Προεδρικό ∆ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς
την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες
διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α΄ 225)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν. 1338/83 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου»
(ΦΕΚ Α' 34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως µε το άρθρο 65
Ν. 1892/90, µε τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 και 19 του Ν. 2367/95 και µε το άρθρο 6
παρ. 5 του Ν. 1440/1984.
2. Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου παρ. 2 του Ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται
στην Τελική Πράξη Α' 136» (τ. Α' 136).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2155/1993 (ΦΕΚ 104Α/18.6.93), «Κύρωση Συµφωνίας για τον
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ), µετά πρωτοκόλλων, δηλώσεων, παραρτηµάτων,
προσαρτηµάτων και πρακτικών αυτής και του πρωτοκόλλου προσαρµογής της Συµφωνίας
για τον ΕΟΧ µετά των παραρτηµάτων τελικής πράξης και πρακτικών αυτού».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2272/1994, «Κύρωση Συνθήκης µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου:...
του Βασιλείου της Σουηδίας σχετικά µε την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή 'Ένωση (τ. Α
230).
5. Το Π.∆. 27/86 (ΦΕΚ 19/A/1.2.96) «περί συγχώνευσης των Υπουργείων Τουρισµού,
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (τ. Α' 154), µε το οποίο προσετέθη το άρθρο
29 Α στο Ν. 1558/1985, «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (τ. Α' 137).
7. Τις διατάξεις της παραγρ. 1 εδάφια α και γ και της παραγρ. 2 του άρθρου 157 του Ν.∆.
187/73, «Περί Κώδικος ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου» (τ. Α' 261) και τα εκάστοτε εκδιδόµενα
κατ' άρθρο 272 Κ∆Ν∆ Προεδρικά ∆ιατάγµατα, καθώς και το άρθρο 1 του Ν∆ 471/70 (τ. Α 57)
8. Την εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ο.Τ. και την υπ' αρ. 94 της 14.2.95 Απόφασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου Ε.Ο.Τ..
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη εις
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
10. Την υπ' αριθµ. 370/1996 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας µετά από πρόταση
των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Με τις διατάξεις του Π.∆/τος αυτού εναρµονίζεται η Ελληνική Νοµοθεσία, προς τις διατάξεις
της Οδηγίας του Συµβουλίου, 90/314/ΕΟΚ της 13ης Ιουνίου 1990 «για τα οργανωµένα ταξίδια
και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις (Ε.Ε.L. 158/59 της 13.6.90): Οι διατάξεις του
παρόντος εφαρµόζονται στα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και
περιηγήσεις που πωλούνται ή προσφέρονται προς πώληση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, πλην της Ελβετίας.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Κατά την έννοια του παρόντος:
1. «Οργανωµένο ταξίδι» είναι προκαθορισµένος συνδυασµός τουλάχιστον δύο εκ των
ακόλουθων στοιχείων, ήτοι µεταφοράς, διαµονής, άλλων τουριστικών υπηρεσιών µη
συµπληρωµατικών της µεταφοράς ή της διαµονής που αντιπροσωπεύουν σηµαντικό τµήµα
του οργανωµένου ταξιδιού, εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαµβάνει
µία διανυκτέρευση και πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε µία συνολική τιµή.

Οργανωµένο ταξίδι θεωρείται και όταν η παροχή των επί µέρους υπηρεσιών ενός και του
αυτού οργανωµένου ταξιδιού γίνεται µε χωριστή τιµολόγηση.
2. «∆ιοργανωτής» είναι το πρόσωπο Φυσικό ή Νοµικό, το οποίο κατ' επάγγελµα διοργανώνει
οργανωµένα ταξίδια και τα πωλεί ή τα προσφέρει προς πώληση απ' ευθείας ή µέσω πωλητή.
3. «Πωλητής» είναι το πρόσωπο, Φυσικό ή Νοµικό που πωλεί ή προσφέρει προς πώληση το
οργανωµένο ταξίδι που έχει προγραµµατίσει ο διοργανωτής.
