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ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 

ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2005 

--------------------------- 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 22 
 

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

42(Ι) του 1993 
80(I) του 1995 
16(Ι) του 1999 
68(Ι) του 1999 
91(Ι) του 2000 

170(Ι) του 2000 
152(Ι) του 2005. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που 

του δίνει το άρθρο 22 των περί Ξενοδοχείων και 

Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 1969 έως 2005, 

εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. 

  
Συνοπτικός  
τίτλος. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
11.8.93 
30.6.20001 
23.12.20052. 

  1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι  περί 

Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων 

(Παραδοσιακές Οικοδομές) Κανονισμοί του 1993 έως 

2005. 

 ΜΕΡΟΣ Ι 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ερμηνεία. 2.−(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το 

κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια− 

      «επιχείρηση» σημαίνει κτίριο που έχει οποιαδήποτε 

λειτουργική μορφή ξενοδοχειακής επιχείρησης 

(ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος) και λειτουργεί 

μέσα σε παραδοσιακές οικοδομές, σύμφωνα με το 

εδάφιο (5) του άρθρου 3 και το εδάφιο (7) του άρθρου 

18 του Νόμου· 

 

                                                            
1 Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Παραδοσιακές Οικοδομές) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2000 (ΚΔΠ 177/2000, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), ημερ. 30.6.2000), οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ την 
1.7.2000, καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων (Παραδοσιακές Οικοδομές) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2005 (Κ.Δ.Π. 
586/2005, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), 23.12.2005). 
2 Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος της έκδοσης. 
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      «κύριος της επιχείρησης» σημαίνει τον κύριο της 

επιχείρησης που τη διευθύνει ή το διευθυντή της 

επιχείρησης και περιλαμβάνει κάθε υπάλληλο ο οποίος 

είναι ενταλμένος απ’ αυτόν· 

      «Νόμος» σημαίνει τους περί Ξενοδοχείων και 

Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμους του 1969 έως 2005 

και περιλαμβάνει οποιοδήποτε νόμο που τους 

τροποποιεί ή τους αντικαθιστά. 

      (2) Όλοι οι άλλοι όροι και φράσεις έχουν τις 

αντίστοιχες έννοιες που τους αποδίδει ο Νόμος. 

 
 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΑΔΕΙΑ, ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 

Κατάταξη. 3.−(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην 

κατάταξη της επιχείρησης, ύστερα από έλεγχο της 

συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων που 

προνοούνται από τους παρόντες Κανονισμούς.  

      (2) Τον έλεγχο ενεργεί η Επιτροπή, με μέλη της ή με 

ενταλμένα για το σκοπό αυτό όργανα του Οργανισμού ή 

άλλα εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο 

πρόσωπα, παρόντος του κυρίου της επιχείρησης ή 

εκπροσώπου του. 

      (3) Η απόφαση της Επιτροπής για τον έλεγχο 

πλήρως αιτιολογημένη υποβάλλεται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο προβαίνει στην κατάταξη. 

      (4) Κάθε κύριος της επιχείρησης υποχρεούται να 

υποβάλλει στον Οργανισμό οποιαδήποτε στοιχεία, 

έντυπα και πληροφορίες, όταν του ζητείται από τον 

Οργανισμό. 



 
 
 

 

5

      (5) Η υποβολή από μέρους του κυρίου της επιχείρησης 

οποιωνδήποτε λανθασμένων ή παραπλανητικών 

στοιχείων, εντύπων ή πληροφοριών παρέχει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο εξουσία να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της 

επιχείρησης. 

 
Άδεια 
Λειτουργίας. 

4.−(1) Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται, αφού γίνει η 

κατάταξη, στο όνομα του κυρίου της επιχείρησης, και 

αφορά ορισμένη επιχείρηση και είναι μεταβιβάσιμη 

στους δικαιούχους ή κληρονόμους αυτού.  

Πρώτος 
Πίνακας 
Τύπος. 

(2) Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται στον τύπο που 

εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα. 

