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ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

  

Όνομα Ξενοδοχειακής Επιχείρησης  

Διεύθυνση Μονάδας Αρ.  Οδός  

Ταχυδρομικός τομέας  Δήμος/ Κοινότητα  

  

Όνομα Επιχειρηματία  

Αριθμός ταυτότητας / διαβατηρίου   ή εγγραφής εταιρείας  

Διεύθυνση κατοικίας ή εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας  

 

Αρ. τηλ. οικίας ή εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας   

 

Όνομα Διευθυντή Ξενοδοχειακής Επιχείρησης  

 
Να υποβληθεί το έντυπο «Στοιχεία Διευθυντή Ξενοδοχειακής Επιχείρησης». 
 
Στοιχεία επικοινωνίας ξενοδοχειακής επιχείρησης: 

Τ.Θ.  ΤΗΛ  e-MAIL  

Τ.Τ.  ΦΑΞ  WEB-SITE  

 

Ημερομηνία ανάληψης διαχείρισης της πιο πάνω μονάδας από τον επιχειρηματία    

Σε περίπτωση νέας μονάδας, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας   

Έχει εκδοθεί και είναι σε ισχύ διάταγμα αρμοδίων δικαστηρίων για απαγόρευση 
της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας σας; NAI OXI 

 
Σε περίπτωση εταιρείας η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω: 
Πιστοποιητικό Συστάσεως Ονόματα Διευθυντών/ Γραμματέα Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο 

 
Τα πιο πάνω έγγραφα/πιστοποιητικά να αποστέλλονται πιστοποιημένα με πρόσφατη 

ημερομηνία από τον Έφορο Εταιρειών. 

  

 

 

 

Όνομα και υπογραφή του ιδιοκτήτη του κτιρίου  
που στεγάζει την επιχείρηση (Σε περίπτωση  
εταιρείας η υπογραφή να συνοδεύεται με τη 
σφραγίδα της Εταιρείας) 

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

 

Ημερομηνία  Αρ. Φακ.  

 

Υπεύθυνη Δήλωση Αιτητή Δηλώνω ότι αποδέχομαι την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από το 
Υφυπουργείο Τουρισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
Κατανοώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα, τα οποία έχουν δηλωθεί στο παρόν έντυπο, θα τύχουν εμπιστευτικής 
και απόρρητης επεξεργασίας σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή από δεόντως εξουσιοδοτημένα άτομα του 
Υφυπουργείου Τουρισμού, για υπηρεσιακούς σκοπούς. 
             

Ημερομηνία  

Υπογραφή Επιχειρηματία (Σε 
περίπτωση εταιρείας η υπογραφή 

να συνοδεύεται με τη σφραγίδα 

της εταιρείας) 
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Παρακαλώ συμπληρώστε ανάλογα τα πιο κάτω: 
 
1. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ    

 

 ΤΑΞΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ  

 ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ *Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 
2 του Νόμου - Για Αστικό  
Ξενοδοχείο, υποβάλλεται σχετική 
βεβαίωση από την Τοπική Αρχή 
ότι το ξενοδοχείο βρίσκεται εντός 
Αστικού Κέντρου ή Κεντρικής 
Εμπορικής Περιοχής.  

Ξενοδοχείο    

Αστικό Ξενοδοχείο *    

Ξενοδοχείο – 

Παραδοσιακή 

Οικοδομή 

ΔΕ   

 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙOY ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ  

Συμπληρώστε την αντίστοιχη επιλογή με √  

 

Boutique 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 8 του Νόμου - Σε περίπτωση ξενοδοχείου 

“Boutique” υποβάλλεται μαζί με την παρούσα αίτηση και η σχετική αίτηση για 
εξασφάλιση της διάκρισης “Boutique”. 

Suites 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 8 του Νόμου - Σε περίπτωση ξενοδοχείου 

“Suites” υποβάλλεται μαζί με την παρούσα αίτηση και η σχετική αίτηση για 
εξασφάλιση της διάκρισης “Suites”. 

 
 
2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
 

 ΤΑΞΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

  ΔΙΑΜΕΡ. ΚΛΙΝΕΣ 

Οργανωμένα Διαμερίσματα    

Τουριστικά Χωριά     

Παραδοσιακή Οικοδομή  ΔΕ   

 

 ΤΑΞΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

  ΕΠΑΥΛΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ 

Τουριστικές Επαύλεις ΔΕ   

 

  ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 

Τουριστικές Κατασκηνώσεις ΔΕ  

 
3. Λεπτομέρειες για Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα   
Παρακαλώ συμπληρώστε ανάλογα τα πιο κάτω: 
  
Αναφέρετε  τον συνολικό αριθμό κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) 
εσωτερικές και εξωτερικές που υπάρχουν στην επιχείρηση σας     

Αναφέρετε  τον συνολικό αριθμό ανελκυστήρων  (κοινόχρηστους και 
προσωπικού) που υπάρχουν στην επιχείρηση σας    

