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O ΠΔΡΙ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΩΝ ΣΑΞΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ  

ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΩΝ ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Πξννίκην. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
E.E.: L 326, 
11. 12. 2015, ζ. 1. 

Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο κε ηίηιν «ΟΓΖΓΗΑ (EE) 2015/2302 ΣΟΤ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 

25εο Ννεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα θαη 

ηνπο ζπλδεδεκέλνπο ηαμηδησηηθνχο δηαθαλνληζκνχο, ε νπνία 

ηξνπνπνηεί ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2006/2004 θαη ηελ νδεγία 

2011/83/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη θαηαξγεί ηελ νδεγία 90/314/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ» 

 ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

 ΜΔΡΟ Ι – ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

πλνπηηθφο ηίηινο. 
1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ησλ 

Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ θαη πλδεδεκέλσλ Σαμηδησηηθψλ 

Γηαθαλνληζκψλ Νφκνο ηνπ 2017. 

Δξκελεία. 
2.-(1) ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν 

πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

 
38(Η) ηνπ 2016. «αδεηνχρνο αζθαιηζηήο» ζεκαίλεη ηνλ αζθαιηζηή ν νπνίνο 

θαηέρεη άδεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αζθαιηζηηθψλ 

θαη Αληαζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ 

Νφκνπ ηνπ 2016· 

 

«αλαπφθεπθηεο θαη έθηαθηεο πεξηζηάζεηο» ζεκαίλεη ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ εθθεχγνπλ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ κέξνπο πνπ 

επηθαιείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, θαη νη ζπλέπεηεο ηεο νπνίαο δελ 

ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ αθφκε θαη αλ είραλ ιεθζεί 
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φια ηα εχινγα κέηξα· 

 «αλήιηθνη» ζεκαίλεη πξφζσπα ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ· 

 «Γεκνθξαηία» ζεκαίλεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία· 

 

 «δηνξγαλσηήο» ζεκαίλεη ηνλ έκπνξν πνπ ζπλδπάδεη θαη πσιεί 

ή πξνζθέξεη πξνο πψιεζε παθέηα, είηε απεπζείαο είηε κέζσ 

άιινπ εκπφξνπ είηε απφ θνηλνχ κε άιινλ έκπνξν ή ν έκπνξνο 

ν νπνίνο δηαβηβάδεη ηα ζηνηρεία ηνπ ηαμηδηψηε ζε άιινλ έκπνξν 

ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηνπ νξηζκνχ «παθέην», παξάγξαθνο 

(β) ζεκείν (λ)· 

76(Η) ηνπ 2010. 

«εγθαηάζηαζε» ζεκαίλεη ηελ εγθαηάζηαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ πεξί ηεο Διεπζεξίαο Δγθαηάζηαζεο Παξφρσλ 

Τπεξεζηψλ θαη ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο ησλ Τπεξεζηψλ 

Νφκνπ ηνπ 2010· 

 

«έιιεηςε ζπκκφξθσζεο» ζεκαίλεη ηε κε εθηέιεζε ή ηε 

πιεκκειή εθηέιεζε ησλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε παθέην· 

 

«έκπνξνο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ πξφζσπν ή θάζε λνκηθφ 

πξφζσπν, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ δηέπεηαη απφ ην ηδησηηθφ ή 

δεκφζην δίθαην, ην νπνίν ελεξγεί, αθφκε θαη κέζσ θάζε άιινπ 

πξνζψπνπ ελεξγνχληνο εμ νλφκαηφο ηνπ ή γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ, γηα ζθνπνχο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπνξηθέο, 

επηρεηξεκαηηθέο, βηνηερληθέο ή επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ ζε ζρέζε κε ζπκβάζεηο θαιππηφκελεο απφ ηνλ παξφληα 

Νφκν, αλεμαξηήησο αλ ελεξγεί ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

δηνξγαλσηή, πσιεηή, εκπφξνπ πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ 

ζπλδεδεκέλν ηαμηδησηηθφ δηαθαλνληζκφ ή ηνπ παξφρνπ 

ηαμηδησηηθήο ππεξεζίαο· 

 «έλαξμε ηνπ παθέηνπ» ζεκαίλεη ηελ αξρή εθηέιεζεο ησλ 
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ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παθέην· 

 

«Δληεηαικέλε Τπεξεζία» ζεκαίλεη ηελ Τπεξεζία Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, 

Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ· 

 

«Έλσζε» ζεκαίλεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή/θαη ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ 

Οηθνλνκηθφ Υψξν· 

 

«επαλαπαηξηζκφο» ζεκαίλεη ηελ επηζηξνθή ησλ ηαμηδησηψλ 

ζηνλ ηφπν αλαρψξεζεο ή ζε άιινλ ηφπν πνπ ζπκθσλείηαη 

απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε· 

 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 
181/2011 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ. L 55/1-12,       
28.02.2011. 

«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 181/2011» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ 

(ΔΔ) αξηζ. 181/2011 ηνπ  Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011γηα ηα δηθαηψκαηα 

ησλ επηβαηψλ ιεσθνξείσλ θαη πνχικαλ θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2006/2004· 

 
Καλνληζκφο (ΔΔ). 
524/2013 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ. L165/1-12, 
18.06.2013. 

«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 524/2013» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ 

(ΔΔ) αξηζ. 524/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ 2013 γηα ηελ ειεθηξνληθή επίιπζε 

θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2006/2004 θαη ηεο νδεγίαο 2009/22/ΔΚ 

(θαλνληζκφο γηα ηελ ΖΔΚΓ)· 

 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 
1177/2010 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ. L 334/1-16,       
17.12.2010. 

«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1177/2010» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ 

(ΔΔ) αξηζ. 1177/2010 ηνπ  Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2010 γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

επηβαηψλ ζηηο ζαιάζζηεο θαη εζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο 

θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

2006/2004· 

 
Καλνληζκφο (ΔΚ) 
261/2004 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 261/2004» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ 

(ΔΚ) αξηζ. 261/2004 ηνπ  Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
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Δ.Δ. L 46/1-7,       
17.02.2004. 

πκβνπιίνπ ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2004 γηα ηε ζέζπηζε 

θνηλψλ θαλφλσλ απνδεκίσζεο ησλ επηβαηψλ αεξνπνξηθψλ 

κεηαθνξψλ θαη παξνρήο βνήζεηαο ζε απηνχο ζε πεξίπησζε 

άξλεζεο επηβίβαζεο θαη καηαίσζεο ή κεγάιεο θαζπζηέξεζεο 

ηεο πηήζεο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 

295/91· 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 
392/2009 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ. L 131/24-46,       
28.05.2009. 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 392/2009» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ 

(ΔΚ) αξηζ. 392/2009 ηνπ  Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ επζχλε 

ησλ κεηαθνξέσλ πνπ εθηεινχλ ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

επηβαηψλ, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο· 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 
1107/2006 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ. L 204/3,       
26.07.2006. 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1107/2006» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ 

(ΔΚ) αξηζ. 1107/2006 ηνπ  Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε 

θηλεηηθφηεηα φηαλ ηαμηδεχνπλ αεξνπνξηθψο· 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 
1371/2007 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ. L 315/14-41,       
03.12.2007. 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1371/2007» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ 

(ΔΚ) αξηζ. 1371/2007 ηνπ  Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2007 ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ επηβαηψλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ· 

 

«θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή άιιν θξάηνο πνπ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηε 

πκθσλία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν, ε νπνία 

ππνγξάθεθε ζην Οπφξην ζηηο 2 Μαΐνπ 1992, θαη 

πξνζαξκφζηεθε απφ ην Πξσηφθνιιν ην νπνίν ππνγξάθεθε 

ζηηο Βξπμέιιεο ηελ 17ε Μαΐνπ 1993, σο ε πκθσλία απηή 

εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

 
«παθέην ή νξγαλσκέλν ηαμίδη» ζεκαίλεη ην ζπλδπαζκφ 

ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηαμηδησηηθψλ 
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ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ηαμηδηνχ ή ησλ ίδησλ 

δηαθνπψλ, εάλ: 

α) νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο έρνπλ ζπλδπαζηεί απφ έλαλ 

έκπνξν, αθφκε θαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ή ζχκθσλα κε ηελ 

επηινγή ηνπ ηαμηδηψηε, πξηλ απφ ηε ζχλαςε εληαίαο 

ζχκβαζεο πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο· 

ή 

β) αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζπλάπηνληαη ρσξηζηέο ζπκβάζεηο 

κε παξφρνπο επηκέξνπο ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ, νη 

ππεξεζίεο απηέο: 

i) αγνξάδνληαη απφ έλα κφλν ζεκείν πψιεζεο θαη έρνπλ 

επηιεγεί πξηλ ν ηαμηδηψηεο ζπκθσλήζεη λα πιεξψζεη, 

ii) πξνζθέξνληαη, πσινχληαη ή ρξεψλνληαη ζε ηηκή 

φπνπ ζπλππνινγίδνληαη φιεο νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο ή 

ζε κία ζπλνιηθή ηηκή, 

iii) δηαθεκίδνληαη ή πσινχληαη κε ηνλ φξν «παθέην» ή 

κε παξεκθεξή φξν, 

iv) ζπλδπάδνληαη κεηά ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ 

νπνία έλαο έκπνξνο πξνζθέξεη ην δηθαίσκα ζηνλ 

ηαμηδηψηε λα επηιέμεη κεηαμχ δηαθφξσλ ηχπσλ 

ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ, ή 

v) αγνξάδνληαη απφ ρσξηζηνχο εκπφξνπο κέζσ 

ζπλδεδεκέλσλ δηαδηθαζηψλ θξάηεζεο ζην δηαδίθηπν 

φπνπ ην φλνκα, ηα ζηνηρεία πιεξσκψλ θαη ε 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δηαβηβάδνληαη 

απφ ηνλ έκπνξν κε ηνλ νπνίν ζπλάπηεηαη ε πξψηε 
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ζχκβαζε ζε άιινλ έκπνξν ή εκπφξνπο θαη κηα 

ζχκβαζε κε ηνλ ηειεπηαίν έκπνξν ή εκπφξνπο 

ζπλάπηεηαη ην αξγφηεξν 24 ψξεο κεηά ηελ 

επηβεβαίσζε θξάηεζεο ηεο πξψηεο ηαμηδησηηθήο 

ππεξεζίαο. 

Ο ζπλδπαζκφο ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ φπνπ κφλν έλα 

είδνο ηαμηδησηηθήο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα 

ηνπ νξηζκνχ «ηαμηδησηηθή ππεξεζία», παξάγξαθνη (α), 

(β) ή (γ), ζπλδπάδεηαη κε κία ή πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο 

ππεξεζίεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (δ) ηνπ 

νξηζκνχ «ηαμηδησηηθή ππεξεζία», δελ απνηειεί παθέην 

εθφζνλ νη ηειεπηαίεο απηέο ππεξεζίεο:  

α) δελ αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο αμίαο 

ηνπ ζπλδπαζκνχ, δειαδή αληηπξνζσπεχνπλ 

ιηγφηεξν απφ ην 25% ηεο αμίαο ηνπ ζπλδπαζκνχ, θαη 

δελ δηαθεκίδνληαη νχηε κε άιινλ ηξφπν απνηεινχλ 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπλδπαζκνχ· ή 

β) επηιέγνληαη θαη αγνξάδνληαη κφλνλ αθνχ έρεη αξρίζεη 

ε εθηέιεζε ηαμηδησηηθήο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηελ 

έλλνηα ηνπ νξηζκνχ «ηαμηδησηηθή ππεξεζία», 

παξάγξαθνη (α), (β) ή (γ)· 

 

 

 

 

«πσιεηήο» ζεκαίλεη ηνλ έκπνξν εθηφο απφ ηνλ δηνξγαλσηή ν 

νπνίνο πσιεί ή πξνζθέξεη πξνο πψιεζε παθέηα πνπ 

ζπλδπάδνληαη απφ δηνξγαλσηή· 

 

«ζεκείν πψιεζεο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ιηαληθήο 

πψιεζεο, είηε θηλεηφ είηε αθίλεην, ή δηθηπαθφο ηφπνο ιηαληθήο 

πψιεζεο ή παξφκνην δηαδηθηπαθφ κέζν πψιεζεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ νη δηθηπαθνί ηφπνη 

ιηαληθήο πψιεζεο ή ηα δηαδηθηπαθά κέζα πψιεζεο 
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παξνπζηάδνληαη ζηνπο ηαμηδηψηεο σο έλα κφλν κέζν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηειεθσληθήο ππεξεζίαο· 

 

«ζηαζεξφ κέζν» ζεκαίλεη θάζε κέζν πνπ επηηξέπεη ζηνλ 

ηαμηδηψηε ή ζηνλ έκπνξν λα απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο πνπ 

απεπζχλνληαη πξνζσπηθά ζε απηφλ, θαηά ηξφπν 

πξνζπειάζηκν γηα κειινληηθή αλαθνξά επί ρξνληθφ δηάζηεκα 

επαξθέο γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηνχλ νη πιεξνθνξίεο 

θαη πνπ επηηξέπεη ηελ αθξηβή αλαπαξαγσγή ησλ 

απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ· 

 

«ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ» ζεκαίλεη ηε ζχκβαζε γηα ην 

ζχλνιν ηνπ παθέηνπ ή, εάλ ην παθέην παξέρεηαη βάζεη 

ρσξηζηψλ ζπκβάζεσλ, φιεο νη ζπκβάζεηο πνπ θαιχπηνπλ 

ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παθέην· 

 

«ζπλδεδεκέλνο ηαμηδησηηθφο δηαθαλνληζκφο» ζεκαίλεη ηελ 

αγνξά ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηαμηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ην ίδην ηαμίδη ή ηηο ίδηεο δηαθνπέο, πνπ δελ 

απνηεινχλ παθέην, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζχλαςε 

ρσξηζηψλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο παξφρνπο ησλ επηκέξνπο 

ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ, αλ ν έκπνξνο δηεπθνιχλεη: 

α) ζην πιαίζην κηαο θαη κφλνλ επίζθεςεο ή επαθήο κε ην 

ζεκείν πψιεζήο ηνπ, ηε ρσξηζηή επηινγή θαη ρσξηζηή 

πιεξσκή θάζε ηαμηδησηηθήο ππεξεζίαο απφ ηνπο 

ηαμηδηψηεο· ή 

β) κε ζηνρεπκέλν ηξφπν, ηελ πξνκήζεηα ηνπιάρηζηνλ κηαο 

πξφζζεηεο ηαμηδησηηθήο ππεξεζίαο απφ άιινλ έκπνξν 

φηαλ ε ζχκβαζε κε ηνλ έκπνξν απηφλ ζπλάπηεηαη ην 

αξγφηεξν 24 ψξεο κεηά ηελ επηβεβαίσζε θξάηεζεο ηεο 

πξψηεο ηαμηδησηηθήο ππεξεζίαο. 

