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Full name and/or number of the statute (in original language):
O περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμος του 1998, Ν.51(Ι)/98
όπως τροποποιήθηκε από τον περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων
(Τροποποιητικός) Νόμο του 1999, Ν.72(Ι)/99.
Translation of the name:
Τhe Package Travel, Holidays and Tours Law of 1998, L.51(I)/98 as amended by the Package Travel, Holidays and Tours (Amendment) Law of 1999, L.72(I)/99.
Reference in Official Journal (if appropriate):
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παρ. Ι(Ι), Αρ. 3250, 26/6/98 [Official Gazette of
theRepublic, Appendix I(I), No. 3250, 26/6/98
Date of coming into force:
01.03.1999
Subsequent amendments:
18.7.2008 [L.56(i)/2008]
_________________________________________________________________________
Text:
Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1998
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο
1. Συνοπτικός τίτλος.
2. Ερμηνεία.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
3. Έννοια οργανωμένου ταξιδίου.
4. Το ενημερωτικό υλικό να μην είναι παραπλανητικό.
5. Απαιτήσεις αναφορικά με διαφημιστικά έντυπα (Πίνακας Ι).
6. Δεσμευτικότητα διαφημιστικού εντύπου.
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7. Παρεχόμενες πληροφορίες πριν από τη σύναψη της σύμβασης.
8. Έγκαιρη παροχή πληροφοριών.
9. Περιεχόμενο και τύπος της σύμβασης (Πίνακας ΙΙ).
10. 2 του 56(Ι) του 2008. Μεταβίβαση κρατήσεων και υπαναχώρηση από τη σύμβαση.
11. Αναθεώρηση τιμής.
12. Σημαντικές αλλαγές σε ουσιώδης όρους.
13. Απόσυρση εκ μέρους του καταναλωτή δυνάμει του άρθρου 12 και ακύρωση από το
διοργανωτή.
14. Σημαντικό μέρος των υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν.
15. Ευθύνη του άλλου προσώπου της σύμβασης για προσήκουσα εκτέλεση συμβατικών
υποχρεώσεων.
16. Εξασφάλιση σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας.
17. Ασφάλεια.
18. Εξασφάλιση εγγύησης.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ — ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
19. Αδικήματα και ποινές.
20. Ποινική ευθύνη αξιωματούχων νομικών προσώπων.
21. Αδικήματα λόγω υπαιτιότητας άλλου προσώπου.
22. Παραγραφή.
ΜΕΡΟΣ IV — ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΙΣ
23. Επίδειξη επιμέλειας.
24. Καλόπιστη δημοσίευση κ.λ.π. διαφημιστικού εντύπου.
25. Καλόπιστη ενέργεια ή πράξη υπαλλήλου.
ΜΕΡΟΣ V — ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
26. Εξουσιοδότηση λειτουργών.
27. Εξουσία για εξασφάλιση υπηρεσιών.
28. Εξουσίες εξουσιοδοτημένων λειτουργών.
29. Έκδοση εντάλματος έρευνας.
30. Υποχρέωση επίδειξης επιμέλειας κατά την εκτέλεση εντάλματος έρευνας.
31. Απαγόρευση αποκάλυψης πληροφοριών.
32. Παρακώλυση εξουσιοδοτημένου λειτουργού.
ΜΕΡΟΣ VI — ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
33. Διαφύλαξη τον κύρους της σύμβασης και άλλων νομικών συνεπειών.
34. Κανονισμοί.
35. Σιωπηροί όροι στη σύμβαση.
36. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι (Άρθρο 5)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ (Άρθρο 9)
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Ο περί Οργανωμένων Ταξιδίων, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμος του 1998, εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο
52 του Συντάγματος.
Αριθμός 51(Ι) του 1998
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οργανωμένων Ταξιδίων, Διακοπών και
Περιηγήσεων Νόμος του 1998.
2. Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

«αδειούχος ασφαλιστής» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο δυνάμει των
περί ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμων του 1984 μέχρι 1990 να ασκεί ασφαλιστικές εργασίες
του είδους που απαιτούνται από τις πρόνοιες του Νόμου αυτού·

«διαφημιστικό έντυπο» σημαίνει οποιοδήποτε διαφημιστικό έντυπο στο οποίο προσφέρονται προς πώληση οργανωμένα ταξίδια·

«διοργανωτής» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο διοργανώνει οργανωμένα ταξίδια και τα πωλεί ή τα προσφέρει προς πώληση απευθείας ή μέσω πωλητή·

«Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει λειτουργό της Εντεταλμένης Υπηρεσίας εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό για τους σκοπούς του Νόμου αυτού·
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«καταναλωτής» σημαίνει—

(α) στον ορισμό της σύμβασης, το πρόσωπο που αγοράζει ή αναλαμβάνει να αγοράσει το
οργανωμένο ταξίδι («ο κύριος συμβαλλόμενος»)· και

(β) οπουδήποτε αλλού αναφέρεται σ’ αυτό το Νόμο τον κύριο συμβαλλόμενο, κάθε πρόσωπο εξ ονόματος του οποίου ο κύριος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει να αγοράσει το οργανωμένο ταξίδι («άλλοι δικαιούχοι») ή κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο ο κύριος συμβαλλόμενος
ή οποιοσδήποτε από τους άλλους δικαιούχους εκχωρεί το οργανωμένο ταξίδι·

«οργανωμένο ταξίδι» έχει την έννοια που ορίζεται στο άρθρο 3·

«προσφορά» περιλαμβάνει και πρόσκληση για συναλλαγή μέσω διαφημίσεως ή άλλου τρόπου και συναφείς εκφράσεις ερμηνεύονται ανάλογα·

«πωλητής» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο πωλεί ή προσφέρει προς πώληση οργανωμένα
ταξίδια που έχει προγραμματίσει ο διοργανωτής·

«σύμβαση» σημαίνει τη συμφωνία που συνδέει τον καταναλωτή με το διοργανωτή ή με τον
πωλητή ή και με τους δύο ανάλογα με την περίπτωση·

«το άλλο πρόσωπο της σύμβασης» σημαίνει το διοργανωτή ή τον πωλητή ή και τους δύο
ανάλογα με την περίπτωση·

«υποστατικά» περιλαμβάνει—

(α) τόπο στον οποίο παρέχονται τουριστικές υπηρεσίες ή προσφέρονται προς πώληση οργανωμένα ταξίδια,
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(β) κατοικία εφόσον οποιοδήποτε μέρος αυτής χρησιμοποιείται για σκοπούς εργασιών που
αφορούν οργανωμένα ταξίδια,

(γ) τόπο στον οποίο αποθηκεύονται ή εκδίδονται οποιαδήποτε βιβλία, έγγραφα ή διαφημιστικά έντυπα που αφορούν οργανωμένα ταξίδια,

και για τους σκοπούς του όρου αυτού «τόπος» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων όχημα, πλοίο ή
αεροσκάφος·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
3.— (1) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού «οργανωμένο ταξίδι» σημαίνει τον προκαθορισμένο συνδυασμό τουλάχιστο δύο από τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2), εφόσον
πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε μια συνολική τιμή και όταν η διάρκεια της υπηρεσίας αυτής καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη από είκοσι τέσσερις ώρες ή περιλαμβάνει διανυκτέρευση.

