
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ *Αρ. 731 της 13ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1969 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος τοΰ 1969 εκδί

δεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

'Αριθμός 40 του 1969 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ω Σ Τ Η Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙ
Σ Τ Ι Κ Ω Ν ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Μέρος Ι . - Ε Ι Σ Α Γ Ω Π Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
1 . Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ξενοδοχείων και Συνοπτικός 

Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος του 1969. τίτλος. 
2 . Έ ν τφ ϊ 'παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 

διάφορος έννοια—;" 
«Γενικός Διευθυντής», σημαίνει τον Γενικό ν Διευθυντήν του 'Ορ

γανισμού' *· 
«Διοικητικόν Συμδούλιον» σημαίνει τό Διοικητικόν Συμδούλιον 

του 'Οργανισμού" 
«Επιτροπή» σημαίνει τήν ύπό τοΰ άρθρου 6 συνιστώμενη ν έπι

τροπήν" 
«Κοτνονισμοί» σημαίνει κανονισμούς εκδιδόμενους επί τη βάσει 

του παρόντος Νόμου' 
♦«Ξενοδοχεΐον», «ξενοδοχειακή μονάς» ή «ξενοδοχειακών κατά

στημα» σημαίνει κατάστημα έν τω όποίω παρέχεται κατ ' επάγ
γελμα καΐ έναντι αμοιβής είς τους είς αυτό προσερχόμενους στέγη 
πρόσκαιρου διαμονής μετά ή άνευ τροφής, ενδεχομένως δέ και 
ψυχαγωγίας* 

«'Οργανισμός» σημαίνει τόν Κυπρϊακόν Όργανισμόν Τουρισμού 
(Κ.Ο.Τ.) τόν ίδρυθέλ'τα διά του περί Κυπριακού 'Οργανισμού Του
ρισμού Νόμου και μέχρι της συστάσεως τούτου τό 'Υπουργε ίο ν 
'Εμπορίου και Βιομηχοα/ίας' 

«τουριστικόν κατάλυμα* σημαίνει κατάστημα ή ώργανωμένον 
χώρον, άλλο ή ξενοδοχεΐον, έν τω όποίω παρέχεται κατ* επάγ
γελμα , στέγη διαμονής ή εύκολίαι προς κατασκήνω.σιν ύπό ορούς 
επαρκών ανέσεων , 

«Υπουργός»· σημαίνει τόν Ύπουργόν Εμπορίου καΐ Βιομηχαν, 
νίας. 
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Μέρος 11. ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 
Διακρίσεις 3.— (1) Τά ξενοδοχεία ή ξενοδοχειακά! μονάδες διακρίνονται είς 
ξενοδοχείων 

(α) κυρίως ξενοδοχεία, 
(β) παρόδια ξενοδοχεία, 
(γ) συγκροτήματα οΙκίσκων, 
(δ) οίκοτροφεΐά; καΐ. * . · . . ? 
(ε) οιαδήποτε άλλα ξενοδοχειακά καταστήματα ηθελον καθο
" , ρισθή. _ ' .  * . . ■ ' ·ν " . 

(2) "Ως κυρίως ξενοδοχεΐον χαρακτηρίζεται, ξενοδοχειακόν κατά
στημα, του Οποίου ή κτιριακή συγκρότησις αποτελείται άπό £ν αυτο
τελές κύριον κτίριον, είδικώς έπι τούτω άνεγερθέν ή διαρρυθμισθέν, 
£χον ένιαίαν λειτουργικήν όργάνωσιν, περιλαμβάνον τους δια τήν 
τάξιν είς fjv κατατάσσεται οριζόμενους υπό των εφεξής διατάξεων 
του παρόντος Νόμου και των έπι τη βάσει τούτου εκδιδομένων Κα
νονισμών, χώρους, έπίπλωσιν,. έξοπλισμόν και εγκαταστάσεις. 

(3) "Ως παρόδιον ξενοδοχεΐον χαρακτηρίζεται ξενοδοχειακόν κα
τάστημα κείμενον έκτος κατωκημένης περιοχής ή είς τάς παρυφάς 
τοιαύτης, άποτελούμενον έξ ενός ή, συνήθως,, περισσοτέρων κυρίων 
κτιρίων συγκροτούντων ένιαΐον σύνολον εντός ενιαίου χώρου, £χον 
δέ, κατά τά λοιπά, τά έν τω έδαφίω (2) οριζόμενα χαρακτηριστικά 
και αποβλέπον, κατά κύριον λόγον, έίς τήν έξυπηρέτησιν των δι' αυ
τοκινήτων . ταξειδευόντων. 

(4) Ώ ς συγκρότημα οικίσκων χαρακτηρίζεται ξενοδοχειακόν κα
τάστημα άποτελούμενον κατά τό σύνολον ή μέρος έξ αθροίσματος 
μεμονωμένων οΙκίσκων έκτισμένων είς άραιάν διάταξιν εντός ενιαίου 
χώρου, εξυπηρετουμένων δι' ενός ή πλειόνων κεντρικών κτιρίων δια
θετόντων τους απαραιτήτους κοινοχρήστους και βοηθητικούς χώρους, 
έχον κατά τά λοιπά τά έν τω έδαφίω (2) χαρακτηριστικά. 

(5) Ώ ς οίκοτροφεΐον χαρακτηρίζεται ξενοδοχειακόν κατάστημα 
στεγαζόμενον είς αυτοτελές κτίριον ή τμήμα κτιρίου, αποβλέπον είς 
παροχήν στέγης διά παρατεταμένην συνήθως διαμονήν, παρέχον υπο
χρεωτικώς τροφήν (πρόγευμα και Μν τουλάχιστον των κυρίων γευ
μάτων) και έχον κατά τά λοιπά τά έν τω έδαφίω (2) χαρακτηριστικά. 

Γάξεΐς 4.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) τά ξενοδοχεία 
ξενοδοχείων, κατατάσσονται είς τάξεις ώς ακολούθως : 

(α) Τά κυρίως ξενοδοχεία, τά παρόδια ξενοδοχεία καΐ τά συγ
κροτήματα οΙκίσκων είς : 
.; (i) 5 αστέρων (*****) 

(ii) 4 αστέρων (****) 
(iii) 3 αστέρων (***) 
(ίν) 2 αστέρων (**) 
(ν) 1 αστέρος (*')' 

(β) Τά οίκοτροφεΐα είς : 
(i) οίκοτροφεΐον α ' κατηγορίας, αντιστοιχούν είς ξενοδο

χεΐον 3 αστέρων" 
(ii) οίκοτροφεΐον β' κατηγορίας, αντιστοιχούν είς ξενοδο

χεΐον 2 αστέρων" 
(iii) οίκοτροφεΐον γ ' κατηγορίας, αντιστοιχούν είς ξενοδο

χεΐον 1 αστέρος. 
(2) Ξενοδοχεΐον κατατάσσεται εϊς τίνα τών έν έδαφίω (1) ανα

φερομένων τάξεων έφ* δσον πληροί τους διά τήν τάξιν ταύτην καθο
ριζόμενους δρους θέσεως, εμφανίσεως, αριθμού κλινών, κτιριολογι
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κής συγκροτήσεως, αξίας καΐ ποιότητος κατασκευής, τεχνικών τε
λειοποιήσεων, επιπλώσεως, εξοπλισμού, έπανδρώσεως, τελειότητας 
λειτουργικής οργανώσεως και έν γένει παρεχομένων υπηρεσιών και 
ανέσεων. 

