
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ *Αρ. 738 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1969 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Κυπριακού 'Οργανισμού Τουρισμού Νόμος τοΰ 1969 εκδίδεται δια 

δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφω
νος τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 54 του 1969 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ Ο Ρ ΓΑΝΙ Σ ΜΟΥ ΤΟΥΡ Ι Σ ΜΟΥ 
Μέρος Ι .-ΕΙ Σ ΑΓΩΓΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άνάφέρηται ώς ό περί Κυπριακού Ό ρ γ α . Συνοπτικός 

νισμοΰ. Τουρισμού Νόμος του 1969. τίτλος. 

2.—(1) Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— . . . . . . 

«Διοικητικόν Συμβούλιον» ή «Συμβούλιον» σημαίνει το Δίοικη
τικόν Συμδούλιον του 'Οργανισμού" 

«Κανονισμοί» σημαίνει τους έπί τη βάσει τοΟ παρόντος Νόμου 
εκδιδόμενους Κανονισμούς* 

«'Οργανισμός» σημαίνει τον ύπό του άρθρου 3 του παρόντος 
Νόμου, Ιδρυόμενον Κυπριακόν Όργανισμόν Τουρισμού" 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν 'Εμπορίου και Βιομηχανίας. 
(2) Οιοσδήποτε Μτερος δρος, μή είδικώς προβλεπόμενος έν τω 

έδαφίω (1), κέκτηται τήν εις αυτόν άποδιδομένην £ννοιαν ύπό του 
περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου του 1969. 

Μέρος Ι Ι . -ΚΑΘΙΔΡΥΣ ΪΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
3 . Καθιδρύεται 'Οργανισμός ύπό τόν τίτλο ν «Κυπριακός Όργα Καθίδρυσις 

νισμός Τουρισμοί)» δστις αποτελεί νομικόν πρόσωπον κεκτημένον 'Οργανισμού, 
πάσας τάς Ιδιότητας νομικού προσώπου και διέπεται ύπό του πα
ρόντος Νόμου. .  ! ■ . 

4.—(1) Σκοπός του 'Οργανισμού είναι ή όργάνωσις και προάγω Σκοπόςτοΰ 
γη του τουρισμού έν τη Δημοκρατία δια της αξιοποιήσεως δλων τών 'OpYav10^0" 
προς τοΰτο υφισταμένων δυνατοτήτων. έπιτβ&Εεως 

τούτου. 
(737) 
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Σομίοϋλιον 

(2) Προς έπίτευξιν του σκοπού τούτου ό 'Οργανισμός μεριμνφ διά-

(α) τήν έκπόνησιν και έφαρμογήν προγράμματος τουριστικής 
(αναπτύξεως της Δημοκρατίας ώς και τήν έκπόνησιν και ύπο 
βολήν προτάσεων δια νομοθετικός καΐ διοικητικάς μεταρ 
ρυθμίσεις άφορώσας είς τήν άνάπτυξιν της τουριστικής βιο
μηχανίας" 

(β) τήν συναλλαγματικήν.·. και γενικωτέραν οίκονόμικήν ώφέ
λειαν τής Δημοκρατίας, έπιτυγχανομένην δια τής μεγίστης 
δυνατής προσελκύσεως ξένων επισκεπτών έν αύτη, τής πα
ρατάσεως τής τουριστικής περιόδου και του χρόνου παρα
μονής περιηγητών έν τη χώρα] 

(γ) τόν καθορισμόν και τήν άξιολόγησιν των τουριστικών περιο
χών τής Δημοκρατίας, εντός τών πλαισίων του γενικού πο
λεοδομικού και χωροταξικού προγραμματισμού, ώς καΐ τήν 
λήψιν παντός μέτρου αποβλέποντος είς τήν άξιοποίησιν 
τούτων" 

(δ) τήν άνάπτυξιν εσωτερικής τουριστικής κινήσεως μεταξύ ευρύ
τερων, κατά τό δυνατόν, στρωμάτο^ν του πληθυσμού τής Δη
μοκρατίας και τήν δια ταύτης άνάπτυξιν πολιτιστικών καΐ 
οικονομικών σχέσεων" 

(ε) τήν λήψιν παντός ετέρου μέτρου προς προαγωγήν τών σκο
πών αύτου. 

