
Κατευθυντήριες γραμμές νια την υποβολή τιμοκαταλόγων φαγητών  
και ποτών στο Υφυπουργείο Τουρισμού για έγκριση 

 
 

(α)       Η εμφάνιση και ποιότητα του καταλόγου πρέπει να ανταποκρίνεται στην κατηγορία και τάξη της 
επιχείρησης. Χειρόγραφοι τιμοκατάλογοι ή κατάλογοι που περιέχουν ορθογραφικά ή άλλα 
λάθη ή ακαλαίσθητες και πρόχειρες διορθώσεις, δεν θα εγκρίνονται. Συστήνεται όπως 
υποβάλετε προκαταρτικό τιμοκατάλογο στο Υφυπουργείο για θεώρηση προτού προχωρήσετε 
με την τελική εκτύπωση. 

(β)       Να είναι στην Ελληνική και σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα. Στα ποτά, αν αναγράφονται κατά 
μάρκα, ή τα κοκτέιλ με την Αγγλική τους ονομασία, τότε μόνο οι επικεφαλίδες χρειάζεται να 
είναι στην Ελληνική (π.χ. ΚΡΑΣΙΑ-WINES/ΜΠΥΡΕΣ-BEERS). Η ονομασία των 
προσφερομένων φαγητών σε εστιατόρια με ξένη κουζίνα ( π.χ. Κινέζικη, Ιαπωνική, Μεξικάνικη 
κλπ ) να παραμένει στα Αγγλικά και να γίνεται σύντομη ελεύθερη μετάφραση στα Ελληνικά η 
οποία να περιγράφει το κάθε φαγητό. 

(γ)     Οι τιμοκατάλογοι πρέπει να περιέχουν τις τελικές τιμές όλων των προσφερόμενων ειδών και 
οπωσδήποτε τα είδη ευρείας κατανάλωσης όπως εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, χυμοί, 
μπύρες, καφές και σαλάτα. Όπου ισχύει, να αναγράφεται, επίσης, η τιμή εισόδου ή τυχόν 
πρόσθετη επιβάρυνση (κουβέρ). 

(δ)        Να διευκρινίζεται κατά πόσον τα κρέατα και τα ψαρικά είναι φρέσκα, κατεψυγμένα, εισαγόμενα 
ή/και ντόπια (ιδιαίτερα τα ψαρικά). 

(ε)      Να αναγράφεται η ποσότητα των ποτών (εκτός των κοκτέιλ και των ροφημάτων, όπως τσάι, 
καφές κλπ) και κατά πόσον αυτά είναι εισαγόμενα ή κυπριακά. Να χρησιμοποιούνται μόνο οι 
μονάδες μέτρησης του μετρικού συστήματος (το "Pint" δεν είναι αποδεκτό ως μονάδα 
μέτρησης. 1 pint=568 ml). 

(στ)    Να αναφέρεται είτε ότι "Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις" είτε ότι "Στις τιμές 

συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπηρεσίας". 

(ζ)     Στα κέντρα που διατίθεται ζωντανή μουσική να αναφέρονται οι ώρες λειτουργίας της μουσικής 

και οι τιμές χρέωσης με και χωρίς μουσική. 

(η)      Να αναγράφεται το εγκεκριμένο όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο της επιχείρησης. 

(θ)     Αν αναγράφεται η κατηγορία ή κατηγορίες του υποστατικού, αυτές πρέπει να συνάδουν με την 
κατάταξη του. Επιπλέον, στον τιμοκατάλογο να περιλαμβάνονται μόνο εκείνα τα είδη που 
δικαιούται το κέντρο σύμφωνα με την κατηγορία του. 

(ι)   Να υποβάλλονται 4 σειρές τιμοκαταλόγων, από τις οποίες οι δύο τουλάχιστον να είναι 
πρωτότυπες. 

(ια)   Η υποβολή στο Υφυπουργείο των νέων τιμοκαταλόγων πρέπει να γίνεται έγκαιρα και οι νέες 

τιμές να τίθενται σε εφαρμογή μόνο μετά την έγκρισή τους από το Υφυπουργείο. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα επαρχιακά γραφεία Επιθεωρητών 
του Υφυπουργείου στα τηλέφωνα: Αμμοχώστου 23721100, Λάρνακας 24658777, Λεμεσού 25760460, 
Λευκωσίας 22691202 ή 22691100, Πάφου 26938388 και Πόλης Χρυσοχούς 26323234. 
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