5.— (1) Αϊ μελέται και τά σχέδια των νεοανεγειρομένων ή διαρ Έιτοτπεία 
ρυθμιζόμενων οικοδομών τών προοριζομένων προς στέγασιν ςενοδο κατασκευής 
χείων, καθώς καΐ πάσης μεταγενεστέρας τροποποιήσεως, συμπληρώ ξ

ενοδο
χ

ε1ω
' 

σεως ή επεκτάσεως τούτων δέον νά καταρτίζωνται συμφώνως προς 
τάς διατάξεις των Κανονισμών και νά προσαρμόζονται προς τους 
δια τήν έπιδιωκομένην τάξιν καθοριζόμενους δρους. 

(2) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οίουδήποτε έτερου, Νόμου, αϊ 
μελέται και τά σχέδια τών ξενοδοχείων, πρό της υποβολής των εις 
τήν άρμοδίαν αρχήν διά τήν λήψιν της οίκοδομικής αδείας, υποβάλ
λονται προς θεώρησιν είς τόν Όργανισμόν δστις εξετάζει αν ταύτα 
είναι κατηρτισμένα συμφώνως προς τάς απαιτήσεις τών Κανονισμών 
κα ι άν τό γήπεδον επί του όποιου πρόκειται νά άνεγερθή ή οίκοδομή 
πληροί τάς ύπό τούτων καθοριζομένας προϋποθέσεις. Ό 'Οργανι
σμός πρό της θεωρήσεως δύναται νά έπιβάλη τάς κατά τήν κρίσιν 
του ένδεικνυομένας τροποποιήσεις της μελέτης και τών σχεδίων λόγω 
τών ειδικών συνθηκών της θέσεως και τών Ιδιαιτέρων χαρακτηριστι
κών του γηπέδου έν συνδυασμώ προς τήν τάξιν δι ' ην προορίζεται 
Μκαστον ξενοδοχεΐον. Ή έγκρισις της καταλληλότητος του γηπέδου 
δύναται νά παρέχηται και κεχωρισμένως πρό της καταρτίσεως της 
μελέτης και τών σχεδίων, έφ' δσον ζητείται τούτο. 

(3) Ή ύπό του 'Οργανισμού θεώρησις της μελέτης καΓτών σχε
δίων του ξενοδοχείου αποτελεί άπαραίτητον προϋπόθεσιν χορηγή
σεως της ρίκοδομικής αδείας χωρίς νά δεσμεύη τήν έπί τούτου άρ
χήν",.^πρόςάσκησιν του,έλεγχου της αρμοδιότητος της. Τηρουμένων 
τών διατάξεων τών Κανονισμών τών ρυθμιζόντων πολεοδομικά κα ι 
χωροταξικά θέματα ή εκάστοτε έν ίσχύϊ και είς πολεοδομίαν κα ι 
χωροταξίαν άφορώσα νομοθεσία, έχει πλήρη ίσχύν έπι τών οίκοδομών 
τών ξενοδοχείων. 

6.—(1) Προς τόν σκοπόν της έν τώ προηγουμένω άρθρω άναψε Έπιτροτιή. 
ρρμένης θεωρήσεως τών μελετών και σχεδίων ύπό τοΟ 'Οργανισμού, 
ό Υπουργός συνιστά έπιτροπήν άποτελουμένην έκ του Προέδρου 
αυτής, του Γενικού Διευθυντού, ενός επιθεωρητού" ξενοδοχείων, υπαλ
λήλου του 'Οργανισμού, ενός εκπροσώπου του "Υπουργείου Συγκο ι 
νωνιών καΐ "Εργων, ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Υγε ίας , ενός 
άρχιτέκτονος εκπροσώπου τοΟ Συνδέσμου 'Αρχιτεκτόνων καΐ Πολι
τικών Μηχανικών, δύο εκπροσώπων τοΟ Συνδέσμου Ξενοδόχων κα ι 
δύο προσώπων, εχόντων είδικήν γνώσιν ή κατάλληλον πεΐραν της 
ξενοδοχειακής βιομηχανίας ή εχόντων, ώς προς άλλο τ ι , είδικήν γνώ
σιν ή πεΐραν ή οποία θά ήτο χρήσιμος είς τήν Έπιτροπήν έν τη ενα
σκήσει τών αρμοδιοτήτων της, εκλεγομένων ύπό του Υπουργού. 

(2) "Απαντα τά μέλη της Επιτροπής, πλην.τών ex officio μελών 
ταύτης, διορίζονται ύπό του Υπουργού ύπό τοιούτους δρους καΐ 6ιά 
τοιαύτη ν περίοδον ώς ήθελεν δρισθή έν τω εγγράφω τοΟ διορισμού. 

(3) Ό 'Οργανισμός καταβάλλει είς τόν Πρόεδρον καΐ τά μέλη 
της Επιτροπής τήν ύπό τοΟ Υπουργού εκάστοτε έγκρινομένην άμοι
βήν ή επίδομα. 

(4) Γήν Έπιτροπήν συγκαλεί εκάστοτε ό Πρόεδρος αύτης, δστις 
και προεδρεύει τών συνεδριάσεων. Έν απουσία ή κωλύματι του Προ
έδρου, τήν Έπιτροπήν συγκαλεί ό Γενικός Διευθυντής ή Ετερον μέλος 
ταύτης οριζόμενοι παρά τοΰ ΥπουργοΟ,. προεδρεύει δέ της συνε
δριάσεως £ν τών παρόντων μελών, ύποδεικνυόμενον παρ* αυτών διά 
ψηφοφορίας. Τά ενώπιον της, Επιτροπής θέματα είσηγεΐται 6 Γενι^ 
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κός Διευθυντής, βάσει Ημερησίας Διατάξεως συντασσόμενης παρά 
του συγκαλουντος την' Επιτροπή ν, αί δε παρ* αυτής λαμβανόμενοι * 
αποφάσεις είναι δεσμευτικοί δια τόν Όργανισμόν. 

(5) Ή Επιτροπή ευρίσκεται έν απαρτία έφ' δσον παρίστανται 
πέντε μέλη ταύτης, αί αποφάσεις δέ αυτής λαμβάνονται κατά πλέιο
ψηφίαν, έν ισοψηφία, του προεδρεύοντος της συνεδριάσεως έχοντος f 
δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.  ϊ-

(.6) Έ ν περιπτώσει χηρείας τής θέσεως οιουδήποτε μέλους τής 
'Επιτροπής, αυτή πληρούται ώς έν τοϊς έδαφίοις (1) και (2) προ
νοείται. Ουδεμία άπόφασις ή πράξις τής 'Επιτροπής προσβάλλεται 
ώς έκ τόΟ γεγονότος δτι χηρεύει θέσις μέλους ταύτης. 