4. «Καταναλωτής» είναι το πρόσωπο που αγοράζει ή αναλαµβάνει να αγοράσει το
οργανωµένο ταξίδι (κύριος συµβαλλόµενος) ή κάθε πρόσωπο εξ ονόµατος του οποίου ο
κύριος συµβαλλόµενος αναλαµβάνει να αγοράσει το οργανωµένο ταξίδι (άλλοι δικαιούχοι) ή
κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο ο κύριος συµβαλλόµενος ή ένας από τους άλλους
δικαιούχους εκχωρεί το οργανωµένο ταξίδι (εκδοχέας).
5: «Σύµβαση» είναι η συµφωνία που συνδέει τον καταναλωτή µε τον διοργανωτή ή/και µε τον
πωλητή.

Άρθρο 3
Πληροφόρηση – ∆ιαφήµιση
1. Κάθε περιγραφή του οργανωµένου ταξιδιού, που κοινοποιείται υποχρεωτικά πριν από τη
σύναψη της σύµβασης, από τον διοργανωτή ή τον πωλητή στον καταναλωτή, ως επίσης η
τιµή του οργανωµένου ταξιδιού και όλοι οι όροι αυτής δεν πρέπει να περιλαµβάνουν
απατηλές ενδείξεις.
2. Εάν τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή διαφηµιστικό φυλλάδιο, αυτό πρέπει να αναφέρει
κατά τρόπο ευανάγνωστο, σαφή και επακριβή, την τιµή καθώς και τις κατάλληλες
πληροφορίες, όσον αφορά.
α. στον προορισµό και στα µέσα µεταφοράς, στα χαρακτηριστικά και στις κατηγορίες των
χρησιµοποιουµένων µεταφορικών µέσων,
β. στον τύπο του καταλύµατος, στη θέση του, την κατηγορία ή στο επίπεδο ανέσεων και στα
κυριότερα χαρακτηριστικά, στον χαρακτηρισµό και στην τουριστική κατάταξή του, σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία
γ. στα παρεχόµενα γεύµατα,
δ. στο δροµολόγιο,
ε. στις πληροφορίες γενικού χαρακτήρα σχετικά µε τους όρους που ισχύουν όσον αφορά στα
διαβατήρια και στις θεωρήσεις καθώς και στις υγειονοµικές διατυπώσεις που απαιτούνται για
το ταξίδι και τη διανοµή.
στ. στο ποσό ή ποσοστό της τιµής που πρέπει να καταβληθεί ως προκαταβολή και στο
χρονοδιάγραµµα εξόφλησης του υπολοίπου,
ζ. αν η πραγµατοποίηση του οργανωµένου ταξιδιού, απαιτεί ένα ελάχιστο αριθµό ατόµων και,
στην περίπτωση αυτή, την προθεσµία για την ειδοποίηση του καταναλωτή, σε περίπτωση
µαταίωσης του ταξιδιού.
3. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο διαφηµιστικό φυλλάδιο δεσµεύουν τον
διοργανωτή ή τον πωλητή, εκτός εάν:
α. Οι µεταβολές που επήλθαν στις πληροφορίες αυτές έχουν κοινοποιηθεί στον καταναλωτή
εγγράφως ή µε άλλο εύληπτο τρόπο και πάντως πριν από τη σύναψη της σύµβασης, κάθε δε
δυνατότητα µεταβολής του προγράµµατος θα πρέπει να προβλέπεται ρητά στη σύµβαση.
β. Πρόκειται για µεταγενέστερες της σύµβασης µεταβολές, που επήλθαν µετά από συµφωνία
των συµβαλλόµένων µερών.
4. Στο διαφηµιστικό φυλλάδιο πρέπει να αναφέρονται ρητά οι ανωτέρω δεσµεύσεις του
διοργανωτή/πωλητή µε τις σχετικές εξαιρέσεις.