Όηαλ αγνξάδνληαη κφλν έλα είδνο ηαμηδησηηθήο ππεξεζίαο 
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ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηνπ νξηζκνχ «ηαμηδησηηθή ππεξεζία», 

παξάγξαθνη (α), (β) ή (γ), θαη κία ή πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο 

ππεξεζίεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (δ) ηνπ 

νξηζκνχ «ηαμηδησηηθή ππεξεζία», δελ απνηεινχλ έλαλ 

ζπλδεδεκέλν ηαμηδησηηθφ δηαθαλνληζκφ εθφζνλ νη ηειεπηαίεο 

ππεξεζίεο δελ αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο 

αμίαο ησλ ππεξεζηψλ, δειαδή αληηπξνζσπεχνπλ ιηγφηεξν 

απφ ην 25% ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη δελ δηαθεκίδνληαη 

νχηε κε άιινλ ηξφπν απνηεινχλ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ηαμηδηνχ ή ησλ δηαθνπψλ·  

 

 

«ηαμηδηψηεο» ζεκαίλεη θάζε πξφζσπν πνπ επηζπκεί λα 

ζπλάςεη ζχκβαζε πνπ εκπίπηεη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληα Νφκνπ ή έρεη δηθαίσκα λα ηαμηδέςεη βάζεη κηαο 

ηέηνηαο ζχκβαζεο· 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κ.Γ.Π 218/2010.                      
 
 
6(Η) ηνπ 2005. 
 
 
Κ.Γ.Π 284/2005.                     
 
 
6(Η) ηνπ 2005. 

«ηαμηδησηηθή ππεξεζία» ζεκαίλεη: 

(α)  ηε κεηαθνξά επηβαηψλ· 

(β) ηελ παξνρή θαηαιχκαηνο πνπ δελ απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο κεηαθνξάο επηβαηψλ θαη δελ 

παξέρεηαη γηα ζθνπνχο θαηνηθίαο· 

(γ) ηελ ελνηθίαζε απηνθηλήησλ, άιισλ κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 2 

ησλ Πεξί Έγθξηζεο Σχπνπ Ορεκάησλ (Καηεγνξίεο M, N, 

D), ησλ Καηαζθεπαζηηθψλ ηνηρείσλ, πζηεκάησλ θαη 

Υσξηζηψλ Σερληθψλ Μνλάδσλ ηνπο Καλνληζκψλ ηνπ 2010 

πνπ εθδφζεθαλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Πεξί Έγθξηζεο 

Σχπνπ Ορεκάησλ Νφκνπ ηνπ 2005 ή κνηνζηθιεηψλ πνπ 

απαηηνχλ άδεηα νδήγεζεο θαηεγνξίαο Α ζχκθσλα κε ην 

εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 13 ησλ Πεξί Έγθξηζεο Σχπνπ 

Ορεκάησλ (Καηεγνξίεο L1e κέρξη L7e), ησλ 

Καηαζθεπαζηηθψλ ηνηρείσλ, πζηεκάησλ θαη Υσξηζηψλ 

Σερληθψλ Μνλάδσλ ηνπο Καλνληζκψλ ηνπ 2005 πνπ 
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εθδφζεθαλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Πεξί Έγθξηζεο 

Σχπνπ Ορεκάησλ Νφκνπ ηνπ 2005 · 

(δ) ηπρφλ άιιεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ δελ είλαη 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ηαμηδησηηθήο ππεξεζίαο ζχκθσλα 

κε ηελ έλλνηα ηνπ νξηζκνχ «ηαμηδησηηθή ππεξεζία», 

παξάγξαθνη (α), (β) ή (γ) · 

 
«Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, 

Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ· 

 
«ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε πηζησηηθφ 

ίδξπκα, ρξεκαηννηθνλνκηθφ φκηιν εηεξνγελψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ίδξπκα πιεξσκψλ, ίδξπκα ειεθηξνληθνχ 

ρξήκαηνο, αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, αληαζθαιηζηηθή 

επηρείξεζε, αζθαιηζηηθφ κεζνιαβεηή, ίδξπκα επαγγεικαηηθψλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, επηρείξεζε παξνρήο επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ή νξγαληζκφ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ή άιιν 

ίδξπκα, επηρείξεζε ή νληφηεηα κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα 

παξφκνηνπ ραξαθηήξα πνπ έρεη ζπζηαζεί ζηε Γεκνθξαηία θαη 

έιαβε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ αξκφδηα αξρή ζηε Γεκνθξαηία ή 

πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία· 

 
(2) ηνλ παξφληα Νφκν, αλαθνξά ζε πξάμε ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο θαη/ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη/ή ηεο 

Γεκνθξαηίαο, ζεκαίλεη ηελ ελ ιφγσ πξάμε, φπσο απηή 

εθάζηνηε δηνξζψλεηαη, ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

Πεδίν εθαξκνγήο. 
3.-(1) Ο παξψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηα παθέηα πνπ 

πξνζθέξνληαη πξνο πψιεζε ή πσινχληαη απφ εκπφξνπο ζε 

ηαμηδηψηεο θαη ζηνπο ζπλδεδεκέλνπο ηαμηδησηηθνχο 

δηαθαλνληζκνχο απφ εκπφξνπο γηα ηαμηδηψηεο. 

 

(2) Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη: 

(α) ζηα παθέηα θαη ζηνπο ζπλδεδεκέλνπο ηαμηδησηηθνχο 

δηαθαλνληζκνχο πνπ θαιχπηνπλ πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 24 
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σξψλ, εθηφο εάλ πεξηιακβάλεηαη δηαλπθηέξεπζε, 

(β) ζηα παθέηα πνπ πξνζθέξνληαη θαη ζηνπο 

ζπλδεδεκέλνπο ηαμηδησηηθνχο δηαθαλνληζκνχο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηζηαζηαθά θαη επί κε 

θεξδνζθνπηθήο βάζεο θαη κφλν ζε πεξηνξηζκέλε νκάδα 

ηαμηδησηψλ, 

(γ) ζηα παθέηα θαη ηνπο ζπλδεδεκέλνπο ηαμηδησηηθνχο 

δηαθαλνληζκνχο πνπ αγνξάδνληαη βάζεη γεληθήο ζπκθσλίαο 

γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ επαγγεικαηηθνχ ηαμηδηνχ κεηαμχ 

εκπφξνπ θαη άιινπ θπζηθνχ ε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην 

νπνίν ελεξγεί γηα ζθνπνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εκπνξηθή, 

επηρεηξεκαηηθή, βηνηερληθή ή επαγγεικαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

(3) Ο παξψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ 

δηθαίνπ ησλ ζπκβάζεσλ θαη, ηδίσο, ησλ θαλφλσλ εγθπξφηεηαο, 

δηακφξθσζεο ή απνηειέζκαηνο κηαο ζχκβαζεο, ζην βαζκφ 

πνπ ζηνλ παξφληα Νφκν δελ ξπζκίδνληαη γεληθέο έλλνηεο ηνπ 

δηθαίνπ ησλ ζπκβάζεσλ. 

 

ΜΔΡΟ ΙΙ - ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΟΤ 

ΣΑΞΙΓΙΟΤ 

Πιεξνθνξίεο πξηλ απφ ηε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 
 
 
Παξάξηεκα Η. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.-(1) O δηνξγαλσηήο θαη, φηαλ ην παθέην πσιείηαη κέζσ 

πσιεηή, επίζεο ν πσιεηήο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηνλ 

ηαμηδηψηε ηηο ζρεηηθέο ηππνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ 

ζρεηηθνχ εληχπνπ σο έρεη ζην Παξάξηεκα I Μέξνο Α ή Β, πξηλ 

δεζκεπζεί ν ηαμηδηψηεο κε ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ ή 

κε νπνηαδήπνηε αληίζηνηρε πξνζθνξά θαη, εθφζνλ αθνξνχλ 

ην παθέην, ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

α) ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ: 

(i) ηνλ ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ ή πξννξηζκνχο, 
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ην δξνκνιφγην θαη ηηο πεξηφδνπο παξακνλήο, 

κε εκεξνκελίεο, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ, 

εθφζνλ πεξηιακβάλεηαη παξνρή 

θαηαιχκαηνο, 

(ii) ηα κέζα κεηαθνξάο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηηο θαηεγνξίεο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, ηνπο 

ηφπνπο, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηηο ψξεο 

αλαρψξεζεο θαη επηζηξνθήο, ηε δηάξθεηα θαη 

ηηο ελδηάκεζεο ζηάζεηο θαη αληαπνθξίζεηο. Αλ 

δελ έρεη νξηζηεί αθφκε ε αθξηβήο ψξα, ν 

δηνξγαλσηήο θαη, θαηά πεξίπησζε, ν 

πσιεηήο ελεκεξψλνπλ ηνλ ηαμηδηψηε ζρεηηθά 

κε ηελ θαηά πξνζέγγηζε ψξα αλαρψξεζεο 

θαη επηζηξνθήο, 

(iii) ηνλ ηφπν, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ ηνπξηζηηθή θαηεγνξία ηνπ 

θαηαιχκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

ρψξαο πξννξηζκνχ, 

(iv) ηα παξερφκελα γεχκαηα, 

(v) ηηο επηζθέςεηο, ηελ εθδξνκή ή εθδξνκέο ή 

άιιεο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζπκθσλεζείζα ζπλνιηθή ηηκή ηνπ παθέηνπ, 

(vi) φηαλ δελ είλαη εκθαλέο απφ ηηο πεξηζηάζεηο, 

θαηά πφζνλ νπνηαδήπνηε ηαμηδησηηθή 

ππεξεζία ζα παξέρεηαη ζηνλ ηαμηδηψηε ζην 

πιαίζην νκάδαο θαη, αλ λαη, φπνπ απηφ είλαη 

δπλαηφλ, ην θαηά πξνζέγγηζε κέγεζνο ηεο 

νκάδαο, 

(vii) εάλ ε σθέιεηα ησλ ηαμηδησηψλ απφ άιιεο 

ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο εμαξηάηαη απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνθνξηθή επηθνηλσλία, ηε 

γιψζζα ζηελ νπνία ζα εθηειεζηνχλ νη ελ 

ιφγσ ππεξεζίεο, θαη 
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(viii) εάλ ην ηαμίδη ή νη δηαθνπέο είλαη γεληθψο 

θαηάιιεια γηα άηνκα κε κεησκέλε 

θηλεηηθφηεηα θαη, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ 

ηαμηδηψηε, αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ηαμηδηνχ ε ησλ 

δηαθνπψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο 

ηνπ ηαμηδηψηε. 

(β) ηελ εκπνξηθή επσλπκία θαη ηε γεσγξαθηθή δηεχζπλζε 

ηνπ δηνξγαλσηή θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηνπ 

πσιεηή, θαζψο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνχο ηειεθψλνπ 

θαη, θαηά πεξίπησζε, δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, 

(γ) ηε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ παθέηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θφξσλ θαη, θαηά πεξίπησζε, φιεο ηηο πξφζζεηεο 

ρξεψζεηο, επηβαξχλζεηο θαη άιια θφζηε ή, ζε πεξίπησζε 

πνπ ηα θφζηε απηά δελ είλαη επιφγσο δπλαηφ λα 

ππνινγηζηνχλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, έλδεημε 

ηνπ είδνπο ηνπ ηπρφλ πξφζζεηνπ θφζηνπο ην νπνίν ν 

ηαμηδηψηεο ελδέρεηαη λα ππνρξεσζεί λα αλαιάβεη επηπιένλ, 

(δ) ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο, πεξηιακβαλνκέλνπ 

νπνηνπδήπνηε πνζνχ ή πνζνζηνχ ηεο ηηκήο πνπ πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί σο πξνθαηαβνιή θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ππνινίπνπ, ή ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

εγγπήζεηο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ή λα παξαζρεζνχλ 

απφ ηνλ ηαμηδηψηε, 

(ε) ηνλ ειάρηζην αξηζκφ αηφκσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ παθέηνπ, θαζψο θαη ηελ πξνζεζκία 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ 

άξζξνπ 11, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ παθέηνπ γηα ηελ 

πηζαλή θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, εάλ ν αξηζκφο απηφο δελ 

έρεη επηηεπρζεί, 

(ζη) γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο απαηηήζεηο γηα ηα 
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δηαβαηήξηα θαη ηηο ζεσξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θαηά πξνζέγγηζε πεξηφδσλ γηα ηελ απφθηεζε ζεσξήζεσλ 

θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο πγεηνλνκηθέο 

δηαηππψζεηο, ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ, 

(δ) ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ ηαμηδηψηε λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε αλά πάζα ζηηγκή πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ παθέηνπ έλαληη θαηάιιειεο ρξέσζεο 

θαηαγγειίαο ή, θαηά πεξίπησζε, ηεο ηππνπνηεκέλεο 

ρξέσζεο θαηαγγειίαο πνπ δεηείηαη απφ ηνλ δηνξγαλσηή, 

ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 11, 

(ε) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξναηξεηηθή ή 

ππνρξεσηηθή αζθάιηζε πνπ ζα θαιχπηεη ην θφζηνο ζε 

πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ ηαμηδηψηε ή 

ην θφζηνο ηεο βνήζεηαο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

επαλαπαηξηζκνχ ηνπ, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, 

αζζέλεηαο ή ζαλάηνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
Παξάξηεκα Η. 

(2) Γηα ηηο ζπκβάζεηο νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ πνπ ζπλάπηνληαη 

ηειεθσληθά, ν δηνξγαλσηήο, θαη, θαηά πεξίπησζε, ν πσιεηήο 

παξέρεη ζηνλ ηαμηδηψηε ηηο ηππνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ηνπ 

παξαξηήκαηνο I Μέξνο Β θαη ηελ ελεκέξσζε πνπ αλαθέξεηαη 

ζην εδάθην (1), παξάγξαθνη (α) έσο (ε). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παξάξηεκα Η. 

(3) Αλαθνξηθά κε ηα παθέηα φπσο νξίδνληαη ζηελ 

ππνπαξάγξαθν (v) ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ άξζξνπ  2, ζηνλ 

νξηζκφ «παθέην» , ν δηνξγαλσηήο θαη ν έκπνξνο πξνο ηνπο 

νπνίνπο δηαβηβάδνληαη ηα δεδνκέλα νθείινπλ λα εμαζθαιίδνπλ 

ηελ παξνρή, πξηλ δεζκεπζεί ν ηαμηδηψηεο κε ζχκβαζε ή κε 

νπνηαδήπνηε αληίζηνηρε πξνζθνξά, ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) έσο (ε) ηνπ εδαθίνπ (1), 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζην κέηξν πνπ αθνξνχλ ηηο αληίζηνηρεο 

ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο πνπ απηνί πξνζθέξνπλ. Ο 

δηνξγαλσηήο νθείιεη λα παξέρεη επίζεο, ηαπηφρξνλα, ηηο 

ηππνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ εληχπνπ πνπ 
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θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα I Μέξνο Γ.  