Μέρος Ι Ι Ι .  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
τ"n*^K6v 5.—(1) ToG 'Οργανισμού προΐσταται Διοικητικόν . Συμβούλιον. 

Τούτο διοικεί τόν Όργανισμόν, διαχειρίζεται τήν περιουσίαν και τους 
πόρους αύτου και εκπροσωπεί τούτον ενώπιον πάσης αρχής. 

(2) Είδικώτερον ..τό Συμβούλιον. έχει τάς ακολούθους αρμοδιό
τητας— , . ' . . 

(α) προβαίνει είς εισηγήσεις έπί τών γενικών κατευθύνσεων τής 
τουριστικής πολιτικής τής Δημοκρατίας, καταρτίζει και ανα
προσαρμόζει τό τουριστικόν πρόγραμμα και υποδεικνύει .τά 
ληπτέα μέτρα προς έφαρμογήν αύτοΰ' 

(β) καταρτίζει κατά τρίμηνον ώς και ετησίως, είς τό τέλος έκα
στου έτους, εκθέσεις πεπραγμένων τοΰ 'Οργανισμού αΐτινες 
υποβάλλονται εις τόν Ύπο.υργ.όν' 

(γ) μελέτα και προβαίνει είς εισηγήσεις έπί τών υποβαλλομένων 
. νομοσχεδίων τών άφορώντων εις τήν τουριστικήν άνάπτυξιν 
και τών έπί τή βάσει τούτων σχεδίων Κοτνονισμών" 

(δ) εγκρίνει τόν έτήσιον προϋπολογισμόν.του 'Οργανισμού* 
(ε) διορίζει τους υπαλλήλους του 'Οργανισμού και άσκεΐ τόν 

έπ' αυτών (συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυν
τού) πειθαρχικόν ελεγχον 

.(στ) αποφασίζει,έπί παντός γενικωτέρας σημασίας θέματος ώς 
και έπί τών Ιδιαιτέρας σόβαρότητος οικονομικών πράξεων 
τσΰ 'Οργανισμού, κατά τά" ύπό τών Κανονισμών όρισθησό
μενα* 

(ζ) προπαρασκευάζει και εισηγείται εις τόν Ύπουργόν πάντα 
τά θέματα τά αναγόμενα εις τήν σφαΐραν τής έπί του του
ρισμού αρμοδιότητος του' . 

(η) αποφασίζει έπί παντός έτερου θέματος, σχέσιν έχοντος με τήν 
διοίκησιν κάί διαχείρισιν του 'Οργανισμού. Τάς έπί τών θε
μάτων τούτων αρμοδιότητας του δύναται νά μεταβιβάζη, δι* 
αποφάσεων του, είς τόν Γενικόν Διευθυντήν ή έτερους ανω
τέρους υπαλλήλους τοΟ 'Οργανισμού. 
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(3) (α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελείται έξ επτά. μελών, 
διοριζομένων δι* αποφάσεως .του,'Υπουργικού Συμβουλίου, δια περί. .,
οδον μή ύπερβαίνουσαν τά τρία έτη. Δια της αποφάσεως ταύτης ορί
ζεται ,έκ των. μελών, ό Πρόεδρος του Συμβουλίου, Το Ύπουργικόν 
Συμβούλιον δύναται, καθ' οιονδήποτε .χρόνον. να τ'ερματίση την θη. 
τείαν οιουδήποτε μέλους. 

(β) Τά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται κατά το 
δυνατόν μεταξύ προσώπων κεκτημένων γνώσεις ή πεΐραν περί τά 
θέματα της τουριστικής βιομηχανίας. 'Εκ τούτων, τά .τρ ίσ δύνανται 
νά,άνήκωσιν εΙς τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν. 