(2) Τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) στοιχεία είναι·—

(α) Μεταφορά,

(β) διαμονή,

(γ) άλλες τουριστικές υπηρεσίες μη συμπληρωματικές της μεταφοράς ή της διαμονής που
αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα του οργανωμένου ταξιδίου.
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(3) Η χωριστή τιμολόγηση των διάφορων στοιχείων ενός και του αυτού οργανωμένου ταξιδίου δεν καθιστά το ταξίδι αυτό ως μη οργανωμένο.
(4) Το γεγονός ότι ένας συνδυασμός έχει διευθετηθεί κατόπιν παράκλησης του καταναλωτή
σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες του, διαφοροποιημένες ή όχι, δεν αποτελεί από μόνο
του αιτία να θεωρείται ο συνδυασμός αυτός ως μη προκαθορισμένος.
4.—(1) Ο διοργανωτής ή ο πωλητής απαγορεύεται να προμηθεύει του καταναλωτή με οποιοδήποτε ενημερωτικό υλικό αναφορικά με οργανωμένο ταξίδι, τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδίου ή με οποιουσδήποτε άλλους όρους που εφαρμόζονται στη σύμβαση, το
οποίο περιέχει οποιαδήποτε ανακριβή σε ουσιαστικό βαθμό πληροφορία ή παραπλανητική
πληροφορία ή πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση.
(2) Παράβαση του πιο πάνω εδαφίου (1) υποχρεώνει το διοργανωτή ή τον πωλητή,
ανάλογα με την περίπτωση, να αποζημιώσει τον καταναλωτή για οποιαδήποτε απώλεια ή
ζημία που υφίσταται συνεπεία της παράβασης αυτής.
5.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) πιο κάτω, ο διοργανωτής οφείλει να μη
διανέμει, επιτρέπει ή ανέχεται τη διάθεση για λογαριασμό του, προς οποιοδήποτε πιθανό
καταναλωτή, διαφημιστικού εντύπου, εκτός αν αυτό αναφέρει κατά τρόπο ευανάγνωστο, κατανοητό και ακριβή τη συνολική τιμή, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε πρόσθετων χρεώσεων και επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με όλα τα θέματα που καθορίζονται στον Πίνακα I αυτού του Νόμου:

Νοείται ότι η συνολική τιμή μπορεί να δίνεται σε ένθετο τιμοκατάλογο, o οποίος θα συνοδεύει το διαφημιστικό έντυπο.
(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) πιο κάτω, ο πωλητής οφείλει να μη διανέμει,
επιτρέπει ή ανέχεται τη διάθεση προς οποιοδήποτε πιθανό καταναλωτή διαφημιστικού εντύπου, το οποίο γνωρίζει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του εδαφίου (1).
(3) Οι σχετικές με τα διαφημιστικά έντυπα διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται
σε διαφημιστικά έντυπα που τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν από την ημερομηνία έναρξης της
ισχύος του Νόμου αυτού.
6.— ####(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) πιο κάτω, οι λεπτομέρειες
που περιλαμβάνονται στο διαφημιστικό έντυπο, είτε υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο
5(1) πιο πάνω είτε όχι, αποτελούν σιωπηρούς όρους για τους σκοπούς οποιασδήποτε σύμTemplate © IPR Verlag GmbH Munich 2005
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βασης που είναι σχετική με αυτές τις λεπτομέρειες.

(2) Το εδάφιο (1) πιο πάνω δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση όπου το διαφημιστικό έντυπο
περιέχει σαφή δήλωση ότι δύνανται να γίνουν αλλαγές στις λεπτομέρειες που περιέχονται σ’
αυτό προτού συναφθεί η σύμβαση και νοουμένου ότι οι αλλαγές αυτές θα διαβιβαστούν σαφώς στον καταναλωτή προτού συναφθεί σύμβαση.

(3) Το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζεται όταν ο καταναλωτής και το άλλο πρόσωπο της σύμβασης, συμφωνούν ότι οι λεπτομέρειες που περιέχονται στο διαφημιστικό έντυπο ή μερικές από αυτές τις λεπτομέρειες, εάν μεταβληθούν μετά τη σύναψη της σύμβασης, οι λεπτομέρειες αυτές δε θα αποτελούν μέρος της σύμβασης.
7. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, το άλλο πρόσωπο της σύμβασης οφείλει να προμηθεύσει τον πιθανό καταναλωτή γραπτώς ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο με τις
πληροφορίες που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) Γενικές πληροφορίες αναφορικά µε τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις διαβατηρίων που
εφαρµόζονται για πολίτες ή κατοίκούς της Κυπριακής .ηµοκρατίας οι οποίοι αγοράζουν το
οργανωµένο ταξίδι, περιλαµβανοµένων και πληροφοριών σχετικά µε το χρόνο που θα χρειαστεί ο καταναλωτής για να αποκτήσει το κατάλληλο διαβατήριο και θεώρηση διαβατηρίου·

(β) πληροφορίες σχετικά µε τις υγειονοµικές απαιτήσεις για το ταξίδι και την παραµονή· και

(γ) πληροφορίες σχετικά µε τις διευθετήσεις για την εξασφάλιση των χρηµάτων που πληρώθηκαν και, όπου εφαρµόζεται, για τον επαναπατρισµό του καταναλωτή σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας του άλλου προσώπου της σύµβασης.
8. Το άλλο πρόσωπο της σύµβασης οφείλει πριν από την έναρξη του ταξιδίου να προµηθεύει έγκαιρα τον καταναλωτή γραπτώς ή µε κάποιο άλλο κατάλληλο υπό τις περιστάσεις τρόπο µε τις πληροφορίες που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) Τις ώρες και τους τόπους των ενδιάµεσων σταθµών, τις συνδέσεις µεταφοράς και τις λεπτοµέρειες της κατηγορίας της θέσης του ταξιδιώτη, όπως καµπίνα, κλίνη σε πλοίο, σε τρTemplate © IPR Verlag GmbH Munich 2005
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ένο κλπ.,

(β) το όνοµα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του αντιπροσώπου του άλλου προσώπου της
σύµβασης στην περιοχή διαµονής του καταναλωτή, ή αν δεν υπάρχει τέτοιος αντιπρόσωπος, της τοπικής υπηρεσίας ή της αρχής ή του προσώπου στο οποίο θα δύναται να αποταθεί
ο καταναλωτής για βοήθεια σε περίπτωση δυσκολιών, ή αν δεν υπάρχει τέτοιος αντιπρόσωπος ή τοπική υπηρεσία ή αρχή ή πρόσωπο, το τηλέφωνο ή τις άλλες πληροφορίες οι
οποίες θα βοηθήσουν τον καταναλωτή να επικοινωνήσει µε το άλλο πρόσωπο της σύµβασης κατά τη διάρκεια της διαµονής,

(γ) στην περίπτωση που παιδί ηλικίας κάτω των 18 ετών, κατά την ηµεροµηνία έναρξης του
ταξιδίου ή της διαµονής, ταξιδεύει ή διαµένει στο εξωτερικό χωρίς τον κηδεµόνα του, πρέπει
να του παρέχονται τέτοιες πληροφορίες, ώστε να υπάρχει απευθείας επικοινωνία µε το παιδί ή µε το υπεύθυνο πρόσωπο στον τόπο όπου αυτό θα διαµένει,

(δ) εκτός από την περίπτωση όπου σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης απαιτείται όπως
ο καταναλωτής συνάψει ασφάλεια που να καλύπτει το κόστος τυχόν ακύρωσης του οργανωµένου ταξιδίου από τον καταναλωτή ή το κόστος βοήθειας, συµπεριλαµβανοµένου και του
επαναπατρισµού σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικές µε την ασφάλεια που θα δύναται ο καταναλωτής να συνάψει, αν επιθυµεί, για να
καλύψει του κίνδυνο της επιβάρυνσης των πιο πάνω κόστων.

