
109 
 

 

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                                Κ.Γ.Π. 40/2014 
Απ. 4757, 7.2.2014    

Απιθμόρ 40 
 
Οι πεπί Ξενοδοσείων και Σοςπιζηικών Καηαλςμάηων (Γενικοί) (Σποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2014, οι 

οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 22 ηων πεπί Ξενοδοσείων και Σοςπιζηικών 
Καηαλςμάηων Νόμων ηος 1969 έωρ 2014, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν 
από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 
ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη  
Νόμος, Νόμος (Ν. 99  ηος 1989  όπωρ  ηποποιήθηκε με  ηοςρ  Νόμοςρ 227  ηος  1990  μέσπι 3(Ι) ηος 2010. 

 
Ο ΠΔΡΙ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

_________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 22 

 
40 ηνπ 1969 
52 ηνπ 1970 
17 ηνπ 1973 
34 ηνπ 1974 
28 ηνπ 1985 

42(Ι) ηνπ 1993 
80(Ι) ηνπ 1995 
16(Ι) ηνπ 1999 
68(Ι) ηνπ 1999 
91(Ι) ηνπ 2000 

170(Ι) ηνπ 2000 
152(Ι) ηνπ 2005 

8(Ι) ηνπ 2014. 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη ζε απηό από ην άξζξν 22 
ηωλ πεξί Ξελνδνρείωλ θαη Σνπξηζηηθώλ Καηαιπκάηωλ Νόκωλ ηνπ 1969 έωο 2014, εθδίδεη ηνπο 
αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: 

  
πλνπηηθόο ηίηινο. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 

12.7.1985 
11.8.1993 
30.6.2000 

29.12.2000 
8.11.2002 

23.12.2005. 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη ωο νη πεξί Ξελνδνρείωλ θαη Σνπξηζηηθώλ 
Καηαιπκάηωλ (Γεληθνί) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο 
πεξί Ξελνδνρείωλ θαη Σνπξηζηηθώλ Καηαιπκάηωλ (Γεληθνύο) Καλνληζκνύο ηνπ 1985 έωο 2005 
(πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη ωο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη 
παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί ωο νη πεξί Ξελνδνρείωλ θαη Σνπξηζηηθώλ 
Καηαιπκάηωλ (Γεληθνί) Καλνληζκνί ηνπ 1985 έωο 2014. 

 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 8 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 
 
 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 12 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

2.  Η παξάγξαθνο (1) ηνπ Καλνληζκνύ 8 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην ηέινο απηήο, κε άλω θαη θάηω ηειεία θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζωο κεηά, 
ηεο αθόινπζεο επηθύιαμεο: 
     «Ννείηαη όηη, νη ελ ιόγω ππνρξεώζεηο ηζρύνπλ θαη γηα ηα δηακεξίζκαηα θαη/ή ηηο ηνπξηζηηθέο 
επαύιεηο, ζηηο πεξηπηώζεηο ιεηηνπξγίαο ΜΣΑ, γηα όζν ρξόλν απηέο βξίζθνληαη ππό ηε 
δηαρείξηζε ηνπ μελνδνρείνπ.». 

3.  Η παξάγξαθνο (2) ηνπ Καλνληζκνύ 12 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην ηέινο απηήο, κε άλω θαη θάηω ηειεία θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζωο κεηά, 
ηεο αθόινπζεο επηθύιαμεο: 

     «Ννείηαη όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο δεκηνπξγίαο ΜΣΑ, επηηξέπεηαη ε ζπλύπαξμε ζην ίδην 
γήπεδν, ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαη άιιεο νηθνδνκήο πνπ απνηειεί ην άιιν κέξνο,  ήηνη 
ηελ άιιε ρξήζε ηεο MTA.».  

4. Η παξάγξαθνο (5) ηνπ Καλνληζκνύ 74 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην ηέινο απηήο, κε άλω θαη θάηω ηειεία θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζωο κεηά, 
ηεο αθόινπζεο επηθύιαμεο: 

     «Ννείηαη όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο ΜΣΑ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε από ηνλ θύξην ή ην 
Γηεπζπληή ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο θαηαιπκάηωλ, ηα νπνία ζπλππάξρνπλ κε ηελ 
μελνδνρεηαθή κνλάδα ζην ίδην γήπεδν θαη απνηεινύλ κέξνο ηεο ΜΣΑ.». 
 
 
 
 
 
  
 

Σξνπνπνίεζε  ηνπ 
Καλνληζκνύ 74 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

 


