
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ 
ΤΑΞΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 

 
 

 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

51(Ι) του 1998 

72(Ι) του 1999. 

 

23(I) του 1999. 

 

 

 

 

 

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

1. Ο παρών Νόμος  θα αναφέρεται ως ο περί Οργανωμένων 

Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2008 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Οργανωμένων Ταξιδιών, 

Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμους του 1998 και του 1999 (που 

στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμοι του 

1998 μέχρι 2008. 

  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

 

 «Μεταβίβαση 

κρατήσεων και 

υπαναχώρηση 

από τη σύμβαση. 

«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, 
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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.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 12 του 

βασικού νόμου. 

3. Η παράγραφος (α) του άρθρου 12 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως, μετά τη λέξη «δυνατό» 

(τέταρτη γραμμή), της φράσης «και εν πάση περιπτώσει, εφόσον 

αυτό είναι δυνατό, επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών 

πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του καταναλωτή,». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 19 του 

βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση σ’  αυτό των λέξεων «χίλιες λίρες» (τελευταία 
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γραμμή) με τις λέξεις και τον αριθμό «δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 

10.000,00).». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 32 του 

βασικού νόμου. 

5. Η παράγραφος (γ) του  εδαφίου  (1) του άρθρου 32 του βασικού  

νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη 

«παράσχει» (πρώτη γραμμή), της φράσης «σε εύλογο χρονικό 

διάστημα, το οποίο δεν θα ξεπερνά τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες 

ημέρες,». 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΠ. 
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