
 

 

 
Γενικές πληροφορίες για τη διαδικασία Εγγραφής των Αυτοεξυπηρετούμενων 

Καταλυμάτων σε Μητρώο που τηρείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού 
 

Η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή καταλυμάτων (επαύλεις, κατοικίες, διαμερίσματα) στο 
μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων μπορούν να υποβάλλονται από φυσικά και 
από νομικά πρόσωπα. Προς τον σκοπό αυτό, ο αιτητής/ η αιτήτρια θα πρέπει να έχει σε ισχύ 
πριν από την υποβολή της αίτησης για εγγραφή του καταλύματος του στο μητρώο των 
αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων του Υφυπουργείου Τουρισμού:  
 

➢ Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας (Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας ή και ΦΠΑ όπου 
προβλέπεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας) της Κυπριακής Δημοκρατίας και  

➢ Ασφαλιστική Κάλυψη του Καταλύματος σε ισχύ – Τουλάχιστο κατά παντός κινδύνου, για 
πυρκαγιά και αστική ευθύνη.  

2.  Η αίτηση / υπεύθυνη δήλωση εγγραφής στο μητρώο, θα υποβάλλεται μόνο 
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υφυπουργείου Τουρισμού.  

Ο αιτητής/ αιτήτρια αφού συνδεθεί με την ιστοσελίδα (www.tourism.gov.cy) θα επιλέξει το 
διαφημιστικό παράθυρο (banner) με την ένδειξη «Εγγραφή Αυτοεξυπηρετούμενων 
Καταλυμάτων». Στο διαφημιστικό παράθυρο (banner)  θα είναι διαθέσιμο το παρόν έγγραφο 
καθώς και το link μέσω του οποίου ο αιτητής θα έχει πρόσβαση στην αίτηση. Με την επιλογή 
του link θα εμφανιστεί η αίτηση με οδηγίες συμπλήρωση της.    

Αφού ο αιτητής ενημερωθεί από τις σχετικές οδηγίες, θα επιλέξει την ένδειξη «Προχωρήστε 
στην αίτηση». Στο τέλος της διαδικασίας συμπλήρωσης της αίτησης, θα πρέπει να ανεβάσει 
(uploading) τα πιο κάτω έγγραφα (i έως iv), τα οποία  ο αιτητής / αιτήτρια (επιχειρηματίας) θα 
πρέπει να μεριμνήσει όπως τα έχει από προηγουμένως σε ηλεκτρονική μορφή (PDF-File) για 
σκοπούς ανάρτησης τους με την αίτηση.  

i. Άδεια Οικοδομής και/ ή Πολεοδομική Άδεια  (ανάρτηση μόνο της πρώτης σελίδας). 
ii. Πρόσφατο λογαριασμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) που αφορά το 

συγκεκριμένο κατάλυμα για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 
iii. Σε περίπτωση όπου ο αιτητής (επιχειρηματίας) είναι: 

 

− φυσικό πρόσωπο, κάτοχος κυπριακής ταυτότητας, υποβάλλεται φωτοαντίγραφο 
δελτίου κυπριακής ταυτότητας (και από τις 2 πλευρές)  

− φυσικό πρόσωπο ΜΗ κάτοχος κυπριακής ταυτότητας, υποβάλλεται 
φωτοαντίγραφο διαβατηρίου (η σελίδα με τα στοιχεία του φυσικού προσώπου),   

− νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται πρόσφατο πιστοποιητικό σύστασης του νομικού 
προσώπου.   
  

iv. Εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη του καταλύματος προς τον δικαιούχο χρήστη 
(επιχειρηματία): υπογραμμένη όταν υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο, είτε 
υπογραμμένη και πιστοποιημένη με τη σφραγίδα του νομικού προσώπου (πχ εταιρεία) 
όταν υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο. Υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που 
δηλωθεί στην αίτηση ότι, επιχειρηματίας είναι άλλος από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος 
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(Το έγγραφο της εξουσιοδότησης ιδιοκτήτη είναι διαθέσιμο στο τέλος της ηλεκτρονικής 
αίτησης, κάτω από την παράγραφο επισυναπτόμενα).  

 
3.  Ο αιτητής / αιτήτρια αφού συμπληρώσει την αίτηση, θα την εκτυπώσει και 
υπογράψει. Σε περίπτωση νομικού προσώπου (πχ εταιρείας) η αίτηση θα υπογραφεί και θα 
σφραγιστεί με τη σφραγίδα του νομικού προσώπου. 
 
4.  Ο αιτητής / αιτήτρια θα μετατρέψει στην συνέχεια την αίτηση σε ηλεκτρονική 
μορφή (PDF File) και θα την ανεβάσει στην ιστοσελίδα μαζί με τα άλλα έγγραφα (PDF 
Files που αναφέρονται στο σημείο 2 πιο πάνω).   
 