(7) Τηρουμένων των προηγουμένων διατάξεων του παρόντος άρ
θρου, ή 'Επιτροπή κανονίζει τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων, 
τήν κατά συνεδρίασιν τηρουμένην διαδικασίαν, τήν τήρησιν πρακτι
κών τούτων καΐ, έν γένει, τα τής λειτουργίας ταύτης. 

(8) Κατά αποφάσεως της 'Επιτροπής, χωρεί Ιεραρχική προσφυγή 
προς τό Διοικητικόν Συμβούλιον υπό του αϊτήσαντος τήν θεώρησιν, 
έφ' δσον παραβλάπτονται τά συμφέροντα αύτου έκ τής αποφάσεως 
ταύτης.. Τό δικαίωμα τούτο δύναται νά άσκηθή εντός προθεσμίας 
δέκα πέντε ήμερων, από τής εις αυτόν κοινοποιήσεως τής σχετικής 
αποφάσεως. . Τό αυτό δικαίωμα προσφυγής καΐ εντός προθεσμίας 
δέκα πέντε ήμερων, από τής εκδόσεως τής αποφάσεως τής 'Επιτρο
πής, έχει ό Γενικός Διευθυντής. 

Ή προσφυγή αυτή εξετάζεται ύπό τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου 
ε'ις ε'ιδικήν αύτου συνεδρίασιν, πρρεδρευομένην ύπό του Υπουργού, ^ 
και ή έπί ταύτης άπόφασις τούτου ει ναι τελική. 

Κααάταξις 7.—(1) Ή κατάταξις των ξενοδοχείων ενεργείται ύπό του Διοι
ξενο&οχείων. κητικου Συμβουλίου, κατά τόν καθο^ρισμένον τρόπον και κατά τήν 

καθωρισμένην διαδικασίαν. <♦ 
(2) Ή κατάταξις άνανεοϋται άνά διετίαν κατά τήν καθωρισμέ

νην διαδικασίαν, και κατόπιν έλεγχου τής συνδρομής τών ύπό των 
Κανονισμών προνοουμένων δρων. 

(3) Διαπιστουμένης, κατά τόν καθωρισμένον τρόπον, ανεπαρκούς 
συντηρήσεως του ξενοδοχείου ή της επιπλώσεως και του εξοπλισμού 
αύτου ή τής έπανδρώσεως τούτου ή παραμελήσεως τής λειτουργίας 
αύτου ή απουσίας τών στοιχείων α ελήφθησαν υπ' δψει κατά τήν 
κατάτάξιν, γίνεται άνακατάταξις είς τήν άρμόζουσαν κατωτέραν 
τάξιν ή, έπι σοβαρών περιπτώσεων, δέν χορηγείται αϋτη : 

Νοείται δτι τό Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει, πριν ή προβή είς 
οιανδήποτε ανακατάταξα/ ή άπόφασιν, δπως τάξη εϋλογον προθε
σμίαν προς άναπλήρωσιν τών διαπιστωθεισών ελλείψεων ή παρα
βάσεων. 

(4) Διαπιστουμένων κατά τόν καθωρισμένον τρόπον σοβαρών βελ
τιώσεων εις τήν οίκοδομικήν καΐ μηχανολογικήν συγκρότησιν του 
ξενοδοχείου, μετά παραλλήλου βελτιώσεως τής επιπλώσεως, τοΰ 
εξοπλισμού, τής έπανδρώσεως και της λειτουργίας αύτου1, και τηρου
μένων τών δρων τών Κανονισμών τούτο δύναται νά άνακαταταχθή 
είς άνωτέραν τάξιν. 

(5) Τηρουμένων τών προηγουμένων διατάξεων του παρόντος ^ 
άρθρου, τη ήτιολογημένη εγγράφω είσηγήσει του Γενικού Διευθυντού, 
δύναται νά γίνη άνακατάταξις ξενοδοχείου καΐ πρό τής παρελεύσεως 
διετίας. 

(6) Ή'κατάταξις ξενοδοχείου αποτελεί προϋπόθεσιν τής εκδόσεως 
αδείας λειτουργίας αύτου, συμφώνως προς τό άρθρον 8. > 
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8.—(1) Ή άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου εκδίδεται ύπό του Διοι "Α&ειαι 
κητικου Συμβουλίου συμφώνως προς τους καθορισμένους τύπους, λειτουργίας, 
δρους και διαδικασίαν, έπί καταβολή τοΟ καθορισμένου δικαιώ ννοδοχε(ο^ 
ματος καθορισθησομένου διά Κανονισμών αναλόγως της κατατάξεως 
τοΟ ξενοδοχείου και της περιόδου εργασίας αύτΟΰ. 

(2) Τό έΎγραφον της αδείας λειτουργίας ξενοδοχείου αναρτάται 
έν πλαισίω είς περίοπτον θέσιν έν τω Γραφείω της Διευθύνσεως ή έν 
τω χώρω υποδοχής του ξενοδοχείου. 

(3) Ή άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ανακαλείται έν περιπτώσει— 
(α) οριστικής παύσεως των εργασιών τής επιχειρήσεως" 
(β) μη ανανεώσεως τής κατατάξεως συμφώνως προς τό εδά

φιον (2) του άρθρου 7" 
(γ) σοβαρών κατ' εξακολούθησα/ παραβάσεων τών διατάξεων 

του παρόντος Νόμου ή τών Κανονισμών : 
Νοείται δτι τό Διοικητικόν Συμδούλιον, πρό τής ανακλήσεως 

αδείας λειτουργίας ξενοδοχείου έπί τή βάσει των παραγράφων (β) 
και (γ) του παρόντος εδαφίου, τάσσει εΰλογον προθεσμίαγ προς 
αναπλήρωσα/ τών διαπιστουμένων παραλείψεων, ελλείψεων ή παρα
βάσεων. 

(4) Ό 'Οργανισμός τηρεΐ Μητρώον έν ώ καταχωρίζονται αί άδειαι 
λειτουργίας ξενοδοχείων και αί μεταβιβάσεις τούτων. Πάσα μετα
βίβασις αδείας, δέον νά δηλοΰται εντός μηνός εις τον Όργανισμόν 
διά την σχετικήν καταχώρησιν. 

9.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων οιουδήποτε ετέρου έν ίσχύϊ "°ν°μ« 
Νόμου, εκαστον ξενοδοχεΐον δέον νά έχη 'ίδιον δνομα, δπερ είναι τό ° οχε ου' 
ύπό τής αδείας λειτουργίας αύτου άναγνωριζόμενον τοιούτο : 

Νοείται δτι τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά μή δεχθή οιον
δήποτε δνομα τό οποίον, κατά τήν κρίσιν αυτοί), θά ήτο άναπροσάρ
μοστον προς. τό~ είδος, τό μέγεθος, την τάξιν και γενικώς τά χαρα
κτηριστικά του ξενοδοχείου ή τό όποιον θά συνέχεε τούτο προς οιον
δήποτε άλλο λειτουργούν ξενοδοχεΐον : 

Νοεΐτάι περαιτέρω δτι ουδέν δνομα θά περιέχη τάς λέξεις «Μέγα» 
ή «Τουριστικόν Ξενοδοχεΐον» ή «Άνάκτορον» ή ταυτόσημους προς 
ταύτας λέξεις έάν δεν έμφανίζη έξαιρετικάς προϋποθέσεις άπό από
ψεως μεγέθους, βαθμού πολυτελείας και άλλων προσόντων, δικαιο
λογούσας τήν διά τοιούτων λέξεων διάκρισιν. 