. (4) Ό Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη. του Διοικητικού Συμβουλίου 
δύνανται,, νά .λαμβάγοχιιν. άποζημίώσιν, ως ήθελέν ορίσει id Ύπουρ
γικόν Συμβούλιον. . . . · . . 
. (5) Των ^συνεδριάσεων τόΰ Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει, άνευ 
ψήφου, ό Γενικός Διευθυντής. . .*'"..· 

(.6) Τό> Διοικητικόν Σ.υμβούλιον δύναται νά μεταβιβάζή μέρος τών 
αρμοδιοτήτων του εις έπιτροπάς έκ. μελών αυτού. , 'Επίσης δύναται 
νά συνιστά γνωμοδοτικάς ή έκτελεοτικάς έπιτροπάς έξ ειδικών προ
σώπων. . ·  . , . ■·.  · ■■· 

(7) Άπαρτίαν αποτελούν τέσσαρα μέλη. . 
(8) Τά ,τών συνεδριάσεων κα! λειτουργίας, τοΰ: Διοικητικού Συμ

βουλίου, ρυθμίζονται δι* αποφάσεων αύτοΰ. 
(9) Κενή θέσις έν τω Διοικητικώ Συμβουλίω δεν επηρεάζει τήν 

εγκυρότητα τών αποφάσεων αύτοΰ.-ν ■■ ·■ ' 

6.— (Τ) Τών Υπηρεσιών τοΰ'Οργανισμού προΐσταται Γενικός Διευ Γενικός 
θυντής.· · . ·' · ' ■> '"' ■·'' ' '

 : "
 , ; Διευθυντών?':

1 

(2) Ό Γενικός Διευθυντής έχει τάς ακολούθους αρμοδιότητας— .·:"· 
(α) προΐσταται τών υπηρεσιών και τών υπαλλήλων του "Οργα

νισμού και κατευθύνει τήν ^έργασ,ίαν των' ' ; 
(β) προπαρασκευάζει και εισηγείται είς τό Διοικητικόν Συμ

βούλιον προς έπεξεργασίαγ και εγκρισιν τό.τουριστικόν πρό
γραμμα, τον προυπολογισμόν και .άπολογισμόν; του Ό ρ γ α 

" ' νι'σμρ'&Γ^ προηγούμενον'άρθρον εκθέ
σεις πεπραγμένων, και παν άλλο θέμα ανήκον, είς τήν αρμο
διότητα τοΰ Συμβουλίου'. . 

(γ) εφαρμόζει, τό εγκριθέν πρόγραμμα και ,εκτελεί .τάς αποφά
σεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου,: εντός τών ,,ύπό τούτου 
καθοριζομένων εκάστοτε πλαισίων' . ' ·

(δ) άσκεΐ πασαν αρμοδιότητα μεταβιβαζομένην αύτώ .δυνάμει 
' 'γενικών, ή ειδικών αποφάσεων τοΰ, Διρικητικο,ΰ Συμβουλίου. 

. (3) Γενικός Διευθυντής διορίζεται ύπό τοΰ^ Υπουργικού, Συμβου
λίου πρόσωπον κεκτημένον, τά υπό του. σχεδίου υπηρεσίας, εγκρινο
μένου ύπό τοΰ. Ύπρυργικου . Συμβ.ουλίου, . προβλεπόμενα προσόντα 
και ύπό τοιούτους ορόυς ώς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον. ήθελεν 
ορίσει."' ' " . · . . . . . . 

7. — (1) .Ή διάρθρωσις τών υπηρεσιών τού 'Οργανισμού, καί α ϊ 'Υπηρεσία! 
θέσεις, καθορίζονται διά Κανονισμών εκδιδομένων: ύπό του Διοικη '

0
Ρν

ανισ
^

0
.
ϋ 

■ΐ'Κυυ Συμβουλίου, τη έγκρίσει τρΰ Υπουργικού Συμβουλίου. 
(2) Δι ' έκαστη ν θέσιν καταρτίζονται ύπό. του Διοικητικού Συμ

βουλίου σχέδια υπηρεσίας, εγκρινόμενα ύπό τοΰ Υπουργικού Συμ
βουλίου. 
. (3) Οι γενικοί δροι υπηρεσίας των υπαλλήλων τοΰ 'Οργανισμού 