Άρθρο 4
Σύµβαση
1. α. Ο διοργανωτής και/ή ο πωλητής παρέχουν στον καταναλωτή πριν από την σύναψη της
σύµβασης, γραπτώς ή υπό άλλη πρόσφορη µορφή, τις γενικές πληροφορίες σχετικά µε τους
όρους που ισχύουν όσον αφορά στα διαβατήρια και στις θεωρήσεις, στο απαιτούµενο
συνήθως προς έκδοσή τους χρονικό διάστηµα καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τις
αναγκαίες για το ταξίδι και την παραµονή υγειονοµικές διατυπώσεις.

β. Ο διοργανωτής ή/και ο πωλητής παρέχουν στον καταναλωτή εγκαίρως και πριν από την
έναρξη του ταξιδιού γραπτώς ή υπό άλλη πρόσφορη µορφή, πληροφορίες σχετικά µε τα
ωράρια, τις ενδιάµεσες στάσεις, τις ανταποκρίσεις, τη θέση του ταξιδιώτη καθώς και το όνοµα,
τη διεύθυνση και τον αριθµό τηλεφώνου του τοπικού αντιπροσώπου του διοργανωτή και/ή
του πωλητή ή ελλείψει τούτου, το όνοµα, την διεύθυνση και τον αριθµό τηλεφώνου των
τοπικών φορέων που µπορούν να βοηθήσουν σε περίπτωση δυσχερειών.
Σε περίπτωση παντελούς ελλείψεως των ανωτέρω αντιπροσώπων ή φορέων δίδεται στον
καταναλωτή αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης ή κάθε άλλη πληροφορία που του
επιτρέπει να έρθει σε επαφή µε τον διοργανωτή και/ή τον πωλητή.
Όσον αφορά στα ταξίδια ανηλίκων εξωτερικού ή εσωτερικού, χορηγούνται στον συµβληθέντα
για λογαριασµό του ανηλίκου πληροφορίες που του επιτρέπουν να έρθει απευθείας σε επαφή
ή µε τον ανήλικο ή µε τον επί τόπου υπεύθυνο για τη διαµονή του.
Ο διοργανωτής ή/και ο πωλητής ενηµερώνουν υποχρεωτικά τον καταναλωτή, πριν από τη
σύναψη της σύµβασης, σχετικά µε την υποχρέωσή τους να καλύπτουν µε σχετική ειδική
ασφάλιση εγγυήσεων των άρθρων 5 και 7 του παρόντος, ήτοι τους κινδύνους µη εκτέλεσης ή
πληµµελούς εκτέλεσης της σύµβασης εκ µέρους των, καθώς και αφερεγγυότητας ή
πτώχευσής των.
Ο διοργανωτής ή/και ο πωλητής ενηµερώνουν επίσης τον καταναλωτή για τη δυνατότητα
προαιρετικής σύναψης ασφαλιστικής συµβάσεως που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση
ατυχήµατος ή ασθένειας του καταναλωτή.
2. Κατά την κατάρτιση της σύµβαση πρέπει να τηρούνται οι εξής αρχές:
α) Ανάλογα µε το οργανωµένο ταξίδι, η σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνει τα κατωτέρω
στοιχεία:
Τον προορισµό ή τους προορισµούς του ταξιδιού και, όταν προβλέπονται πλείονες
παραµονές, περιόδους και ηµεροµηνίες, ώρες και τόπους αναχώρησης και επιστροφής.
Τα µέσα µεταφοράς, τα χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες των χρησιµοποιουµένων
µεταφορικών µέσων, τις ηµεροµηνίες, ώρες και τόπους αναχώρησης και επιστροφής, ως και
τα διανυόµενα χιλιόµετρα ηµερησίως.