 (3) Η άδεια λήγει την 31η Δεκεμβρίου του χρόνου 

που εκδόθηκε και ανανεώνεται με την ανανέωση της 

κατάταξης και την καταβολή των κατά Νόμο 

δικαιωμάτων. 

 (4) Η μη έγκαιρη ανανέωση της άδειας λειτουργίας 

λογίζεται ως σιωπηρή παράταση για το χρόνο που 

μεσολαβεί, εκτός από την περίπτωση που δε χορηγείται 

ανανέωση της κατάταξης. 

 
Δικαιώματα. 
 
 
 
Δεύτερος 
Πίνακας. 

5.−(1) Τα δικαιώματα που πληρώνονται από τον κύριο 

της επιχείρησης για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας, 

ή για αντίγραφο άδειας εκτίθενται στο Δεύτερο Πίνακα. 

         (2) Τα δικαιώματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 

πιο πάνω καταβάλλονται από τον κύριο της επιχείρησης 

κατά την έκδοση ή ανανέωση της άδειας ή για τη λήψη 

αντίγραφου άδειας ανάλογα με την περίπτωση. 

 
 
 
 
 
Τρίτος 

     (3) Τα δικαιώματα που πληρώνονται από τον κύριο 

της επιχείρησης κατά την υποβολή των σχεδίων για 

έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου, εκτίθενται 
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Πίνακας. στον Τρίτο Πίνακα. 
Όνομα 
επιχείρησης. 

6. Κάθε επιχείρηση πρέπει να φέρει το δικό της όνομα 

και μπορεί να δηλώνεται με την αίτηση για έγκριση των 

αρχιτεκτονικών σχεδίων που υποβάλλονται στον 

Οργανισμό. 

 
Σταθερές 
Τιμές. 

7.−(1) Οι σταθερές τιμές είναι αυτές που αναφέρονται 

στο άρθρο 10 του Νόμου. 

 (2) Οι σταθερές τιμές συγκροτούνται− 

 (α) Από την τιμή της διανυκτέρευσης· 

 (β) από την τιμή της τυχόν παροχής 

προγεύματος ή κύριων γευμάτων· 

 (γ) από τα τυχόν δικαιώματα υπηρεσίας· 

 (δ) από το ποσοστό επιβάρυνσης της τιμής της 

διανυκτέρευσης για το λόγο λειτουργίας 

κλιματιστικής εγκατάστασης ψύξης, εφόσον 

υπάρχει τέτοια και είναι στη διάθεση των 

πελατών· 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι): 
23.12.20052. 

(ε) Καταργήθηκε. 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(ι) 
23.12.20052. 

(ε) από τα δικαιώματα διανυκτέρευσης για τους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία. 

 
Λογαριασμοί. 8.−(1) Για κάθε υπηρεσία που παρέχεται προς τον 

πελάτη πρέπει να εκδίδεται από τον κύριο της 

επιχείρησης αριθμημένος λογαριασμός. 

 (2) Αντίγραφα των λογαριασμών που εκδίδονται 

πρέπει να φυλάγονται από τον κύριο της επιχείρησης 

για περίοδο δεκαοκτώ μηνών από της ημερομηνίας της 

                                                            
2 Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος της έκδοσης. 
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έκδοσής τους.  

 (3) Ο κύριος της επιχείρησης πρέπει να τηρεί 

στοιχεία που να δείχνουν τις εισπράξεις που έγιναν από 

την επιχείρηση και να τα παρέχει σύμφωνα με εγκύκλιες 

οδηγίες του Οργανισμού. 

Καταβολή 
ποσοστών. 
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 
23.12.20052. 
 

  9. Καταργήθηκε. 

                               

Στοιχεία και 
στατιστικές  
πελατών. 