 

(4) Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (1), (2) θαη 

(3) παξέρνληαη κε ζαθή, θαηαλνεηφ θαη επδηάθξηην ηξφπν. 

Όηαλ νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο παξέρνληαη γξαπηψο ζα πξέπεη 

λα είλαη επαλάγλσζηεο. 

Γεζκεπηηθφο ραξαθηήξαο 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
παξέρνληαη πξηλ απφ ηε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 
θαη ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο νξγαλσκέλνπ 
ηαμηδηνχ. 

5.-(1) Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ ηαμηδηψηε 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο (α), (γ), (δ), (ε) θαη (δ) ηνπ 

εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 4, απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηεο ζχκβαζεο νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ θαη δελ ηξνπνπνηνχληαη, 

εθηφο αλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ξεηψο ζπκθσλήζνπλ 

δηαθνξεηηθά. Ο δηνξγαλσηήο θαη, θαηά πεξίπησζε, ν πσιεηήο 

νθείινπλ λα θνηλνπνηνχλ θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ πξηλ 

απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ ηαμηδηψηε κε ζαθή, 

θαηαλνεηφ θαη επδηάθξηην ηξφπν πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ. 

 

(2) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν δηνξγαλσηήο θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ν πσιεηήο δελ έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηηο 

απαηηήζεηο γηα πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε πξφζζεηεο ρξεψζεηο, 

επηβαξχλζεηο ή άιια θφζηε φπσο αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 4, πξηλ απφ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ, ν ηαμηδηψηεο 

δελ θαηαβάιιεη ηηο ελ ιφγσ ρξεψζεηο, επηβαξχλζεηο ή άιια 

θφζηε. 

Πεξηερφκελν ηεο 
ζχκβαζεο νξγαλσκέλνπ 
ηαμηδηνχ θαη έγγξαθα πνπ 
πξέπεη λα παξέρνληαη 
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 
παθέηνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.-(1) Οη δηνξγαλσηέο θαη θαηά πεξίπησζε νη πσιεηέο 

νθείινπλ λα ζπληάζζνπλ ηηο  ζπκβάζεηο νξγαλσκέλσλ 

ηαμηδηψλ ζε απιή θαη θαηαλνεηή γιψζζα θαη, εάλ απηέο έρνπλ 

ζπληαρζεί εγγξάθσο, είλαη επαλάγλσζηεο. Καηά ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ ή, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε, κεηά απφ απηήλ, ν δηνξγαλσηήο ή ν πσιεηήο 

νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηνλ ηαμηδηψηε αληίγξαθν ή 

επηβεβαίσζε ηεο ζχκβαζεο νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ ζε ζηαζεξφ 
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133(Η) ηνπ 2013. 

κέζν. Ο ηαμηδηψηεο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη θαη ν δηνξγαλσηήο 

θαη ν πσιεηήο θαηά πεξίπησζε νθείινπλ λα παξαδψζνπλ 

αληίγξαθν ζε έληππε κνξθή, αλ ε ζχκβαζε ηαμηδησηηθνχ 

παθέηνπ έρεη ζπλαθζεί κε ηαπηφρξνλε θπζηθή παξνπζία ησλ 

κεξψλ.  

Όζνλ αθνξά ηηο ζπκβάζεηο εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, 

φπσο νξίδνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ  πεξί ησλ 

Γηθαησκάησλ ησλ Καηαλαισηψλ Νφκνπ ηνπ 2013, παξέρεηαη 

αληίγξαθν ή επηβεβαίσζε ηεο ζχκβαζεο νξγαλσκέλνπ 

ηαμηδηνχ ζηνλ ηαμηδηψηε ζε ραξηί ή, εάλ ζπκθσλεί ν ηαμηδηψηεο, 

ζε άιιν ζηαζεξφ κέζν. 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Ζ ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ ή ε επηβεβαίσζε ηεο 

ζχκβαζεο πεξηγξάθεη ην πιήξεο πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο (α) έσο (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ  4 

θαη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

(α) ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ ηαμηδηψηε πνπ απνδέρηεθε ν 

δηνξγαλσηήο, 

(β) ελεκέξσζε γηα ην φηη ν δηνξγαλσηήο:  

(i) είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πξνβιεπφκελσλ ηαμηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 12, θαη  

(ii) ππνρξενχηαη λα παξέρεη βνήζεηα, αλ ν ηαμηδηψηεο 

αληηκεησπίζεη πξφβιεκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 

15. 

(γ) ην φλνκα ηεο νληφηεηαο πνπ παξέρεη πξνζηαζία θαηά ηεο 

αθεξεγγπφηεηαο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γεσγξαθηθήο ηεο δηεχζπλζεο, θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ην φλνκα ηεο Δληεηαικέλεο Τπεξεζίαο θαη ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο, 
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148(Η) ηνπ 2015 
Παξ. Η (Η) 
23.10.2015. 
 
 
Καλνληζκφο (ΔΔ). 
524/2013 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ. L165/1-12, 
18.06.2013. 
 
 

(δ) ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε, ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ, ηε 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη, θαηά πεξίπησζε, 

ηνλ αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο ηνπ ηνπηθνχ αληηπξνζψπνπ ηνπ 

δηνξγαλσηή, ελφο ζεκείνπ επαθήο ή κηαο άιιεο ππεξεζίαο 

πνπ επηηξέπεη ζηνλ ηαμηδηψηε λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 

δηνξγαλσηή γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά, λα δεηήζεη βνήζεηα 

ζε πεξίπησζε δπζθνιίαο ηνπ ηαμηδηψηε ή λα δηακαξηπξεζεί γηα 

θάζε έιιεηςε ζπκκφξθσζεο πνπ δηαπηζηψλεηαη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ παθέηνπ, 

(ε) ελεκέξσζε γηα ην φηη ν ηαμηδηψηεο νθείιεη λα θνηλνπνηεί 

νπνηαδήπνηε έιιεηςε ζπκκφξθσζεο ηελ νπνία δηαπηζηψλεη 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παθέηνπ ζχκθσλα κε ην εδάθην (2) ηνπ 

άξζξνπ 12 , 

(ζη) φηαλ αλήιηθνη, κε ζπλνδεπφκελνη απφ γνλέα ή άιιν 

εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, ζπκκεηέρνπλ ζε ηαμηδησηηθφ 

παθέην βάζεη ζχκβαζεο νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ πνπ 

πεξηιακβάλεη παξνρή θαηαιχκαηνο, πιεξνθνξίεο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ άκεζε επαθή κε ηνλ αλήιηθν ή ην πξφζσπν 

πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ αλήιηθν ζηνλ ηφπν παξακνλήο ηνπ 

αλειίθνπ, 

(δ) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππάξρνπζεο ζηε Γεκνθξαηία 

δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο θαηαγγειηψλ θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο 

κεραληζκνχο επίιπζεο δηαθνξψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο 

Δμψδηθεο Γηεπζέηεζεο ησλ Καηαλαισηηθψλ Απαηηήζεσλ κε 

ηελ Παξαπνκπή ηνπο ζε Γηαηηεζία Νφκν ηνπ 2015 θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ζρεηηθά κε ηνλ θνξέα  ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ ν νπνίνο θαιχπηεη ηνλ έκπνξν θαη κε ηελ 

πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο επίιπζεο δηαθνξψλ ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 524/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

(ε) πιεξνθνξίεο γηα ην δηθαίσκα ηνπ ηαμηδηψηε λα εθρσξήζεη 

ηε ζχκβαζε ζε άιινλ ηαμηδηψηε ζχκθσλα κε ην άξζξν 8. 
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(3) Αλαθνξηθά κε ηα παθέηα φπσο νξίδνληαη ζηνλ νξηζκφ 

«παθέην» ζηελ ππνπαξάγξαθν (λ) ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ 

άξζξνπ 2, ν έκπνξνο ζηνλ νπνίν δηαβηβάδνληαη ηα δεδνκέλα 

ελεκεξψλεη ηνλ δηνξγαλσηή γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ε 

νπνία θαηαιήγεη ζηε δεκηνπξγία ελφο παθέηνπ. Ο έκπνξνο 

παξέρεη ζην δηνξγαλσηή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο δηνξγαλσηή. 

Μφιηο ν δηνξγαλσηήο πιεξνθνξεζεί φηη έρεη δεκηνπξγεζεί έλα 

παθέην, ν δηνξγαλσηήο νθείιεη λα δηαβηβάζεη ζηνλ ηαμηδηψηε 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) έσο 

(ε) ηνπ εδαθίνπ  (2) ζε ζηαζεξφ κέζν. 

 

(4) Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (2) θαη 

(3) παξέρνληαη κε ζαθή, θαηαλνεηφ θαη επδηάθξηην ηξφπν. 

 

(5) ε εχζεην ρξφλν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ παθέηνπ, ν 

δηνξγαλσηήο νθείιεη λα δψζεη  ζηνλ ηαμηδηψηε ηηο 

απαηηνχκελεο απνδείμεηο, θνππφληα θαη εηζηηήξηα, πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ψξεο αλαρψξεζεο θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ζρεηηθά κε ην ρξνληθφ φξην γηα ηνλ έιεγρν 

εηζηηεξίσλ θαζψο θαη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ψξεο ησλ 

ελδηάκεζσλ ζηάζεσλ, ησλ αληαπνθξίζεσλ θαη ηεο άθημεο. 

Βάξνο ηεο απφδεημεο. 
7. Ωο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ελεκέξσζεο 

πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ Μέξνο, ην βάξνο απφδεημεο ην έρεη ν 

έκπνξνο. 

 

ΜΔΡΟ III - ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΟΤ 

ΣΑΞΙΓΙΟΤ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ 

Δθρψξεζε ηεο  
ζχκβαζεο 
νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ ζε 
άιινλ ηαμηδηψηε. 
 

8.-(1) Ο ηαμηδηψηεο κπνξεί, αθνχ πξνεηδνπνηήζεη έγθαηξα ηνλ 

δηνξγαλσηή ζε ζηαζεξφ κέζν θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

παθέηνπ, λα εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ ζε 

πξφζσπν ην νπνίν πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε. Δηδνπνίεζε πνπ δίλεηαη 
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ην αξγφηεξν επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ παθέηνπ 

ζεσξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε εχινγε. 

 

(2) Ο εθρσξεηήο ηεο ζχκβαζεο νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ θαη ν 

εθδνρέαο εμαθνινπζνχλ λα επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη γηα 

νιφθιεξε ηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ ππνινίπνπ, θαζψο 

θαη γηα ηπρφλ πξφζζεηεο ρξεψζεηο, επηβαξχλζεηο ή άιιεο 

δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθρψξεζε. Ο δηνξγαλσηήο 

νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ εθρσξεηή ζρεηηθά κε ην πξαγκαηηθφ 

θφζηνο ηεο εθρψξεζεο. Οη ελ ιφγσ δαπάλεο πξέπεη λα είλαη 

εχινγεο θαη λα κελ ππεξβαίλνπλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο πνπ 

βαξχλεη ηνλ δηνξγαλσηή ιφγσ ηεο εθρψξεζεο ηεο ζχκβαζεο 

νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ. 

 
 
 

(3) Ο δηνξγαλσηήο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ζηνλ εθρσξεηή 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πξφζζεηα ηέιε, επηβαξχλζεηο ή 

άιιεο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθρψξεζε ηεο 

ζχκβαζεο νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ. 

Αιιαγή ησλ ηηκψλ. 
9.-(1) Οπνηνζδήπνηε φξνο ζε ζχκβαζε πνπ επηηξέπεη ηελ 

αχμεζε ησλ ηηκψλ φπσο θαίλνληαη ζηε ζχκβαζε, ζεσξείηαη 

άθπξνο θαη αλελεξγφο εθηφο αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη ξεηά 

απηή ηε δπλαηφηεηα θαη νξίδεη ηαπηφρξνλα φηη ν ηαμηδηψηεο έρεη 

δηθαίσκα κείσζεο ηεο ηηκήο ζχκθσλα κε ην εδάθην (4). ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ 

νξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππνινγίδνληαη νη αλαζεσξήζεηο 

ησλ ηηκψλ. Απμήζεηο ησλ ηηκψλ είλαη δπλαηέο απνθιεηζηηθά θαη 

κφλνλ σο άκεζε ζπλέπεηα αιιαγψλ ζρεηηθά κε ηα εμήο: 

(α) ηελ ηηκή ηεο κεηαθνξάο επηβαηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ 

ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ ή άιισλ πεγψλ ελέξγεηαο, 

(β) ην επίπεδν ησλ θφξσλ ή ηειψλ ζηηο πεξηιακβαλφκελεο 

ζηε ζχκβαζε ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο πνπ επηβάιινληαη 

απφ ηξίηνπο νη νπνίνη δελ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ παθέηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
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ηνπξηζηηθψλ θφξσλ, ησλ θφξσλ αεξνδξνκίνπ, ησλ ηειψλ 

επηβίβαζεο ή απνβίβαζεο ζε ιηκέλεο θαη αεξνιηκέλεο, ή  

(γ) ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ αθνξνχλ ην παθέην. 

 

(2) Δάλ ε αχμεζε ηεο ηηκήο πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ ππεξβαίλεη ην νθηψ ηνηο εθαηφλ (8%) ηεο 

ζπλνιηθήο ηηκήο ηνπ παθέηνπ, εθαξκφδνληαη ηα εδάθηα (2) έσο 

(5) ηνπ άξζξνπ 10. 

 

(3) Αζρέησο ηνπ εχξνπο ηεο, ε αχμεζε ηεο ηηκήο είλαη δπλαηή 

κφλνλ εθφζνλ ν δηνξγαλσηήο θνηλνπνηήζεη ηελ αχμεζε απηή 

κε ζαθή θαη θαηαλνεηφ ηξφπν, ζηνλ ηαμηδηψηε επί ζηαζεξνχ 

κέζνπ καδί κε ηελ αηηηνιφγεζε γηα απηή ηελ αχμεζε θαη 

παξέρεη ππνινγηζκφ ηεο, ην αξγφηεξν είθνζη (20) εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηνπ παθέηνπ. 

 

(4) Αλ ε ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ πξνβιέπεη ηε 

δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο ηηκήο, ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα 

νξίδεη φηη ν ηαμηδηψηεο έρεη δηθαίσκα κείσζεο ηεο ηηκήο 

αληίζηνηρε πξνο νπνηαδήπνηε κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο (α), (β) θαη (γ) ηνπ εδαθίνπ (1), 

ε νπνία πξνθχπηεη κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ παθέηνπ. 