9.— ####(1) Το άλλο πρόσωπο της σύµβασης θα πρέπει να διασφαλίσει ότι—

(α) Ανάλογα µε τη φύση του οργανωµένου ταξιδίου που θα αγοραστεί, η σύµβαση θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστο τα στοιχεία που αναφέρονται στον Πίνακα ΙΙ αυτού του Νόµου·

(β) τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίού (2) πιο κάτω, όλοι οι όροι της σύµβασης τίθενται γραπτώς ή µε οποιοδήποτε άλλο καταληπτό και προσιτό στον καταναλωτή τρόπο και θα
πρέπει να διαβιβάζονται στον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της· και

(γ) αντίγραφο των όρων της σύµβασης που συνήφθη παρέχεται έγκαιρα στον καταναλωτή.
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(2) Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) πιο πάνω δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις όπου το
χρονικό διάστηµα µεταξύ της ώρας που ο καταναλωτής προσεγγίζει το άλλο πρόσωπο της
σύµβασης µε πρόθεση να συνάψει σύµβαση και της ώρας αναχώρησης σύµφωνα µε την
προτεινόµενη σύµβαση, είναι τόσο µικρό ώστε είναι πρακτικά ανέφικτο για το άλλο πρόσωπο της σύµβασης να συµµορφωθεί µε την παράγραφο (β).
(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) αποτελούν σιωπηρό όρο της σύµβασης.
10.- ####(1) Στις περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής αδυνατεί να ταξιδεύσει, λόγω απρόβλεπτης σοβαρής αιτίας, όπως για λόγους θανάτου, σοβαρού τραυµατισµού, σοβαρής ασθένειας του ιδίου ή συζύγου ή γονέως ή τέκνου, δύναται να υπαναχωρήσει από τη συµβατική
του δέσµευση, νοουµένου ότι θα καταβάλει στο διοργανωτή τα πραγµατικά του έξοδα που
δηµιουργήθηκαν από την υπαναχώρησή του από τη σύµβαση, όπως αυτά διαπιστώνονται
από την Εντεταλµένη Υπηρεσία µε βάση αποδεικτικά στοιχεία, όπως η εν λόγω Υπηρεσία
ήθελε ζητήσει.

(2) Σε κάθε σύµβαση ενυπάρχει σιωπηρός όρος ότι, στις περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής
για εύλογη αιτία αδυνατεί να ταξιδεύσει, αυτός δύναται να µεταβιβάσει την κράτησή του σε
άτοµο που ικανοποιεί όλους τους όρους που εφαρµόζονται στο οργανωµένο ταξίδι, νοουµένου ότι ο καταναλωτής θα ειδοποιήσει το άλλο πρόσωπο της σύµβασης εντός του χρονικού διαστήµατος που δυνατό να καθορίσει ο διοργανωτής για το σκοπό αυτό στη σύµβαση
ή στο διαφηµιστικό έντυπο ή, αν δεν καθορισθεί τέτοιο χρονικό διάστηµα, εντός λογικού χρονικού διαστήµατος πριν από την ηµεροµηνία αναχώρησής του, ότι προτίθεται να προβεί σε
µεταβίβαση.

(3) Όταν η µεταβίβαση γίνεται σύµφωνα µε το σιωπηρό όρο που προβλέπεται στο εδάφιο
(2), ο µεταβιβάζων και το πρόσωπο υπέρ του οποίου γίνεται η µεταβίβαση θα θεωρούνται
αλληλεγγύως και κεχωρισµένως υπεύθυνοι προς το διοργανωτή για την πληρωµή της τιµής
του οργανωµένου ταξιδιού ή αν µέρος της τιµής έχει ήδη πληρωθεί, για το υπόλοιπο της τιµής και για οποιαδήποτε επιπρόσθετα λογικά έξοδα που θα δηµιουργηθούν από αυτή τη
µεταβίβαση.
11.— ####(1) Οποιοσδήποτε όρος σε σύµβαση που επιτρέπει την αναθεώρηση των τιµών
όπως φαίνονται στη σύµβαση, θεωρείται άκυρος και ανενεργός εκτός αν η σύµβαση παρέχει τη δυνατότητα για αναθεώρηση τιµών, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, και ικανοποιεί τους όρους που προνοούνται στο εδάφιο (2) πιο κάτω.
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(2) Οι όροι που προνοούνται στο εδάφιο (1) πιο πάνω είναι ότι—

(α) Η σύµβαση ορίζει επακριβώς τον τρόπο υπολογισµού της αναθεώρησης της τιµής· και

(β) η σύµβαση περιορίζει την αναθεώρηση της τιµής αποκλειστικά και µόνο αν υπάρχει αλλαγή στα πιο κάτω:

(i) στο κόστος µεταφοράς, περιλαµβανοµένου του κόστους των καυσίµων·

(ii) στους φόρους και στα δικαιώµατα που χρεώνονται για υπηρεσίες, όπως δικαιώµατα προσγείωσης ή δικαιώµατα φόρων αεροδροµίων ή λιµανιών· και

(iii) στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν στο συγκεκριµένο οργανωµένο ταξίδι.

(3) Παρά την ύπαρξη οποιωνδήποτε όρων στη σύµβαση καµιά αύξηση της τιµής—

(i) .ε δύναται να γίνει σε συγκεκριµένη περίοδο που να είναι µικρότερη από είκοσι ηµέρες
πριν από την ηµεροµηνία αναχώρησης· και

(ii) ως προς συγκεκριµένο καταναλωτή που είναι δεσµευµένος ατοµικά µε σύµβαση, δε δύναται να επέλθει από µεταβολές που έχουν ως αποτέλεσµα αύξηση µέχρι 2% ή οποιοδήποτε
µεγαλύτερο ποσοστό εφόσον ρητά αναφέρεται στη σύµβαση ότι τέτοιες αλλαγές δε θα υπολογίζονται στην τιµή.
12. Σε κάθε σύµβαση υπάρχουν οι πιο κάτω σιωπηροί όροι:

(α) Όταν ο διοργανωτής βρεθεί στην ανάγκη πριν από την αναχώρηση να αλλάξει σηµαντιTemplate © IPR Verlag GmbH Munich 2005
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κά ουσιώδεις όρους της σύµβασης (όπως η τιµή εφόσον επιτρέπεται από το άρθρο 11), οφείλει να ειδοποιήσει τον καταναλωτή το συντοµότερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει, εφόσον αυτό είναι δυνατό, επτά (7) τουλάχιστον ηµερολογιακών ηµερών πριν από την ηµεροµηνία αναχώρησης του καταναλωτή, για να του παρασχεθεί µε τον τρόπο αυτό η δυνατότητα να πάρει τις ανάλογες αποφάσεις και συγκεκριµένα να αποσυρθεί από τη σύµβαση
χωρίς καµιά συνέπεια ή να αποδεχθεί προσθήκη στη σύµβαση που να καθορίζει επακριβώς
τις µεταβολές που έγιναν και τις επιπτώσεις τους στην τιµή· και

(β) ο καταναλωτής θα πρέπει να κοινοποιήσει στο διοργανωτή ή τον πωλητή την
13.— ####(1) Οι όροι που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) πιο κάτω, εξυπακούονται σε
κάθε σύµβαση και εφαρµόζονται όταν ο καταναλωτής αποσύρεται από τη σύµβαση σύµφωνα µε όρο που εξυπακούεται σ’ αυτή µε βάση την παράγραφο (α) του άρθρου 12 ή όταν ο
διοργανωτής, για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός της υπαιτιότητας του καταναλωτή, ακυρώνει
το οργανωµένο ταξίδι πριν από τη συµφωνηµένη ηµεροµηνία αναχώρησης.

(2) Ο καταναλωτής έχει δικαίωµα σε—

(α) Ένα άλλο οργανωµένο ταξίδι ίσης ή ανώτερης ποιότητας εάν το άλλο πρόσωπο της σύµβασης είναι σε θέση να του το προτείνει ή

(β) ένα άλλο οργανωµένο ταξίδι χαµηλότερης ποιότητας εάν το άλλο πρόσωπο της σύµβασης είναι σε θέση να του το προτείνει και ο καταναλωτής το αποδέχεται και σε αντιστάθµισµα της διαφοράς µεταξύ της τιµής του οργανωµένου ταξιδίου που αγοράστηκε και του
άλλου οργανωµένου ταξιδίου ο διοργανωτής καταβάλλει τη διαφορά· ή

(γ) επιστροφή, µε την ακύρωση της σύµβασης, όλων των χρηµάτων που πλήρωσε δυνάµει
της σύµβασης.