Όταν το οργανωµένο ταξίδι συµπεριλαµβάνει διανυκτερεύσεις, πρέπει να παρέχονται
λεπτοµερώς πληροφορίες σχετικά µε το κατάλυµα, τον τύπο, την άδεια λειτουργίας, τη θέση ή
την τουριστική κατηγορία του, το επίπεδο ανέσεων και τα κυριότερα χαρακτηριστικά,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του συγκεκριµένου κράτους υποδοχής, καθώς επίσης τα
παρεχόµενα γεύµατα και τις λοιπές προσφερόµενες υπηρεσίες.
Εφόσον, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους υποδοχής απαιτείται τα τουριστικά
καταλύµατα να καλύπτονται µε άδεια λειτουργίας ή και ίδρυσης ή άλλη άδεια αρµόδιας αρχής,
θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η ύπαρξη τέτοιας άδειας εν ισχύι.
Αν η πραγµατοποίηση του οργανωµένου ταξιδιού απαιτεί ένα ελάχιστο αριθµό ατόµων και,
στην περίπτωση αυτή:
Την προθεσµία για την ειδοποίηση του καταναλωτή σε περίπτωση µαταίωσης του ταξιδιού.
Το δροµολόγιο.
Τις επισκέψεις, τις εκδροµές ή άλλες υπηρεσίες που συµπεριλαµβάνονται στη συµφωνηθείσα
συνολική τιµή του οργανωµένου ταξιδιού.
Το όνοµα και τη διεύθυνση του διοργανωτή, του πωλητή και του ή των ασφαλιστών, τον
αριθµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου και το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης και την
ύπαρξη των λοιπών εγγυήσεων των άρθρων 5 και 7 του παρόντος.
Την τιµή του οργανωµένου ταξιδιού, καθώς και κάθε ενδεχόµενη αναθεώρηση της τιµής
δυνάµει του άρθρου 4, παράγραφος 4 και τα ενδεχόµενα τέλη και φόρους που οφείλονται για
ορισµένες υπηρεσίες (φόροι αεροδροµίου, αποβίβασης ή επιβίβασης σε λιµένες και
αερολιµένες, τέλη παραµονής), εφ' όσον δεν περιλαµβάνονται στην τιµή του οργανωµένου
ταξιδιού.
Το χρονοδιάγραµµα και τις λεπτοµέρειες πληρωµής της τιµής.
Τις ιδιαίτερες επιθυµίες που ο καταναλωτής γνωστοποιεί στο διοργανωτή ή στον πωλητή τη
στιγµή της κράτησης, τις οποίες αµφότεροι έχουν αποδεχθεί.
Τις προθεσµίες εντός των οποίων ο καταναλωτής θα πρέπει ενδεχοµένως να διαµαρτυρηθεί
για τη µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση της σύµβασης.
β. Η σύµβαση συνοµολογείται γραπτώς και αντίγραφό της λαµβάνει ο καταναλωτής, επί
αποδείξει, προ της υπογραφής της ώστε να δύναται να λάβει έγκαιρα γνώση των όρων τους
οποίους περιέχει. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν πρέπει να εµποδίζει να γίνονται
καθυστερηµένες κρατήσεις ή κρατήσεις της τελευταίας στιγµής και γενικά να συνάπτονται
συµβάσεις.

3. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής κωλύεται να συµµετάσχει στο οργανωµένο ταξίδι
µπορεί να εκχωρεί την κράτησή του, αφού ενηµερώσει τον διοργανωτή ή τον πωλητή 5
εργάσιµες ηµέρες πριν την αναχώρηση, σε πρόσωπο που πληροί όλους τους απαιτούµενους
όρους για το οργανωµένο ταξίδι. Όσον αφορά στις θαλάσσιες µεταφορές η προθεσµία για την
ως άνω εκχώρηση ανέρχεται σε 10 ηµέρες.
Ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι του αντισυµβαλλοµένου τους,
διοργανωτή ή πωλητή να καταβάλλουν σ' αυτόν το τυχόν οφειλόµενο υπόλοιπο του ποσού
καθώς και τα ενδεχοµένως πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής
4.α. Οι καθοριζόµενες στη σύµβαση τιµές δεν αναθεωρούνται, εκτός αν προβλέπεται ρητά
στη σύµβαση η δυνατότητα αυξοµειώσεώς τους καθώς και ο επακριβής τρόπος υπολογισµού
τους εφ' όσον πρέπει να ληφθούν υπ' όψη µεταβολές σχετικά µε το κόστος µεταφοράς,
συµπεριλαµβανοµένων των καυσίµων, των τελών και φόρων που οφείλονται για ορισµένες
υπηρεσίες, όπως φόροι αεροδροµίου, επιβίβασης ή αποβίβασης σε λιµένες και αερολιµένες,
καθώς και των εφαρµοζοµένων στο συγκεκριµένο οργανωµένο ταξίδι τιµών συναλλάγµατος.
β. Η καθοριζόµενη στη σύµβαση τιµή δεν µπορεί να προσαυξηθεί κατά τη διάρκεια των 20
ηµερών που προηγούνται της προβλεπόµενης ηµεροµηνίας αναχώρησης.:
5. Όταν πριν από την αναχώρηση ο διοργανωτής υποχρεωθεί να τροποποιήσει σε σηµαντικό
βαθµό, ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία της σύµβασης, όπως την τιµή, πρέπει να το
γνωστοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν στον καταναλωτή, ο οποίος δικαιούται:
Είτε να καταγγείλει τη σύµβαση χωρίς να υποστεί κυρώσεις.
Είτε να αποδεχθεί µια τροποποιητική πράξη της συµβάσεως που θα καθορίζει τις επελθούσες
τροποποιήσεις και την επίπτωσή τους στις τιµές.
Ο καταναλωτής πρέπει να γνωστοποιεί την απόφασή του στο διοργανωτή ή τον πωλητή, το
συντοµότερο δυνατόν.
6. Εάν ο καταναλωτής καταγγείλει τη σύµβαση σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του παρόντος
άρθρου ή εάν για οιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του καταναλωτή, ο
διοργανωτής µαταιώσει το οργανωµένο ταξίδι πριν από τη συµφωνηθείσα ηµεροµηνία
αναχώρησης, ο καταναλωτής δικαιούται να απαιτήσει:
είτε ένα άλλο οργανωµένο ταξίδι ιδίας ή ανώτερης ποιότητας, εφ' όσον ο διοργανωτής και/ή ο
πωλητής δύναται να το προτείνει. Εάν όµως το προσφερόµενο οργανωµένο ταξίδι είναι
κατώτερης ποιότητας, ο διοργανωτής υποχρεούται να καταβάλει στον καταναλωτή τη
διαφορά της τιµής,
είτε να ζητήσει την επιστροφή το συντοµότερο δυνατόν των καταβληθέντων από αυτόν
ποσών βάσει της σύµβασης.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο καταναλωτής διατηρεί ενδεχοµένως την αξίωση αποζηµιώσεως
κατά του διοργανωτή ή του πωλητή για µη εκπλήρωση της σύµβασης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, εκτός εάν η µαταίωση οφείλεται:
είτε στη µη συµπλήρωση του απαιτούµενου ελαχίστου αριθµού συµµετεχόντων στο
οργανωµένο ταξίδι και ο καταναλωτής πληροφορήθηκε τη µαταίωση γραπτώς και εντός των
προθεσµιών που προβλέπονται στην περιγραφή του οργανωµένου ταξιδιού,
είτε σε ανωτέρα βία και όχι σε υπεράριθµες κρατήσεις, δηλαδή σε περιστάσεις που είναι ξένες
προς τη βούληση του διοργανωτή/πωλητή ασυνήθεις και απρόβλεπτες, των οποίων οι
συνέπειες δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν όση επιµέλεια και αν είχε καταβληθεί.