 

(5) ε πεξίπησζε κείσζεο ηεο ηηκήο, ν δηνξγαλσηήο έρεη ην 

δηθαίσκα λα αθαηξεί ηηο πξαγκαηηθέο δηνηθεηηθέο δαπάλεο απφ 

ην πνζφ επηζηξνθήο πνπ νθείιεη ζηνλ ηαμηδηψηε. Ο ηαμηδηψηεο 

έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη απνδείμεηο γηα απηέο ηηο δηνηθεηηθέο 

δαπάλεο θαη ν δηνξγαλσηήο θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ηαμηδηψηε 

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη απνδείμεηο γηα απηέο ηηο 

δηνηθεηηθέο δαπάλεο. 

Σξνπνπνίεζε άιισλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ. 

10.-(1) Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ παθέηνπ, ν δηνξγαλσηήο δελ 

κπνξεί λα κεηαβάιεη κνλνκεξψο ζπκβαηηθνχο φξνπο 

νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ εθηφο ηεο ηηκήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 
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9, εθηφο εάλ:  

(α) ν δηνξγαλσηήο έρεη εμαζθαιίζεη ην δηθαίσκα απηφ ζηε 

ζχκβαζε, 

(β) ε κεηαβνιή είλαη αζήκαληε, θαη  

(γ) ν δηνξγαλσηήο ελεκεξψλεη ηνλ ηαμηδηψηε γηα ηε 

κεηαβνιή κε ζαθή, θαηαλνεηφ θαη επδηάθξηην ηξφπν, ζε 

ζηαζεξφ κέζν. 

 

(2) Δάλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ παθέηνπ, ν δηνξγαλσηήο 

ππνρξεσζεί λα ηξνπνπνηήζεη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, 

νπνηνδήπνηε απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηαμηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ 

εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 4, ή αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη ηηο 

εηδηθέο απαηηήζεηο, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) 

ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 6, ή πξνηείλεη λα απμήζεη ηελ ηηκή 

ηνπ παθέηνπ θαηά πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 8 % ζχκθσλα 

κε ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ  9, ν ηαμηδηψηεο δχλαηαη εληφο 

εχινγεο πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεη ν δηνξγαλσηήο:  

(α) λα απνδερηεί ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε, ή  

(β) λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ρσξίο ηελ θαηαβνιή 

ρξέσζεο θαηαγγειίαο.  

Δάλ ν ηαμηδηψηεο θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ 

ηαμηδηνχ, ηφηε ν ηαμηδηψηεο δχλαηαη λα δερζεί ππαιιαθηηθφ 

παθέην εθφζνλ απηφ πξνζθέξεηαη απφ ηνλ δηνξγαλσηή, 

εάλ είλαη δπλαηφλ ηζνδχλακεο ή αλψηεξεο πνηφηεηαο. 

 

(3) Ο δηνξγαλσηήο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε ηνλ ηαμηδηψηε κε ζαθή, θαηαλνεηφ θαη επδηάθξηην 

ηξφπν θαη ζε ζηαζεξφ κέζν, ζρεηηθά κε ηα εμήο:  

(α) ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην 

(2) θαη, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ην εδάθην (4), ηηο 

επηπηψζεηο ηνπο ζηε ηηκή ηνπ παθέηνπ, 
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(β) κηα εχινγε πξνζεζκία, εληφο ηεο νπνίαο ν ηαμηδηψηεο 

νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ δηνξγαλσηή γηα ηελ απφθαζή 

ηνπ ζχκθσλα κε ην εδάθην (2), 

(γ) ηηο ζπλέπεηεο εάλ ν ηαμηδηψηεο δελ απαληήζεη εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (β), 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαη  

(δ) θαηά πεξίπησζε, ην ππαιιαθηηθφ πξνζθεξφκελν 

παθέην θαη ηελ ηηκή ηνπ. 

 

(4) Δάλ νη αιιαγέο ζηε ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (2) ή ζην 

ππαιιαθηηθφ παθέην πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (β) 

ηνπ εδαθίνπ (3) έρνπλ σο απνηέιεζκα παθέην ρακειφηεξεο 

πνηφηεηαο ή θφζηνπο, ν δηνξγαλσηήο νθείιεη λα πξνζθέξεη 

ζηνλ ηαμηδηψηε ην ελ ιφγσ παθέην ζε αλάινγα κεησκέλε ηηκή 

θαη ν ηαμηδηψηεο δηθαηνχηαη θαηάιιειε κείσζε ηεο ηηκήο. 

 

(5) ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο νξγαλσκέλνπ 

ηαμηδηνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ θαη αλ ν ηαμηδηψηεο δελ δερζεί ππαιιαθηηθφ 

παθέην, ν δηνξγαλσηήο ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη φια ηα 

πνζά πνπ έιαβε απφ ή εθ κέξνπο ηνπ ηαμηδηψηε ρσξίο 

αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ην 

αξγφηεξν εληφο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ απφ ηελ 

θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο. ε ηέηνηα πεξίπησζε εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο ηα εδάθηα (2), (3), (4), (5) θαη (6) ηνπ άξζξνπ 13. 

Καηαγγειία ηεο   
ζχκβαζεο νξγαλσκέλνπ 
ηαμηδηνχ θαη δηθαίσκα 
ππαλαρψξεζεο πξηλ απφ 
ηελ έλαξμε ηνπ παθέηνπ. 
 

11.-(1) Ο ηαμηδηψηεο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε 

νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ αλά πάζα ζηηγκή πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηνπ παθέηνπ. Αλ ν ηαμηδηψηεο θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε 

νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ δπλάκεη ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, κπνξεί 

λα ηνπ δεηεζεί ε θαηαβνιή εχινγεο θαη δηθαηνινγεκέλεο 

ρξέσζεο θαηαγγειίαο ζηνλ δηνξγαλσηή. Ζ ζχκβαζε 

νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ κπνξεί λα θαζνξίδεη εχινγε 
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ηππνπνηεκέλε ρξέσζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηνλ 

ρξφλν ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

παθέηνπ θαη ηελ αλακελφκελε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο θαη ηα 

αλακελφκελα έζνδα απφ ηελ ελαιιαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ 

πξνβιέπεηαη ηππνπνηεκέλε ρξέσζε θαηαγγειίαο, ην πνζφ ηεο 

ρξέσζεο θαηαγγειίαο αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή ηνπ παθέηνπ κείνλ 

ηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο θαη ηα έζνδα απφ ηελ ελαιιαθηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ. Καηφπηλ αηηήκαηνο 

ηνπ ηαμηδηψηε, ν δηνξγαλσηήο αηηηνινγεί ην πνζφ πνπ ρξεψλεη 

γηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο. 

 

(2) Με ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (1), ν ηαμηδηψηεο έρεη ην 

δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ παθέηνπ ρσξίο ηελ θαηαβνιή 

νπνηαζδήπνηε ρξέσζεο θαηαγγειίαο ζε πεξίπησζε 

αλαπφθεπθησλ θαη έθηαθησλ πεξηζηάζεσλ ζηνλ ηφπν 

πξννξηζκνχ ή πνιχ θνληά ζε απηφλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ εθηέιεζε ηνπ παθέηνπ ή επεξεάδνπλ ζεκαληηθά 

ηε κεηαθνξά ησλ επηβαηψλ ζηνλ πξννξηζκφ. ε πεξίπησζε 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ ζχκθσλα κε 

ην παξφλ εδάθην, ν ηαμηδηψηεο δηθαηνχηαη ηελ πιήξε 

επηζηξνθή φισλ ησλ πνζψλ πνπ θαηέβαιε γηα ην παθέην, 

αιιά δελ δηθαηνχηαη πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

 

(3) Ο δηνξγαλσηήο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε 

νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ θαη λα επηζηξέςεη ζηνλ ηαμηδηψηε ην 

ζχλνιν ησλ πνζψλ πνπ θαηέβαιε γηα ην παθέην, αιιά δελ 

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη πξφζζεηε απνδεκίσζε, εάλ· 

(α) ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ πξνζψπσλ γηα ην 

παθέην είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε θαη ν δηνξγαλσηήο θνηλνπνηήζεη 

ζηνλ ηαμηδηψηε ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεηαη ζηε ζχκβαζε, αιιά φρη 
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αξγφηεξα απφ: 

(i) είθνζη (20) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

παθέηνπ ζηελ πεξίπησζε ηαμηδηψλ πνπ δηαξθνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ έμη (6) εκέξεο,  

(ii) επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ παθέηνπ 

ζηελ πεξίπησζε ηαμηδηψλ πνπ δηαξθνχλ κεηαμχ δχν 

(2) θαη έμη (6) εκεξψλ,  

(iii) ζαξάληα νθηψ (48) ψξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

παθέηνπ ζηελ πεξίπησζε ηαμηδηψλ πνπ δηαξθνχλ 

ιηγφηεξν απφ δχν (2) εκέξεο, ή  

(β) ν δηνξγαλσηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε 

ζχκβαζε ιφγσ αλαπφθεπθησλ θαη έθηαθησλ πεξηζηάζεσλ 

θαη θνηλνπνηήζεη ζηνλ ηαμηδηψηε ηελ θαηαγγειία ηεο 

ζχκβαζεο ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ παθέηνπ. 

 

(4) Ο δηνξγαλσηήο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί ηηο επηζηξνθέο 

πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα εδάθηα (2) θαη (3) ή, ζ’ φηη 

αθνξά ην εδάθην (1), επηζηξέθεη θάζε πνζφ πνπ έρεη 

θαηαβιεζεί απφ ή εθ κέξνπο ηνπ ηαμηδηψηε γηα ην παθέην κείνλ 

ηελ θαηάιιειε ρξέσζε θαηαγγειίαο. Ο δηνξγαλσηήο 

πξαγκαηνπνηεί ηηο επηζηξνθέο ησλ ελ ιφγσ πνζψλ ζηνλ 

ηαμηδηψηε ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε θαη, ζε θάζε 

πεξίπησζε, ην αξγφηεξν εληφο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ 

κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ. 

 

(5) ε φ,ηη αθνξά ηηο ζπκβάζεηο εθηφο εκπνξηθνχ 

θαηαζηήκαηνο, ν ηαμηδηψηεο έρεη ην δηθαίσκα λα 

ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ εληφο 

πξνζεζκίαο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο. 
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ΜΔΡΟ ΙV - ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ 

Δπζχλε γηα ηελ εθηέιεζε 
ηνπ παθέηνπ. 
 
 
 

12.-(1) O δηνξγαλσηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε 

νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ νη ππεξεζίεο 

απηέο πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ δηνξγαλσηή ή απφ 

άιινπο παξφρνπο ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

(2) Ο ηαμηδηψηεο ελεκεξψλεη ηνλ δηνξγαλσηή ρσξίο 

αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο, ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε έιιεηςε 

ζπκκφξθσζεο δηαπηζηψλεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηαμηδησηηθήο 

ππεξεζίαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ 

ηαμηδηνχ. 

 

(3) Δάλ θάπνηα απφ ηηο ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο δελ εθηειείηαη 

ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ, ν 

δηνξγαλσηήο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ έιιεηςε 

ζπκκφξθσζεο, εθηφο εάλ απηφ:  

(α) είλαη αδχλαηνλ, ή  

(β) ζπλεπάγεηαη δπζαλάινγεο δαπάλεο, ιακβαλνκέλεο 

ππφςε ηεο έθηαζεο ηεο κε ζπκκφξθσζεο θαη ηεο αμίαο 

ησλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζίγνληαη.  

Δάλ ν δηνξγαλσηήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (α) ή (β) δελ 

απνθαηαζηήζεη ηελ έιιεηςε ζπκκφξθσζεο, ηφηε εθαξκφδεηαη 

ην άξζξν 13. 

 

(4) Με ηελ επηθχιαμε ησλ εμαηξέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

εδάθην (3), αλ ν δηνξγαλσηήο δελ απνθαηαζηήζεη ηελ έιιεηςε 

ζπκκφξθσζεο εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεη ν 

ηαμηδηψηεο, ν ηαμηδηψηεο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε 

ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζεη ν ίδηνο ηελ έιιεηςε 

ζπκκφξθσζεο θαη λα απαηηήζεη απνδεκίσζε απφ ηνλ 

δηνξγαλσηή γηα ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο νη νπνίεο έρνπλ 
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πξνθχςεη θαηά ηηο ελέξγεηεο απηέο. Γελ είλαη αλαγθαίν λα 

νξίζεη ν ηαμηδηψηεο πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

έιιεηςεο ζπκκφξθσζεο εάλ ν δηνξγαλσηήο αξλεζεί λα 

απνθαηαζηήζεη ηελ έιιεηςε ζπκκφξθσζεο ή εάλ απαηηείηαη 

άκεζε απνθαηάζηαζε απηήο. 

 

(5) Όηαλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ 

δελ κπνξεί λα παξαζρεζεί φπσο ζπκθσλήζεθε ζηε ζχκβαζε 

νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ, ν δηνξγαλσηήο νθείιεη λα πξνζθέξεη 

ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε ηνπ ηαμηδηψηε, θαηάιιεινπο 

ελαιιαθηηθνχο δηαθαλνληζκνχο, εη δπλαηφλ ηζνδχλακεο ή 

αλψηεξεο πνηφηεηαο απφ ηνπο νξηδφκελνπο ζηε ζχκβαζε, γηα 

ηε ζπλέρηζε ηνπ παθέηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πεξίπησζεο ζηελ νπνία ε επηζηξνθή ηνπ ηαμηδηψηε ζηνλ ηφπν 

αλαρψξεζεο δελ πξαγκαηνπνηείηαη φπσο έρεη ζπκθσλεζεί. 

Όηαλ νη πξνηεηλφκελνη ελαιιαθηηθνί δηαθαλνληζκνί θαηαιήγνπλ 

ζε παθέην πνπ είλαη θαηψηεξεο πνηφηεηαο απφ ην νξηδφκελν 

ζηε ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ, ηφηε ν δηνξγαλσηήο 

νθείιεη λα πξνζθέξεη ζηνλ ηαμηδηψηε θαηάιιειε κείσζε ηεο 

ηηκήο αλάινγε κε ηε δηαθνξά θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πνπ δελ 

παξαζρέζεθαλ. 

Ο ηαμηδηψηεο έρεη δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηνπο πξνηεηλφκελνπο 

ελαιιαθηηθνχο δηαθαλνληζκνχο, κφλν αλ δελ είλαη ζπγθξίζηκνη 

πξνο απηφ πνπ ζπκθσλήζεθε ζηε ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ 

ηαμηδηνχ ή αλ ε πξνηεηλφκελε κείσζε ηεο ηηκήο είλαη 

αλεπαξθήο. 

 

(6) (α) Όηαλ ε έιιεηςε ζπκκφξθσζεο επεξεάδεη νπζησδψο ηελ 

εθηέιεζε ηνπ παθέηνπ θαη ν δηνξγαλσηήο δελ ηελ 

απνθαηαζηήζεη εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεη ν 

ηαμηδηψηεο, ν ηειεπηαίνο έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ ρσξίο ρξέσζε θαηαγγειίαο 

θαη, θαηά πεξίπησζε, λα απαηηήζεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13, 
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κείσζε ηεο ηηκήο θαη/ή απνδεκίσζε.  