(3) Ο καταναλωτής δικαιούται, σε κατάλληλη περίπτωση, να αποζηµιωθεί από το διοργανωτή για µη εκτέλεση της σύµβασης εκτός αν—
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(α) Το οργανωµένο ταξίδι ακυρώνεται για το λόγο ότι δε συµπληρώθηκε o ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός συµµετοχών στο οργανωµένο ταξίδι και ο καταναλωτής έχει πληροφορηθεί γραπτώς για την ακύρωση µέσα στα πλαίσια της περιόδου που ορίζεται στην περιγραφή
του οργανωµένου ταξιδίου· ή

(β) το οργανωµένο ταξίδι ακυρώθηκε για λόγους ασυνήθιστων και απρόβλεπτων περιστάσεων πέραν του ελέγχου του προσώπου που επικαλείται την εξαίρεση και οι συνέπειες των
περιστάσεων αυτών δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν ούτε και αν ακόµη καταβαλλόταν
κάθε δυνατή φροντίδα και επιµέλεια.

(4) Οι υπεράριθµες κρατήσεις δε θα θεωρούνται ως περιστάσεις για τις οποίες ισχύουν οι
πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) πιο πάνω.
14.— ####(1) Οι όροι που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) πιο κάτω εξυπακούονται σε
κάθε σύµβαση και εφαρµόζονται όταν, µετά την αναχώρηση, ένα σηµαντικό µέρος των υπηρεσιών που καλύπτονται από τη σύµβαση δεν παρέχονται ή ο διοργανωτής αντιλαµβάνεται ότι δεν είναι σε θέση να προµηθεύσει ένα σηµαντικό µέρος των υπηρεσιών αυτών.

(2) Ο διοργανωτής θα πρέπει να προβεί σε κατάλληλες εναλλακτικές διευθετήσεις χωρίς να
επιβαρύνει περισσότερο τον καταναλωτή για τη συνέχιση του οργανωµένου ταξιδίου και,
όπου ενδείκνυται, να αποζηµιώνει τον καταναλωτή µε τη διαφορά των υπηρεσιών που παρέσχε στον καταναλωτή και αυτών που καλύπτει η σύµβαση.

(3) Στις περιπτώσεις όπου είναι αδύνατο για το διοργανωτή να προβεί στις διευθετήσεις
όπως περιγράφονται στο εδάφιο (2) ή οι διευθετήσεις αυτές δεν είναι αποδεχτές από τον
καταναλωτή για εύλογους λόγους, ο διοργανωτής οφείλει να παράσχει στον καταναλωτή
ποιοτικά ισοδύναµη µεταφορά πίσω στο χώρο αναχώρησης ή σε κάποιο άλλο µέρος για το
οποίο συµφωνεί ο καταναλωτής και, όπου ενδείκνυται, να αποζηµιώσει τον καταναλωτή.
15.— ####(1) Το άλλο πρόσωπο της σύµβασης έχει ευθύνη έναντι του καταναλωτή για την
προσήκουσα εκτέλεση των υποχρεώσεων που προνοούνται στη σύµβαση άσχετα αν αυτές
οι υποχρεώσεις θα εκτελεστούν από το άλλο πρόσωπο της σύµβασης ή από κάποιο άλλο
προµηθευτή υπηρεσιών, αλλά αυτό δεν επηρεάζει οποιοδήποτε ένδικο µέσο ή δικαίωµα
αγωγής το οποίο το άλλο πρόσωπο της σύµβασης δυνατό να έχει εναντίον του προµηθευτή
των υπηρεσιών αυτών.
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(2) Το άλλο πρόσωπο της σύµβασης έχει ευθύνη έναντι του καταναλωτή για οποιαδήποτε
ζηµία που προκαλείται στον καταναλωτή από τη µη εκτέλεση της σύµβασης, ή τη µη προσήκουσα εκτέλεση της σύµβασης, εκτός αν η µη εκτέλεση ή µη προσήκουσα εκτέλεση της
σύµβασης δεν οφείλεται ούτε στο άλλο πρόσωπο της σύµβασης ούτε σε άλλο προµηθευτή
υπηρεσιών, για το λόγο ότι η παράλειψη εκτέλεσης της σύµβασης—

(α) Καταλογίζεται στον καταναλωτή· ή

(β) καταλογίζεται σε τρίτο πρόσωπο που δε συνδέεται µε την παροχή υπηρεσιών που προνοούνται στη σύµβαση και είναι απρόβλεπτες και αναπόφευκτες· ή
(γ) οφείλεται σε ασυνήθιστες και απρόβλεπτες περιστάσεις πέρα από τον έλεγχο του προσώπου που επικαλείται αυτή την εξαίρεση από την ευθύνη, οι συνέπειες των οποίων δε θα
µπορούσαν να αποφευχθούν έστω και µε την καταβολή κάθε δυνατής επιµέλειας και φροντίδας· ή