7. Εάν µετά την αναχώρηση του καταναλωτή, υπάρξει αδυναµία παροχής σηµαντικού
τµήµατος των προβλεποµένων στη σύµβαση υπηρεσιών, ο διοργανωτής προβαίνει σε
άλλους διακανονισµούς, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του καταναλωτή για τη συνέχιση του
οργανωµένου ταξιδιού και ενδεχοµένως αποζηµιώνει τον καταναλωτή. Το ύψος της
αποζηµιώσεως καθορίζεται βάσει της διαφοράς µεταξύ προβλεποµένων και παρασχεθεισών
υπηρεσιών.
Στην περίπτωση που είναι αδύνατον να επέλθει ένας τέτοιος διακανονισµός ή ο καταναλωτής
δεν τον αποδέχεται για βάσιµους λόγους, ο διοργανωτής παρέχει στον καταναλωτή, χωρίς
πρόσθετη επιβάρυνση, ανάλογο µεταφορικό µέσο για να επιστρέψει στον τόπο αναχώρησης
ή σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο επιστροφής είχε συµφωνηθεί και ενδεχοµένως τον
αποζηµιώνει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας.

Άρθρο 5
Συµβατική Ευθύνη

1. Ο διοργανωτής και / ή ο πωλητής που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη σύµβαση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 5, φέρουν ευθύνη έναντι του καταναλωτή για την καλή
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη εν λόγω σύµβαση, ασχέτως του αν οι
υποχρεώσεις αυτές πρόκειται να εκτελεσθούν από τους ίδιους ή από άλλους παρέχοντες
υπηρεσίες, εφόσον αυτές αποτελούν τµήµα της σύµβασης και µε την επιφύλαξη του
δικαιώµατος αναγωγής του διοργανωτή και / ή του πωλητή κατά των παρεχόντων υπηρεσίες.
2. α) Όσον αφορά της ζηµιές που υφίσταται ο καταναλωτής, λόγω µη εκτέλεσης ή
πληµµελούς εκτέλεσης της σύµβασης, ο διοργανωτής και / ή ο πωλητής φέρουν ευθύνη,
εκτός εάν η µη εκτέλεση ή η πληµµελής εκτέλεση δεν οφείλεται ούτε σε δική τους υπαιτιότητα
ούτε σε υπαιτιότητα κάποιου άλλου παρέχοντος υπηρεσίες. διότι:
είτε για τις παραλείψεις που σηµειώθηκαν κατά την εκτέλεση της σύµβασης ευθύνεται
αποκλειστικά ο καταναλωτής.
είτε για τις παραλείψεις αυτές ευθύνεται αποκλειστικά τρίτο πρόσωπο, ξένο προς την παροχή
των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σύµβαση και οι συµβαλλόµενοι δεν θα µπορούσαν να
τις προβλέψουν ή αποτρέψουν.
είτε οι παραλείψεις αυτές οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4,
παράγρ. 6, τελευταίο εδάφιο ή σε γεγονός που ούτε ο διοργανωτής και / ή ο πωλητής, ούτε ο
παρέχων υπηρεσίες θα µπορούσαν, µε όλη την απαιτούµενη επιµέλεια να προβλέψουν ή να
αποτρέψουν.
β) Στην ανωτέρω δεύτερη και τρίτη περίπτωση ο διοργανωτής ή/και ο πωλητής, που είναι
συµβαλλόµενα µέρη στη σύµβαση, οφείλουν να επιδείξουν την προσήκουσα επιµέλεια
προκειµένου να συνδράµουν τον καταναλωτή που ευρίσκεται σε δύσκολη θέση.
γ) Όσον αφορά της ζηµιές που προκύπτουν από τη µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση
των παροχών του οργανωµένου ταξιδιού η αποζηµίωση περιορίζεται σύµφωνα µε τις περί
ευθύνης διατάξεις των διεθνών συµβάσεων οι οποίες δεσµεύουν τη χώρα και διέπουν τις εν
λόγω παροχές.
δ) Εύλογος περιορισµός της αποζηµιώσεως δύναται, επίσης, να προβλέπεται στη σύµβαση
για τις λοιπές ζηµίες, εκτός των σωµατικών βλαβών που προκύπτουν από τη µη εκτέλεση ή
την πληµµελή εκτέλεση των παροχών του οργανωµένου ταξιδιού.
