
 

Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 170(Ι) του 2000  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ  
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ξενοδοχείων 
και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμους του 1969 έως 2000 (που στο εξής θα αναφέρονται ως 
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμοι του 1969 έως (Αρ. 2) του 2000. 

Συνοπτικός τίτλος. 

40 του 1969
 52 του 1970
 17 του 1973 
34 του 1974 
28 του 1985

 42(Ι) του 1993 
80(Ι) του 1995 
16(Ι) του 1999 
68(Ι) του 1999 

91(Ι) του 2000.

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού. Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 6 του 
βασικού νόμου. (α) Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης 

«τριών» (όγδοη γραμμή) από τη λέξη «πέντε»· και 
(β) το εδάφιο (5) του άρθρου 6 τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης 

«πέντε» (δεύτερη γραμμή) από τη λέξη «επτά». 

 

4. Το άρθρο 10Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου 
εδαφίου (2), του υφιστάμενου μέρους αυτού αριθμουμένου ως εδάφιο (1): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 10Β του 
βασικού νόμου. 

«(2) Ομοίως ο Οργανισμός δύναται με εγκύκλιες οδηγίες του να καθορίζει τα ελάχιστα 
αναμενόμενα κατά κατηγορία και τάξη ξενοδοχείου επίπεδα προσφερόμενων υπηρεσιών και 
ανέσεων, ύστερα από συνεννόηση με τους επαγγελματικούς συνδέσμους.». 

 

5. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την προσθήκη μετά τη λέξη «τοιαύτα» (πρώτη γραμμή) της λέξης «πολυτελείας,». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 19 του 
βασικού νόμου. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο Μέρος V αυτού, του ακόλουθου 
νέου άρθρου 23Γ: 

Προσθήκη στο 
βασικό νόμο 
νέου άρθρου. 

«Μεταβίβαση 
εξουσιών. 

23Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφαση του που εγκρίνεται 
από πέντε τουλάχιστο μέλη του, να μεταβιβάζει οποιεσδήποτε δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου αρμοδιότητές του στο Γενικό Διευθυντή ή σε 
άλλους λειτουργούς του Οργανισμού.». 
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