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ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ/ ΥΓΡΑΕΡΙΟ 

Όνομα Ξενοδοχείου/  
Τουριστικού Καταλύματος  

 

Διεύθυνση Ξενοδοχείου/  
Τουριστικού Καταλύματος 

Αρ.  Οδός  

Ταχυδρομικός Τομέας 
 

 Δήμος/ Κοινότητα  

Όνομα Επιχειρηματία 
 

 

Αριθμός Ταυτότητας φυσικού προσώπου ή αριθμός εγγραφής 
εταιρείας σε περίπτωση νομικού προσώπου (Επιχειρηματία) 

 
 

  
1. ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ  
Δηλώνω/ δηλώνουμε υπεύθυνα ότι, στο ξενοδοχείο/ τουριστικό κατάλυμα μου/ μας δεν αποθηκεύονται/ 
δεν χρησιμοποιούνται πετρελαιοειδή, ή υγρά πετρελαιοειδή ή δεν απαιτείται Άδεια Αποθήκευσης 
Πετρελαιοειδών για το είδος ή για τις ποσότητες των πετρελαιοειδών που υπάρχουν στο ξενοδοχείο/ 
τουριστικό κατάλυμα μου/ μας σύμφωνα με τον «Περί Πετρελαιοειδών  Νόμο». 

  
2. ΓΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟ  
Δηλώνω/ δηλώνουμε υπεύθυνα ότι, στο ξενοδοχείο/ τουριστικό κατάλυμα μου/ μας δεν αποθηκεύεται, 
εγκαθίσταται, ή/ και χρησιμοποιείται υγραέριο. 

 
3. ΓΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟ (ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ) 
Δηλώνω/ δηλώνουμε υπεύθυνα ότι, σύμφωνα με τους «περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμούς του 
2021» (Κ.Δ.Π. 189/2021) δεν απαιτείται Έκθεση Περιοδικού Ελέγχου για τις ποσότητες υγραερίου που 
αποθηκεύονται, εγκαθίστανται, ή/και χρησιμοποιούνται στο ξενοδοχείο/ τουριστικό κατάλυμα μου/ μας. 
Επίσης δηλώνω/ δηλώνουμε ότι, η εγκατάσταση υγραερίου που διαθέτει το ξενοδοχείο/ τουριστικό 
κατάλυμα μου/ μας συντηρείται δυνάμει του Κανονισμού 21(1)(β) και του Κανονισμού 21(3) των  «περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος 
Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμούς» (Κ.Δ.Π. 189/2021).   

 

− Επισυνάπτεται  Βεβαίωση Πιστής Εκτέλεσης της Εγκατάστασης Υγραερίου (μόνο για το 3) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Διαγράψετε από τα σημεία 1-3 πιο πάνω με Χ αυτά που ΔΕΝ εφαρμόζονται.  
(Δες παράδειγμα στην σελίδα 2) 
       
Βεβαιώνεται ότι, όλα τα πιο πάνω στοιχεία, είναι αληθή. Γνωρίζω ότι ανακριβής ή ψευδής δήλωση 
αποτελεί ποινικό αδίκημα. 
 
«Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας 
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος 
του 2018 (Ν. 125(I)/2018) και οποιωνδήποτε Νόμων τον τροποποιούν ή αντικαθιστούν, το Υφυπουργείο 
Τουρισμού ενημερώνει ότι, αντίγραφο της παρούσας υπεύθυνης δήλωσης κοινοποιείται στο Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας λόγω αρμοδιότητας εφαρμογής των πιο πάνω νομοθεσιών».   
 

Υπογραφή Επιχειρηματία 
(Σε περίπτωση εταιρείας η υπογραφή να 
συνοδεύεται  με σφραγίδα της εταιρείας) 

 
 
 

Όνομα υπογράφοντος  
 

 

Αριθμός ταυτότητας υπογράφοντος  
 

Αριθμός Τηλεφώνου   
 

Ημερομηνία  Αρ. Φακ.:  
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Σημείωση: Η παρούσα υπεύθυνη δήλωση ΔΕΝ υποβάλλεται όταν για ένα ξενοδοχείο ή τουριστικό 
κατάλυμα υποβάλλονται και τα δύο (2) έγγραφα δηλαδή (1) Άδεια Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών και (2) 
Έκθεση Περιοδικού Ελέγχου της εγκατάστασης υγραερίου η οποία πρέπει να είναι χωρίς παρατηρήσεις ή 
για νέες εγκαταστάσεις υγραερίου, βεβαίωση Πιστής Εκτέλεσης της Εγκατάστασης.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες/ λεπτομέρειες σχετικά με το πιο πάνω θέμα μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στο:  
 
www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/index_gr/index_gr?opendocument 
 
ή να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στα πιο κάτω τηλέφωνα:  
 

− Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας:  22405623  

− Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Λευκωσίας:  22879191 

− Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Λεμεσού:  25827200 

− Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Λάρνακας:  24805327 

− Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Πάφου:  26822715 

− Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Αμμοχώστου: 23819750 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ   
 
Ένα Τουριστικό Κατάλυμα στο οποίο δεν αποθηκεύονται πετρελαιοειδή, ή δεν απαιτείται Άδεια 
Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών για το είδος ή για τις ποσότητες των πετρελαιοειδών που υπάρχουν σε αυτό 
σύμφωνα με τον «Περί Πετρελαιοειδών  Νόμο» και στο οποίο επίσης  δεν αποθηκεύεται, εγκαθίσταται, ή/ 
και χρησιμοποιείται υγραέριο, σε αυτή την περίπτωση διαγράφεται το σημείο 3 με Χ.  
 

1. ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ  
Δηλώνω/ δηλώνουμε υπεύθυνα ότι, στο ξενοδοχείο/ τουριστικό κατάλυμα μου/ μας δεν αποθηκεύονται/ 
δεν χρησιμοποιούνται πετρελαιοειδή, ή υγρά πετρελαιοειδή ή δεν απαιτείται Άδεια Αποθήκευσης 
Πετρελαιοειδών για το είδος ή για τις ποσότητες των πετρελαιοειδών που υπάρχουν στο ξενοδοχείο/ 
τουριστικό κατάλυμα μου/ μας σύμφωνα με τον «Περί Πετρελαιοειδών  Νόμο». 

  
2. ΓΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟ  
Δηλώνω/ δηλώνουμε υπεύθυνα ότι, στο ξενοδοχείο/ τουριστικό κατάλυμα μου/ μας δεν αποθηκεύεται, 
εγκαθίσταται, ή/ και χρησιμοποιείται υγραέριο. 

 
3. ΓΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟ (ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ) 
Δηλώνω/ δηλώνουμε υπεύθυνα ότι, σύμφωνα με τους «περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμούς του 
2021» (Κ.Δ.Π. 189/2021) δεν απαιτείται Έκθεση Περιοδικού Ελέγχου για τις ποσότητες υγραερίου που 
αποθηκεύονται, εγκαθίστανται, ή/και χρησιμοποιούνται στο ξενοδοχείο/ τουριστικό κατάλυμα μου/ μας. 
Επίσης δηλώνω/ δηλώνουμε ότι, η εγκατάσταση υγραερίου που διαθέτει η επιχείρηση μου/ μας 
συντηρείται δυνάμει του Κανονισμού 21(1)(β) και του Κανονισμού 21(3) των  «περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) 
Κανονισμούς» (Κ.Δ.Π. 189/2021).   

 

− Επισυνάπτεται  Βεβαίωση Πιστής Εκτέλεσης της Εγκατάστασης Υγραερίου (για το 3 μόνο) 
 
 

− Κοινοποίηση: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
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http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