 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και  Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος και τους περί της  Ίδρυσης και  Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί, για σκοπούς εξασφάλισης άδειας λειτουργίας από το 
Υφυπουργείο Τουρισμού, αλλά και για σκοπούς διεκπεραίωσης της όλης διαδικασίας,  με την 
παρούσα αίτηση ο επιχειρηματίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης προσκομίζει τα ακόλουθα 
πιστοποιητικά και έγγραφα: 
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4. Πιστοποιητικά και έγγραφα: 
01. Υγειονομικό Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται δυνάμει των περί Τροφίμων Νόμων, 

(αφορά ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που διαθέτουν κέντρο/α αναψυχής εντός των μονάδων) 
02. Υγειονομική Βεβαίωση Κολυμβητικής Δεξαμενής, (Εάν εφαρμόζεται) 
03. Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ηλεκτρομηχανολογικής  

Υπηρεσίας Κολυμβητικής Δεξαμενής,  (Εάν εφαρμόζεται)  
04. Έκθεση  Ελέγχου Ανελκυστήρων, χωρίς παρατηρήσεις, (Εάν εφαρμόζεται) 
05. Άδεια Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών,    

(σε περίπτωση που ΔΕΝ απαιτείται για την επιχείρηση σας, να υποβληθεί σχετική επιστολή 
από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας) 

06. Αντίγραφο έκθεσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  
(με μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας οικοδομής) 

07. Επιστολή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για ύπαρξη Γραπτής Εκτίμησης Κινδύνων (ΓΕΚ) 
08. Αντίγραφο της άδεια οικοδομής της ξενοδοχειακής επιχείρησης** 

Τονίζεται ότι, η υποβληθείσα Άδεια Οικοδομής πρέπει να καλύπτει όλους τους χώρους 

της ξενοδοχειακής επιχείρησης και να συνάδει με την κτιριακή διάταξη τους. 
09. Έντυπο Διευθυντή Ξενοδοχειακής Επιχείρησης δεόντως συμπληρωμένο 
10. Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας είναι νομικό πρόσωπο (εταιρεία) να υποβληθούν - 

Πιστοποιητικό Συστάσεως, Ονόματα Διευθυντών/ Γραμματέα και Ιδρυτικό και Καταστατικό 
Έγγραφο, πιστοποιημένα με πρόσφατη ημερομηνία από τον Έφορο Εταιρειών. 

 

Βεβαιώνεται ότι, όλα τα πιο πάνω στοιχεία, έγγραφα και πιστοποιητικά είναι αληθή και 

αφορούν την πιο πάνω ξενοδοχειακή επιχείρηση για την οποία υποβάλλεται η παρούσα 

αίτηση. Η ακρίβεια των στοιχείων μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων Υπηρεσιών. 
 

Ημερομηνία  

Υπογραφή Επιχειρηματία 
(Σε περίπτωση εταιρείας η 
υπογραφή να συνοδεύεται 

με τη σφραγίδα της 
εταιρείας) 
 

 

 
Σημειώσεις:   
**Το Αντίγραφο της άδεια οικοδομής που απαιτείται στο σημείο 08 περιλαμβάνει όλες τις άδειες 
οικοδομής βάση των οποίων έχει ανεγερθεί η ξενοδοχειακή επιχείρηση. Κάθε άδεια οικοδομής 
περιλαμβάνει την σχετική επιστολή έκδοσης της άδειας οικοδομής, τους όρους έκδοσης της άδειας 
οικοδομής, καθώς και μια πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων  στο πραγματικό τους σχήμα, 
μέγεθος (σύμφωνα με την κλίμακα σχεδίασης) στα οποία ευδιάκριτα παρουσιάζεται επί των σχεδίων 
η σφραγίδα της έγκρισης.   
 
Όλα τα πιο πάνω πιστοποιητικά πλην της άδεια οικοδομής, πρέπει να είναι εκδομένα στο όνομα του 
επιχειρηματία της ξενοδοχειακής επιχείρησης.  
 
Δεν θα εξετάζονται αιτήσεις οι οποίες δεν θα είναι πλήρως τεκμηριωμένες. 
 
Άλλα έντυπα και αιτήσεις: 

 Αίτηση Κατάταξης/Ανανέωσης Κατάταξης Ξενοδοχειακής Επιχείρησης 

 Αίτηση Έγκρισης Ονομασίας Ξενοδοχειακής Επιχείρησης 

 Αίτηση Ξενοδοχείου για εξασφάλιση της Διάκρισης “Boutique” 

 Αίτηση Ξενοδοχείου για εξασφάλιση της Διάκρισης “Suites”  

 Έντυπο Διευθυντή Ξενοδοχειακής Επιχείρησης 

 Αίτηση Προκαταρτικής Κατάταξης Ξενοδοχειακής Επιχείρησης 

 Έντυπο Διαχειριστή Ξενοδοχειακής Επιχείρησης 
 

Για να εξασφαλίσετε τα έντυπα/ αιτήσεις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.tourism.gov.cy 
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http://www.tourism.gov.cy/

