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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΙΔΡΥΣΟΥΝ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 
 

 

1. Η ίδρυση και λειτουργία Τουριστικών Γραφείων ρυθμίζεται με τους περί Γραφείων 

Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Νόμους του 1995 μέχρι 2013. 

 

2. Με βάση τις πρόνοιες της πιο πάνω Νομοθεσίας, ο ενδιαφερόμενος να ιδρύσει 

Τουριστικό Γραφείο υποβάλλει στο Υφυπουργείο Τουρισμού δεόντως συμπληρωμένο 

τον ειδικό τύπο αίτησης για μελέτη και αξιολόγηση. 

 

3. Η υπόδειξη εκ των προτέρων Υπεύθυνου Διευθυντή και Ονόματος για το προτεινόμενο 

Γραφείο, που να ικανοποιούν τις πρόνοιες της Νομοθεσίας, είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη χορήγηση της σχετικής άδειας. 

 

4. Ο Υπεύθυνος Διευθυντής Γραφείου απαιτείται, μεταξύ άλλων: 
 

(i) είτε να είναι απόφοιτος αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τουριστικών 

επαγγελμάτων ή κάτοχος διπλώματος πανεπιστημίου σε θέματα τουρισμού και 

να έχει έναν τουλάχιστο χρόνο πείρα σε Γραφείο· 

 

(ii) είτε να είναι κάτοχος διπλώματος πανεπιστημίου και να έχει τρία τουλάχιστο 

χρόνια πείρα σε Γραφείο· 

 

(iii) είτε να είναι κάτοχος απολυτηρίου εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης και να 

έχει επταετή τουλάχιστον υπηρεσία σε γραφείο τουρισμού ή αεροπορική ή 

ναυτιλιακή εταιρεία σε τμήματα που ασχολούνται κύρια και άμεσα με τουριστικές 

και ταξιδιωτικές δραστηριότητες
.
 

 

(iv) να γνωρίζει καλά, μία τουλάχιστο γλώσσα από τις τουριστικά επικρατέστερες. 
 

 

5. Σ' ότι αφορά την έγκριση Ονομάτων Γραφείων θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες της 

σχετικής Νομοθεσίας. 

 

Επιπλέον, είναι επιθυμητό όπως: 



- 2 - 
 
 

(i) τα ονόματα συνάδουν με τα κυπριακά δεδομένα, την ιστορία, τον πολιτισμό και 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κύπρου, 

 

(ii) τα ελληνικά ονόματα δεν θα μεταφράζονται αλλά να αναγράφονται με λατινικούς 

χαρακτήρες, 

 

(iii) τα ονόματα να είναι εί δυνατό μονολεκτικά, να έχουν νόημα και οπωσδήποτε να 

μην περιέχουν απλώς γράμματα ή συνδυασμούς γραμμάτων με λέξεις, 

 

(iv) ονόματα πόλεων ή χωριών ή άλλα τοπωνύμια να μην αποτελούν μέρος του 

ονόματος, 

 

6. Το Υφυπουργείο Τουρισμού μελετά και εγκρίνει το όνομα Γραφείου ανεξάρτητα του αν 

εγκρίθηκε ή όχι από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών. Το Υφυπουργείο δε δεσμεύεται 

να αποδεχθεί οποιοδήποτε όνομα που έχει εγγραφεί στον Έφορο Εταιρειών είτε υπό 

μορφή ονόματος νομικού προσώπου είτε υπό μορφή εμπορικού ονόματος. Οι 

ενδιαφερόμενοι συμβουλεύονται όπως, προτού απευθυνθούν στον Έφορο Εταιρειών, 

επικοινωνούν με το Υφυπουργείο Τουρισμού για τη σχετική ενημέρωση. 

 

7. Κάθε Γραφείο απαιτείται: 
 

(i) να διαθέτει κατάλληλα επιπλωμένο και ανεξάρτητο κατάστημα εμβαδού 

τουλάχιστον 20 τ.μ. με δικό του κοινόχρηστο αποχωρητήριο και νιπτήρα, 

 

(ii) να είναι στελεχωμένο με τουλάχιστο δύο πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του 

διευθυντή. 

 

8. Με την έγκριση της αίτησης απαιτείται: 
 

(i) η κατάθεση εγγύησης ύψους €15.000,00 είτε σε μετρητά είτε με εγγυητική 

επιστολή τράπεζας ή συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος, ή ασφαλιστικής 

εταιρείας εγκεκριμένης από τον Έφορο Ασφαλειών για τον σκοπό αυτό. 

 

(ii) η καταβολή των τελών άδειας λειτουργίας ύψους €400,00 για κάθε διετία ισχύος 

της άδειας ή μέρος αυτού. 

 
 

9. Κάθε αλλοδαπό Γραφείο δεν μπορεί να αναπτύσσει στην Κύπρο σε οργανωμένη ή 

μόνιμη βάση τουριστικές δραστηριότητες εκτός αν αντιπροσωπεύεται από αδειούχο 

ημεδαπό  Γραφείο,  μέσω  του  οποίου  πάντοτε  θα  ενεργεί. Το αλλοδαπό  Γραφείο και το  
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ημεδαπό Γραφείο που το αντιπροσωπεύει έχουν υποχρέωση να δηλώνουν από κοινού στο 

Υφυπουργείο Τουρισμού τόσο την ημερομηνία έναρξης όσο και την ημερομηνία λήξης της 

συνεργασίας τους καθώς και να παρέχουν στο Υφυπουργείο Τουρισμού οποιαδήποτε 

στοιχεία ζητούνται από αυτά σχετικά με την άφιξη, τη διακίνηση και τον τόπο διαμονής των 

περιηγητών. 

 

10. Γραφείο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος εκτός της Δημοκρατίας, που επιθυμεί να ασκεί 

μόνιμα τις δραστηριότητες τουριστικού γραφείου στην Δημοκρατία θα πρέπει να 

εξασφαλίσει εκ των προτέρων την σχετική άδεια λειτουργίας καθώς και να ενημερώσει το 

Υφυπουργείο Τουρισμού σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας τούτου και 

να παρέχει οποιαδήποτε στοιχεία ζητούνται σχετικά με την άφιξη, τη διακίνηση και τον 

τόπο διαμονής των περιηγητών. 

 

11. Η λειτουργία ή η διαφήμιση Γραφείου όπως επίσης η χρησιμοποίηση του όρου 

Τουριστικό Γραφείο ή παρόμοιου όρου χωρίς την εξασφάλιση από πριν της κατά Νόμο 

άδειας λειτουργίας απαγορεύεται. 
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