(β) ε πεξίπησζε αδπλακίαο ελαιιαθηηθψλ δηαθαλνληζκψλ ή 

εάλ ν ηαμηδηψηεο απνξξίςεη ηνπο πξνηεηλφκελνπο 

ελαιιαθηηθνχο δηαθαλνληζκνχο ζχκθσλα κε ην εδάθην (5) ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ν ηαμηδηψηεο δηθαηνχηαη, θαηά πεξίπησζε, 

κείσζε ηεο ηηκήο θαη/ή απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 13, 

ρσξίο ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ.  

(γ) Δάλ ην παθέην πεξηιακβάλεη κεηαθνξά επηβαηψλ, ν 

δηνξγαλσηήο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο (α) θαη (β), νθείιεη λα κεξηκλά επίζεο γηα ηνλ 

επαλαπαηξηζκφ ηνπ ηαμηδηψηε κε ηζνδχλακν κεηαθνξηθφ κέζν 

ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε θαη ρσξίο πξφζζεην θφζηνο 

γηα ηνλ ηαμηδηψηε. 

 

(7) Αλ είλαη αδχλαηνλ λα δηαζθαιηζηεί ε επηζηξνθή ηνπ 

ηαμηδηψηε φπσο ζπκθσλήζεθε ζηε ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ 

ηαμηδηνχ ιφγσ αλαπφθεπθησλ θαη έθηαθησλ πεξηζηάζεσλ, ν 

δηνξγαλσηήο θέξεη ην θφζηνο ηεο αλαγθαίαο παξνρήο 

θαηαιχκαηνο, εη δπλαηφλ ηζνδχλακεο θαηεγνξίαο, γηα πεξίνδν 

φρη πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) δηαλπθηεξεχζεσλ αλά ηαμηδηψηε. 

Δθφζνλ ζηελ ηζρχνπζα Δλσζηαθή λνκνζεζία πεξί ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ επηβαηψλ ε νπνία ηζρχεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

κέζν κεηαθνξάο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ ηαμηδηψηε, 

πξνβιέπνληαη κεγαιχηεξνη πεξίνδνη, εθαξκφδνληαη απηέο νη 

κεγαιχηεξνη πεξίνδνη. 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 
1107/2006 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ. L 204/3,       
26.07.2006. 

(8) Ο πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (7) 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηα άηνκα κε 

κεησκέλε θηλεηηθφηεηα, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ζηνηρείν α 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2006, θαη θάζε πξφζσπν πνπ 

ηα ζπλνδεχεη, ηηο εγθχνπο θαη ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο, 

θαζψο θαη γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθε απφ εηδηθή ηαηξηθή 

βνήζεηα, εθφζνλ ν δηνξγαλσηήο έρεη εηδνπνηεζεί ζρεηηθά κε ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα νθηψ (48) ψξεο 
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πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ παθέηνπ. Ο δηνξγαλσηήο δελ δχλαηαη 

λα επηθαιεζζεί αλαπφθεπθηεο θαη έθηαθηεο πεξηζηάζεηο γηα λα 

πεξηνξίζεη ηελ επζχλε ζχκθσλα κε ην εδάθην (7) ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, αλ ν ζρεηηθφο πάξνρνο κεηαθνξηθψλ 

ππεξεζηψλ δελ δχλαηαη λα βαζηζηεί ζε απηέο ηηο πεξηζηάζεηο, 

βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο. 

Μείσζε ηεο ηηκήο θαη 
απνδεκίσζε. 13.-(1) Ο ηαμηδηψηεο δηθαηνχηαη θαηάιιειε κείσζε ηεο ηηκήο γηα 

νπνηαδήπνηε πεξίνδν έιιεηςε ζπκκφξθσζεο, εθηφο εάλ ν 

δηνξγαλσηήο απνδείμεη φηη ε έιιεηςε ζπκκφξθσζεο 

θαηαινγίδεηαη ζηνλ ηαμηδηψηε. 

 

(2) Ο ηαμηδηψηεο δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαηάιιειε απνδεκίσζε 

απφ ηνλ δηνξγαλσηή γηα νπνηαδήπνηε δεκία πθίζηαηαη ιφγσ 

ηπρφλ έιιεηςεο ζπκκφξθσζεο. Ζ απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη 

ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε. 

 

(3) Ο ηαμηδηψηεο δελ έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο, εάλ ν 

δηνξγαλσηήο απνδείμεη φηη ε έιιεηςε ζπκκφξθσζεο:  

(α) θαηαινγίδεηαη ζηνλ ηαμηδηψηε, 

(β) θαηαινγίδεηαη ζε ηξίην πξφζσπν μέλν πξνο ηελ παξνρή 

ησλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ θαη έρεη απξφβιεπην ή 

αλαπφηξεπην ραξαθηήξα, ή  

(γ) νθείιεηαη ζε αλαπφθεπθηεο θαη έθηαθηεο πεξηζηάζεηο. 

 

(4) ηνλ βαζκφ πνπ δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ δεζκεχνπλ ηελ 

Έλσζε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή πεξηνξίδνπλ ηελ 

έθηαζε ηεο απνδεκίσζεο ή ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο 

θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε απφ πάξνρν πνπ εθηειεί 

ηαμηδησηηθή ππεξεζία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε παθέην, νη ίδηνη 

πεξηνξηζκνί ηζρχνπλ γηα ηνλ δηνξγαλσηή.  

ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ε ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ 

κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηελ απνδεκίσζε πνπ πξέπεη λα 
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θαηαβάιεη ν δηνξγαλσηήο, εθφζνλ ν ελ ιφγσ πεξηνξηζκφο δελ 

ηζρχεη γηα ζσκαηηθή βιάβε ή δεκηά πνπ πξνθαιείηαη εθ 

πξνζέζεσο ή εμ ακειείαο θαη δελ αλέξρεηαη ζε ιηγφηεξν απφ ην 

ηξηπιάζην ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ηνπ παθέηνπ. 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 
261/2004 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ. L 46/1-7,       
17.02.2004. 
 
Καλνληζκφο (ΔΚ) 
1371/2007 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ. L 315/14-41,       
03.12.2007. 
 
Καλνληζκφο (ΔΚ) 
392/2009 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ. L 131/24-46,       
28.05.2009. 
 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 
1177/2010 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ. L 334/1-16,       
17.12.2010. 
 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 
181/2011 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ. L 55/1-12,       
28.02.2011. 
 

(5) Σπρφλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή κείσζεο ηεο ηηκήο βάζεη 

ηνπ παξφληνο Νφκνπ δελ ζίγεη ηα δηθαηψκαηα ησλ ηαμηδησηψλ 

βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 261/2004, ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΚ) αξηζ. 1371/2007, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 392/2009 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (1), ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1177/2010 θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 181/2011, θαζψο θαη βάζεη δηεζλψλ ζπκβάζεσλ.  

Οη ηαμηδηψηεο δηθαηνχληαη λα πξνβάινπλ αμηψζεηο βάζεη ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ θαη βάζεη ησλ ελ ιφγσ θαλνληζκψλ θαη 

δηεζλψλ ζπκβάζεσλ. Ζ απνδεκίσζε ή ε κείσζε ηεο ηηκήο πνπ 

πξνβιέπεη ν παξψλ Νφκνο θαη ε απνδεκίσζε ή ε κείσζε ηεο 

ηηκήο πνπ πξνβιέπνπλ νη ελ ιφγσ θαλνληζκνί θαη νη δηεζλείο 

ζπκβάζεηο νη νπνίεο ηζρχνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, 

ζπκςεθίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ππέξ ην δένλ 

απνδεκίσζε. 

 
 

(6) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Νφκνπ, 

ε πεξίνδνο παξαγξαθήο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αμηψζεσλ 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ κπνξεί λα είλαη 

ζπληνκφηεξε απφ δχν (2) έηε. 

Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο 
κε ηνλ δηνξγαλσηή κέζσ 
ηνπ πσιεηή. 

14. -(1) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία επηζπκεί, ν ηαμηδηψηεο 

δχλαηαη λα απεπζχλεη κελχκαηα, αηηήκαηα ή θαηαγγειίεο 

ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ παθέηνπ απεπζείαο ζηνλ πσιεηή 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ην αγφξαζε. Ο πσιεηήο νθείιεη λα 

δηαβηβάδεη απηά ηα κελχκαηα, αηηήκαηα ή θαηαγγειίεο ζηνλ 

δηνξγαλσηή άκεζα, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε. 
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(2) Ννείηαη γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε πξνζεζκίεο ή 

πεξηφδνπο παξαγξαθήο, φηη παξαιαβή κελχκαηνο, αηηήκαηνο, 

ή θαηαγγειίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν απηφ απφ ηνλ 

πσιεηή, ζεσξείηαη σο παξαιαβή απφ ηνλ δηνξγαλσηή. 

Τπνρξέσζε παξνρήο 
βνήζεηαο. 
 

15. Ο δηνξγαλσηήο νθείιεη λα παξέρεη θαηάιιειε ζπλδξνκή, ή 

βνήζεηα, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, ζηνλ ηαμηδηψηε 

πνπ αληηκεησπίδεη πξφβιεκα, κεηαμχ άιισλ θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (7) ηνπ άξζξνπ 

12, ηδίσο δε κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:  

(α) κε ηελ παξνρή θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ηελ 

πξνμεληθή ζπλδξνκή, θαη  

(β) κε ηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζηνλ ηαμηδηψηε γηα εμ 

απνζηάζεσο επηθνηλσλία θαη εμεχξεζε ελαιιαθηηθψλ 

ηαμηδησηηθψλ δηαθαλνληζκψλ.  

Ο δηνξγαλσηήο δχλαηαη λα επηβάιεη εχινγε ρξέσζε γηα ηέηνηνπ 

είδνπο ζπλδξνκή ζε πεξίπησζε πνπ ην πξφβιεκα 

πξνθιήζεθε απφ πξφζεζε ηνπ ηαμηδηψηε ή ιφγσ ακέιεηαο ηνπ 

ηαμηδηψηε. Ζ ρξέσζε απηή δελ ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε 

ην πξαγκαηηθφ θφζηνο πνπ επσκίζηεθε ν δηνξγαλσηήο.  

Γηα ζθνπνχο εμαθξίβσζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο ν 

δηνξγαλσηήο νθείιεη λα δηαηεξεί απαξαίηεηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία. 

 ΜΔΡΟ V - ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΑΦΔΡΔΓΓΤΟΣΗΣΑ 

Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 
πεδίν εθαξκνγήο ηεο 
πξνζηαζίαο θαηά ηεο 
αθεξεγγπφηεηαο.  

16.-(1) Γηνξγαλσηήο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην έδαθνο ηεο 

Γεκνθξαηίαο παξέρεη εγγχεζε γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ ζπλφινπ 

ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί απφ ή γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

ηαμηδησηψλ, ζην βαζκφ πνπ νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο δελ 

εθηεινχληαη ιφγσ αθεξεγγπφηεηαο ηνπ δηνξγαλσηή. Δθφζνλ ε 

κεηαθνξά επηβαηψλ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζχκβαζε 
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νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ, ν δηνξγαλσηήο παξέρεη επίζεο 

εμαζθάιηζε γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ ηαμηδησηψλ. Μπνξεί 

λα πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηνπ παθέηνπ. 

 
(2) Γηνξγαλσηήο ν νπνίνο δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο 

κέινο θαη πσιεί ή πξνζθέξεη πξνο πψιεζε παθέηα ζηε 

Γεκνθξαηία ή ν νπνίνο θαηεπζχλεη κε νπνηνδήπνηε κέζν 

ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξνο ηε Γεκνθξαηία ππνρξενχηαη λα 

παξέρεη εγγχεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Μέξνπο ηνπ Νφκνπ. 

 
(3) Ζ εγγχεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2) είλαη 

απνηειεζκαηηθή θαη θαιχπηεη ηηο επιφγσο πξνβιέςηκεο 

δαπάλεο. Καιχπηεη ηα πνζά ησλ πιεξσκψλ πνπ 

θαηαβιήζεθαλ απφ ή γηα ινγαξηαζκφ ησλ ηαμηδησηψλ 

αλαθνξηθά κε παθέηα, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

πεξηφδνπ κεηαμχ ηεο είζπξαμεο ησλ πξνθαηαβνιψλ θαη ησλ 

ηειηθψλ πιεξσκψλ θαη ηεο νινθιήξσζεο ησλ παθέησλ θαζψο 

θαη ηνπ εθηηκψκελνπ θφζηνπο ησλ επαλαπαηξηζκψλ ζε 

πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο ηνπ δηνξγαλσηή. 

 
(4) Ζ εγγχεζε εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο ην είδνο ησλ 

πσιεζέλησλ παθέησλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κέζνπ 

κεηαθνξάο, ηνλ ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ θαη ηνπο λνκηθνχο 

πεξηνξηζκνχο ή ηηο δεζκεχζεηο ηνπ δηνξγαλσηή ζε φ,ηη αθνξά 

ηα πνζά ησλ πξνπιεξσκψλ πνπ κπνξεί λα δερζεί θαη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ παθέηνπ. 

 
(5) Ο δηνξγαλσηήο ππνρξενχηαη λα πξνζαξκφδεη ηελ 

πξνζηαζία θαηά ηεο αθεξεγγπφηεηαο ζε πεξίπησζε 

απμεκέλσλ θηλδχλσλ, κεηαμχ άιισλ ζε πεξίπησζε ζεκαληηθήο 

αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ παθέησλ. 

 
(6) Πξνθεηκέλνπ λα ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή ε πξνζηαζία 
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θαηά ηεο αθεξεγγπφηεηαο ζχκθσλα κε ην εδάθην (3), πξέπεη 

λα πιεξείηαη κηα ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο δηεπζεηήζεηο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 17 θαη 18. 

 
(7) Οη ηαμηδηψηεο σθεινχληαη απφ ηελ πξνζηαζία θαηά ηεο 

αθεξεγγπφηεηαο ηνπ δηνξγαλσηή αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ηνπο, ηνλ ηφπν αλαρψξεζεο ή ηνλ ηφπν πψιεζεο 

ηνπ παθέηνπ, θαζψο θαη αλεμάξηεηα απφ ην θξάηνο κέινο ζην 

νπνίν βξίζθεηαη ε νληφηεηα πνπ παξέρεη ηελ πξνζηαζία θαηά 

ηεο αθεξεγγπφηεηαο. 