και τά της.ασκήσεως της.έπ' αύ,τών .πειθαρχικής εξουσίας, θέλουσι 
καθορισθή. 
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•Υπουργική 8.—(1) 'Εκτός τών έν τώ πάρόντι Νόμω'προβλεπομένων ειδικών 
εποπτεία. περιπτώσεων ασκήσεως έπι του 'Οργανισμού αποφασιστικής δικαιο

δοσίας του Υπουργού , ούτος κέκτηται 'κα ι τάς ακολούθους εξουσίας: 
(α) δπως άσκή έποπτείαν έπι της λειτουργίας τοΟ 'Οργανισμού 

και έλέγχη προληπτ ικώς ' έπ ί τή βάσει οδηγιών του Υπουρ

γικού Συμβουλίου τάς ιδ ιαιτέρας σοβαρότητος διαχειριστι

κός πράξεις του 'Οργανισμού, δυνάμενος νά τροποποιή ή 
άκυροι ταύτας ' 

(β) δπως έκδίδη προς τούτο οδηγ ίας γενικής φύσεως ώς προς 
τήν ένάσκησιν τών αρμοδιοτήτων άύτου, α ν α γ κ α ί α ς δια τό 
γενικόν συμφέρον τής Δημοκρατίας , τό δέ Διοικηΐικόν Συμ

βούλιον οφείλει νά έφαρμόζη πασαν τοιαύτην ο δ η γ ί α ν 
( γ ) δπως άπαιτή π α ρ ά του Διοικητικού Συμβουλίου δ π ω ς πα

ρέχη είς αυτόν εκθέσεις, λογαριασμούς καΐ λοιπάς πληρο

φορίας σχετιζομένας μέ τήν ίδίοκτήσίαν του 'Οργανισμού 
καΚτάς δραστηριότητας τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου, τό δέ 
Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται δπως παρέχη εις αυτόν 
παν δ,τι ό Υ π ο υ ρ γ ό ς ήθελεν απαιτήσει επί τή βάσει της 
παρούσης π α ρ α γ ρ ά φ ο υ και παρέχη πασαν εύκολίαν προς 
έξέλεγξιν τούτων 

•  (δ) δπως παρίσταται εις τάς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμ

βουλίου, έφ' δσον θεωρεί τούτο σκόπιμον, δτε και προεδρεύει 
·, τούτου. Δύναται επίσης νά παρακολουθή τάς συνεδριάσεις 

διά του Γενικού Διευθυντού του Υπουργε ίου του. 

Μ έ ρ ο ς . ΐ ν .  Α Ρ Μ Ο Δ  Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ ΤΟΥ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ , 

ΓενικαΙ 9.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ό. Ό ρ γ α 

<*ρμοδι6τητες νίσμός .μερίμνα— 

νισμοΟ. . (α) "̂ ερι εξασφαλίσεως ευνοϊκών δρων εισόδου, διαβιώσεως και 
μετακινήσεως τών ξένων έν τή. Δημοκρατία και συνεχούς 
βελτιώσεως τής ποιότητος τών προς τούτους παρεχομένων 

' υπηρεσιών" · 
(β) περί αναδείξεως τουριστικών κέντρων και τόπων είς τάς 

προσφερρμένας διά παραμονήν ή περιήγησιν ξένων περιοχάς 
τής. Δημοκρατίας και ιδρύσεως και λειτουργίας έν αύταΐς 
καταλλήλων και επαρκών τουριστικών εγκαταστάσεων, ήτοι 
ξενοδοχείων και πάσης ετέρας μορφής καταλυμάτων ως και 
κέντρων εστιάσεως και ψυχαγωγίας, δι' ών θά προσφέ
ρωνται ύπήρεσίαι, ανέσεις και τέρψεις είς τό προσήκον έπί
πεδον' " 

; . (γ) περί οργανώσεως συνεδρίων και πάσης μορφής διεθνών συ
:' ναντήσεων και συσκέψεων, έφ* δσον θεωρεί τούτο σκόπιμον 

