ως αντιπροσώπου του αλλοδα
πού γραφείου εν τη, Δημοκρατία. 

(3) Το αλλοδαπόν Γραφείον και το αντιπροσωπεύον 
αυτό ημεδαπόν Γραφείον έχουν υποχρέωσιν να παρέχουν 
τω Οργανισμώ οιαδήποτε στοιχεία ήθελον ζητηθή εν σχέσει 
προς την άφιξιν και τόπον διαμονής περιηγητών. 

(4) Το ημεδαπόν Γραφείον είναι συνυπεύθυνον μετά του 
αλλοδαπού Γραφείου δι' οιανδήποτε υπ' αυτού ποίράδασιν 
των διατάξεων του παρόντος Νόίμου ως εάν η παρά
!βασις εγένετο υπό του ημεδαπού Γραφείου: 

Νοείται ότι το ηιμεδαπόν Γραφείον ου&εμίαν αστικήν 
ευθύνην θα έχη; συνεπεία της υπογραφής του συμβολαίου 
του αναφερομένου εις την επιφύλαξιν του εδαφίου (2) 
του παρόντος άρθρου.». 

Τροτιοποίησις 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρον 9 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν τω 
τέλει αυτού προσθήκης των ακολούθων νέων εδαφίων : 

«(3) Επιπροσθέτως οιασδήποτε ποινής προβλεπομένης υπό του 
εδαφίου (2) το Δικαστήριον, δύνοπται να διάταξη την διακοπήν 
της λειτουργίας του Γραφείου εν σχέσει προς το οποίον διε
πράχθη το αδίκημα εντός τοιαύτης προθεσμίας ως ήθελε καθο
ρισθή εν τω διατάγματι του Δικαστηρίου, αλλ' εν ουδεμία περι
πτώσει υπερίβαινούσης τους δύο μήνας. 
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(4) Εάν οιονδήποτε πρόσωπον, καθ' ου εξεδόθη διάταγμα 
συμφώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (3), παράλειψη να 
συμμορφωθή προς το εκδοθέν διάταγμα εντός της υπό του δια
τάγματος καθοριζομένης προθεσμίας, ο Αρχηγός Αστυνομίας 
εκτελεί το διάταγμα και αξιώνει την πληρωμήν των εξόδων 
άτινα προέκυψαν κατά την εκτέλεσιν του διατάγματος παρά 
του προσώπου καθ' ου εξεδόθη τούτο. Τα έξοδα ταύτα θεω
ρούνται ως ποινή εντός της εννοίας του Ποινικού Κωδικός, η δε 
επιβολή και είσπραξίς των ενεργείται κατά πάντα συμφώνως 
προς τας διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου. Κεφ. 154 

3 του 1962 
43 τοο 1963 
41 του 1964 
69 του 1964 
70 του 1965 

5 του 1967 
58 του 1967 
44 του 1972 
92 του 1972 
29 του 1973 
59 του 1974 

3 του 1975 
13 του 1979 
10 του 1981 
86 του 1983 . 
Κεφ. 155 
93 του 1972 

2 του 1975 
12 του 1975 
41 του 1978. 

(5) Πας μη συμμορφούμενος προς διάταγμα εκδοθέν δυνάμει 
των διατάξεων του εδαφίου (3) είναι ένοχος αδικήματος και 
"υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερδαίνουσαν το έν έτος ή εις 
πρόστιμον μη υπερβαίνον τας χιλίας λίρας ή εις αμφοτέρας 
τας ποινάς ταύτας.». 


