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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ Π Ρ Ω Η Ν   ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ 

Α. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

1.   Αίτηση για χορήγηση διαπιστωτικής πράξης. 

2. Βεβαίωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στην οποία να 

αναφέρεται ο χρόνος ενάρξεως λειτουργίας του ξενοδοχείου, οι    

διαδοχικές   ανανεώσεις   των   αδειών λειτουργίας και σημάτων, ο 

ΤΙΤΛΟΣ, η ΤΑΞΗ, ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ - ΚΛΙΝΩΝ και ο εκάστοτε 

εκμεταλλευτής - εταιρία.    

3. Βεβαίωση της Οικονομικής Εφορίας για την διακοπή ασκήσεως 

επαγγέλματος και από πότε.( Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει  διακοπή 

της ξενοδοχειακής δραστηριότητας, να  δηλώνεται στην παρακάτω 

υπεύθυνη δήλωση). 

4.  Υπεύθυνη   δήλωση   σύμφωνα   με  τις  διατάξεις  του   Ν.   1599/86,   

περί  του   ότι   ο ενδιαφερόμενος άσκησε την επιχείρηση του ξενοδοχείου 

ατομικά.  Η υπογραφή στην παραπάνω δήλωση πρέπει να θεωρηθεί 

για το γνήσιο,    από Αστυνομικό τμήμα – Κ.Ε.Π. 

 5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

Β. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΠΟ  Ο.Ε.  ή  Ε.Ε. 

Τα δικαιολογητικά με No 1, 2, 3, 5 από το πεδίο Α, καθώς και αντίγραφο του 
Καταστατικού σύστασης που έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο και όλες 
οι τροποποιήσεις.  (αναζητούνται αυτεπάγγελτα από το Ξ.Ε.Ε.)  

Γ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΠΟ  Α.Ε.  ή  Ε.Π.Ε. 

Τα δικαιολογητικά με No 1, 2, 5 από το πεδίο Α, καθώς και α) αντίγραφο 

καταστατικού σύστασης (ή το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η 

σύσταση)  της Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και β) αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού 

Συμβουλίου της Α.Ε. - απόφαση συνελεύσεως των εταίρων της Ε.Π.Ε. που να 

ορίζει το φυσικό πρόσωπο-α ως δικαιούχος-οι του Ταμείου Προνοίας 

Ξενοδόχων για λογαριασμό της Εταιρείας. 

Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Τα δικαιολογητικά με No 1, 2, 5 από το πεδίο Α, και ανάλογα με την νομική 

μορφή εκμετάλλευσης τα αντίστοιχα από τα πεδία Β και Γ, καθώς επίσης και 

α)πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια Δημοτική Αρχή, 

β)ληξιαρχική πράξη θανάτου, και γ) πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών. 

(Αναζητούνται αυτεπάγγελτα από το ΞΕΕ) 
 