(δ) περί οργανώσεως εορτών άφορωσών ίδία τήν έ'ξαρσιν καΐ 
προβολή ν του τοπικού χρώματος ώς ; κάί. περιηγήσεων καΐ 
εκδρομών είς τάς ενδιαφέρουσας περιοχάς τής χώρας* 

(ε) περί προβολής της λαϊκής τέχνης και οργανώσεως τής προς 
τους ξένους προσφοράς τών παραγομένων ειδών 

νστ) π ε Ρ ι προβολής, άπό τουριστικής απόψεως; τής Δημοκρατίας 
■ . είς τό έξωτερικόν και τό έσωτερικόν 

(ζ) περί αναπτύξεως τής εκδρομικής και παραθεριστικής κινή

σεως μεταξύ του πληθυσμού τής Δημοκρατίας' 
,  (η)~ περί'αναπτύξεως τής τουριστικής συνειδήσεως παρά τω 

λαώ' ' " ' 
(θ) ώς και περί παντός έτέρόύ θέματος έχοντος είτε άμεάον 
^ εϊτέ έμμεσον σχέσιν προς τήν τουριστικήν άνάπτυξιν της. Δη

μοκρατίας. 
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(2) "Ο "Οργανισμός κέκτηται έξόυσίαν δτιως διά τους σκοπούς 
αύτου προβαίνη είς άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν Ιδιοκτησίας συμ
φώνως προς τάς διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Νόμου τοΰ άφο
ρώντος είς άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν Ιδιοκτησίας διά δημοσίαν 
ώφέλειαν. 

10.— (1) Προς έξασφάλισιν δρων άμέμπτου εμφανίσεως και παρο 'Εποπτική 
χής τουριστικών υπηρεσιών είς ίκαναποιητικόν βαθμόν ό 'Οργανισμός ΛΡ^>"ν,ης 
άσκεΐ έποπτείαν έπί πασών τών έν τη Δημοκρατία λειτουργουσών νισμοθΡ '** 
τουριστικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων αμέσως ή εμμέσως εξυπη
ρετουσών τήν τουριστικήν κίνησιν καί έπί πάντων τών ασκούντων 
τουριστικά επαγγέλματα προσώπων, συμφώνως προς τάς περί τούτων 
κειμένάς είδικάς διατάξεις. 

(2) ΕΙδικώτερον 6 'Οργανισμός άσκεΐ έποπτείαν— 
(α) έπί τών πάσης φύσεως τουριστικών ξενοδοχειακών επιχει

ρήσεων της Δημοκρατίας* 
(β) έπί τών τουριστικών και ταξειδιωτικών γραφείων* 
(γ) έπί τών ξεναγών' 
(δ) έπί τών ως «τουριστικών» χαρακτηριζομένων εστιατορίων, 

ζαχαροπλαστείων και άλλων κέντρων ψυχαγωγίας' 
(ε) έπί τών είς τους τουριστικούς χώρους και σταθμούς μετα

φορικών μέσων εργαζομένων μικροπωλητών, έπί τών αχθο
φόρων και λοιπών παρεχόντων μικράς υπηρεσίας προσώπων. 

(3) Επίσης ό 'Οργανισμός— 
(α) παρακολουθεί, κατευθύνει και ελέγχει τήν δραστηριότητα 

τών κατά κύριον λόγον έπιδιωκόντων, συμφώνως προς τά 
καταστατικά αυτών, σκοπούς συναφείς προς τήν τουριστικήν 
άνάπτϋξιν και τον έκδρομισμόν σωματείων της Δημοκρατίας' 

(β) άσκεΐ έποπτείαν έπί της ώργανωμένης εκδρομικής κινήσεως 
έν τη Δημοκρατία διά τών έπί τούτω αναγνωριζομένων ώς 
τουριστικών σωματείων' 

(γ) άσκεΐ έποπτείαν, έν συνεργασία μετά τών άλλων κατά τάς 
. κειμένας διατάξεις αρμοδίων οργάνων ή άρχων, έπί του τρό

που χρήσεως τών Ιδιαζούσης σημασίας τουριστικών χώρων 
πλην τών αρχαιολογικών, προς άποτροπήν βλάβης τών 
αισθητικών άξιων του τοπίου και πρόληψιν διαθέσεως μέ
ρους ή του συνόλου έκαστου αυτών δι* έργα πάρακωλύοντα 

!τήν τουριστικήν άύτών χρησίμοποίήσίν. : : :  . 