 
(8) Ζ πξνζηαζία θαηά ηεο αθεξεγγπφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκε ακέζσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ, ζπλεπεία ησλ 

πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο ηνπ δηνξγαλσηή, νη ηαμηδησηηθέο 

ππεξεζίεο δελ εθηεινχληαη ή δελ ζα εθηειεζηνχλ ή ζα 

εθηειεζηνχλ κεξηθψο ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη πάξνρνη 

ππεξεζηψλ απαηηνχλ απφ ηνπο ηαμηδηψηεο λα πιεξψζνπλ γηα 

ηηο ππεξεζίεο απηέο. 

 
(9) Όηαλ ε εθηέιεζε ηνπ παθέηνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ 

αθεξεγγπφηεηα ηνπ δηνξγαλσηή, ε εγγχεζε ελεξγνπνηείηαη 

ρσξίο επηβάξπλζε γηα λα δηαζθαιηζηνχλ νη επαλαπαηξηζκνί 

θαη, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

δηακνλήο πξηλ απφ ηνλ επαλαπαηξηζκφ. 

                                                                             
(10) Γηα ηηο ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο πνπ δελ εθηειέζηεθαλ, νη 

επηζηξνθέο πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε κεηά απφ αίηεκα ηνπ ηαμηδηψηε. 

Πξνζηαζία θαηά ηεο 
αθεξεγγπφηεηαο κε 
ζχλαςε αζθάιεηαο. 

17.-(1) Ο δηνξγαλσηήο νθείιεη, αλ έηζη επηιέμεη, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16, λα ζπλάςεη αζθάιεηα πνπ λα 

θαιχπηεηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα κε 

αδεηνχρν αζθαιηζηή. 

 
(2) Ο δηνξγαλσηήο νθείιεη λα δηαζθαιίζεη φηη απνηειεί φξν 

θάζε ζχκβαζεο κε ηνλ ηαμηδηψηε φηη ν ηαμηδηψηεο απνθνκίδεη ην 
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φθεινο ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ ηχπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην 

(1) ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ή αθεξεγγπφηεηάο ηνπ. 

 
(3) Ζ κέγηζηε δηάξθεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ ηνπ 

εδαθίνπ (1) δελ ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο. 

 
(4) Γηνξγαλσηήο ν νπνίνο επηιέγεη λα παξάζρεη πξνζηαζία 

θαηά ηεο αθεξεγγπφηεηαο κε ζχλαςε αζθάιεηαο, ππνρξενχηαη 

λα πξνζθνκίδεη ζηελ Δληεηαικέλε Τπεξεζία αληίγξαθν ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ζχλαςήο ηνπ. 

 
(5) Ζ Δληεηαικέλε Τπεξεζία εμεηάδεη ην αζθαιηζηηθφ 

ζπκβφιαην θαη ηπρφλ άιια ζηνηρεία ηα νπνία θξίλεη αλαγθαίν 

λα δεηήζεη απφ ηνλ δηνξγαλσηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη 

εάλ ην αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξφλνηεο 

ηνπ άξζξνπ 16. 

Δάλ θαηά ηελ εμέηαζε ε Δληεηαικέλε Τπεξεζία θξίλεη φηη ην 

αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

16 ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ δηνξγαλσηή. 

Πξνζηαζία θαηά ηεο 
αθεξεγγπφηεηαο κε 
εμαζθάιηζε ρξεκαηηθήο 
εγγχεζεο απφ 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
ίδξπκα θαη έγθξηζε 
εγθεθξηκέλνπ ζψκαηνο. 

18.-(1) Ο δηνξγαλσηήο νθείιεη, αλ έηζη επηιέμεη, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 λα εμαζθαιίζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα. χκθσλα κε ηελ εγγχεζε απηή, 

ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα δεζκεχεηαη λα θαηαβάιεη ζε 

εγθεθξηκέλν ζψκα, ην πνζφ πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην 

εδάθην (3) ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ή αθεξεγγπφηεηαο ηνπ 

δηνξγαλσηή. 

 
(2) Οπνηαδήπνηε ρξεκαηηθή εγγχεζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ίδξπκα πνπ ζπλάπηεηαη ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) δελ 

επηηξέπεηαη λα νξίδεηαη φηη ηζρχεη γηα πεξίνδν πνπ ππεξβαίλεη 

ηνπο δψδεθα (12) κήλεο. 

 
(3) Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε πξνζηαζία θαηά ηεο 

αθεξεγγπφηεηαο κε ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηηθήο εγγχεζεο κε 
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ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα ζα πξέπεη λα θαιχπηεη- 

(α) Σν είθνζη ηνηο εθαηφλ (20%) ή πεξηζζφηεξν φισλ ησλ 

πιεξσκψλ πνπ ν δηνξγαλσηήο εηζέπξαμε ζχκθσλα κε ηηο 

πσιήζεηο παθέησλ γηα ηελ πεξίνδν ησλ ακέζσο 

πξνεγνχκελσλ δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηεο εμαζθάιηζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

εδάθην (1) ή  

(β) ην κέγηζην πνζφ φισλ ησλ πιεξσκψλ πνπ ν δηνξγαλσηήο 

αλακέλεη φηη αλά πάζα ζηηγκή ζα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ, ζρεηηθά 

κε παθέηα πνπ δελ έρνπλ πιήξσο εθηειεζηεί,  

νπνηνδήπνηε πνζφ είλαη ην κεγαιχηεξν.  

Ννείηαη φηη, ζε θακία πεξίπησζε ην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο 

ρξεκαηηθήο εγγχεζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ πέληε 

ρηιηάδσλ επξψ (€5.000). 

 
(4) Ο δηνξγαλσηήο νθείιεη λα ππνβάιεη ζην εγθεθξηκέλν ζψκα, 

νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ηα νπνία ην εγθεθξηκέλν ζψκα θξίλεη 

απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζεη ην χςνο ηεο 

ρξεκαηηθήο εγγχεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα ζχκθσλα 

κε ην εδάθην (3). 

 
(5) Σν εγθεθξηκέλν ζψκα ιακβάλεη ππφςε ηηο πξφλνηεο ηνπ 

άξζξνπ 16 θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ηα νπνία ν δηνξγαλσηήο πξνζθνκίδεη, θαη ππνινγίδεη 

ην ειάρηζην πνζφ ην νπνίν ζα αληηπξνζσπεχεη ην χςνο ηεο 

ρξεκαηηθήο εγγχεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα. 

 
(6) Όηαλ ην εγθεθξηκέλν ζψκα ππνινγίζεη ην ειάρηζην πνζφ ην 

νπνίν ζα αληηπξνζσπεχεη ην χςνο ηεο ρξεκαηηθήο εγγχεζεο 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα, ηφηε ην ειάρηζην πνζφ πνπ ζα 

ζεσξεζεί γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (3), ζα είλαη ην πνζφ 

απηφ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ δηνξγαλσηή. 

 
(7) ε πεξίπησζε πνπ ην δηαζέζηκν πνζφ ηεο εγγχεζεο δελ 



ειίδα 34 απφ 67 

 

επαξθεί γηα ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

ηαμηδησηψλ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ ηαμηδησηψλ απηψλ ζα γίλεηαη 

θαη’ αλαινγία ηνπ πνζνχ ησλ απαηηήζεψλ ηνπο. 

 
(8) Αθνχ ηεζεί ζε ηζρχ ε ρξεκαηηθή εγγχεζε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα, ν δηνξγαλσηήο νθείιεη λα 

πξνζθνκίζεη ζην εγθεθξηκέλν ζψκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα 

ηελ χπαξμή ηεο θαη ην χςνο απηήο. 

 
(9) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ «εγθεθξηκέλν 

ζψκα» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε ζχλδεζκν, ζχιινγν ή ζσκαηείν, 

δηνξγαλσηψλ ηαμηδηψλ, πσιεηψλ θαη ηαμηδησηηθψλ πξαθηφξσλ 

ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί, εγγξαθεί θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ 

Νφκσλ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ην νπνίν έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ 

Τπνπξγφ κε γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο. 

 
(10) Οπνηνζδήπνηε ζχλδεζκνο, ζχιινγνο ή ζσκαηείν, 

δηνξγαλσηψλ ηαμηδηψλ, πσιεηψλ θαη ηαμηδησηηθψλ πξαθηφξσλ 

ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί, εγγξαθεί θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ 

Νφκσλ ηεο Γεκνθξαηίαο επηζπκεί λα εγθξηζεί απφ ηνλ 

Τπνπξγφ ζχκθσλα κε ην εδάθην (9) σο εγθεθξηκέλν ζψκα 

ππνβάιεη ζηνλ Τπνπξγφ ζρεηηθή αίηεζε. 

 
(11) Καηά ηελ αίηεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζην εδάθην (10), ην ελδηαθεξφκελν κέξνο νθείιεη λα 

ελεκεξψζεη γηα ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνηίζεηαη λα 

ηεξεί πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ 

χςνπο ηεο ρξεκαηηθήο εγγχεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα 

ζχκθσλα κε ην εδάθην (3), θαη νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία 

πηζαλφ ηνπ δεηεζνχλ. 

 
(12) Ο Τπνπξγφο αθνχ εμεηάζεη ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη 

ζε απηφλ ζχκθσλα κε ην εδάθην (11) πξνβαίλεη ζε κηα απφ ηηο 
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αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

(α) Δγθξίλεη ην ελδηαθεξφκελν κέξνο πξνθεηκέλνπ λα ελεξγεί 

σο εγθεθξηκέλν ζψκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ή 

(β) ελεκεξψλεη ην ελδηαθεξφκελν κέξνο φηη ζα πξέπεη λα 

πιεξνί ηπρφλ επηπιένλ πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ν Τπνπξγφο 

ζα ζέζεη, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγεί σο εγθεθξηκέλν ζψκα 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ή 

(γ) δελ εγθξίλεη ην ελδηαθεξφκελν κέξνο λα ελεξγεί σο 

εγθεθξηκέλν ζψκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 

Ο Τπνπξγφο αθνχ απνθαζίζεη, ελεκεξψλεη αλαιφγσο ην 

ελδηαθεξφκελν κέξνο γηα ηελ απφθαζή ηνπ. 

 
(13) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη αλά πάζα ζηηγκή, κε γλσζηνπνίεζε 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα αλαθαιέζεη ηελ 

άδεηα πνπ έρεη ρνξεγήζεη ζε νπνηνλδήπνηε λα ελεξγεί σο 

εγθεθξηκέλν ζψκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηελ Δληεηαικέλε 

Τπεξεζία φηη: 

(α) δελ ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ην παξφλ 

άξζξν, ή 

(β) δελ ηεξεί ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δεζκεχηεθε λα 

ηεξεί ζχκθσλα κε ην εδάθην (11), 

αθνχ πξψηα ηνλ ελεκεξψζεη γξαπηψο αηηηνινγψληαο ηελ 

απφθαζή ηνπ. 

 
(14) ε πεξίπησζε πνπ ην εγθεθξηκέλν ζψκα  έρεη εχινγνπο 

ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ εδαθίνπ (4) ηα νπνία 

ηνπ έρεη πξνζθνκίζεη ν δηνξγαλσηήο είλαη αλαιεζή, 

παξαπνηεκέλα ή ειιηπή νθείιεη λα θαηαγγείιεη άκεζα ηνλ 

δηνξγαλσηή ζηελ Δληεηαικέλε Τπεξεζία ε νπνία ζα εξεπλήζεη 
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ηελ θαηαγγειία, εθαξκφδνληαο ηηο πξφλνηεο ηνπ Μέξνπο VIII 

ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 
(15) Σν εγθεθξηκέλν ζψκα, θαηαξηίδεη θαη δηαηεξεί θαηάινγν κε 

ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ δηνξγαλσηψλ νη νπνίνη έρνπλ 

εμαζθαιίζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα 

θαη νθείιεη λα θνηλνπνηεί ηνλ θαηάινγν απηφ ζηελ Δληεηαικέλε 

Τπεξεζία κφιηο απηφο θαηαξηηζηεί θαη θάζε θνξά πνπ απηφο 

ηξνπνπνηείηαη, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ηεο ηξνπνπνίεζεο. 

(16) Σν εγθεθξηκέλν ζψκα δχλαηαη λα δίλεη ζε δηνξγαλσηέο ηελ 

επθαηξία λα παξέρνπλ πξνζηαζία θαηά ηεο αθεξεγγπφηεηαο κε 

άιιε δηεπζέηεζε απφ απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα εδάθηα (2) 

κέρξη (8) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αθνχ απηή ε δηεπζέηεζε έρεη 

πξψηα εγθξηζεί απφ ηνλ Τπνπξγφ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα εδάθηα (11) θαη (12) ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ.  

Ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο 
πξνζηαζίαο θαηά ηεο 
αθεξεγγπφηεηαο θαη 
δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία. 

19.-(1) Κάζε πξνζηαζία θαηά ηεο αθεξεγγπφηεηαο ηελ νπνία 

παξέρεη έλαο δηνξγαλσηήο βάζεη ησλ θαλφλσλ ηνπ θξάηνπο 

κέινπο εγθαηάζηαζήο ηνπ, ζεσξείηαη φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

(2) Δάλ ππάξρνπλ  ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θαηά 

ηεο αθεξεγγπφηεηαο ελφο δηνξγαλσηή, ε Δληεηαικέλε 

Τπεξεζία δχλαηαη λα δεηά δηεπθξηλίζεηο απφ ην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ δηνξγαλσηή. 

 

(3) Ζ Δληεηαικέλε Τπεξεζία απαληά ζηα αηηήκαηα άιισλ 

θξαηψλ κειψλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ιακβαλνκέλνπ ππφςε 

ηνπ επείγνληνο θαη πνιχπινθνπ ραξαθηήξα ηεο ππφζεζεο. ε 

θάζε πεξίπησζε κηα πξψηε απάληεζε δίδεηαη ην αξγφηεξν 

εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ 

αηηήκαηνο. 
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(4) Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ 

επνπηεία ησλ δηνξγαλσηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

δηάθνξα θξάηε κέιε, ε Δληεηαικέλε Τπεξεζία νξίδεηαη σο 

θεληξηθφ ζεκείν επαθήο. 

 
 

(5) Ζ Δληεηαικέλε Τπεξεζία θνηλνπνηεί ζηα ζεκεία επαθήο 

ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ γηα πξνζηαζία 

θαηά ηεο αθεξεγγπφηεηαο, θαζψο θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο 

νληφηεηαο ή ησλ νληνηήησλ πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία θαηά 

ηεο αθεξεγγπφηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλνπο δηνξγαλσηέο 

εγθαηεζηεκέλνπο ζηε Γεκνθξαηία. Ζ Δληεηαικέλε Τπεξεζία 

παξέρεη ακνηβαία πξφζβαζε ζηνλ θαηάινγν ζηνλ νπνίν 

απαξηζκνχληαη νη δηνξγαλσηέο πνπ πιεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία θαηά ηεο αθεξεγγπφηεηαο νη 

νπνίνη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηε Γεκνθξαηία. Σν θνηλφ έρεη 

πξφζβαζε ζε θάζε ηέηνην θαηάινγν, κεηαμχ άιισλ, κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 

 

ΜΔΡΟ VI - ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΙ ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΟΙ 

ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε 
ηελ πξνζηαζία θαηά ηεο 
αθεξεγγπφηεηαο θαη ηελ 
παξνρή πιεξνθνξηψλ 
γηα ηνπο ζπλδεδεκέλνπο 
ηαμηδησηηθνχο 
δηαθαλνληζκνχο. 
 

