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Αριθμός 4840 Τετάρτη,  12 Μαΐου 2021 735 

                            

Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 106(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ  
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2019 ΚΑΙ 2020 

 

          Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

34(Ι) του 2019 
9(Ι) του 2020. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί 
με τους περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων  
Νόμους του 2019 και 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμοι του 2019 έως 2021. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «βάσει των» (δεύτερη 
γραμμή), των λέξεων «υποχρεωτικών και προαιρετικών».  

  

 (β)  με τη διαγραφή του εδαφίου (6) αυτού· και  

  

 (γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 



  

  «(8)(α) Ο Υφυπουργός, για σκοπούς κατάταξης ξενοδοχείου σε τάξη, κατόπιν 
αιτιολογημένης εισήγησης του διευθυντή ή του επιχειρηματία, δύναται να εγκρίνει 
περιορισμένης εκτάσεως χαλαρώσεις, εφόσον τα ξενοδοχεία κατά τα λοιπά υπερτερούν 
των καθορισμένων ελάχιστων προϋποθέσεων για κατάταξη σε τάξη, όπως προβλέπεται 
στις διατάξεις του άρθρου 4 και καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου.    

   

  (β) Ο Υφυπουργός διορίζει Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από το 
Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού ως Πρόεδρο, το Διευθυντή της 
Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του 
Υφυπουργείου Τουρισμού και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

   

  (γ) Στις συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής παρακάθηνται δύο (2) 
εκπρόσωποι των συνδέσμων ξενοδόχων, τους οποίους διορίζει ο Υφυπουργός με το 
καθεστώς του παρατηρητή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οποία καθορίζεται στο 
έγγραφο διορισμού τους. 

   

  (δ) Ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής συγκαλεί τις συνεδρίες της 
επιτροπής βάσει ημερήσιας διάταξης η οποία κοινοποιείται στα μέλη και στους 
παρατηρητές.». 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