II.—(1) 'Εκτός της ασκήσεως της κατά τάς διατάξεις τών άνω Επιχείρημα 
τέρω άρθρων εξουσίας ,αυτού ό 'Οργανισμός δύναται, τη εκάστοτε τικήδρσοτη.·. 
είδική έγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, να άναλαμβάνη τήν ρκ^ηςτου 
κατασκευήν και έκμέτάλλ'εύσιν ξενοδοχείων παντός, τύπου κάί. οίών5 °Ρνανισιι0(! 

δήποτε άλλων τουριστικών".'καταστημάτων και εγκαταστάσεων ώς 
κάί νά' άναπτύσση πασαν έτέραν έπιχειρηματικήν δραστηριότητα 
προς προαγωγήν τών σκοπών αύτόΰ, εϊτε μόνος είτε έν συνεργασία 
μετ' άλλων νομικών'ή φυσικών προσώπων. 

(2) 'Εν τη αναπτύξει της τοιαύτης δραστηριότητος αύτοΰ ό 'Οργα
νισμός καθορίζει ελευθέρως τάς είς έκάστην περίπτωσιν ενδεικνυό
μενος ενεργείας, κατ' έφαρμογήν τών κανόνων της' Ιδιωτικής οικο
νομίας και προβαίνει είς πάσαν συνάλλαγήν ώς έάν ήτό ιδιώτης επι
χειρηματίας. .  · : „ · : 

(3) θέλουσι καθόρισθη τά τής επιχειρηματικής δραστηριότητος 
του 'Οργανισμού και τά τών αγορών, πωλήσεων, μισθώσεων, εκμι
σθώσεων και ανταλλαγών ακινήτων ή συστάσεως έτερων δικαιωμά
των έπί ακινήτων. 
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ίο ' 'μκΠ ι Κόν 
.....,γρςιμμ<.ι 

Ταμεϊον. 

Δάνεια. 

Προϋπολο 
γισμός. 

. 12... (1) Ή τουριστική όργάνωσις της Δημοκρατίας .χωρεί έπί τη 
βάσ>ι rpoyράμματος έργων.και ενεργειών, καταρτιζομένου και άνα 

.θεωρούμενοι'ύπό τ«;0 .'Οργανισμού, εντός του. πλαισίου του ετησίου 
,,ΐναί το0_ μακροχρονίου 'προγράμματος; οικονομικής αναπτύξεως, .της 
Δ rj μοκρ·ατιας 

(2) Διά του προγράμματος τούτου καθορίζονται έπί τη βάσει, των 
"υφισταμένων οικονομικών δυνατοτήτων της' Δημοκρατίας, άί είδικώ

τεραι εφ" έκαστου τομέως αναπτύξεως επιδιώξεις του Όργανίσμοΰ, 
προϋπολογίζονται' άί άπαιτούμεναι δια ταύτας δαπάναι και προδια
γράφεται ή σειρά, ό χρόνος'καί ό τρόπος της πραγματοποιήσεως 
άύτ'ών.

 Γ
' ' ■".-■'■·'■■'■ ••'■■·

ι ■ : ·' '. 
(3) Τό πρόγραμμα τούτο εγκρίνεται ύπό τοΰ Υπουργικού Συμ

βουλίου. 4 . . ·  „ · ' 
Μέρος γ !  Δ Η Μ Ο Σ Ι ΟΝΟΜΙ Κ Α) Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ , 

13.— (1) Ό 'Οργανισμός έχει χωριστόν "ςαμεΐον είς τό όποιον 
κατατίθενται—... . .  ..* , .... , .:· ■ , ■ 

(α) αϊ επιχορηγήσεις του Κράτους' . . : ·.■ ■ 
(β) τά κέρδη έκ της υπ' αυτού αναπτύξεως επιχειρηματικής δρα

