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KYΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
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1390 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ CONDO HOTEL 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

1. Ονοματεπώνυμο αιτητή: ..……………………………………………………………………….. 

2. i. Διεύθυνση Αιτητή: …….…………………………………….………. Τηλ.: ………………..... 

 ii. Ηλεκτρονική διεύθυνση ………………………………………………………………………. 

3. Αρχιτέκτονας: .………..……..……………………………….. Αρ. Εγγραφής: ……………..... 

4. i.  Διεύθυνση αρχιτέκτονα: .…………………………………………… Τηλ.: ………………..... 

 ii.  Ηλεκτρονική διεύθυνση ………………………………………………………………………. 

 

5. (i) Υφιστάμενη μονάδα  

 (ii) Νέα μονάδα     

 

6. Λεπτομέρειες του προς αξιοποίηση γηπέδου: 

 (i) τόπος  …………………………… (ii) Φ/Σχ. ……………… Αρ. τεμ. ……….. 

 (iii) εμβαδό  …………………………. (iv) πολεοδομική ζώνη  ………………….. 

 

7. Εργα υποδομής: 

 (i) πλάτος δημοσίου δρόμου .………………… πλάτος οδοστρώματος ...……………. 

 (ii) Υδατοπρομήθεια εκ δημοσίου δικτύου ………………………………………………… 

 (iii) Aποχετευτικό σύστημα ………………………………………………………………….. 

 

8. Στοιχεία προτεινόμενης επιχείρησης: 

 (i) Ξενοδοχείο      Οργ. Διαμερίσματα     Τουριστικό Χωριό   
    
 (ii) Τάξη: ....…………………………………………………………………………………… 
 
 (iii) Ονομασία: .....…………………………………………………………….. 

Αιτήσεις υποβάλλονται από υφιστάμενα αδειοδοτημένα κατά την  ημερομηνία εφαρμογής της Πολιτικής, ή 
νέα αδειοδοτημένα με βάση το χωροθετικό πλαίσιο και την περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων Νομοθεσία, ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα (Ξενοδοχεία 3, 4 και 5 αστέρων, Αστικά 
Ξενοδοχεία, Οργανωμένα Διαμερίσματα Πολυτελείας και  Α’ τάξη, και Τουριστικά Χωριά Α’ τάξης). 
 

• Υφιστάμενα θεωρούνται τα Τουριστικά Καταλύματα που έχουν νόμιμα ανεγερθεί ή και είναι 
αδειοδοτημένα (υπό ανέγερση ή μη) κατά τον ουσιώδη χρόνο εφαρμογής της πολιτικής. 
 

• Νέα θεωρούνται τα Τουριστικά Καταλύματα που θα εγκρίνονται, μετά την ημερομηνία εφαρμογής 
της Πολιτικής, με βάση την περί Ξενοδοχείων και τουριστικών Καταλυμάτων Νομοθεσία και το 
Χωροθετικό Πλαίσιο. 
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 (iv) Αριθμός ορόφων: 
  Υπόγειο       Ισόγειο       Μεσ/μα       1ος       2ος      3ος       4ος       5ος       6ος 
 
 (v) Εξωτερικοί Χώροι: 
 
  (α) Χώρος στάθμευσης (αρ. αυτοκινήτων) ..……………………………………… 

 (β) Κολυμβητική δεξαμενή (εμβαδό) ..…………………………………………….. 

 (γ) Γήπεδα τέννις (αριθμός) .…..…………    διαστάσεις - min 16X33μ) .…....... 