10.−(1) Ο κύριος της επιχείρησης υποχρεούται να 

τηρεί το ειδικό έντυπο, σύμφωνα με γνωστοποίηση του 

Οργανισμού, στο οποίο καταχωρεί λεπτομέρειες σε 

σχέση με το όνομα, τη διεύθυνση, την εθνικότητα, το 

επάγγελμα, την ημέρα άφιξης και αναχώρησης, όπως 

και σε κάθε άλλη λεπτομέρεια που καθορίζει ο 

Οργανισμός αναφορικά με κάθε πρόσωπο που καταλύει 

στην επιχείρησή και να το παρουσιάζει για έλεγχο σε 

οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.  

 (2) Ο κύριος της επιχείρησης− 

 (α) Υποχρεούται, με βάση τις εγκύκλιες οδηγίες 

του Οργανισμού, να υποβάλλει σ’ αυτόν 

κάθε στατιστικό στοιχείο που αφορά την 

κίνηση σε πελάτες της επιχείρησης του. 

 (β) να αναρτά σε περίοπτο μέρος της 

επιχείρησης οποιαδήποτε εγκύκλιο και να 

θέτει υπόψη των πελατών του το 

περιεχόμενο οποιωνδήποτε οδηγιών του 

Οργανισμού, εφόσο ζητείται από τον 

Οργανισμό. 

Αδικήματα 
και ποινές. 

11. Όποιος παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις 

                                                            
2 Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος της έκδοσης. 
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των Κανονισμών 3(4),8, 9 και 10 ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί με αυτή είναι ένοχος αδικήματος και σε 

περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης 

που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή 

που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια δώδεκα 

ευρώ3 ή και στις δύο αυτές ποινές. 

 
 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΚΤΙΡΙΑ ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Κτίριο 
επιχείρησης. 

12.−(1) Κάθε επιχείρηση μπορεί να αποτελείται από 

μεμονωμένες οικοδομές ή μέρος οικοδομής ή από ομάδα 

αυτοτελών οικοδομών συγκροτημένων σ’ ενιαίο σύνολο. 

 
 
 
 
 
 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου 

νόμου που ισχύει, η επιχείρηση πρέπει να εξυπηρετείται 

από στοιχειώδεις σύγχρονες ανέσεις, με τη δημιουργία των 

σχετικών εγκαταστάσεων και ιδιαίτερα λουτρών, 

αποχωρητηρίων, εγκαταστάσεων ηλεκτρισμού, ύδρευσης, 

αποχέτευσης, καθώς και τηλεφωνικής εγκατάστασης, όπου 

οι συνθήκες το επιτρέπουν. 

 (3) Ο αριθμός, καθώς και ο εξοπλισμός των 

λουτρών και αποχωρητηρίων πρέπει να είναι ανάλογος 

με τις ανάγκες και τη δυναμικότητα της επιχείρησης.  

Επίσης η μορφή και το είδος των εγκαταστάσεων 

καθορίζονται κατά περίπτωση από τον Οργανισμό, 

ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν και την 

αρχιτεκτονική μορφή της οικοδομής σε τρόπο ώστε να 

γίνονται οι λιγότερες δυνατές αλλοιώσεις σ’ αυτό. 

 (4) Εφόσον η δυναμικότητα της επιχείρησης 

υπερβαίνει τα δέκα υπνοδωμάτια πρέπει να υπάρχει 

                                                                                                                                                                                          
3 Κ.Δ.Π. 312/2007 – Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 9(1) του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ 
Νόμου (Ν. 33(Ι)/2007, όπως τροποποιήθηκε). 
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ιδιαίτερος χώρος υποδοχής και εγγραφής των πελατών. 
Εκπόνηση 
σχεδίων. 
    
 
 
 
 
 
 

41 του 1962 
     7 του 1964 
   43 του 1966 
   41 του 1968 
   84 του 1968 
     5 του 1970 
   49 του 1976 
   69 του 1984 
 113 του 1985 
 175 του 1988 
   88 του 1991 

49(Ι) του 1992. 

13. (1) Η εκπόνηση των σχεδίων πρέπει να γίνεται 

από αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό ο οποίος είναι  

εγγεγραμμένος στο μητρώο Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών 

Μηχανικών το οποίο τηρείται δυνάμει των διατάξεων 

του περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών 

Νόμου.  