στηριότητος, κατά τό άρθρον 11 του ,/παρόντος .Νόμου" 
. . . (γ) αί πρόσοδοι έκ της διαχειρίσεως, των περιουσισ.κώναύτοΰ 

στοιχείων' '. . ,, '" . . . . . . . . . . . . 
(δ.) αί προς τον Όργανισμόν συνιστώ.μεναι δωρεαί'■/■ 
(ε) τά έκ της χορηγήσεως άδειων εΙσπραττόμενα. τέλη' .: 

(στ) τό προϊόν οιουδήποτε δανείου συναπτομένου ύπό του Όργα

'' ' · νισμου* 
(ζ) οιαδήποτε έτερα πρόσοδος, ή οποία, ήθελε διατεθή.ύπέρ του 

'Οργανισμού ή είσπραχθή παρ' αύτόυ. ή οιουδήποτε μέλους 
τόϋ προσωπικού αύτοΰ. 

' . ( 2 ) Έ κ τουταμε ίου του 'Οργανισμού* καταβάλλονται—. 
(ά) άπαντες οί μισθοί των μελών τοΰ, προσωπικού του 'Οργα

νισμού και αί αποζημιώσεις τών μελών του Διοικητικού Συμ
'
;
'" ' ■ βουλίου' ; " ' '··■'· ·".'*

 :
' ' ': ;^ ' ', \J*'".%\^ 

(β) τό τοκοχρεωλύσιον οιουδήποτε δανείου συναφθέντός ύπό του 
'" .'Οργανισμού' ' "•■'

: 

(V) έν γένει πάν άλλο "ποσόν νομίμως όφειλόμενρ.ν ύπό του 'Ορ
γανισμού. . . , r ■ . .  : . · . 

(3) Οίαδήποτε χρήματα τρΟ 'Οργανισμού, μΛ αμέσως αναγκαία 
διά τάς νομίμους πληρωμάς αύτοΰ, δύνανται νά έπενδυθώσιν ώς ήθε
λεν εγκρίνει ό Υπουργός Οικονομικών. ~

:
'-~ '· ' " > <' 

14.—(1) Ό 'Οργανισμός δύναται, προς προώθησιν τών σκοπών 
τοΰ, νά συναπτή δάνεια ύπό τοιούτους δρούς καΐ έκ τοιαύτης πηγής 
ώς ήθελε καθορίσει τό Ύπουργικόν Συμβούλιον. 

(2) Ή Κυβέρνησις δύναται νά έγγυηθή, καθ' δν τρόπον καί ύπό 
τοιούτους δρους ώς ήθελε κρίνει εϋλργον, τήν άποπληρωμήν οιουδή
ποτε δανείου συναπτομένου ύπό τοΰ 'Οργανισμού. 

15.—(1) Ό 'Οργανισμός πρό της ενάρξεως έκαστου .οικονομικού 
έτους καταρτίζει τον προϋπολογισμόν  αυτού τόν όποιον υποβάλλει 
εις τόν Ύπουργόν προς έγκρισιν. 

(2) Ό 'Οργανισμός υποβάλλει "εις τόν Ύπουργόν ευθύς μετά τήν 
\ήξιν έκαστου οίκονομικοΰ έτους τόν άπολογισμόν της χρήσεως τοΰ 
λήξαντος έτους καί έκθεσιν τών ιϊεπρ,αγμένων αύτης διαρκοΰντος του 
οικονομικού έτους. ■·/_·. 
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(3) Τό οίκονομικόν έτος τοΰ 'Οργανισμού άρχεται τήν Ιην 'Ια

νουαρίου και λήγει τήν 31 ην Δεκεμβρίου έκαστου έτους : 
Νοείται δτι τό πρώτον οίκονομικόν έτος του 'Οργανισμού άρχεται! 

άπό της ημέρας ενάρξεως Ισχύος του παρόντος Νόμου και λήγει τήν 
31 ην Δεκεμβρίου του επομένου έτους. 