(δ) οφείλεται σε γεγονός το οποίο το άλλο πρόσωπο της σύµβασης ή o προµηθευτής υπηρεσιών δε θα µπορούσαν να προβλέψουν ή να προλάβουν έστω και αν είχε καταβληθεί κάθε
δυνατή επιµέλεια και φροντίδα.
(3) Σε περίπτωση ζηµίας προερχόµενης από τη µη εκτέλεση ή τη µη προσήκουσα εκτέλεση
των υπηρεσιών που προβλέπονται από το οργανωµένο ταξίδι, η σύµβαση δύναται να περιέχει πρόνοια για περιορισµό της αποζηµίωσης σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις που διέπουν τέτοιες υπηρεσίες.
(4) Σε περίπτωση ζηµίας, εκτός από προσωπικό τραυµατισµό, που είναι αποτέλεσµα της µη
εκτέλεσης ή της µη προσήκουσας εκτέλεσης των υπηρεσιών που προβλέπονται από το οργανωµένο ταξίδι, η σύµβαση µπορεί να περιλαµβάνει όρο που να περιορίζει το ποσό της
αποζηµίωσης που θα πληρωθεί στον καταναλωτή, νοουµένου ότι αυτός ο περιορισµός είναι
λογικός.
(5) Άνευ επηρεασµού των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) πιο πάνω, η ευθύνη που προνοείται από τα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω δε δύναται να αποκλειστεί µε οποιοδήποτε όρο
της σύµβασης.
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(6) Οι όροι που αναφέρονται στα εδάφια (7) και (8) πιο κάτω είναι σιωπηροί σε κάθε
σύµβαση.
(7) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (2) πιο
πάνω το άλλο πρόσωπο της σύµβασης οφείλει να δώσει έγκαιρη βοήθεια στον καταναλωτή
που αντιµετωπίζει δυσκολία.
(8) Αν ο καταναλωτής παραπονεθεί για κάποιο ελάττωµα στην εκτέλεση της σύµβασης, το
άλλο πρόσωπο της σύµβασης ή, αν υπάρχει, ο τοπικός αντιπρόσωπός του, οφείλει να ενεργήσει έγκαιρα ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις.
(9) Η σύµβαση πρέπει να περιέχει πρόνοια σύµφωνα µε την οποία να πληροφορείται ο καταναλωτής µε τρόπο σαφή και κατανοητό ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκδίκηση
οποιασδήποτε αποζηµίωσης είναι η υποχρέωση του να επικοινωνεί µε την πρώτη ευκαιρία,
γραπτώς ή µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο, µε τον προµηθευτή των υπό αναφορά
υπηρεσιών ή µε το άλλο πρόσωπο της σύµβασης για κάθε πρόβληµα που περιέρχεται στην
αντίληψη του στον τόπο προµήθειας των υπό αναφορά υπηρεσιών.
16.— ####(1) Το άλλο πρόσωπο της σύµβασης οφείλει ανά πάσα στιγµή να είναι σε θέση
να παρέχει αποδείξεις εξασφάλισης για την επιστροφή των χρηµάτων που έχουν πληρωθεί
από τον καταναλωτή και για τον επαναπατρισµό του τελευταίου αφερεγγυότητας. σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας του.
(2) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του εδαφίου (1), το άλλο πρόσωπο της σύµβασης
οφείλει κατ’ ελάχιστο να διασφαλίζει ότι υπάρχει σε ισχύ µια τουλάχιστον από τις
διευθετήσεις που περιγράφονται στα άρθρα 17 και 18.
(3) Για τους σκοπούς των άρθρων 17 και 18, η σύµβαση θεωρείται ότι έχει πλήρως
εκτελεστεί αν το οργανωµένο ταξίδι ή, αναλόγως των περιστάσεων, το µέρος του
οργανωµένου ταξιδιού έχει ολοκληρωθεί, ανεξάρτητα αν το άλλο πρόσωπο της σύµβασης
δεν έχει προσηκόντως εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του κατά την έννοια του άρθρου 15.
17.—(1) Το άλλο πρόσωπο της σύµβασης οφείλει αν έτσι επιλέξει σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 16(2) να συνάψει ασφάλεια που να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα
κατάλληλα ασφαλιστικά συµβόλαια µε αδειούχο ασφαλιστή. Σύµφωνα µε την ασφάλεια αυτή
ο αδειούχος ασφαλιστής, δεσµεύεται να αποζηµιώνει τους καταναλωτές, που είναι τα
ασφαλιζόµενα µέρη, έναντι της απώλειας χρηµάτων που έχούν πληρώσει στα πλαίσια
συµβάσεων για οργανωµένα ταξίδια σε περίπτωση πτώχεύσης ή αφερεγγυότητας του
άλλου προσώπου της σύµβασης.
(2) Το άλλο πρόσωπο της σύµβασης οφείλει να διασφαλίσει ότι αποτελεί όρο κάθε
σύµβασης µε του καταναλωτή ότι ο καταναλωτής αποκοµίζει το όφελος του συµβολαίού του
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τύπου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω σε περίπτωση πτώχεύσης ή
αφερεγγυότητάς του.
(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος—
"κατάλληλο ασφαλιστικό συµβόλαιο" σηµαίνει συµβόλαιο το οποίο δεν περιέχει όρο
σύµφωνα µε του οποίο δε δηµιουργείται ευθύνη δυνάµει του συµβολαίου ή η ευθύνη η
οποία δηµιουργείται βάσει του συµβολαίου παύει να ισχύει στις περιπτώσεις όπου—
(α) Συγκεκριµένο γεγονός λαµβάνει χώρα ή δε λαµβάνει χώρα µετά τη γενεσιουργό αιτία
αγώγιµου δικαιώµατος για αποζηµίωση βάσει του συµβολαίου·
(β) ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου εγγράφού δεν καταβάλλει τις υποχρεώσεις του που
πηγάζουν δυνάµει αυτού ή άλλων ασφαλιστικών συµβολαίων· ή
(γ) ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου εγγράφου δεν τηρεί συγκεκριµένα µητρώα ή δεν παρέχει
στον ασφαλιστή πληροφορίες από αυτά.
18.—(1) Το άλλο πρόσωπο της σύµβασης οφείλει, αν έτσι επιλέξει, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 16(2) να συνάψει σύµβαση παροχής εγγύησης µε χρηµατοοικονοµικό
οργανισµό ή ασφαλιστική εταιρεία που λειτουργεί µε βάση τους εκάστοτε ισχύοντες νόµους
της Κυπριακής .ηµοκρατίας. Σύµφωνα µε τη σύµβαση αυτή, ο χρηµατοοικονοµικός
οργανισµός ή η ασφαλιστική εταιρεία δεσµεύεται να καταβάλει στο εγκεκριµένο σώµα, του
οποίου το άλλο πρόσωπο της σύµβασης είναι µέλος, το ποσό που υπολογίζεται σύµφωνα
µε το εδάφιο (3) σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας του άλλου προσώπου της
σύµβασης.
(2) Οποιαδήποτε εγγύηση που συνάπτεται σύµφωνα µε το εδάφιο (1) δεν επιτρέπεται να
ορίζεται ότι ισχύει για περίοδο που υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις µήνες.
(3) Το ποσό που αναφέρεται στο εδάφιο (1) πρέπει να είναι τέτοιο ώστε λογικά να
αναµένεται ότι µπορεί να καλύψει όλα τα χρήµατα που έχουν πληρώσει οι καταναλωτές µε
βάση τις συµβάσεις για τα σχετικά οργανωµένα ταξίδια τα οποία δεν έχουν εκτελεστεί
πλήρως και σε καµιά περίπτωση το ποσό αυτό δεν πρέπει να είναι µικρότερο από το
ελάχιστο ποσό όπως αυτό υπολογίζεται µε βάση το εδάφιο (4).
(4) Το ελάχιστο ποσό που αναφέρεται στο εδάφιο (3) θα είναι ποσό που αντιπροσωπεύει—
(α) Το 20% ή περισσότερο όλων των πληρωµών που το άλλο πρόσωπο της σύµβασης
εισέπραξε σύµφωνα µε τις συµβάσεις για τα σχετικά οργανωµένα ταξίδια για την περίοδο
των αµέσως προηγούµενων δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της
εγγύησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1)· ή
(β) το µέγιστο ποσό όλων των πληρωµών που το άλλο πρόσωπο της σύµβασης αναµένει
ότι ανά πάσα στιγµή θα έχει στην κατοχή του, σχετικά µε συµβάσεις που δεν έχουν πλήρως
εκτελεστεί,
οποιοδήποτε ποσό είναι το µεγαλύτερο.
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(5) Πριν τεθεί σε ισχύ η εγγύηση σύµφωνα µε το εδάφιο (1), το άλλο πρόσωπο της
σύµβασης οφείλει να πληροφορήσει το εγκεκριµένο σώµα για το ελάχιστο ποσό που
προτείνει για τους σκοπούς των εδαφίων (3) και (4) και να υποβάλει όλα τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία και είναι καθήκον του εγκεκριµένου σώµατος να µελετήσει κατά πόσο
το ποσό αυτό είναι επαρκές για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (3) και αν
πιστεύει ότι αυτό δε συµβαίνει, τότε είναι καθήκον του εγκεκριµένου σώµατος να
πληροφορήσει αναλόγως το άλλο πρόσωπο της σύµβασης και επίσης να το πληροφορήσει
για το ύψος του ποσού που πιστεύει το εγκεκριµένο σώµα ότι θα είναι αρκετό για τους
σκοπούς αυτούς.
(6) Όταν το εγκεκριµένο σώµα πληροφορήσει το άλλο πρόσωπο της σύµβασης για κάποιο
ποσό σύµφωνα µε το εδάφιο (5), τότε το ελάχιστο ποσό που θα θεωρηθεί για τους σκοπούς
των εδαφίων (3) και (4), θα είναι το ποσό αυτό.
(7) Σε περίπτωση που το διαθέσιµο ποσό της εγγύησης δεν επαρκεί για την πλήρη
ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών, η ικανοποίηση των καταναλωτών αυτών
θα γίνεται κατ’ αναλογία του ποσού των απαιτήσεων τους.
(8) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού "εγκεκριµένο σώµα" σηµαίνει οποιοδήποτε
σύνδεσµο, σύλλογο ή σωµατείο διοργανωτών ταξιδίων, πωλητών και ταξιδιωτικών
πρακτόρων το οποίο έχει συσταθεί, εγγραφεί και λειτουργεί δυνάµει των Νόµων της
Κυπριακής .ηµοκρατίας και το οποίο έχει εγκριθεί από του Υπουργό Εµπορίού, Βιοµηχανίας
και Τουρισµού.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ—ΠΟΙΝΙΚΕΣ .ΙΑΤΑΞΕΙΣ
19.—(1) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις—
(α) Του άρθρου 4
(β) του άρθρου 5(1) και 5(2)
(γ) του άρθρου 7
(δ) του άρθρου 8
(ε) του άρθρου 9(1)
(στ) του άρθρου 16(1) και 16(2),
τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, διαπράττει αδίκηµα και υπόκειται, σε
περίπτωση καταδίκης του, σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€
10.000,00).
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(2) Επιπρόσθετα µε οποιαδήποτε άλλη προβλεπόµενη ποινή, το δικαστήριο ενώπιον του
οποίου καταδικάζεται πρόσωπο για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήµατος, δυνάµει του
εδαφίου (1) δύναται, σε κατάλληλη ερίπτωση, να διατάξει—
(α) Την άµεση παύση και/ή τη µη επανάληψη της παράνοµης πράξης ή παράλειψης για την
οποία χωρεί η καταδίκη και/ή
(β) τη µέσα σε ορισµένη προθεσµία λήψη διορθωτικών, κατά την κρίση του δικαστηρίου,
µέτρων για την άρση της παράνοµης κατάστασης που δηµιούργησε η πράξη ή η παράλειψη
για την οποία χωρεί η καταδίκη και/ή
(γ) τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου ή τη δηµοσίευση επανορθωτικής
ανακοίνωσης µε σκοπό την εξάλειψη των συνεχιζόµενων επιπτώσεων της παράβασης.
(3) Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται κατηγορία εναντίον προσώπου για τη
διάπραξη οποιουδήποτε αδικήµατος δυνάµει του εδαφίου (1), δύναται κατόπιν αίτησης να
εκδώσει προσωρινό διάταγµα µε το οποίο να διατάσσει προσωρινά την άµεση παύση
οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης σχετικής µε το υπό εκδίκαση αδίκηµα και/ή τη
µαταίωση οργανωµένου ταξιδίου και/ή την επιστροφή στους δικαιούχους των
καταβληθέντων ποσών µε ή χωρίς τόκο και/ή τη µέσα σε ορισµένη προθεσµία λήψη άλλων
διορθωτικών, κατά την κρίση του δικαστηρίου, µέτρων για την άρση των συνεπειών
οποιασδήποτε τέτοιας πράξης ή παράλειψης µέχρι την τελική εκδίκαση του αδικήµατος.
(4) Ο τύπος, η σύνταξη, η καταχώριση και η διαδικασία εκδίκασης της πιο πάνω αίτησης
διέπονται κατ’ αναλογία από τις διατάξεις των περί .ικαστηρίων Νόµων, των περί Πολιτικής
.ικονοµίας Νόµων και των περί Πολιτικής .ικονοµίας .ιαδικαστικών Θεσµών, που
εφαρµόζονται αναφορικά µε αίτηση έκδοσης προσωρινού διατάγµατος σε πολιτικές
υποθέσεις.
20. Όταν αδίκηµα το οποίο έχει διαπραχθεί από νοµικό πρόσωπο, δυνάµει οποιασδήποτε
από τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος Νόµου, αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί µε
τη συγκατάθεση ή την ανοχή, ή ότι οφείλεται σε αµέλεια, οποιουδήποτε διευθύνοντος
συµβούλου, διευθυντή, γραµµατέα ή άλλου παρόµοιου αξιωµατούχου του νοµικού
προσώπου, ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο εµφανιζόταν ότι ενεργεί µε οποιαδήποτε
τέτοια ιδιότητα, το πρόσωπο αυτό καθώς και το νοµικό πρόσωπο είναι ένοχο του
αδικήµατος τούτου και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται στις ποινές που προβλέπει ο
παρών Νόµος για το συγκεκριµένο αδίκηµα.
21. Όταν η διάπραξη οποιουδήποτε αδικήµατος δυνάµει οποιασδήποτε από τις διατάξεις
του άρθρου 19 του παρόντος Νόµου από οποιοδήποτε πρόσωπο οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη ενός άλλου προσώπου κατά την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητάς
του, το άλλο πρόσωπο είναι ένοχο αδικήµατος και µπορεί δυνάµει του παρόντος άρθρου να
διωχθεί ποινικά και να καταδικασθεί για το αδίκηµα αυτό ανεξάρτητα αν ασκήθηκε ή µη
ποινική δίωξη εναντίον του πρώτου αναφερόµενου προσώπου.
22. Ποινική δίωξη για αδίκηµα δυνάµει οποιασδήποτε από τις διατάξεις του άρθρου 19 του
παρόντος Νόµου δε δύναται να ασκηθεί µετά την πάροδο τριών ετών από τη διάπραξη του
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αδικήµατος ή ενός έτους από την ανακάλυψη του από την αρµόδια κατηγορούσα αρχή,
οποιοδήποτε από αυτά ήθελε επισυµβεί νωρίτερα.
22Á. Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού
νόµου, ποινική δίωξη για οποιοδήποτε αδίκηµα αναφέρεται στο άρθρο 19 δύναται να
ασκήσει και η Εντεταλµένη Υπηρεσία, καθώς και νόµιµα συστηµένοι οργανισµοί, οι οποίοι
είτε δυνάµει νόµου είτε δυνάµει του καταστατικού τους θεµελιώνουν επαρκώς έννοµο
συµφέρον για την προστασία των συλλογικών συµφερόντων των µελών τους ή των
καταναλωτών γενικά.
ΜΕΡΟΣ IV—ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΙΣ
23.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε ποινική διαδικασία εναντίον
προσώπου για αδίκηµα δυνάµει οποιασδήποτε από τις διατάξεις του άρθρου 19 θα
αποτελεί υπεράσπιση αν το εν λόγω πρόσωπο αποδείξει ότι έλαβε όλα τα λογικά µέτρα και
κατέβαλε κάθε προσήκουσα επιµέλεια για να αποφύγει τη διάπραξη του αδικήµατος.
(2) Όταν, σε οποιαδήποτε ποινική διαδικασία εναντίον προσώπου για τέτοιο αδίκηµα, η
υπεράσπιση που προνοείται από το εδάφιο (1) πιο πάνω περιέχει ισχυρισµό ότι η διάπραξη
του αδικήµατος—
(α) Οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη άλλου προσώπου· ή
(β) βασίστηκε σε πληροφορία που δόθηκε από κάποιο άλλο πρόσωπο,
το πρόσωπο αυτό δε δικαιούται χωρίς την άδεια του δικαστηρίου να επικαλεστεί αυτή την
υπεράσπιση εκτός αν γνωστοποιήσει αυτή την πρόθεση του για υπεράσπιση στην
κατηγορούσα αρχή τουλάχιστον επτά µέρες πριν από την ακρόαση της υπόθεσης.
(3) Η γνωστοποίηση δυνάµει του εδαφίου (2) πιο πάνω θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες
για την αναγνώριση ή που να βοηθούν στην αναγνώριση του προσώπου που έχει προβεί
στην πράξη ή στην παράλειψη ή που έδωσε την πληροφορία, όπως αυτές είναι γνωστές
κατά τη στιγµή της γνωστοποίησης.
(4) Ο κατηγορούµενος δε δικαιούται να κάνει χρήση της υπεράσπισης που αναφέρεται στο
εδάφιο (1) πιο πάνω για το λόγο ότι βασίστηκε σε πληροφορίες που του δόθηκαν από άλλο
πρόσωπο, εκτός αν αποδείξει ότι ήταν υπό τις περιστάσεις λογικό να βασιστεί στις
πληροφορίες αυτές λαµβάνοντας ειδικά υπόψη—
(α) Τα µέτρα τα οποία έλαβε και εκείνα που λογικά θα µπορούσε να είχε λάβει για να
επαληθεύσει την πληροφορία· και
(β) το κατά πόσο είχε οποιοδήποτε λόγο να αµφισβητήσει την πληροφορία.
24. Σε ποινική διαδικασία για αδίκηµα δυνάµει του άρθρου 21 το οποίο διαπράττεται κατά
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 µε τη δηµοσίευση, διάθεση ή προµήθεια
διαφηµιστικού εντύπου, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούµενο αν αποδείξει ότι είναι
πρόσωπο που κατ’ επάγγελµα δηµοσιεύει ή διευθετεί τη δηµοσίευση διαφηµίσεων ή
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αγγελιών και ότι παρέλαβε το διαφηµιστικό έντυπο για δηµοσίευση κατά τη διάρκεια της
συνήθους άσκησης του επαγγέλµατός του και ότι δε γνώριζε και ούτε είχε λόγο να
υποπτεύεται ότι η δηµοσίευσή της θα συνιστούσε αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου.
25. Σε ποινική διαδικασία για αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου αποτελεί υπεράσπιση
για τον κατηγορούµενο αν αποδείξει ότι κατά τη διάπραξη του αδικήµατος ήταν υπάλληλος
και ενήργησε καλόπιστα υπακούοντας σε νόµιµες οδηγίες ή εντολές του εργοδότη του.
ΜΕΡΟΣ V—ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
26. Ο Υπουργός δύναται, µε γνωστοποίησή του δηµοσιευόµενη στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της .ηµοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα της Εντεταλµένης
Υπηρεσίας για να ενεργούν ως εξουσιοδοτηµένοι λειτουργοί στην εφαρµογή του παρόντος
Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών.
27. Ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός έχει εξουσία να εξασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών,
καταλυµάτων ή διευκολύνσεων ως ήθελε κρίνει σκόπιµο για να διαπιστώσει κατά πόσο
παραβιάζονται ή όχι οι διατάξεις του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων
Κανονισµών.
28.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία εξουσιοδοτηµένος λειτουργός έχει εύλογες υποψίες
ότι έχει διαπραχθεί αδίκηµα κατά παράβαση του παρόντος Νόµου δύναται—
(α) Να ζητήσει από πρόσωπο, που εύλογα πιστεύει ότι είναι αναµεµιγµένο στην οργάνωση
ή πώληση οργανωµένων ταξιδίων, να προσκοµίσει οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο σχετικό
µε τη δραστηριότητά του και να κρατήσει αντίγραφο ή αντίγραφο οποιασδήποτε
καταχώρησης· ή
(β) να ζητήσει από το πρόσωπο αυτό να προσκοµίσει εγγράφως οποιεσδήποτε
πληροφορίες οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και να κρατήσει
αντίγραφο για σκοπούς διαπίστωσης τυχόν διάπραξης τέτοιου αδικήµατος.
(2) Εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δύναται να επιθεωρήσει οτιδήποτε σχετικό µε την
οργάνωση ή πώληση οργανωµένων ταξιδίων για σκοπούς διαπίστωσης τυχόν διάπραξης
τέτοιου αδικήµατος.
(3) Εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δύναται να κατάσχει και κατακρατήσει οποιοδήποτε