3. Με την επιφύλαξη του τετάρτου εδαφίου της παραγρ. 2 οι λοιποί όροι του παρόντος
άρθρου δεν µπορούν ν' αποτελέσουν αντικείµενο παρεκκλίσεως δυνάµει συµβατικής ρήτρας.
4. Ο καταναλωτής υποχρεούται να γνωστοποιεί γραπτώς, άνευ υπαιτίου βραδύτητας, στο
συγκεκριµένο παρέχοντα υπηρεσίες καθώς και στον διοργανωτή και/ή τον πωλητή, κάθε
ελάττωµα κατά την εκτέλεση της συµβάσεως που διαπιστώνεται επί τόπου από αυτόν.
Στη σύµβαση πρέπει να γίνεται σαφής και επακριβής µνεία της υποχρέωσης αυτής.
5.α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες οργανωµένων ταξιδιών,
υποχρεούνται να είναι εφοδιασµένα µε την προβλεπόµενη από το νόµο άδεια και
συγκεκριµένα:
1) Τα τουριστικά γραφεία γενικού και εσωτερικού τουρισµού, µε την άδεια λειτουργίας των
άρθρων 3 και 4 του Ν. 393/76 (τ. 199 Α') «περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών
γραφείων».
2) Τα ναυλοµεσιτικά γραφεία µε την άδεια λειτουργίας της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 438/76
(τ. 256Α') «περί τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων και ναυταθλητικών σκαφών και ρυθµίσεως
δασµολογικών και φορολογικών θεµάτων επί πλοίων ως και επί πλοιαρίων αναψυχής» όπως
συµπληρώθηκε και ισχύει µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 και τα άρθρα 3 και 4 της
υπ' αριθµ. 531353/ειδ. αρ. 129/2.7.77 Κ.Α. Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και
Εµπορικής Ναυτιλίας.
3) Τα τουριστικά καταλύµατα, κύρια και µη κύριο ξενοδοχειακά, µε τις άδειες λειτουργίας του
άρθρου 3, παρ. 3 επ. του Ν. 2160/93 (τ. 118 Α').
4) Οι θαλάσσιοι µεταφορείς µε όλα τα απαιτούµενα από τη σχετική νοµοθεσία, προκειµένου
για επιβατηγά πλοία περιηγητικών πλόων, πιστοποιητικά.
β. Οι διοργανωτές ή οι πωλητές οργανωµένων ταξιδιών των εδαφ. 1, 2 και 3 της παρ. 5 α του
παρόντος άρθρου οφείλουν να συνάπτουν ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής επαγγελµατικής
ευθύνης, προερχοµένης εκ λαθών και παραλείψεων κατά την άσκηση του επαγγέλµατός
τους, µε νοµίµως λειτουργούσα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ασφαλιστική εταιρεία. Το συµβόλαιο θα καλύπτει τυχόν αξιώσεις καταναλωτών οι
οποίες προέρχονται από τη µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση της τουριστικής
συµβάσεως όπως αυτή ορίζεται στο παρόν.
Στην υποχρέωση αυτή υπόκεινται και τα ήδη λειτουργούν τα τουριστικά γραφεία από της
ενάρξεως ισχύος του παρόντος εφόσον διοργανώνουν ή πωλούν οργανωµένα ταξίδια.

Άρθρο 6
Υποχρέωση παροχής εξηγήσεων
1. Ο διοργανωτής ή/και ο πωλητής, ή το τοπικός αντιπρόσωπός τους, εφόσον υπάρχει, θα
πρέπει, σε περίπτωση συγκεκριµένης εγγράφου διαµαρτυρίας, καλούµενοι από την
εποπτεύουσα αρχή, να είναι σε θέση να παρέχουν εξηγήσεις και να αποδεικνύουν ότι
ενήργησαν επιµελώς για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος. Εποπτεύουσα αρχή για µεν τους διοργανωτές / πωλητές των εδαφ. 1, 2, 3 της
παρ. 5 εδαφ. α του άρθρου 5 είναι ο Ε.Ο.Τ., για δε εκείνους του εδαφ. 4 το ΥΕΝ.