(2) Τό έπί του ονόματος δικαίωμα κυριότητος και χρήσεως έν τή 
Δημοκρατία ανήκει είς τον κύριο ν τής ξενοδοχειακής επιχειρήσεως 
και μεταβιβαζόμενης ταύτης μεταβιβάζεται και τό έπί του ονόματος 
δικαίωμα. Διακοπτόμενης τής λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχει
ρήσεως ό κύριος του ονόματος διατηρεί τά έπί τούτου δικαιώματα 
αύτου έπί μίαν διετίαν εντός τής οποίας δύναται νά χρησιμοποίηση 
τό δνομα τούτο έκ νέου διά τό αυτό, ή, έν περιπτώσει οριστικής 
παύσεως χρησιμοποιήσεως του ώς ξενοδοχείου, δι' έτερον αναλόγων 
προσόντων ξενοδοχεΐον έν τή αύτη πόλει, χώρω ή περιοχή, μετ' 
Ιίγκρισιν του· 'Οργανισμού. 

(3) Τό δνομα τού' ξενοδοχείου δέον νά προβάλληται είς περίοπτον 
μέρος έπί του ξενοδοχείου, είς τήν γλώσσαν είς ήν τούτο άνεγνω
ρίσθη έν τή αδεία και έν έτερα έκ τών τουριστικώς επικρατέστερων 
γλωσσών. 

(4) Πας δστις χρησιμοποιεί δνομα ξενοδοχείου κατά παράβασιν 
τών διατάξεων του παρόντος άρθρου εΐναι ένοχος αδικήματος και 
υπόκειται είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς πέντε λίρας δι' έκάστην 
ήμέραν καθ* ήν διαρκεί τό αδίκημα. 
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ΤιμαΙ 10.— (.1) Αί τιμαι τών ύπό των ξενοδοχείων παρεχομένων ύπηρε
ξενοδοχείων. σιών ϋπνου KOCI καταναλώσεως κυρίων και βοηθητικών γευμάτων % 

ορίζονται δια έτησίαν περίοδον άρχομένην άπό τής 1ης Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 
έκαστου έτους, έκτος έάν. ό 'Οργανισμός ήθελε καθορίσει έτέραν 
περίοδον, καΐ παραμένουσι σταθεραι διαρκούσης της περιόδου 
ταύτης : 

Νοείται δτι το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται \ ά έπιτρέψη, έν 
περιπτώσει απροβλέπτων γεγονότων, ουσιωδώς έπηρεαζόντων την 
ξενοδοχειακήν βιομηχανίαν, μεταδολήν τών όρισθεισών τιμών διαρ
κούσης της. ετησίας περιόδου είτε δι' άπαντα τα ξενοδοχεία είτε δι' 
ορισμένης κατηγορίας ή τ ά ξ ε ω ς τοιαΟτα. 

(2) Αί τιμαί ορίζονται παρ' έκαστης επιχειρήσεως έπ! τη βάσει 
τών καθορισμένων κριτηρίων, κατά δωμάτιον ή διαμέρισμα ή ομάδος 
αυτών, δύνανται νά παράλλάσσωσιν αναλόγως των χαρακτηριστικών 
έκαστου τούτων και εκτίθενται έπί πινακίδος εις περίοπτον μέρος 
έκαστου δωματίου. Πλήρης πίναξ τών τιμών αναρτάται, είς περίο
πτον μέρος, είς τόν χώρον της υποδοχής. 

Νοείται δτι ή ύποχρέωσις της λήψεως του προγεύματος ή τών κυ
ρίων γευμάτων ενεργείται μόνον κατόπιν εγκρίσεως τοΟ Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Αί τίμα! δύνανται νά παραλλάσσωσι έποχιακώς. 
(3) "Αμα τω όρισμώ τών τιμών ύπό έκαστης ξενοδοχειακής επι

χειρήσεως, γνωστοποιούνται αδται προ εξ τουλάχιστον μηνών, πρό 
της ενάρξεως τής περιόδου δι' ην αδται ώρίσθησαν, ε'ις τόν 'Opyct-
νισμόν. 

(4) Δι' αποφάσεως τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινομένης ύπό 
του Υπουργού δύνανται νά περιορίζωνται αί σταθεραι τιμαι εντός 
ακραίων.ορίων, ανωτάτων ή κατωτάτων ή και αμφοτέρων δι' εκαστον 
είδος τών εν άρθρω 3, εδάφιον (1), του παρόντος Νόμου αναφερο
μένων ξενοδοχειακών καταστημάτων ή τάξεων ξενοδοχείων, τούτο δε 
γνωστοποιείται είς αυτά δύο τουλάχιστον μήνας πρό τής ενάρξεως 
τής περιόδου έν σχέσει προς την όποίάν θά όρισθώσιν αί τιμαί. 
'Εντός τών ακραίων τούτων ορίων ορίζονται αί σταθεραι τιμαί τών 
ξενοδοχείων.. 

(5) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται, δι' αποφάσεως αύτου, 
νά κο:θιεροΐ ένιαΐον τύπον λογαριασμού δι' άπαντα τά ξενοδοχεία 
καθ' Μκαστον είδος και τάξιν. 

(6) Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινομένης 
ύπό. του Υπουργού επιτρέπεται ή επιβολή υποχρεωτικών εκπτώσεων 
ως αδται ήθελον καθορισθή διά κανονισμών δι', ώρισμένας κατηγο
ρίας προσώπων.. 

(7) Δι' αποφάσεως του Υπουργ ικού Συμβουλίου, δύναται νά κα
θορίζεται διά κανονισμών μετά πάροδον τριετίας "άπό τής εφαρμογής 
τοϋ νόμου ποσοστόν, μέχρις ύψους πέντε έπί τοις εκατόν έπί τών τιμών 
5πνου τών πάσης φύσεως ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων τής 
τάξεως τών πέντε μέχρι και τών τριών αστέρων. Τό ποσοστόν τούτο, 
έπιβαρύνον τόν πελάτην, συνεισπράττεται εκάστοτε ύπό τών επιχει
ρηματιών και αποδίδεται, τή ευθύνη τούτων, είς τόν Ό ρ γ α ν ι σ μ ό ν του 
οποίου αποτελεί πόρον. 

κύβυνσις. 11.— (1) 'Εκάστου ^evoboy.eiou προΐσταται Διευθυντής κεκτημένος 
τά ύπό τών επομένων διατάξεων οριζόμενα προσόντα. Τήν διεύ
θυνσιν δύναται νά άσκή αυτοπροσώπως και ό κύριος τής επιχειρή
σεως, φυσικόν πρόσωπον, έφ' δσον κέκτηται τά προσόντα ταύτα. 