 (2) Τα σχέδια πρέπει να υποβάλλονται στον 

Οργανισμό σε ελάχιστη κλίμακα 1:100 και να 

παρουσιάζουν τόσο την υφιστάμενη κατάσταση όσο και 

την προτεινόμενη διαρρύθμιση του κτιρίου. 

 (3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε 

άλλου Νόμου που ισχύει, η έγκριση των σχεδίων 

απομένει στην απόλυτη κρίση της Επιτροπής. 

 
Καταλληλότητα 
κτιρίου. 

14. Κριτήρια για την έγκριση της καταλληλότητας της 

οικοδομής από το Διοικητικό Συμβούλιο για σκοπούς 

εφαρμογής του εδαφίου (5) του άρθρου 3 και του 

εδαφίου (7) του άρθρου 18 του Νόμου είναι, μεταξύ 

άλλων− 

 (α) Ο ειδικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας της 

οικοδομής· 

 (β) η σκοπιμότητα δημιουργίας της συγκεκριμένης 

επιχείρησης στη συγκεκριμένη περιοχή· 

 (γ) η ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στο 

Πρόγραμμα Τουριστικής Ανάπτυξης που 
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ισχύει από καιρό σε καιρό· 

 (δ) η σκοπιμότητα διάσωσης του κτιρίου, με τη 

μετατροπή του σε τουριστική εγκατάσταση· 

 (ε) οι ανάγκες της περιφερειακής ανάπτυξης · 

και 

 (στ) η βιωσιμότητα της τουριστικής εγκατάστασης 

που θα ιδρυθεί. 

 
Επίπλωση, 
κλπ. 

15.−(1) Κάθε επιχείρηση πρέπει να προσφέρει, 

ανάλογα με τη δυναμικότητά της σε κλίνες, την 

απαραίτητη κατά τα κοινά παραδεγμένα επίπλωση, 

καθώς και τα απαραίτητα σεντόνια, κλινοσκεπάσματα, 

προσόψια και παρόμοια είδη. 

 (2) Σε περίπτωση τουριστικού καταλύματος πρέπει 

να προσφέρονται, εκτός από τα είδη που αναφέρονται 

στην παράγραφο (1), και σκεύη παρασκευής εδεσμάτων 

και ποτών, τα υλικά και μέσα καθαρισμού τους, 

σκυβαλοδοχείο και άλλα απαραίτητα για άνετη διαμονή 

είδη. 

 (3) Η επιχείρηση πρέπει− 

 (α) Να εξασφαλίζει τη συνεχή και απρόσκοπτη 

λειτουργία των συσκευών και εγκαταστάσεων 

που βρίσκονται σε κάθε διαμέρισμα ή 

δωμάτιο· 

 (β) να αντικαθιστά δύο φορές την εβδομάδα με 

καθαρά τα είδη των λινών σε κάθε 

διαμέρισμα ή δωμάτιο· 

 (γ) να εξασφαλίζει καθημερινά τον καθαρισμό και 

την τακτοποίηση του διαμερίσματος ή του 

δωματίου, τη συλλογή και απομάκρυνση από 

αυτά των σκυβάλων και αχρήστων, καθώς και 
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την αντικατάσταση των σκυβαλοδοχείων με 

καθαρά. 
 (4) Όλες οι παροχές και οι υπηρεσίες που αναφέρονται 

στις παραγράφους (1), (2) και (3) προσφέρονται χωρίς 

ειδικές επιβαρύνσεις των πελατών και περιλαμβάνονται 

στην τιμή που αναφέρεται στον Κανονισμό 7. 

 (5) Η επίπλωση, τα σκεύη και ο ιματισμός της 

επιχείρησης πρέπει να εμφανίζουν πληρότητα που να 

εξασφαλίζει όρους άνετης διαβίωσης και άρτιας 

εξυπηρέτησης των πελατών, εύρυθμης λειτουργίας των 

υπηρεσιών και καλαίσθητης εμφάνισης.  Τα κινητά 

στοιχεία της διακόσμησης θεωρούνται μέρος της 

επίπλωσης. 