5.  Όταν ολοκληρωθεί η πιο πάνω διαδικασία, ο αιτητής θα επιλέξει την ένδειξη 
«ΥΠΟΒΟΛΗ». Σε αυτό το στάδιο η εφαρμογή μπορεί να ζητήσει από τον αιτητή να 
συμπληρώσει πεδία στην αίτηση τα οποία παρέλειψε. Σημειώνεται ότι, το σύνολο των 
εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση είναι πέντε (5). Σε περίπτωση που ο 
αιτητής είναι και ο ιδιοκτήτης του καταλύματος (όπου και δεν απαιτείται η υποβολή της 
«εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη»), ο αριθμός των εγγράφων περιορίζεται στα τέσσερα (4).  

 
Διευκρινίζεται ότι: 
 
- Ιδιοκτήτης: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι  ιδιοκτήτης του καταλύματος. Σε 

περίπτωση που θα είναι και ο επιχειρηματίας του αυτοεξυπητρετούμενου καταλύματος, 
μπορεί να υποβάλει αίτηση ως ιδιοκτήτης (επιχειρηματίας) στο Υφυπουργείο 
Τουρισμού για εγγραφή καταλύματος ως αυτοεξυπηρετούμενο.  
 

- Δικαιούχος Χρήστης: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από 
τον ιδιοκτήτη του καταλύματος για να το χρησιμοποιεί. Αφού εξασφαλίσει την σχετική 
εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη του καταλύματος (βλ. 2. iv), μπορεί να υποβάλει αίτηση ως 
Δικαιούχος Χρήστης (επιχειρηματίας) στο Υφυπουργείο Τουρισμού για εγγραφή του 
καταλύματος ως αυτοεξυπηρετούμενο (Το έγγραφο της εξουσιοδότησης ιδιοκτήτη είναι 
διαθέσιμο στο τέλος της ηλεκτρονικής αίτησης, κάτω από την παράγραφο 
επισυναπτόμενα). 

   
Γενικά: 
 
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω της ιστοσελίδας του Υφυπουργείου Τουρισμού.  
 
Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι δεόντως συμπληρωμένες και υπογραμμένες (σε περίπτωση 
νομικού προσώπου υπογραμμένες και σφραγισμένες με την σφραγίδα του νομικού προσώπου) 
και συνοδευόμενες με τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται πιο πάνω απορρίπτονται.   
 
Για κάθε ένα αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση. Για παράδειγμα, 
ένας επιχειρηματίας (αιτητής) που επιθυμεί να εγγράψει 3 καταλύματα ως 
αυτοεξυπηρετούμενα, θα πρέπει να υποβάλει 3 διαφορετικές αιτήσεις. Για κάθε αίτηση θα 
γίνεται ξεχωριστή καταχώρηση στο μητρώο / πλατφόρμα των αυτοεξυπηρετούμενων 
καταλυμάτων.   
 
 
 



 

 

 
Για την εξέλιξη της αίτησης θα γίνεται μόνο ηλεκτρονική (μέσω email) ενημέρωση. Στην 
περίπτωση που δεν υπάρχουν παρατηρήσεις επί της αίτησης, ο αιτητής θα ενημερωθεί ώστε 
να προβεί στην καταβολή των τελών μέσω της JCC για να του αποσταλεί η σχετική εγγραφή.  
 
Το τέλος εγγραφής των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων ανέρχεται για κάθε 
αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα στα €222 ανά τριετία. 

 
O επιχειρηματίας (αιτητής) του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος, μπορεί να διαφημίζει και/ή 
να ενοικιάζει  το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα, νοουμένου ότι, αυτό είναι εγγεγραμμένο στο 
Μητρώο των Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων και έχει λάβει ειδικό σήμα και αριθμό 
μητρώου εγγραφής από το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο οποίος αναγράφεται στη διαφήμιση 
και/ή στην προώθηση του καταλύματος, καθώς και σε όλες τις σχετικές συναλλαγές. 
 
Το Υφυπουργείο Τουρισμού δύναται να διεξάγει αυτεπάγγελτα έλεγχο σε οποιοδήποτε 
αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα, για τη διακρίβωση της ύπαρξης άδειας εγγραφής του στο 
μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων  καθώς και της τήρησης, από τον 
επιχειρηματία των όρων της εγγραφής του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος.  
 
Κάθε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα που λειτουργεί πριν την έναρξη (07.02.2020) της ισχύος 
του περί  της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων τροποποιητικού Νόμου 9(Ι)/2020, θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις 
του μέχρι την 01.01.2022. 

 
Όλα τα αυτοεξυπηρετούμενα κατάλυμα που ενοικιάζονται και / ή εκμισθώνονται, πρέπει να 
καταβάλλουν φόρο εισοδήματος / ΦΠΑ στο Κράτος, αναλόγως και τέλη διανυκτέρευσης στις 
Τοπικές Αρχές. Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποτείνονται στις 
ανάλογες Υπηρεσίες (Τμήμα Φόρου Εισοδήματος, ΦΠΑ και Τοπικές Αρχές –  στους κατά 
τόπους Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια).  
 
Σημειώνεται ότι, καταλύματα που έχουν άδεια οικοδομής ως ξενοδοχείο ή τουριστικό 
κατάλυμα, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο μητρώο των 
αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.  
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