(2)' Ό Διευθυντής εΐναι υπεύθυνος έναντι πάσης αρχής διά τήν 
λειτουργίαν του ξενοδοχείου συμφώνως προς τόν παρόντα Νόμον 
και τους Κανονισμούς καΐ διά τήν ύπό τής επιχειρήσεως .εκπλήρωσα/ 
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των ύπό. τούτων οριζομένων υποχρεώσεων. Επίσης 6 Διευθυντής 
είναι υπεύθυνος δια τήν παροχήν εις τους πελάτας υπηρεσιών και 
ανέσεων αναλόγων προς τήν τάξιν εις ην κατατάσσεται το ξενοδο
χεΐρν, διά τήν · καλή ν συντήρησιν αύτοϋ και τήν έπίπλωόίν ..του, δια 
τήν καλήν λειτουργίαν του μηχανικού εξοπλισμού του και δια τήν 
έξασφάλισιν τάξεως, ησυχίας και ευπρεπείας έν αύτώ. 

(3) Ό Διευθυντής του ξενοδοχείου ή ό διευθύνων τούτο κύριος 
της επιχειρήσεως δέον νά συγκεντροϊ τά ακόλουθα προσόντα : . 

(α) προκειμένου περί των έν τω έδαφίω (1) του άρθρου 3 ανα
γραφομένων υπό στοιχεία (α), (β) και (γ) ξενοδοχειακών 
μονάδων της τάξεως των πέντε και τεσσάρων αστέρων, νά 
κέκτηται πτυχίον διετούς τουλάχιστον κύκλου σπουδών γε
νικής ξενοδοχειακής μορφώσεως, Ξενοδοχειακής ή Τουριστι
κής Σχολής τής ημεδαπής ή αλλοδαπής. και πενταετή του
λάχιστον προϋπηρεσίαν ώς έπιχειρηματίου ξενοδόχου ή ξενο
δοχοϋπαλλήλου' 

(β) προκειμένου περί των αυτών ώς άνω ξενοδοχείων τής τάξεως 
τών τριών και δύο αστέρων νά κέκτηται πτυχίον Ξενοδο
χειακής ή Τουριστικής Σχολής τής ημεδαπής ή αλλοδαπής 
και τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσίαν' 

(γ) προκειμένου περί τών αυτών ώς άνω ξενοδοχείων τής τά
ξεως του ενός αστέρος ώς και προκειμένου περί τών έν τω 
έδαφίω (1) του άρθρου 3 αναγραφομένων ύπό στοιχεΐον 
(δ) . ΟΙκοτροφείων, νά κέκτηται τουλάχιστον πτυχίον σπου
δών ανεγνωρισμένης σχολής Μέσης ή αντιστοίχου προς 
ταύτη ν εκπαιδεύσεως, ημεδαπής ή αλλοδαπής, και διετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσίαν ώς έπιχειρηματίου ξενοδόχου ή 
.ξενοδοχοϋπαλλήλου' 

(δ) δι* άπάσας τάς ξενοδόχειακάς μονάδας— 
(i) νά γνωρίζη καλώς, έκτος τής επισήμου καΐ μίαν τούλά

λάχιστον ξένην γλώσσαν εκ τών τουριστικώς έπικρα
. τεστέρων, προκειμένου περί ξενοδοχείων τής τάξεως 

'   ''τών πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων, στοιχεία δέ 
μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσης εις τάς λοιπάς περι

; πτώσεις' 
(ii) νά άγη ήλικίαν ουχί κατώτέραν τών 25 ετών 

(iii) νά μή έχη καταδικασθή διά κλοπήν, ύπεξαίρεσιν, άπα
τη ν, έκβίασιν, αδίκημα κατά τών ηθών, επί παραβάσει 
τών νόμων περί προστασίας συναλλάγματος^ περί λα
θρεμπορίας ή περί χρήσεως ή διευκολύνσεως προς 
χρήσιν ναρκωτικών ή νά μή §χη καταδικασθή είς πρό
στιμον άνω τών πεντήκοντα λιρών ή είς φυλάκισιν διά 
παράδασιν τής εκάστοτε Ισχυούσης ξενοδοχειακής 
νομοθεσίας' 

(iv) νά κέκτηται τό προσήκον διά τό λειτούργημα τής διευ
θύνσεως ξενοδοχειακής μονάδος ήθος. 

(4) .Κατά τήν πρώτη ν πενταετίαν άπό της ισχύος του παρόντος 
δύνανται νά ασκούν καθήκοντα διευθυντού ξενοδοχείων και πρόσωπα 
μή κεκτημένα τά έν τω έδαφίω (3). παράγραφοι (α), (β) και (γ) 
προσόντα, συγκεντροΰντα όμως τάς άπαιτουμένας ικανότητας και 
πεΐραν έ.κ γενικωτέρας θεωρητικής μορφώσεως και προτέρας επιχει
ρηματικής απασχολήσεως, ή έκ προϋπηρεσίας διά μέν τάς περιπτώ
σεις ύπό στοιχεία (α) και (β) τουλάχιστον πέντε ετών είς ανωτέρας 
θέσεις αξιόλογων ξενοδοχειακών μονάδων, διά δέ τήν περίπτωσιν 
(γ) τουλάχιστον τριών ετών. , . . . . ' · '  > ' ' 
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ρόσωπα ασκούντα τά καθήκοντα διευθυντού ξενοδοχείου 
ήν £ναρξιν ισχύος του παρόντος Νόμου, δύνανται νά διατη

τήν ιδιότητα ταύτην και πέραν της κατά τό εδάφιον (4) 
ετίας υπό την προϋπόθεσιν δτι, καλούμενα, θέλουσι παρακο

θήσεί και αποφοιτήσει επιτυχώς Τμήματος σπουδών Μετεκπαι
δεύσεις όργανουμένου υπό του Κράτους. 

(6) Ή πρόσληψις Διευθυντού ή ή άνάληψις της διευθύνσεως του 
ξενοδοχείου ύπό τοΰ κυρίου της ξενοδοχειακής επιχειρήσεως ενερ
γείται μετ' έγκρισιν του Διοικητικού Συμβουλίου, δπερ εξετάζει τά 
προσόντα τοΰ προτεινομένου προσώπου και έκτιμα τάς Ικανότητας 
και τήν πείραν αύτοΰ. 

12.—(1) "Εκαστον ξενοδοχεΐον υποχρεούται δπως άπασχολη τό 
διά τήν εις Ικανοποιητικόν βαθμόν παροχήν υπηρεσιών εις τους πε
λάτας αύτου και διά τήν έν γένει κανονικήν λειτουργίαν αύτοΟ, άπαι
τούμενον προσωπικόν τών διαφόρων ειδικοτήτων. 

