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Ο περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 188(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2020 

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

59(Ι) του 2020. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του
Τουρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Λήψης Έκτακτων 
Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμο του 2020 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Λήψης Έκτακτων 
Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμοι του 2020 και 2021.  

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη φράση «31η Δεκεμβρίου 2021» (τρίτη γραμμή), 
της φράσης «, ενώ σε περίπτωση συγκατάθεσης του καταναλωτή, η εν λόγω πιστωτική 
σημείωση λήγει την 30ή Ιουνίου 2022»ꞏ 

(β) με την αντικατάσταση στην τρίτη επιφύλαξη αυτού της φράσης «31η Δεκεμβρίου 2021, για 
οργανωμένο ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί και μετά την ημερομηνία αυτή.» (τρίτη και 
τέταρτη γραμμή), με τη φράση «31η Δεκεμβρίου 2021 ή, σε περίπτωση συγκατάθεσης του 
καταναλωτή, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022 για οργανωμένο ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί 
και μετά τις υπό αναφορά ημερομηνίες.»ꞏ 



(γ) με την προσθήκη στην πέμπτη επιφύλαξη αυτού, αμέσως μετά τη φράση «την 31η 
Δεκεμβρίου 2021» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή, σε περίπτωση συγκατάθεσης του 
καταναλωτή, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022» και αμέσως μετά τη φράση «31η Ιανουαρίου 
2022» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «ή μέχρι την 31η Ιουλίου 2022, αντίστοιχα»ꞏ και 

(δ) με την αντικατάσταση στο τέλος της πέμπτης επιφύλαξης αυτού του σημείου της τελείας με 
το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 
επιφύλαξης:  

 «Νοείται έτι έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως της παράτασης της ισχύος της 
πιστωτικής σημείωσης μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022 κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης του 
καταναλωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, ο καταναλωτής διατηρεί το 
δικαίωμα να απαιτήσει από το διοργανωτή την επιστροφή κάθε καταβληθέντος εκ μέρους 
του ή από τον ίδιο ποσού πριν από την 30ή Ιουνίου 2022 και σε τέτοια περίπτωση, ο 
διοργανωτής επιστρέφει το εν λόγω ποσό εντός ενός μηνός από την ημερομηνία από την 
οποία το εν λόγω ποσό κατέστη απαιτητό.». 
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