 (6) Η επίπλωση και τα στοιχεία της διακόσμησης, 

πρέπει να έχουν κυπριακό χαρακτήρα και χρώμα. 

 (7) Πριν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 

επιχείρησης απαιτείται έγκριση της επίπλωσης και του 

λοιπού κινητού εξοπλισμού της από τον Οργανισμό. 

Κριτήριο για τη χορήγηση της έγκρισης αυτής αποτελεί 

η χρησιμοποίηση επίπλωσης που αρμόζει προς το 

κτίριο και την εσωτερική του διαμόρφωση, κατά 

προτίμηση να αποτελείται από αυθεντικά στοιχεία ή από 

στοιχεία βασισμένα στα τοπικά παραδοσιακά ή από 

άλλα στοιχεία, τα οποία να δημιουργούν το περιβάλλον 

που αρμόζει παραδοσιακά και αισθητικά. 

 
Ηλεκτροφωτισμός 
κλπ. 
εγκαταστάσεις. 

16.−(1) Οι εγκαταστάσεις του ηλεκτροφωτισμού πρέπει 

να είναι πλήρεις και να εκτείνονται σ’ όλους τους 

χώρους της επιχείρησης, και να έχουν πλήρη εφαρμογή 

αναφορικά με αυτές οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί 

που ισχύουν εκάστοτε. 

 (2) Η προστασία κατά της φωτιάς πρέπει να 
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εξασφαλίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μέσα στα πλαίσια της 

διατήρησης του παραδοσιακού χαρακτήρα της 

οικοδομής. 

 (3) Οι εγκαταστάσεις του συστήματος συσκευών 

υγραερίου, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις 

του περί Πετρελαιοειδών Νόμου και των Κανονισμών 

που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

 (4) Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν 

δίκτυο ζεστού και κρύου νερού. 

 
Διεύθυνση. 17.−(1) Κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει υπεύθυνο 

διευθυντή, ο οποίος να είναι υπόλογος προς τον 

οργανισμό για την πιστή εφαρμογή του Νόμου και των 

Κανονισμών. 

 (2) Η επιχείρηση πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες 

γενικής εξυπηρέτησης των  πελατών. 

 ΜΕΡΟΣ IV 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Εφαρμογή 
ορισμένων 
Κανονισμών 
των περί 
Ξενοδοχείων 
και Τουριστικών 
Καταλυμάτων 
(Γενικών) 
Κανονισμών 
σε επιχειρήσεις 
Παραδοσιακών 
Οικοδομών. 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
12.7.85. 

18. Οι διατάξεις των Κανονισμών 48 μέχρι 75, (όπως 

αυτοί εκτίθενται στα Μέρη IV και V των περί Ξενοδοχείων 

και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικών) Κανονισμών του 

1985), που διέπουν τις σχέσεις ξενοδόχων και πελατών και 

την εξυπηρέτηση πελατών, απασχόληση προσωπικού και 

προσφερόμενες υπηρεσίες, ή οποιεσδήποτε μελλοντικές 

τροποποιήσεις αυτών, εφαρμόζονται, τηρουμένων των 

αναλογιών, σε επιχειρήσεις παραδοσιακών οικοδομών. 

Σχέσεις 
μεταξύ 
Γραφείων 
Τουρισμού 

19. Οι διατάξεις της Σύμβασης μεταξύ του Διεθνή 

Ξενοδοχειακού Συνδέσμου (I.H.A), της Παγκοσμίας 
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και Ξενοδοχείων. 
Κ.Δ.Π.57/80 
Κ.Δ.Π.317/80. 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
21.3.80 
7.11.89. 

Ομοσπονδίας Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων 

(U.F.T.A.), της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πέμπτο 

Πίνακα των περί Τουριστικών Επαγγελμάτων και 

Σωματείων Κανονισμών του 1980, και που διέπουν τις 

σχέσεις μεταξύ Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και 

Ξενοδοχείων, ή οποιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις 

τους έχουν πλήρη ισχύ. 

