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Ο περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 72(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ 

ΤΑΞΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1998 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οργανωμένων Ταξιδιών, 

Διακοπών και Περιηγήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβά-
5ΐ(ΐ)του 1998. ζεται μαζί με τον περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων 

Νόμο του 1998 (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος") και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Οργανω
μένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμοι του 1998 και 1999. 

2. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
του εδαφίου (2) αυτού με τα ακόλουθα νέα εδάφια: 

«(2) Επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή, το δικα
στήριο ενώπιον του οποίου καταδικάζεται πρόσωπο για τη διάπραξη 
οποιουδήποτε αδικήματος, δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται, σε κατάλληλη 
περίπτωση, να διατάξει

(α) Την άμεση παύση και/ή τη μη επανάληψη της παράνομης πράξης 
ή παράλειψης για την οποία χωρεί η καταδίκη· και/ή 
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 
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 ταξιδιού και/ή την επιστροφή στους δικαιούχους των κατα
βληθέντων 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 
Δικαστηρίων Νόμων, των περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμων και των περί 
Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Θεσμών, που εφαρμόζονται αναφο
ρικά με αίτηση έκδοσης προσωρινού διατάγματος σε πολιτικές υποθέσεις.». 

(β) 

(Υ) 
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3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το τροποποίηση 
άρθρο 22 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου: ίόμου μ̂ την 
«Ποινική 22Α. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή προσθήκη νέου 
οργανισμούς οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου, ποινική δίωξη για οποιοδή αρ ρου' 

ποτέ 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.». 