20.-(1) Οη έκπνξνη φηαλ δηεπθνιχλνπλ ζπλδεδεκέλνπο 

ηαμηδησηηθνχο δηαθαλνληζκνχο νθείινπλ λα παξέρνπλ 

εμαζθάιηζε γηα ηελ επηζηξνθή φισλ ησλ πνζψλ πνπ 

ιακβάλνπλ απφ ηνπο ηαμηδηψηεο, εθφζνλ ε ηαμηδησηηθή 

ππεξεζία πνπ απνηειεί ηκήκα ζπλδεδεκέλνπ ηαμηδησηηθνχ 

δηαθαλνληζκνχ δελ εθηειείηαη ιφγσ αθεξεγγπφηεηάο ηνπο. Αλ νη 

ελ ιφγσ έκπνξνη είλαη εθείλνη πνπ επζχλνληαη γηα ηε κεηαθνξά 

ησλ επηβαηψλ, ε εμαζθάιηζε ζα πξέπεη επίζεο λα θαιχπηεη 

ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπ ηαμηδηψηε. Σα εδάθηα (2) θαη (3) έσο 

(10) ηνπ άξζξνπ 16 θαη ηα άξζξα 17 θαη 18 εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο. 

 
 

(2) (α) Πξηλ δεζκεπζεί ν ηαμηδηψηεο απφ νηαδήπνηε ζχκβαζε 
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Παξάξηεκα ΗΗ 

πνπ νδεγεί ζε ζπλδεδεκέλν ηαμηδησηηθφ δηαθαλνληζκφ ή 

νπνηαδήπνηε αληίζηνηρε πξνζθνξά, ν έκπνξνο πνπ 

δηεπθνιχλεη ηελ παξνρή ζπλδεδεκέλσλ ηαμηδησηηθψλ 

δηαθαλνληζκψλ, κεηαμχ άιισλ θαη φηαλ ν έκπνξνο δελ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο κέινο αιιά θαηεπζχλεη κε 

νηνδήπνηε κέζνλ ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξνο ηε Γεκνθξαηία, 

αλαθέξεη θαηά ηξφπν ζαθή, θαηαλνεηφ θαη επδηάθξηην φηη ν 

ηαμηδηψηεο:  

(i) δελ ζα απνιαχεη θαλελφο απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ 

παξέρνληαη απνθιεηζηηθά ζε παθέηα πνπ  ν παξψλ λφκνο  

πξνβιέπεη θαη φηη θάζε πάξνρνο ππεξεζηψλ ζα είλαη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε δένπζα ζπκβαηηθή 

εθηέιεζε ηεο δηθήο ηνπ ππεξεζίαο, θαη  

(ii) ζα απνιαχεη ηεο πξνζηαζίαο θαηά ηεο αθεξεγγπφηεηαο 

ζχκθσλα κε ην εδάθην (1).  

(β) Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί κε ην παξφλ εδάθην, ν 

έκπνξνο πνπ δηεπθνιχλεη ζπλδεδεκέλν ηαμηδησηηθφ 

δηαθαλνληζκφ παξέρεη ζηνλ ηαμηδηψηε ζηνηρεία κέζσ ηνπ 

ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα II ή, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπλδεδεκέλνπ 

ηαμηδησηηθνχ δηαθαλνληζκνχ δελ θαιχπηεηαη απφ θαλέλα 

έληππν πνπ νξίδεηαη ζην ελ ιφγσ Παξάξηεκα, παξέρεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ. 

 

(3) ε πεξίπησζε πνπ ν έκπνξνο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ παξνρή 

ζπλδεδεκέλσλ ηαμηδησηηθψλ δηαθαλνληζκψλ δελ έρεη 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2) ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ηζρχνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 8 θαη 11, θαζψο θαη ζην Μέξνο 

IV, ζε ζρέζε κε ηηο ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζπλδεδεκέλν ηαμηδησηηθφ δηαθαλνληζκφ. 

 (4) Δάλ έλαο ζπλδεδεκέλνο ηαμηδησηηθφο δηαθαλνληζκφο είλαη 
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απνηέιεζκα ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηαμηδηψηε θαη 

εκπφξνπ πνπ δελ δηεπθνιχλεη ηελ παξνρή ηνπ ζπλδεδεκέλνπ 

ηαμηδησηηθνχ δηαθαλνληζκνχ, ν ελ ιφγσ έκπνξνο ελεκεξψλεη 

ηνλ έκπνξν πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ ζπλδεδεκέλν ηαμηδησηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηε ζχλαςε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 ΜΔΡΟ VII - ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Δηδηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 
πσιεηή ζε πεξίπησζε 
πνπ ν δηνξγαλσηήο είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο εθηφο ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ. 

21. Δθφζνλ ν δηνξγαλσηήο είλαη εγθαηεζηεκέλνο εθηφο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ν πσιεηήο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο κέινο ππάγεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο δηνξγαλσηέο ζηα Μέξε IV θαη V, 

εθηφο εάλ ν πσιεηήο παξάζρεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη ν 

δηνξγαλσηήο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ελ ιφγσ 

θεθαιαίσλ. 

Δπζχλε γηα ζθάικαηα 
θξαηήζεσλ. 
 

22. Ο έκπνξνο επζχλεηαη γηα ηπρφλ ζθάικαηα πνπ νθείινληαη 

ζε ηερληθά πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θξαηήζεσλ πνπ 

θαηαινγίδνληαη ζε απηφλ θαη, ζε πεξίπησζε πνπ ν έκπνξνο 

έρεη ζπκθσλήζεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θξάηεζε παθέηνπ ή 

ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ κέξνο ζπλδεδεκέλσλ 

ηαμηδησηηθψλ δηαθαλνληζκψλ, γηα ηα ζθάικαηα θαηά ηε 

δηαδηθαζία θξάηεζεο. Ο έκπνξνο δελ επζχλεηαη γηα ηα 

ζθάικαηα θξαηήζεσλ ηα νπνία θαηαινγίδνληαη ζηνλ ηαμηδηψηε 

ή πξνθαινχληαη απφ αλαπφθεπθηεο θαη έθηαθηεο πεξηζηάζεηο. 

Γηθαίσκα απνδεκίσζεο. 
 23. ε πεξίπησζε πνπ  δηνξγαλσηήο θαηαβάιιεη απνδεκίσζε, 

παξάζρεη κείσζε ησλ ηηκψλ ή εθπιεξψλεη ηηο ινηπέο 

ππνρξεψζεηο πνπ ηνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ παξφληα Νφκν 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηνπ γηα νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ 

ηπρφλ ηξίηνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζην ζπκβάλ απφ ην νπνίν 

πξνέθπςε ε αλάγθε απνδεκίσζεο, κείσζεο ησλ ηηκψλ ή άιιεο 

ππνρξεψζεηο. 

Αλαγθαζηηθφο 
ραξαθηήξαο ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ. 

24.-(1) Γήισζε ηνπ δηνξγαλσηή παθέηνπ ή εκπφξνπ πνπ 
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δηεπθνιχλεη ζπλδεδεκέλν ηαμηδησηηθφ δηαθαλνληζκφ φηη ελεξγεί 

απνθιεηζηηθά σο πάξνρνο ηαμηδησηηθήο ππεξεζίαο, σο 

κεζάδσλ ή ππφ νπνηαδήπνηε άιιε ηδηφηεηα ή φηη έλα παθέην ή 

έλαο ζπλδεδεκέλνο ηαμηδησηηθφο δηαθαλνληζκφο δελ ζπληζηά 

παθέην ή ζπλδεδεκέλν ηαμηδησηηθφ δηαθαλνληζκφ, δελ 

απαιιάζζεη ηνλ ελ ιφγσ δηνξγαλσηή ή έκπνξν απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε απηνχο βάζεη ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. 

 
(2) Οη ηαμηδηψηεο δελ κπνξνχλ λα παξαηηεζνχλ ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ ηνπο αλαγλσξίδεη ν παξψλ λφκνο. 

 
(3) Οπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ξχζκηζε ή δήισζε ηνπ ηαμηδηψηε 

κε ηελ νπνία, άκεζα ή έκκεζα, παξαηηείηαη ησλ δηθαησκάησλ 

πνπ αλαγλσξίδεη ζηνπο ηαμηδηψηεο ή πεξηνξίδνληαη ηα 

δηθαηψκαηα πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν ή ε 

νπνία έρεη σο ζηφρν ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ ηαμηδηψηε. 

 
ΜΔΡΟ VIII - ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ 

ΔΞΟΤΙΔ ΣΗ ΔΝΣΔΣΑΛΜΔΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 
Δμνπζίεο ηεο 
Δληεηαικέλεο Τπεξεζίαο 
γηα έξεπλα θαη έιεγρν. 

25.-(1) Ζ Δληεηαικέλε Τπεξεζία έρεη αξκνδηφηεηα λα εμεηάδεη, 

θαηφπηλ ππνβνιήο παξαπφλνπ ή/θαη απηεπάγγειηα, ηπρφλ 

παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. Ζ εμέηαζε κπνξεί λα 

αθνξά πεξηζζφηεξνπο εκπφξνπο, ρσξηζηά ή απφ θνηλνχ, ηνπ 

απηνχ επαγγεικαηηθνχ ηνκέα ή ησλ ελψζεψλ ηνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ή ζπληζηνχλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ίδησλ ή 

παξεκθεξψλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 
(2) (α) Δθφζνλ ηα ππνβαιιφκελα παξάπνλα αθνξνχλ 

δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δληεηαικέλεο 

Τπεξεζίαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε 

Δληεηαικέλε Τπεξεζία πξνβαίλεη ζε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε 

ηεο αλαγθαηφηεηαο δηεξεχλεζήο ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε 
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ηδίσο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ηηο επηπηψζεηο ζε επαίζζεηεο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, θαζψο θαη ην 

απνηέιεζκα πνπ πξνζδνθάηαη απφ ηελ παξέκβαζή ηεο ζε 

ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε. Αλ ε Δληεηαικέλε Τπεξεζία θξίλεη κε 

αλαγθαία ηε δηεξεχλεζε παξαπφλνπ βάζεη ησλ αλσηέξσ, 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ παξαπνλνχκελν. 

(β) Ζ Δληεηαικέλε Τπεξεζία δελ εμεηάδεη παξάπνλα πνπ 

ππνβάιινληαη κεηά ηελ πάξνδν δχν (2) εηψλ απφ ηε ζχλαςε 

ηεο ζχκβαζεο. 

 
(3) Καηά ηε δηεξεχλεζε παξάβαζεο, θαηφπηλ παξαπφλνπ ή/θαη 

απηεπάγγειηα, ε Δληεηαικέλε Τπεξεζία, κέζα ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, έρεη εμνπζία: 

(α) λα δεηεί θαη λα ιακβάλεη αληίγξαθα απφ νπνηεζδήπνηε 

ζπκβάζεηο θαη άιια ζπλαθή ζηνηρεία, θαηαρσξεκέλα ζε 

κεραληθφ, ειεθηξηθφ ή ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δεδνκέλσλ, θαη 

νπνηαδήπνηε βηβιία θαη έγγξαθα ηνπ εκπφξνπ, γηα ηα νπνία 

έρεη εχινγε αηηία λα πηζηεχεη φηη πεξηέρνπλ νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία ή θαηαρψξεζε ζρεηηθά κε πηζαλή παξάβαζε, 

(β) λα δεηεί απφ ηνλ έκπνξν λα πξνζθνκίζεη ζε ηαθηή 

πξνζεζκία απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ 

πξαγκαηηθψλ ηζρπξηζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνρή  

ζπγθεθξηκέλσλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη 

αλαγθαίν, επί ηε βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ππφζεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ 

εκπφξνπ θαη ησλ ινηπψλ επεξεαδφκελσλ, θαη 

(γ) λα ζεσξεί αλαθξηβείο ηνπο πξαγκαηηθνχο ηζρπξηζκνχο, 

εθφζνλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν (β) δελ πξνζθνκηζηνχλ έγθαηξα ή ζεσξεζνχλ 

αλεπαξθή απφ ηελ Δληεηαικέλε Τπεξεζία 

Παξάιεηςε παξνρήο 
πιεξνθνξηψλ θαη 
παξαθψιπζε κέινπο ηεο 

26.-(1) Πξφζσπν είλαη έλνρν αδηθήκαηνο, ζε πεξίπησζε πνπ:  
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Δληεηαικέλεο Τπεξεζίαο. (α) Απνθξχπηεη, θαηαζηξέθεη ή παξαπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα ή 

ινηπέο πιεξνθνξίεο, ή παξέρεη ζε κέινο ηεο Δληεηαικέλεο 

Τπεξεζίαο ή ζε άιιν πξφζσπν πνπ ελεξγεί ζην φλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο ςεπδή, ειιηπή, αλαθξηβή ή παξαπιαλεηηθά 

ζηνηρεία, έγγξαθα ή ινηπέο πιεξνθνξίεο, ή αξλείηαη λα 

πξνζθνκίζεη ζην κέινο ηεο Δληεηαικέλεο Τπεξεζίαο ή ζε 

άιιν πξφζσπν πνπ ελεξγεί ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

ζηνηρεία, έγγξαθα ή ινηπέο πιεξνθνξίεο, ηα νπνία ην κέινο 

ηεο Δληεηαικέλεο Τπεξεζίαο ή άιιν πξφζσπν πνπ ελεξγεί 

ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο απαηηεί θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπ ρνξεγεί ν παξψλ Νφκνο, ή 

(β) παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε δηαηαγή ηεο Δληεηαικέλεο 

Τπεξεζίαο δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ 

άξζξνπ 28. 

 
(2) Πξφζσπν έλνρν αδηθήκαηνο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) 

ηηκσξείηαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, κε ρξεκαηηθή πνηλή 

πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφ ρηιηάδεο επξψ (€ 100.000) ή κε 

θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο ή θαη κε ηηο δπν 

απηέο πνηλέο. 

 
(3) Αλεμάξηεηα απφ ηελ πνηληθή επζχλε ή πνηληθή δίσμε 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, ε Δληεηαικέλε Τπεξεζία δχλαηαη 

λα επηβάιιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

(δ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 27: 

(α) ηνλ έκπνξν, φηαλ δελ παξαρσξεί ζε απηήλ, κέζα ζε ηαθηή 

πξνζεζκία, ηα απαηηνχκελα έγγξαθα ή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο ή παξαθσιχεη κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ή παξέρεη ςεπδείο ή 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο, 

(β) ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ εζθεκκέλα παξαθσιχεη 

κέινο ηεο Δληεηαικέλεο Τπεξεζίαο θαη’ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 
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(γ) ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ δε ζπκκνξθψλεηαη κε 

δηαηαγή ηεο Δληεηαικέλεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 27. 