Άρθρο 7
Αφερεγγυότητα – Πτώχευση
1. Η σύναψη ασφαλιστικής σύµβασης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 5,
καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του διοργανωτή και/ή του πωλητή
πέραν των άλλων αξιώσεων, την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων και τον
επαναπατρισµό του καταναλωτή.
2. Για την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει
ν' αναφέρεται και ο τρόπος άµεσης καταβολής των εξόδων επαναπατρισµού.
3. Οι κίνδυνοι του άρθρου αυτού και οι αντίστοιχες αξιώσεις του καταναλωτή, είναι δυνατόν
εναλλακτικά να καλύπτονται µε τραπεζικές εγγυήσεις. Σε περίπτωση που διοργανωτής ή
πωλητής οργανωµένου ταξιδιού είναι τουριστικό γραφείο, η κάλυψη των αναφεροµένων στην
παρ. 1 του άρθρου αυτού κινδύνων, µπορεί να εξασφαλίζεται εναλλακτικά προς το
ασφαλιστήριο συµβόλαιο και τις τραπεζικές εγγυήσεις, από ειδικό κοινό ταµείο.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρµογή και στους θαλάσσιους
µεταφορείς, οι οποίοι είναι διοργανωτές ή πωλητές οργανωµένων ταξιδίων όσον αφορά τις
περιπτώσεις αφερεγγυότητος ή πτωχεύσεως και µόνο.
[Η παρ. 4 προστέθηκε µε το Π.∆. 129/2000 (ΦΕΚ Α΄ 113)]

Άρθρο 8
Κυρώσεις
Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλονται οι ακόλουθες διοικητικές
κυρώσεις:
α) Στους εκ των διοργανωτών ή πωλητών που είναι τουριστικά γραφεία, οι προβλεπόµενες
από τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 393/76 (τ. 199 Α').
β) Στους εκ των διοργανωτών ή πωλητών που είναι ναυλοµεσιτικό γραφεία, οι
προβλεπόµενες από την παρ. 11 της 531353/ειδ. αριθ. 129/2.7.77 κοινής απόφασης Υπ.
Προεδρίας και Εµπορικής Ναυτιλίας.
γ) Στους εκ των διοργανωτών ή πωλητών που είναι επιχειρηµατίες ξενοδοχειακών
καταλυµάτων οι προβλεπόµενες από την παρ 10 του άρθρου 4 του Ν. 2160/93 (τ.118 Α').
δ) Στους εκ των διοργανωτών ή πωλητών που είναι θαλάσσιοι µεταφορείς οι οποίοι εκτελούν
οργανωµένα ταξίδια µε επιβατηγά πλοία περιηγητικών πλόων, επιβάλλεται από τις αρµόδιες
Λιµενικές Αρχές το προβλεπόµενο στην παραγρ. 1 εδάφ. α του άρθρου 157 του Ν.∆. 187/73
«Περί Κώδικος ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου» (ΦΕΚ 261 Α) πρόστιµο, το όριά του οποίου
ανέρχεται στο καθοριζόµενο από τα εκάστοτε εκδιδόµενα κατ' άρθρο 272 Κ∆Ν∆ Προεδρικά
∆ιατάγµατα Η παράγρ. 1 εδάφ. γ και η παράγρ 2 του άρθρου 157 Κ∆Ν∆ εφαρµόζονται
αναλόγως και επί του κατά τα ανωτέρω επιβαλλοµένου προστίµου ως προς το οποία ισχύει
και το άρθρο 1 του Ν∆ 471/70 (τ. Α 57).

Άρθρο 9
Το παρόν Π.∆. αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος.