(2) Διά Κανονισμών καθορίζονται τά της διακρίσεως του προ
σωπικού εις ειδικότητας, τά προσόντα τούτου, ό τρόπος προσλήψεως, 
τά τών ωρών εργασίας, άδειων, οι κανόνες σημπεριφοράς, εμφανί
σεως και εργασίας, αί εύθΰναι, ή πειθαρχία καΐ ή άπόλυσις καΐ έν 
γένει πάν θέμα άφορων τήν έργασιακήν σχέσιν του προσωπικού 
τούτου. Όμοίως καθορίζεται ή υπό του ξενοδόχου προσθήκη ώρι
σμένου ποσοστού είς τους λογαριασμούς πελατών ώς δικαιώματος 
υπηρεσίας, αντί φιλοδωρήματος ή άλλης χρεώσεως δι' ύπηρεσίαν, 
και ρυθμίζεται ό τρόπος κατανομής του οϋτως επιβαλλομένου δι
καιοψατος υπηρεσίας μεταξύ τών έργοδοτουμένων : 

Νοείται δτι, μέχρι της εκδόσεως Κανονισμών δυνάμει του παρόντος 
άρθρου, οι περί Ξενοδοχείων ("Οροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
1965 και 1966 θά έξακολουθώσιν ισχύοντες ώς εάν έξεδόθησαν δυ
νάμει τού παρόντος άρθρου. 

(3) Είς έφαρμογήν τών διατάξεων τού παρόντος άρθρου υπο
χρεούνται και— 

(α) οί έν τω πλαισίω της δράσεως της Διεθνούς 'Ομοσπονδίας 
Ξενώνων Νεότητος (INTERNATIONAL YOUTH HOSTEL 
FEDERATION) λειτουργούντες έν τη χώρα κένωνες Νεότη
τος' 

. (β) οί παρά Ίεραΐς Μοναΐς, Ίδρύμασιν, Όργανισμοΐς, Σωμα
τείοις και Έπιχειρήσεσι λειτουργούντες Ξενώνες, μή επιχει
ρηματικού ή μή καθαρώς τοιούτου χαρακτήρος. 

13. Τηρουμένων τών διατάξεων οίουδήποτε έτερου έν ίσχύϊ Νόμου, 
αί μεταξύ τών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τών πελατών αυτών 
σχέσεις ώς και αί έναντι αλλήλων άναλαμ6ανόμεναι υποχρεώσεις 
διέπονται ύπό τών διατάξεων τών Κανονισμών μή επιτρεπομένης πα
ρεκκλίσεως άπό τούτων δι' Ιδιαιτέρας συμφωνίας τών ενδιαφερομένων 
μερών. 

14.—(1) Ή ξενοδοχειακή έπιχείρησις ευθύνεται διά πασαν βλάβην, 
καταστροφή ν ή άφαίρεσιν τών ύπό τών πελατών είς τό ξενοδοχεΐον 
είσκομισθέντων πραγμάτων, έκτος άν ή ζημία οφείλεται είς αυτόν 
τούτον τον πελάτην ή είο έπισκέπτην. συνοδόν ή ύπηρέτην αυτού ή εις 
άνωτέράν 6ίάν. ' · 

(2) Διά χρήματα, χρεώγραφα και τιμαλφή, ή κατά τό εδάφιον (1) 
ευθύνη υφίσταται άν ή υπηρεσία τοΰ ξενοδοχείου έν γνώσει της ιδιό
τητος τών πραγμάτων τούτων, απεδέχθη τήν φύλαξίν των ώς και αν 
ή ζημία προήλθεν έκ πταίσματος του Διευθυντού ή της οικογενείας 
του ή του προσωπικού τοΰ ξενοδοχείου. 
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(3) Ή άξίωσίς τοϋ πελάτου προς άποζημίωσιν άποσΦέννυτάϊ;" έάν 
ούτος λαβών γνώσιν της ζημίας βραδύνη αδικαιολογήτως να \ ά ν α γ \ / ·. 
γείλη ταύτην εις την διεύθυνσιν τοϋ ξενοδοχείου, έκτος αν εΕχε πάρα ""' 
δώσει τά π ρ ά γ μ α τ α εις την ύπηρεσίαν αύτοΰ ή έάν ή ζημία οφείλεται .| ,< 
ρις πταίσμα κατά τό έδάφιο\ (2). '■ν·":>;;^7;:":.?:?^,·'''~ 

(4) Πάσα μονομερής γνωστοποίησα., τήο ξενοδοχειακής επιχειρή
σεως άποκλείουσα ή περιορίζουσα τήν έν τώ παρόντι ευθύνη ν αυτής 
είναι άκυρος. 

(5) Ή ξενοδοχειακή έπιχείρησις έχει δ ικαίωμα παρακρατήσεως 
τών είσκομισθέντων υπό του πελάτου πραγμάτων , πλην έπί των ειδών 
α φέρει έπ ' αύτοϋ οδτος και τ α συνοδεύοντα αυτόν πρόσωπα, δια τάς 
νομίμους απαιτήσεις αυτής έκ τής διαμονής του πελάτου και τών 
συνοδευόντων αυτόν προσώπων έν τ ω ξενοδοχείω και έκ τών συνα
φών παροχών. Δικαιούται δέ νά παρακράτηση ταΰτα είδοποιοΟσα 
περί τούτου εντός είκοσιτεσσάρων ωρών τήν οίκείαν άστυνομικήν 
αρχήν. Έ ν τη ειδοποιήσει, περιγράφονται συνοπτικώς τ ά παρακρα
τηθέντα. 

(6) 'Αδικαιολόγητος παρακράτησις τών είσκομισθέντων συνιστά 
ευθύνη ν του Διευθυντού του ξενοδοχείου. 

(7) Ό Διευθυντής ξενοδοχειακής επιχειρήσεως υποχρεούται δπως 
αναρτά είς περίοπτον μέρος έν τω χ ώ ρ ω τής υποδοχής τοΟ ξενοδο
χείου και εις έκαστον δωμάτιον, περίληψιν τών ευθυνών του ξενοδο
χείου δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

15.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων οιουδήποτε έτερου έν Ίσχύϊ Έλεγχος 
Νόμου ό έλεγχος τής τηρήσεως υπό τών ξενοδοχειακών έπιχειρή ξενοδοχείων, 
σεων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου και τών Κανονισμών ενερ
γε ίτα ι π α ρ ά του Όργάν ισμοΰ δι' οργάνων αύτου. 

(2) Πάς ξενοδόχος υποχρεούται ό π ω ς . δέχηται και διευκολύνη, 
κατά πάντα τρόπον, τά π α ρ ά του 'Οργανισμού εντεταλμένα ό ρ γ α ν α 
διά τήν άσκησιν τών κατά Νόμον αρμοδιοτήτων εποπτείας καΐ έλεγ
χου αυτών. 

