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14 Ιανουαρίου 2021 

 

Υπουργό 

 Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

 

O ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΣ.  Ν. 186(Ι)/2017. 

Τροποποίηση νόμου 

 

Στο άρθρο 18, εδάφια 9 και 10 του πιο πάνω νόμου, αναφέρονται.  

 

 (9) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «εγκεκριμένο σώμα» σημαίνει οποιαδήποτε 

εταιρεία, σύνδεσμο, σύλλογο, ίδρυμα, ένωση  ή σωματείο διοργανωτών ταξιδιών, 

πωλητών και ταξιδιωτικών πρακτόρων το οποίο έχει συσταθεί, εγγραφεί και λειτουργεί 

δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων 

και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου. 

 

  (10) Οποιαδήποτε εταιρεία, σύνδεσμος, σύλλογος, ίδρυμα, ένωση  ή σωματείο 

διοργανωτών ταξιδιών, πωλητών και ταξιδιωτικών πρακτόρων έχει συσταθεί, εγγραφεί και 

λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Σωματείων και 

Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου  επιθυμεί να εγκριθεί ως εγκεκριμένο 

σώμα, ως αυτό αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (9), υποβάλλει στον Υπουργό 

σχετική αίτηση.    

 

Κατά την δημόσια διαβούλευση του πιο πάνω νόμου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος 

Καταναλωτών επισήμανε το γεγονός ότι στο νομοσχέδιο φωτογραφιζόταν ο Σύνδεσμος 
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Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου ως το μόνο ουσιαστικά οργανωμένο σύνολο που θα 

μπορούσε να οριστεί ως Εγκεκριμένο  Σώμα για σκοπούς διαχείρισης των εγγυητικών, 

που θα έπρεπε σύμφωνα με το νόμο, να καταθέσουν οι διοργανωτές ταξιδιών για 

σκοπούς εξασφάλισης των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητάς 

τους. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και όλα τα άλλα οργανωμένα σύνολα , 

αποκλείονταν από του να υποβάλουν καν αίτηση για να διοριστούν ως Εγκεκριμένο 

Σώμα, έστω και αν διέθεταν όλα τα απαραίτητα προσόντα να οριστούν ως Εγκεκριμένο 

Σώμα. 

 

Δυστυχώς, παρά την αντίδραση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, ο νόμος 

ψηφίστηκε ως είχε αναφορικά με το σημείο διορισμού του Εγκεκριμένου Σώματος, σε 

βάρος των συμφερόντων των καταναλωτών. Αποτέλεσμα, σήμερα, ο Σύνδεσμος 

Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου, εν γνώσει του, και δυστυχώς, κατά τους τελευταίους 

μήνες σε γνώση και του Υπουργείου σας, να παρανομεί με το να μη εφαρμόζει τις 

πρόνοιες του σχετικού νόμου και να επιτρέπει στους διοργανωτές ταξιδιών να καταθέτουν 

εγγυητικές με πολύ μικρότερα ποσά από αυτά που προνοούνται από τη σχετική 

νομοθεσία. Αυτό βέβαια, σε βάρος των καταναλωτών, γιατί, σε περίπτωση πτώχευσης ή 

αφερεγγυότητας των διοργανωτών ταξιδιών, οι καταναλωτές δεν θα πάρουν όλα τα 

χρήματά τους πίσω, παρά μόνο μικρό μέρος. 

 

Σημειώνεται ότι σχεδόν όλοι οι διοργανωτές ταξιδιών είναι μέλη του Συνδέσμου 

Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου.  

 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ζητά την άμεση τροποποίηση του περί 

Οργανωμένων ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών νόμου,                

Ν. 186 (Ι)/2017, ώστε να επιτρέπεται και σε άλλα οργανωμένα σύνολα να οριστούν ως 

Εγκεκριμένο Σώμα. Όπως είναι σήμερα η νομοθεσία, μόνο διακρίσεις και στρεβλώσεις 

φέρει σε βάρος των καταναλωτών. 
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 Εκτίμηση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών είναι ότι ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών 

Πρακτόρων Κύπρου, δεν θα πρέπει να ορίζεται ως Εγκεκριμένο Σώμα, λόγω κραυγαλέας 

σύγκρουσης συμφερόντων.  

 

Το πιο πάνω θέμα τέθηκε υπόψη σας τόσο στη συνάντησή σας μαζί με τον Κυπριακό 

Σύνδεσμο Καταναλωτών στις 11 Νοεμβρίου 2020, όσο και κατά τη συνεδρία της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταναλωτών στις 21 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Επειδή έχουν περάσει δυο μήνες που το θέμα τέθηκε υπόψη σας τόσο γραπτά, όσο και 

προφορικά, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών θα το εκτιμούσε αν είχε τη θέση σας 

στην εισήγηση του για τροποποίηση της νομοθεσίας. Είναι αδιανόητο, σήμερα να γίνεται 

ευρεία συζήτηση για περιορισμό ή ακόμα και για εξάλειψη της διαφθοράς και σε γνώση 

μας να αφήνουμε ανοικτά παράθυρα που δυνατό να βοηθούν στη διαφθορά. 

 

 

Με εκτίμηση 

 

Μάριος Δρουσιώτης 

Πρόεδρος 