16.—(1) Πιστώσεις έκ των αναγραφομένων εις τόν προϋπολο Έ ι̂χορη 
γισμόν του 'Οργανισμού δύνανται να διατίθενται προς Κυβερνητικάς Γ)°ει?,,ν^1 

Υπηρεσίας, 'Αρχάς ή 'Οργανισμούς δια τήν ύπό τούτων, ύπό τήν 
κατεύθυνσιν του 'Οργανισμού, έκτέλεσιν έργων εύνοούντων τήν του
ριστικήν άνάπτυξιν. 

(2) "Ομοιαι πιστώσεις δύνανται νά διατίθενται καΐ προς ένίσχυσιν 
οργανισμών, σωματείων ή επιχειρήσεων προς άνάπτυξιν της υπέρ τοΰ 
τουρισμοΟ δραστηριότητος των. 

17. θέλουσι καθορισθή : οικονομά 
' Λ ΛίΐτουργΙα. 

(α) Τά της τηρήσεως τοΟ Ταμείου του ΌργανισμοΟ' 
(β) ό τρόπος της βεβαιώσεως καί εισπράξεως των εσόδων τόυ 

'Οργανισμού* 
(γ) τά της αναλήψεως υποχρεώσεων έκ μέρους του 'Οργανισμού 

και ό τρόπος εντολής, πραγματοποιήσεως και δικαιολογή
,.σεως των δαπανών αύτου* 

(δ) τά της επενδύσεως χρημάτων του ΌργανισμοΟ μή απαιτου
μένων διά τήν λειτουργίαν αύτοΟ

(ε) τά του τηρητέου λογιστικού συστήματος και του συστήματος 
διαχειρίσεως τών χρημάτων του ύλικου καΐ της περιουσίας 
του 'Οργανισμού. 

18.—(1) Οι λογαριασμοί, ό ισολογισμός καί έν γένει ή οικονομική "Ελεγχος 
διαχείρισις του ΌργανισμοΟ ελέγχονται ύπό ελεγκτών τους όποιους διαχειΡίσεω<^ 
ορίζει τό Ύπουργικόν Συμβούλιον. 

(2) Οί έξηλεγμένοι λογαριασμοί του ΌργανισμοΟ μετά της εκ
θέσεως τών ελεγκτών υποβάλλονται τό ταχύτερον είς τόν Ύπουργόν. 

(3) Τά έξοδα της έξελέγξεως. καταβάλλονται ύπό τοΟ Όργανι
σμοΟ. 

Μέρος VI.ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
19. Ό 'Οργανισμός απαλλάσσεται— ' Απαλλαγή 

(α) της πληρωμής οιωνδήποτε τελών ή δασμών καταβλητέων <ρορο ογ σς ' 
έπί τη βάσει της εκάστοτε ισχυούσης τελωνειακής νομοθεσίας 
έπί οιωνδήποτε αντικειμένων ή υλικών οιασδήποτε φύσεως 
εισαγομένων ύπό ή έκ μέρους τοΟ ΌργανισμοΟ προς χρή
σιν τούτου : 

Νοείται δτι ή απαλλαγή αυτή δεν εφαρμόζεται έπί τών επι
χειρηματικών δραστηριοτήτων αύτου* 

(β) οιωνδήποτε τελών χαρτοσήμου καταβλητέων έπί τη βάσει 
της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας περί χαρτοσήμων. 

20. Ό Πρόεδρος τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τόν Έκπροσώπη
Όργανισ.μόν είς πάσας αύτου μετά τρίτων σχέσεις καί ενώπιον οίου °1^ β

ργα ' 
δήποτε δικαστηρίου καί υπογράφει έκ μέρους αύτου πάσαν σύμβα
σιν συναφθεΐσαν ύπό του ΌργανισμοΟ. 

2 1 . Τό Ύπουργικόν Συμβούλιο\ εκδίδει Κανονισμούς διά τήν κα. Κανονισμοί 
λυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου καί διά τόν 
καθορισμόν παντός θέματος δπερ δυνάμει τών.διατάξεων τούτου δέον 
ή δύναται νά καθορισθή : 