(3) Ό Διευθυντής ξενοδοχείου και πάς δστις καθ' οιονδήποτε 
τρόπον παρεμποδίζει τόν Ό ρ γ α ν ι σ μ ό ν ή οιονδήποτε παρ ' αύτου έντε
ταλμένον πρόσωπον είς τήν έκτέλεσιν τών ύπό του παρόντος Νόμου 
ανατιθεμένων είς αυτό καθηκόντων είναι ένοχος αδικήματος και υπό
κειται εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

1 6 . Ή χορήγησις δανείων ύπό του Κράτους ή ελεγχομένων π α ρ ' Δανειοδό
αύτου Ειδικών 'Οργανισμών, διά τήν ανέγερσιν νέων ξενοδοχείων τησις· 
ή τήν έπέκτασιν καΐ βελτίωσιν υφισταμένων τοιούτων^ χωρεΐ πάντοτε 
κατόπιν προηγουμένης εγκρίσεως του Διοικητικού Συμ6ουλ.ίου. Ή 
έγκρισ ις αυτή χορηγείται τη ε γ γ ρ ά φ ω αιτήσει τών ενδιαφερομένων 
και άφορα τήν σκοπιμότητα χορηγήσεως τοΟ δανείου. 

ΜέροΓ I I I . ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 
17 . Τά Τουριστικά Καταλύματα είναι Τοι>μι<τπΐν, 

(α) τά κέντρα διακοπών (HOT JDAΥ ( VMPS) «οησΜ',μα

(β) αϊ τουριστικαί κατασκηνώσε ι (CAMPING GROUNDS και 
CAR CAMPINGS) 

( γ ) τά ώργανωμένα διαμερίσματα (SERVICE FEATS) 
(δ) τά σιr v κροτήματα τουριστιkώ\ έτταύλεο^ν. 
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!,>!>. , , . , ν ,Φ . 1 8 . . (1) i.2c; κέντρον διακοπών χαρακτηρίζεται έγκατάστασκ κ£
nuf.'.n.n... ,jfvr| έκτος κατωκημένης περιοχής αποτελούμενη δέ έξ αθροίσματος 

ni. μυνωμέι ΟΜ οϊκίσκ^\ ήμιμονίμο*.·. ή . προσωρινής κατασκευής, έξυ. 
(i](jf τουμένχ )\ hi t. ν<>< ή πλειόνων κεντρικών κτιρίων, μονίμου κατα

σκευής δ ιάθετα ι·.", roue άπαραιτήτοιχ κοινοχρήστους και βοηθη 
ΤΪΚΟΙΚ χώρουι 

(2) Ώ ς . τουριστική κατασκήνωσις χαρακτηρίζεται περίφρακτος 
εδαφική εκτασις κειμένη έκτος κατωκημένης περιοχής πλησίον οδικής 
αρτηρίας ή εις τόπον θερινής διαμονής, διαθέτουσα μεθοδικώς διηυ
θετημένους χώρους προς στάθμευσιν αυτοκινήτων, τροχοφόρων οικί
σκων ή τοποθέτησιν σκηνών, έτι δέ μονίμους χώρους υγιεινής, φωτι
σμόν, υδρεύσιν, ώργανωμένην άποκομιδήν άπορριμάτών και σύστημα 
αποχετεύσεως. 

(3) Ώ ς ώργανωμένα διαμερίσματα λογίζεται κατάστημα διαθέ
τον εις ένιαΐον κτίριον, επιπλωμένα διαμερίσματα έκ δύο τουλάχι
στον δωματίων και περ ιορ ισμένους . κοινοχρήστους και βοηθητικούς 
χώρους, παρέχον δέ είς τήν πελατείαν αυτού υπηρεσίας περιωρισμέ
νης εκτάσεως (θυρωρεΐον, ύποδοχήν, καθαριότητα) . 

(4) Ώ ς συγκρότημα τουριστικών επαύλεων λογίζεται ομάς αυτο
τελών κατοικιών διατεταγμένων έν συστοιχίαις ή κεχωρισμένως κατά 
συστάδας, αποτελούσας δμως ένιαΐον σύνολον. Ταύτα ανεγείρονται 
εκτός κατωκημένης περιοχής ή είς τάς παρυφάς τοιαύτης είς παρα
θαλάσσιους περιοχάς ή άλλους τόπους θερινής διαμονής, διατίθενται 
δέ κατ' ε π ά γ γ ε λ μ α έναντι ενοικίου προς προσωρινήν διαμονήν! Αί 
επιχειρήσεις αδται δεν παρέχουσιν υπηρεσίας είς τήν πελατείαν αυτών, 
δέον όμως αύται νά διαθέτουσι κοινοχρήστους λειτουργίας ανάλο
γους προς τάς καθιερώμένας έπί αστικών πολυκατοικιών. 

(5) Τά κατά τά εδάφια (2) , (3) και (4) καταστήματα δύνανται, 
προαιρετικώς, νά διαθέτωσι χώρους εντευκτηρίου, μπαρ, εστιατο

ρίου, καταστήματα εφοδιασμού τών πελατών διά τροφίμων και άλλων 
ειδών καθημερινής χρήσεως και αναλώσεως ώς και χώρους αθλο

παιδιών. ff \,.Λ«'\'. .';' 

!άξε(ς 19.—(1) Τά τουριστικά καταλύματα, αναλόγως προς τήν άξίαν 
τουριστικών κα\ τ ή ν ποιότητα κατασκευής των, τών προσφερομένων ανέσεων και 
καταλυμάτων τ £ ν παρεχομένων υπηρεσιών ώς και τήν τελειότητα τής λειτουργι

κής των οργανώσεως, διακρίνονται είς τάξεις ώς ακολούθως : . 
(α) τά κέντρα διακοπών και αί τουριστικοί κατασκηνώσεις είς 

τοιαύτας πρώτης και δευτέρας τάξεως* 
(β) τά ώργανωμένα διαμερίσματα και τά συγκροτήματα τουρι

στικών επαύλεων, είς τοιαύτα πολυτελείας, πρώτης καΐ δευ
τέρας τάξεως . 

(2) Οί δροι τους οποίους δέον νά πληρώσι τά Τουριστικά Κατα
λύματα, ίνα καταταγώσιν είς έκαστη ν τών έν τ ω έδαφίω (1) προ
νοουμένων τάξεων, θέλόυσι καθορισθη. 

Διεύθυνοις 20.   (1) Ό διευθύνων τουριστικόν κατάλυμα δέον νά συγκεντροΐ 
ιουριοπΜ..». τ α ακόλουθα προσόντα ■ 
ι πταλυμάι.Ί 

(α) νά γνωρίζη καλώς μίαν τουλάχιστον ξένην γλώσσαν έκ τών 
τουριστικώς επικρατέστερων, προκειμένου περί καταλυμά
των πολυτελείας καί πρώτης τάξεως, στοιχεία δέ μιας του
λάχιστον τοιαύτης ξένης γλώσσης, προκειμένου περί τών 
δευτέρας τάξεως 

(β) νά ά γ η ήλικίαι ουχί μικρότερα; τών.είκοσι πέντε ετών 
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(y) νά μή Ιχη, καταδικασθή δια κλοπήν, ύπεξαίρεσιν, άπάτην, 
έκβίασιν, αδίκημα κατά των ηθών, έτη παραβάσει των νό
μων περί προστασίας συναλλάγματος, περί λαθρεμπορίας 
ή περί χρήσεως ή διευκολύνσεως προς χρήσιν ναρκωτικών 
ή να μή εχη καταδικασθή εις πρόστιμον υπερβαίνον τάς πεν
τήκοντα λίρας ή φυλάκισιν, δ'.ά παράδασιν τής εκάστοτε 
ισχυούσης ξενοδοχειακής νομοθεσίας" 

(δ) νά κέκτηται τό προσήκον διά τό λειτούργημα της διευθύνσεως 
ήθος. 