έγγραφο ή άλλο υλικό το οποίο εύλογα πιστεύει ότι δύναται να χρησιµοποιηθεί ως
αποδειχτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε διαδικασία για αδίκηµα διαπραττόµενο κατά
παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου.
(4) Εξουσιοδοτηµένος λειτουργός που θα κατάσχει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο
αποδειχτικό στοιχείο δυνάµει του εδαφίου (3) πιο πάνω, οφείλει να ειδοποιήσει το πρόσωπο
από το οποίο αυτό κατάσχεται.
(5) Εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δύναται να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχονται
δυνάµει του παρόντος άρθρου σε οποιαδήποτε υπό τις περιστάσεις λογική µέρα ή ώρα,
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νοουµένου ότι σε κάθε περίπτωση ο λειτουργός οφείλει να παρουσιάσει το πιστοποιητικό
της εξουσιοδότησής του για το σκοπό αυτό.
(6) Εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δύναται να εισέλθει σ’ οποιοδήποτε υποστατικό για
σκοπούς διαπίστωσης τυχόν διάπραξης οποιουδήποτε αδικήµατος κατά παράβαση του
παρόντος Νόµου σε οποιαδήποτε υπό τις περιστάσεις λογική µέρα ή ώρα αφού
παρουσιάσει το πιστοποιητικό της εξουσιοδότησής του για το σκοπό αυτό.
(7) Εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δύναται να ζητήσει από τον αδειούχο ασφαλιστή ή το
εγκεκριµένο σώµα ή το άλλο πρόσωπο της σύµβασης να προσκοµίσει οποιοδήποτε βιβλίο
ή έγγραφο για να διαπιστώσει αν έχουν τηρηθεί οι πρόνοιες του άρθρου 16.
29. .ικαστής Επαρχιακού .ικαστηρίού δύναται να εκδώσει ένταλµα έρευνας για σκοπούς
εφαρµογής του παρόντος Νόµου δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 27 του περί Ποινικής
.ικονοµίας Νόµου.
30. Εξουσιοδοτηµένος λειτουργός που εισέρχεται σε υποστατικά µε ένταλµα δυνάµει του
άρθρου 29 µπορεί να έχει µαζί του και τα άλλα πρόσωπα ή του Εξοπλισµό που αυτός θα
θεωρούσε απαραίτητα όταν εγκαταλείπει τα υποστατικά στα οποία έχει εισέλθει µε ένταλµα
ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός οφείλει, αν τα υποστατικά είναι κενά κατοχής ή αν ο κάτοχος
αυτών λείπει προσωρινά, να τα εγκαταλείψει σε όποια ασφαλή κατάσταση τα βρήκε από την
άποψη της έξωθεν παραβίασης τους.
31.—(1) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο αποκαλύψει σε άλλο πρόσωπο οποιαδήποτε
πληροφορία την οποία απέκτησε ως αποτέλεσµα άσκησης εξουσιών δυνάµει του παρόντος
Νόµου διαπράττει αδίκηµα, εκτός αν η αποκάλυψη έγινε—
(α) Κατά ή για την εκπλήρωση από τον ίδιο ή απ’ οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
οποιουδήποτε καθήκοντος ή εξουσίας που απορρέει από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου
ή οποιουδήποτε άλλου νόµου ή κανονισµού που ισχύει στη .ηµοκρατία· ή
(β) στα πλαίσια εκπλήρωσης διεθνών υποχρεώσεων της .ηµοκρατίας· ή
(γ) σε σχέση µε τη διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήµατος ή για τους σκοπούς
οποιασδήποτε αστικής ή ποινικής διαδικασίας.
(2) Πρόσωπο το οποίο ευρίσκεται ένοχο αδικήµατος δυνάµει του εδαφίου (1) πιο πάνω
υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.
32.—(1) Πρόσωπο το οποίο—
(α) Εσκεµµένα παρακωλύει εξουσιοδοτηµένο λειτουργό στην εκτέλεση των καθηκόντων του
δυνάµει του παρόντος Νόµου· ή
(β) εσκεµµένα παραλείπει να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε νόµιµη απαίτηση
εξουσιοδοτηµένού λειτουργού δυνάµει του άρθρου 28· ή
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(γ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει σε εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν
θα ξεπερνά τις δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες, στον πιο πάνω λειτουργό οποιαδήποτε
άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα θα ζητούσε ο λειτουργός προς το σκοπό
εκπλήρωσης των καθηκόντων του δυνάµει του παρόντος Νόµου,
διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις χίλιες λίρες. Σε περίπτωση δεύτερης ή µεταγενέστερης καταδίκης, το
δικαστήριο δύναται, πρόσθετα προς τη χρηµατική ποινή, σε κατάλληλες περιπτώσεις να
διατάξει την αναστολή των εργασιών της επιχείρησης υπό όρούς που θα καθόριζε στο
διάταγµά του.
(2) Πρόσωπο το οποίο, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία από τις αναφερόµενες στο
εδάφιο (1) προβαίνει εν γνώσει του ή απερίσκεπτα σε ανακριβή δήλωση, διαπράττει
αδίκηµα τιµωρούµενο µε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες. Σε περίπτωση
δεύτερης ή µεταγενέστερης καταδίκης του, το δικαστήριο δύναται επιπρόσθετα προς τη
χρηµατική ποινή, σε κατάλληλες περιπτώσεις, να διατάξει την αναστολή των εργασιών της
επιχείρησης υπό όρούς που θα καθόριζε στο διάταγµά του.
(3) Καµιά διάταξη του παρόντος άρθρου δε µπορεί να ερµηνευθεί ότι επιβάλλει σε
πρόσωπο την υποχρέωση να απαντήσει σ' οποιαδήποτε ερώτηση ή να δώσει οποιαδήποτε
πληροφορία µε την οποία θα µπορούσε να αυτοενοχοποιηθεί.
ΜΕΡΟΣ VI — ΠΟΙΚΙΛΕΣ .ΙΑΤΑΞΕΙΣ
33.—(1) Καµιά σύµβαση για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά µε οργανωµένα ταξίδια δεν
καθίσταται άκυρη ή ανίσχυρη εξαναγκασµού και κανένα αγώγιµο δικαίωµα δεν αναφύεται
για µόνο το λόγο της διάπραξης οποιουδήποτε αδικήµατος δυνάµει των διατάξεων του
άρθρου 19 του παρόντος Νόµου.
(2) Ο παρών Νόµος δεν επηρεάζει οποιοδήποτε αγώγιµο δικαίωµα ή άλλη νοµική
διαδικασία που δυνατό να απορρέει δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόµου.
(3) Ο παρών Νόµος δεν παρέχει, ούτε δύναται να ερµηνευτεί ότι παρέχει δικαίωµα σ’
οποιοδήποτε πρόσωπο να αρνηθεί να αποκαλύψει ή να απαντήσει σ' οποιαδήποτε
ερώτηση στα πλαίσια αγωγής, αλλά η αποκάλυψη ή η απάντηση αυτή σε καµιά περίπτωση
δε δύναται να γίνει αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο εναντίον του σ' οποιαδήποτε ποινική
δίωξη ασκούµενη δυνάµει του παρόντος Νόµου.
34.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισµούς για την καλύτερη
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου και χωρίς αυτό να αποτελεί προϋπόθεση για
την εφαρµογή του παρόντος Νόµου.
(2) Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των
Αντιπροσώπων για έγκριση.
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35. Στις περιπτώσεις όπου προνοείται ρητά από τον παρόντα Νόµο ότι οποιοσδήποτε όρος
περιέχεται σιωπηρά στη σύµβαση, τότε αυτός ο όρος θεωρείται σιωπηρός ανεξάρτητα από
το δίκαιο της χώρας που διέπει τη σύµβαση.
36. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 1999.
ΠΙΝΑΚΑΣ I
(Άρθρο 5)
Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται (πρόσθετα από την τιµή) στα διαφηµιστικά
έντυπα µε τα οποία προσφέρονται οργανωµένα ταξίδια
1. Ο προορισµός, τα µεταφορικά µέσα, τα χαρακτηριστικά και οι κατηγορίες των
χρησιµοποιούµενων µεταφορικών µέσων όπως επίσης και τυχόν ενδιάµεσοι σταθµοί µέχρι
την άφιξη στην πόλη προορισµού.
2. Ο τύπος του καταλύµατος, ο τόπος, η κατηγορία, ο βαθµός ανέσεων και τα κύρια
χαρακτηριστικά του και η τουριστική του κατηγορία σύµφωνα µε τους κανόνες εκείνης της
χώρας.
3. Τα γεύµατα που περιλαµβάνονται στο οργανωµένο ταξίδι, όπως επίσης και ο αριθµός
των γευµάτων που τυχόν δεν περιλαµβάνονται στη συµφωνηµένη τιµή του οργανωµένου
ταξιδίου.
4. Το δροµολόγιο—πρόγραµµα της εκδροµής.
5. Γενικές πληροφορίες αναφορικά µε τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις διαβατηρίων που
αφορούν Κύπριους υπηκόους και τις υγειονοµικές απαιτήσεις, αν υπάρχουν, για το ταξίδι
και τη διαµονή όπως επίσης και ένδειξη κόστους τυχόν προαιρετικών εκδροµών ή
επισκέψεων που προτείνονται από το διοργανωτή.
6. Το ποσό ή το ποσοστό της τιµής που θα πληρωθεί προκαταβολικά και το
χρονοδιάγραµµα της πληρωµής του υπόλοιπου ποσού.
7. Αν η πραγµατοποίηση του οργανωµένου ταξιδίου απαιτεί έναν ελάχιστο αριθµό ατόµων
να αναφέρεται ο ελάχιστος αυτός αριθµός και η προθεσµία για την ειδοποίηση του
καταναλωτή σε περίπτωση µαταίωσης του ταξιδίου.
8. Οι διευθετήσεις, αν υπάρχουν, που εφαρµόζονται, σε περίπτωση που καταναλωτές
καθυστερήσουν κατά την αναχώρηση τους για το ταξίδι ή κατά την επιστροφή τους στο σπίτι
τους.
9. Οι διευθετήσεις για την εξασφάλιση των χρηµάτων που πληρώθηκαν από τον
καταναλωτή και για τον επαναπατρισµό του σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας
του άλλου προσώπου της σύµβασης.
10. Η ηµεροµηνία έκδοσης του διαφηµιστικού εντύπου.
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11. Η περίοδος για την οποία ισχύουν οι προσφορές που αναφέρονται στο διαφηµιστικό
έντυπο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
(Άρθρο 9)

Στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται σε σύµβαση σχετική µε συγκεκριµένο οργανωµένο
ταξίδι

1. Ο προορισµός ή οι προορισµοί του ταξιδιού και, όταν προβλέπονται πλείονες παραµονές,
οι διάφορες περίοδοι και ηµεροµηνίες.

2. Τα µεταφορικά µέσα, τα χαρακτηριστικά και οι κατηγορίες τους, οι ηµεροµηνίες, οι ώρες
και οι τόποι αναχώρησης και άφιξης από και σε κάθε προορισµό. Όπου το οργανωµένο ταξίδι προβλέπει ενδιάµεσο σταθµό σε άλλη πόλη εκτός της πόλης προορισµού αυτό να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή και κατανοητό.

3. Όπου το οργανωµένο ταξίδι περιλαµβάνει κατάλυµα, ο τόπος του καταλύµατος, η κατηγορία του ή ο βαθµός των ανέσεων του τα κύρια χαρακτηριστικά του και η τουριστική του κατηγορία σύµφωνα µε τους κανόνες εκείνης της χώρας.

4. Τα γεύµατα που περιλαµβάνονται στο οργανωµένο ταξίδι όπως επίσης και ο αριθµός των
γευµάτων που τυχόν δεν περιλαµβάνονται στη συµφωνηµένη τιµή του οργανωµένου ταξιδίου.

5. Αν η πραγµατοποίηση του οργανωµένου ταξιδίου απαιτεί έναν ελάχιστο αριθµό ατόµων,
του ελάχιστο αυτό αριθµό και την προθεσµία για την προειδοποίηση του καταναλωτή σε περίπτωση µαταίωσης του ταξιδίου.
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6. Το δροµολόγιο—πρόγραµµα της εκδροµής.

7. Οι επισκέψεις, οι εκδροµές ή οι άλλες υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στη συµφωνηµένη
τιµή του οργανωµένου ταξιδιού.

8. Το όνοµα και η διεύθυνση του διοργανωτή, του πωλητή και, όταν απαιτείται από τον καταναλωτή, του αδειούχου ασφαλιστή ή του χρηµατοοικονοµικού οργανισµού ο οποίος εγγυήθηκε την εξασφάλιση.

9. Η συνολική τιµή του οργανωµένου ταξιδίου (περιλαµβανοµένου και του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας) και κάθε ενδεχόµενη αναθεώρηση της τιµής σύµφωνα µε όρο που µπορεί να
περιλαµβάνεται στη σύµβαση δυνάµει του άρθρου 11, και τα ενδεχόµενα τέλη και οι φόροι
που χρεώνονται για ορισµένες υπηρεσίες (φόροι εροδροµίων, λιµενικοί φόροι, τέλη παραµονής), εφόσον δεν περιλαµβάνονται στην τιµή του οργανωµένου ταξιδίου.

10. Το χρονοδιάγραµµα και ο τρόπος πληρωµής.

11. Οι ιδιαίτερες επιθυµίες που ο καταναλωτής γνωστοποιεί στο διοργανωτή ή στον πωλητή
τη στιγµή της κράτησης και οι οποίες έχουν γίνει αποδεχτές και από τους δύο.

12. Οι προθεσµίες εντός των οποίων ο καταναλωτής δύναται να διαµαρτυρηθεί για τη µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση της σύµβασης.
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