 (δ) Λοιποί χώροι …..………………………………………………………………… 

 
(vi) Σε περίπτωση Ξενοδοχείου: 
 

  Υπνοδωμάτια  Condo Units   Σύνολο   
 

Αρ. Υπνοδωματίων / 
Ποσοστό 
 

   

Αρ. Κλινών / Ποσοστό 
 

   

 

(vii) Σε περίπτωση Οργανωμένων Διαμερισμάτων/Τουριστικού Χωριού: 

   Διαμερίσματα 
 

Condo Units  Σύνολο  

Αρ. Διαμερισμάτων / 
Ποσοστό 

 

   

Studios 
 

   

Ενός υπνοδωματίου 
 

   

Δύο υπνοδωματίων 
 

   

 

 (viii) Κοινόχρηστοι χώροι:          ΝΑΙ/ΟΧΙ   ΕΜΒΑΔΟΝ 

  (α) προθάλαμος (lobby)   ………..……….. …..…………… 

  (β) αίθουσα παραμονής   ………..……….. …..…………… 

  (γ) εστιατόριο    ………..……….. …..…………… 

  (δ) αίθουσα πρωινού   ………..……….. …..…………… 

  (ε) μπαρ     ………..……….. …..…………… 

  (στ) αίθουσα χορού   ………..……….. …..…………… 

  (ζ) αίθουσα τηλεοράσεως  ………..……….. …..…………… 

  (η) αίθουσα αναγνώσεως   ………..……….. …..…………… 

  (θ) αίθουσα συνεδρίων/   ………..……….. …..…………… 
   πολλαπλών χρήσεων 

  (ι) καταστήματα    ………..……….. …..…………… 

  (κ) λοιπές αίθουσες   ………..……….. …..…………… 
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        ………..……….. …..…………… 

        ………..……….. …..…………… 

 (ix) Αρ. Κοινοχρήστων αποχωρητηρίων:  Ανδρών  .……..……   Γυναικών  ………..… 

 

 (x) Βοηθητικοί/υπηρεσιακοί χώροι:         ΝΑΙ/ΟΧΙ   ΕΜΒΑΔΟΝ 

  (α) γραφεία    ………..……….. …..…………… 

  (β) μαγειρείο    ………..……….. …..…………… 

  (γ) οφφίς μαγειρείου   ………..……….. …..…………… 

  (δ) ψυκτικοί θάλαμοι   ………..……….. …..…………… 

  (ε) εστιατόριο προσωπικού  ………..……….. …..…………… 

  (στ) αποθηκευτικοί χώροι   ………..……….. …..…………… 

  (ζ) αρ. αποδυτηρίων προσωπικού:  Ανδρών  ……..…..…  Γυναικών ………… 

 

 (xi) Μηχανοστάσιο-λεβητοστάσιο:   

 (xii) Ανελκυστήρες (α)   πελατών   Αρ. ..…………………………………… 

    (β)   προσωπικού  Αρ. ..…………………………………… 

 

 (xiii) Σύστημα κλιματισμού: ……………………………………………...          ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

 (xiv) Κεντρική θέρμανση: ………………………………………………..          ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

9. Διάφορα (Λοιπές Πληροφορίες): ..……………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………........ 

 …………………………………………………………………………………………………….... 

 

Ημερομηνία: ……………………………   …………………………………… 
         Υπογραφή Αιτητή 

 

Σημ.: Στοιχεία τα οποία να συνοδεύουν την αίτηση: 

 (α) Αντίγραφο ή στοιχεία πιστοποιητικού καταλληλότητας γηπέδου. 

 (β) Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας γηπέδου. 

 (γ) Τoπογραφικό (χωρομετρικό) σχέδιο (1 πρωτότυπο). 

 (δ) Πολεοδομική άδεια (σχέδια και όροι). 

 (ε) Πλήρες σχέδιο χωροταξικής διαμόρφωσης και τοπιοτέχνησης του γηπέδου. 

(στ) Πλήρης σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων (κατόψεις, όψεις και τομές), σε ένα 

αντίγραφο. 

 (ζ) Επιστολή υποβολής αιτήσεως. 

 (η) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος (υφιστάμενα). 

 (θ) Δικαιώματα μελέτης αίτησης. 
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