 
Αδικήματα  
Και ποινές. 

  20. Όποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί 

με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων 

Κανονισμών, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση 

καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν 

υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ3.  

 
Διατάξεις 
Κανονισμών 
επιπρόσθετες 
άλλων διατάξεων. 

21. Οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών 

εφαρμόζονται επιπρόσθετα από τις διατάξεις 

οποιουδήποτε άλλου νόμου, κανονισμού, θεσμού, 

κανόνος, διατάγματος ή άλλης νομοθετικής φύσεως 

διάταξης που ισχύει για το ίδιο θέμα.  

 
Έναρξη της 
ισχύος των 
παρόντων 
Κανονισμών 
42(Ι) του 1993. 

22. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ μετά την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ξενοδοχείων 

και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικού) Νόμου 

του 1993. 
 

                                                            
3 Κ.Δ.Π. 312/2007 – Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 9(1) του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ 
Νόμου (Ν. 33(Ι)/2007, όπως τροποποιήθηκε). 
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 

(Κανονισμός 4(2)) 

Αρ.Αδείας………………………. 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

------------------ 

Με βάση τις διατάξεις των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων 

του 1969 έως 1993 και των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτών, χορηγούμε 

στ……………………………………………………………………………………………… 

άδεια λειτουργίας για την οικοδομή/τις οικοδομές……………………………………..… 

που βρίσκεται/βρίσκονται…………………………………………………………………... 

δυναμικότητας ………………………….υπνοδωματίων/………………..κλινών μορφής 

ξενοδοχείου/τουριστικού καταλύματος με τον τίτλο …………………………… 

……………………………………………………………… και την/τις κατατάσσουμε στη 

κατηγορία των Παραδοσιακών Οικοδομών. 

Η παρούσα άδεια ισχύει για ένα έτος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου ………………… 

(Τέλος που καταβλήθηκε €3………………………..). 

Λευκωσία………………………………………….19….. 

 

……...…………………………………. 

                                                                                       Γενικός Διευθυντής 

                                                                     Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. 

 

                                                            
3 Κ.Δ.Π. 312/2007 – Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 9(1) του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ 
Νόμου (Ν. 33(Ι)/2007, όπως τροποποιήθηκε). 
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ 

(Κανονισμός 5(1)) 

 

  1.  Δικαιώματα για την έκδοση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας επιχείρησης για 

κάθε έτος που ισχύει η άδεια ή μέρος αυτού, €253.  

  

2. Δικαίωμα για κάθε αντίγραφο άδειας λειτουργίας επιχείρησης, €17*. 

 

 

 

 

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 

(Κανονισμός 5(3)) 

 

Δικαιώματα για έγκριση ή για ανανέωση έγκρισης σχεδίων– 

(α) Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται για έγκριση ή για ανανέωση έγκρισης 

σχεδίων νέων επιχειρήσεων, €34*. 

 

(β) Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται για έγκριση ή για ανανέωση έγκρισης 

σχεδίων τροποποίησης υφιστάμενων επιχειρήσεων, €17*. 

 
 
 
 

                                                            
3 Κ.Δ.Π. 312/2007 – Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 9(1) του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ 
Νόμου (Ν. 33(Ι)/2007, όπως τροποποιήθηκε). 
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Παρατηρήσεις 
 

Οι πιο κάτω Παρατηρήσεις δεν αποτελούν μέρος του ενοποιημένου κειμένου 

των Κανονισμών: 

  1. Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Παραδοσιακές 

Οικοδομές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 (Κ.Δ.Π. 586/2005) οι οποίοι 

δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παράρτημα ΙΙΙ(Ι), 

ημερ. 23.12.2005, περιλαμβάνουν την ακόλουθη διάταξη: 

«Έναρξη 
της ισχύος 
των παρόντων 
Κανονισμών. 
 

  3. Οι παρόντες Κανονισμοί αρχίζουν να ισχύουν από την 

1η Ιανουαρίου 2006.». 

 