(2) Τό εδάφιον (6) του άρθρου 11 έχει κατ' άναλογίαν ίσχύν και 
έπί των τουριστικών καταλυμάτων, 

2 1 . Αϊ διατάξεις των άρθρων 5 &ως 10 και 12 Εως 16 εφαρμόζονται, "Εφαρμογή 
τηρουμένων τών αναλογιών, και έπί τών τουριστικών καταλυμάτων, ώρισμένων 

τουριστικά 
καταλύματα. 

Μέρος lV.ΠΟΙΚίΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
22. —(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς διά τών Κανονισμοί, 

οποίων ρυθμίζεται κάί καθορίζεται πάν δ,τι δυνάμει τών διατάξεων 
του παρόντος Νόμου είτε άφίεται δπως ρυθμισθή δι' αυτών, είτε επι
τρέπεται ή δέον νά καθορίζηται διά τοιούτων. 

(2) Οι Κανονσμ:Λ ούτοι δύνανται νά προβλέψωσι ποινήν φυλακί
σεως μέχρι τρ·ών μηνών ή πρόστιμον μέχρις εκατόν λιρών ή και άμ
φοτέρας τός τεινός ταύτας δι' οιανδήποτε παράβασιν τούτων απο
τελούσαν αδίκημα : 

Μοεϊται δτι Κανονισμοί γινόμενοι έπί τη βάσει του παρόντος άρθρου 
κατατίθενται εις την Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πά
ροδον είκοσι και μιας ήμερων άπό τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή 
τών 'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή ακύ
ρωση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε 
οδτοι αμέσως μετά τήν πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύ
ονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύϊ 
άπό της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως 
τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ούτοι 
δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον 
ούτω τροποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης 
δημοσιεύσεως. 

2 3 . Πάς Κανονισμός ή Διάταγμα εκδοθέν έπί τή βάσει τών ύπό >ΙΓ 
, Μ Α ' ' ι ι ■·■ Λ. J. Επιφυλάξεις. 

του παρόντος Νόμου καταργουμένων νομών, έν ίσχυι κατά τήν ήμέ
ραν ενάρξεως του παρόντος Νόμου, και μή άντιβαΐνον προς τάς δια
τάξεις τούτου, θά εξακολούθηση ισχύον μέχρι καταργήσεως τούτου 
ή αντικαταστάσεως αύτου υπό Κανονισμών ή Διατάγματος, ώς θά 
ήτο ή περίπτωσις, εκδιδομένων έπί τή βάσει του παρόντος Νόμου. 

Μέρος V.METABATIKAI ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
24.—(1) Τά κατά τήν ίσχύν του παρόντος Νόμου λειτουργούντα ή Λειτουργούν. < 

ύπό άνέγερσιν έν τή χώρα ξενοδοχεία υποχρεούνται δπως τά μέν ξενοδοχεία. 
πρώτα εντός έ'ξ μηνών τά δέ δεύτερα εντός μηνός άπό τής δημο
σιεύσεως τών Κανονισμών, ύποβάλωσιν αϊτησιν εις τόν Όργανισμόν 
περί κατατάξεως και χορηγήσεως αδείας λειτουργίας. 

(2) Ή αίτησις αυτή δέον δπως συνοδεύηται ύπό τεχνικών σχεδίων 
και τεχνικής εκθέσεως έμφάινούσης προκειμένου μέν περί λειτουρ
γούντων ξενοδοχείων τήν ύφισταμένην κατάστασιν τών κτιρίων και 
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κένωνες 
ϋπνου. 
Κεφ. 139. 

Περιορισμός 
σταθερών 
τιμών. 

των εγκαταστάσεων τούτων, προκειμένου δέ περί ξενοδοχείων όπό 
άνέγερσιν, πέραν τών ανωτέρω και πλήρους μελέτης και σχεδίων 
τούτων. 

(3) Διά την κατάταξιν τών ξενοδοχείων τούτων και την εκδοσιν 
αδείας λειτουργίας , εφαρμόζονται αϊ διατάξεις τών άρθρων 7 και 
8, της δλης διαδικασίας συντελούμενης εντός ενός έτους άπό της 
δημοσιεύσεως τών Κανονισμών. 

(4) Εις περιπτώσεις κατά τάς οποίας κρίνεται ύπό του 'Οργανι
σμού ώς τεχνικώς εφικτή ή συμπλήρωσις τών έλλειπουσών κτιριο
λογικών προϋποθέσεων δ ιάτήν κατάταξιν ξενοδοχείου εις τήν ύπό 
του ξενοδόχου αίτουμένην τάξιν, δύναται νά παρέχηται προθεσμία 
προς συμμόρφωσιν. Ή προθεσμία αυτή δεν δύναται νά είναι μείζων 
τών δύο ή και τεσσάρων ετών προκειμένου περί ξενοδοχείων ορεινών 
θέρετρων. 

2 5 . Εις τους ήδη υφισταμένους ξενώνας ϋπνου, τους λειτουργούν
τος βάσει αδείας , χορηγούμενης δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Ξενο
δοχείων, Ξενώνων "Υπνου και Δημοσίων Κτιρίων Νόμου, επιτρέπεται 
ή επί διετίαν άπό της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, 
λειτουργία, μετά τήν έκπνοήν της οποίας διακόπτουν οδτοι υποχρεω
τ ικώς τάς ε ρ γ α σ ί α ς των έκτος έάν ήθελον τύχει αδε ίας ξενοδοχείου, 
συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου και τών Κανο : 

νισμών. 

2 6 . Κατά τήν πρώτην διετίαν άπό της ενάρξεως Ισχύος του πα
ρόντος Νόμου εφαρμόζονται υποχρεωτικώς α'ι διατάξεις του εδαφίου 
(4) τοΰ άρθρου 10 δι* δ,τι άφορα τον περιορισμόν τών σταθερών 
τιμών εντός ανωτάτων και κατωτάτων ορίων. Της δ ιατάξεως ταύτης 
εξαιρούνται τά ξενοδοχεία της τάξεως τών πέντε αστέρων. 

2 7 . Ό περί Ξενοδοχείων Νόμος και ό περί Ρυθμίσεως Ξενοδο
χείων, Ξενώνων "Υπνου "καί Δημοσίων Κτιρίων Νόμος (καθ* δσον 

Κατάρνησις 
Κεφ. 138. 
36 τοΰ 1966. > ~ » c c  > <  — « \ 
Κεψ 139 άφορα εις ξενοδοχεία και ξενώνας ύπνου) καταργε ί τα ι 


