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Ο περί Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 189(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2018 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
123(Ι) του 2018 

152(Ι) του 2018. 

1. Ο  παρών  Νόμος  θα  αναφέρεται  ως  ο  περί  της  Ίδρυσης  Υφυπουργείου  Τουρισμού  και 
Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και 
Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2018 (που 
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού 
Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2018 έως 2021.

Τροποποίηση 
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της επιφύλαξης του 
εδαφίου (1) αυτού, με τις ακόλουθες νέες επιφυλάξεις:

«97(I) του 1997 
3(I) του 1998 

77(I) του 1999 
141(I) του 2001 

69(I) του 2005 
37(I) του 2010 
94(I) του 2010 
31(I) του 2012 

131(I) του 2012. 

216(Ι) του 2012 
52(I) του 2015 

183(Ι) του 2015 
67(I) του 2017 

177(I) του 2017 
16(I) του 2020. 

Νοείται ότι, οι διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου, του περί Συνταξιοδοτικών 
Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής 
Εφαρμογής) Νόμου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών, που 
καθορίζουν τους κανόνες καταβολής συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων 
της δημόσιας υπηρεσίας, εφαρμόζονται στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε 
υπαλλήλου που μεταφέρθηκε στο Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και κάθε συνταξιούχου που υπηρετούσε στον 
Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού:

 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

16.3.2001 
2.5.2008. 

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατάργησης του Σχεδίου  Συντάξεων και 
Χορηγημάτων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού που προβλέπεται στους περί 
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους 
Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και στους Εξαρτωμένους τους 
Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) Κανονισμούς, τα περιουσιακά 
στοιχεία και οι υποχρεώσεις του αναλαμβάνονται από τη Δημοκρατία, ενώ το 
αποθεματικό του μεταφέρεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και η Διαχειριστική 
Επιτροπή του Σχεδίου δεν ασκεί καμία αρμοδιότητα, παρά μόνο στην έκταση που 
κρίνεται αναγκαίο για σκοπούς οριστικής κατάργησης του Σχεδίου.».

Τροποποίηση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως 
μετά τη λέξη «συνεχίζεται» (τρίτη γραμμή), της φράσης «είτε από τη Δημοκρατία είτε κατά της 
Δημοκρατίας».

Τροποποίηση 
του άρθρου 18 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 

(α)      Με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «εφαρμογής» 
(έβδομη γραμμή), της φράσης «μέχρις ότου το Σχέδιο αυτό καταργηθεί»· 

 
(β)      με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «στο εδάφιο 

(1)» (τρίτη γραμμή), της φράσης «μέχρις ότου το Σχέδιο αυτό καταργηθεί»· 

 
(γ)      με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «για τη λειτουργία» 

(δεύτερη γραμμή), της φράσης «καθώς και την κατάργηση». 