 
(4) ε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο, ε Δληεηαικέλε 

Τπεξεζία δχλαηαη λα επηβάιιεη πξφζηηκν ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 27, γηα θάζε κέξα 

ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα απηήο. 

Δπηβνιή δηνηθεηηθψλ 
πξνζηίκσλ θαη έθδνζε 
απαγνξεπηηθνχ ή 
πξνζηαθηηθνχ 
δηαηάγκαηνο. 

27.-(1) Όηαλ ε Δληεηαικέλε Τπεξεζία, θαηά δηεξεχλεζε 

παξαπφλνπ ή απηεπάγγειηε έξεπλα, δηαπηζηψζεη παξάβαζε 

ηνπ παξφληνο Νφκνπ, έρεη εμνπζία λα πξνβαίλεη ζηηο πην θάησ 

ελέξγεηεο: 

(α) λα δηαηάζζεη ηνλ παξαβάηε, αλαθνξηθά ηφζν κε 

πθηζηάκελεο φζν θαη κειινληηθέο ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο, λα 

ηεξκαηίζεη άκεζα ηελ παξάβαζε  θαη λα απνθχγεη επαλάιεςή 

ηεο ζην κέιινλ, ή/θαη 

(β) λα δηαηάζζεη ηνλ παξαβάηε λα πξνβεί ζε ιήςε 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο απνθαζηζηνχλ 

ηελ παξάλνκε θαηάζηαζε πνπ δεκηνχξγεζε ε παξάβαζε, 

ή/θαη 

(γ) λα δεκνζηεχεη ή λα απαηηεί απφ ηνλ παξαβάηε ηε 

δεκνζίεπζε απφθαζήο ηεο ζην ζχλνιφ ηεο ή ελ κέξεη, κε ηελ 

κνξθή θαη ηνλ ηξφπν πνπ θξίλεη θαηάιιειν, ή/θαη 

(δ) λα επηβάιιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν, αλάινγα κε ηε θχζε, ηε 

βαξχηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο, χςνπο κέρξη θαη ην 

πέληε ηνηο εθαηφλ (5%) ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ παξαβάηε 

θαηά ην ακέζσο πξνεγνχκελν ηεο παξάβαζεο έηνο ή 

πξφζηηκν χςνπο κέρξη δηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ 

(€250.000). 

Ννείηαη φηη, αλαθνξηθά κε ίδξπκα ή νξγαληζκφ πνπ θξίλεηαη φηη 

δελ έρεη θχθιν εξγαζηψλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πην πάλσ 

δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ ρξεζηκνπνηείηαη, σο βάζε, αληί ηνπ 
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θχθινπ εξγαζηψλ, ην πέληε ηνηο εθαηφλ (5%) ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ. 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, αλαθνξηθά κε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, σο 

βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πην πάλσ δηνηθεηηθνχ 

πξνζηίκνπ, ρξεζηκνπνηείηαη, αληί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ε αμία 

ησλ θαηά ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο αλεθθαζάξηζησλ 

αζθαιίζηξσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ φια ηα εηζπξαρζέληα θαη 

πξνο είζπξαμε ρξεκαηηθά πνζά δπλάκεη ησλ αζθαιηζηεξίσλ 

ζπκβνιαίσλ πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί απφ ηελ αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αζθαιίζηξσλ πνπ έρνπλ εθρσξεζεί ζε αληαζθαιηζηέο, κεηά 

ηελ έθπησζε ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη άιισλ 

θφξσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ. 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε θακία πεξίπησζε ην δηνηθεηηθφ 

πξφζηηκν δε ζα ππεξβαίλεη ηηο δηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο 

επξψ (€250.000), ή/θαη 

(ε) λα απνθαζίδεη φηη ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηεο 

παξάβαζεο, ζα επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κέρξη θαη 

πέληε ρηιηάδεο επξψ (€5.000), γηα θάζε κέξα ζπλέρηζεο ηεο 

παξάβαζεο, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα απηήο, ή/θαη 

(ζη) λα δεηεί κε αίηεζή ηεο πξνο ην Γηθαζηήξην, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ηελ έθδνζε 

απαγνξεπηηθνχ ή πξνζηαθηηθνχ δηαηάγκαηνο, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη πξνζσξηλνχ δηαηάγκαηνο, ελαληίνλ ηνπ 

εκπφξνπ πνπ παξαβαίλεη ηνλ παξφληα Νφκν.  

 
(2) Όηαλ ε Δληεηαικέλε Τπεξεζία, θαηά ηε δπλάκεη ηνπ 

εδαθίνπ (1) δηεξεχλεζε παξαπφλνπ ή απηεπάγγειηε έξεπλα, 

δηαπηζηψζεη παξάβαζε νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ απφ δηνξγαλσηή ν νπνίνο δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε 

θξάηνο κέινο θαη πσιεί ή πξνζθέξεη πξνο πψιεζε παθέηα 

ζηε Γεκνθξαηία ή ν νπνίνο θαηεπζχλεη κε νπνηνδήπνηε κέζν 

ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξνο ηε Γεκνθξαηία έρεη εμνπζία λα 
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δηαηάζζεη ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ πσιήζεσλ ή ηελ πξνζθνξά 

πσιήζεσλ ή ηελ θαηεχζπλζε κε νπνηνδήπνηε κέζν ηέηνησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξνο ηε Γεκνθξαηία απφ ηνλ παξαβάηε. 

 
(3) Καηά ηε δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) δηεξεχλεζε νπνηαζδήπνηε 

παξάβαζεο, ε Δληεηαικέλε Τπεξεζία δχλαηαη, αλ ην ζεσξήζεη 

ζθφπηκν, λα ιάβεη ππφςε ηελ νπνηαδήπνηε αλάιεςε 

δέζκεπζεο πνπ παξέρεηαη έλαληη ηνπ ηαμηδηψηε απφ ή εθ 

κέξνπο ηνπ παξαβάηε, αλαθνξηθά κε ηε γελφκελε παξάβαζε 

θαη ηελ πξννπηηθή ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ άξζεο ή 

απνθαηάζηαζεο απηήο. 

 
(4) Ζ Δληεηαικέλε Τπεξεζία νθείιεη λα αηηηνινγεί δεφλησο ηελ 

απφθαζή ηεο ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο 

εμνπζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα εδάθηα (3) θαη (4) ηνπ άξζξνπ 

26 θαη ζηηο παξαγξάθνπο (δ) θαη (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

Δπηβνιή δηνηθεηηθψλ 
πξνζηίκσλ θαη άζθεζε 
ηεο ηεξαξρηθήο 
πξνζθπγήο. 

28.-(1) Σα πξνβιεπφκελα ζηα εδάθηα (3) θαη (4) ηνπ άξζξνπ 

26 θαη ζηηο παξαγξάθνπο (δ) θαη (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ 

άξζξνπ 27 δηνηθεηηθά πξφζηηκα, επηβάιινληαη ζηνλ παξαβάηε, 

κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Δληεηαικέλεο Τπεξεζίαο, 

αθνχ αθνχζεη ή δψζεη ηελ επθαηξία ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

παξαβάηε ή εθπξφζσπφ ηνπ λα αθνπζηεί, πξνθνξηθά ή/θαη 

γξαπηά. 

 
(2) Καηά ηεο απφθαζεο γηα επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ 

ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) επηηξέπεηαη ε άζθεζε ηεξαξρηθήο 

πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ, κέζα ζε πξνζεζκία 

ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ 

παξαβάηε. 

 
(3) Ο Τπνπξγφο εμεηάδεη ηελ πξνζθπγή θαη, αθνχ αθνχζεη 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ή δψζεη ηελ επθαηξία ζ’ απηνχο λα 

εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, απνθαζίδεη ζχκθσλα κε ην εδάθην 
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(4) ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 
(4) Ο Τπνπξγφο κπνξεί λα εθδψζεη κηα απφ ηηο αθφινπζεο 

απνθάζεηο: 

(α) λα επηθπξψζεη ηελ πξνζβιεζείζα απφθαζε, 

(β) λα αθπξψζεη ηελ πξνζβιεζείζα απφθαζε, 

(γ) λα ηξνπνπνηήζεη ηελ πξνζβιεζείζα απφθαζε, 

(δ) λα πξνβεί ζε έθδνζε λέαο απφθαζεο ζε αληηθαηάζηαζε ηεο 

πξνζβιεζείζαο. 

 
(5) H άζθεζε ηεξαξρηθήο ή δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο δελ 

αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ. 

(6) ε πεξίπησζε άξλεζεο ή παξάιεηςεο πξνζψπνπ, ζην 

νπνίν ππνβιήζεθε δηνηθεηηθφ πξφζηηκν δπλάκεη ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ, λα θαηαβάιεη ζηελ Δληεηαικέλε  Τπεξεζία πξφζηηκν, 

ε Δληεηαικέλε Τπεξεζία ιακβάλεη δηθαζηηθά κέηξα θαη 

εηζπξάηηεη ην νθεηιφκελν πνζφ σο αζηηθφ ρξένο νθεηιφκελν 

ζηε Γεκνθξαηία. 

Έθδνζε δηαηαγκάησλ 
 
 
 
 
Ο πεξί Πνιηηηθήο 
Γηθνλνκίαο Νφκνο 
(ΚΔΦ.6) 
 
 14 ηνπ 1960 

29.-(1) Σν Γηθαζηήξην ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ εθδηθάδεηαη 

νπνηαδήπνηε αίηεζε δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ 

εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, έρεη εμνπζία, 

ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο 

Νφκνπ, ηνπ πεξί Γηθαζηεξίσλ Νφκνπ θαη ησλ πεξί Πνιηηηθήο 

Γηθνλνκίαο Γηαδηθαζηηθψλ Καλνληζκψλ, λα εθδψζεη 

απαγνξεπηηθφ ή πξνζηαθηηθφ δηάηαγκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη πξνζσξηλνχ δηαηάγκαηνο, κε ην νπνίν λα δηαηάζζεη: 

(α) Σελ άκεζε παχζε θαη/ή κε επαλάιεςε ηεο γελφκελεο 

παξάβαζεο, ή/θαη 

(β) ηελ εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο ιήςε ηέηνησλ 

δηνξζσηηθψλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ κέηξσλ, πξνο 

άξζε ηεο παξάλνκεο θαηάζηαζεο πνπ δεκηνχξγεζε ε 
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παξάβαζε, ή/θαη 

(γ) ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ή ηε δεκνζίεπζε επαλνξζσηηθήο 

αλαθνίλσζεο κε ζθνπφ ηελ απάιεηςε ησλ ηπρφλ 

ζπλερηδφκελσλ επηπηψζεσλ ηεο παξάβαζεο, ή/θαη 

(δ) νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα ή κέηξν ήζειε θξηζεί αλαγθαίν 

ή εχινγν ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο. 

 
Ο πεξί Πνιηηηθήο 
Γηθνλνκίαο Νφκνο 
(ΚΔΦ.6) 

(2) Οη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γηθαζηεξίσλ Νφκνπ, ηνπ πεξί 

Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο Νφκνπ θαη ησλ πεξί Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο 

Γηαδηθαζηηθψλ Καλνληζκψλ,  πνπ εθαξκφδνληαη ζρεηηθά κε 

αηηήζεηο έθδνζεο δηαηαγκάησλ ζε πνιηηηθέο ππνζέζεηο, 

εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγίαλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν, ηε 

ζχληαμε, ηελ θαηαρψξηζε θαη ηελ εθδίθαζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν (ζη) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ 

άξζξνπ 27 αίηεζεο. 

Δπίδνζε απφθαζεο. 
30.-(1) Κάζε απφθαζε ηεο Δληεηαικέλεο Τπεξεζίαο ή ηνπ 

Τπνπξγνχ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, δχλαηαη λα επηδνζεί 

ζε θάζε επεξεαδφκελν πξφζσπν: 

(α) κε ηδηφρεηξε παξάδνζε ή κε ηελ άθεζε ηεο απφθαζεο ζηελ 

πξνζήθνπζα δηεχζπλζε ή κε ηελ απνζηνιή ηεο απφθαζεο δηά 

ζπζηεκέλνπ ηαρπδξνκείνπ, ή 

(β) αλ ην πξφζσπν απηφ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, κε επίδνζε 

ηεο απφθαζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (α) ζην 

γξακκαηέα ή ζην δηεπζπληή ή ζ’ νπνηνδήπνηε δηεπζχλνληα 

ζχκβνπιν, ή 

(γ) αλ πξφθεηηαη γηα νκφξξπζκε ή εηεξφξξπζκε εηαηξεία, κε 

επίδνζε ηνπ εγγξάθνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (α) ζ’ 

έλαλ απφ ηνπο εηαίξνπο ή ζε πξφζσπν ην νπνίν έρεη ηνλ 

έιεγρν ή ηε δηεχζπλζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο απηήο.  
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(2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (1), ε πξνζήθνπζα 

δηεχζπλζε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ζην νπνίν κπνξεί λα 

επηδνζεί απφθαζε δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, είλαη ε 

ηειεπηαία γλσζηή δηεχζπλζε απηνχ, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

επφκελσλ πεξηπηψζεσλ: 

(α) ηελ πεξίπησζε επίδνζεο ζε λνκηθφ πξφζσπν ζα είλαη ε 

δηεχζπλζε ηνπ εγγεγξακκέλνπ ή ηνπ θεληξηθνχ γξαθείνπ ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

(β) ζηελ πεξίπησζε επίδνζεο ζε νκφξξπζκε ή εηεξφξξπζκε 

εηαηξεία, ε πξνζήθνπζα δηεχζπλζε ζα είλαη ην θεληξηθφ 

γξαθείν ηεο εηαηξείαο απηήο.  

 
(3) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (2), ην θεληξηθφ γξαθείν 

ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ εγγεγξακκέλνπ εθηφο ηεο 

Γεκνθξαηίαο ή κηαο εηαηξείαο ε νπνία δηεμάγεη εξγαζία εθηφο 

ηεο Γεκνθξαηίαο ζα είλαη ην θεληξηθφ γξαθείν απηψλ ζηε 

Γεκνθξαηία. 

(4) Καηά ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο, ε Δληεηαικέλε Τπεξεζία 

ελεκεξψλεη ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ην δηθαίσκά ηνπ λα αζθήζεη 

ηεξαξρηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ, εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεη ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 28 θαη γηα ην 

δηθαίσκά ηνπ λα αζθήζεη έθεζε θαηά ηεο απφθαζεο ηεο 

Δληεηαικέλεο Τπεξεζίαο εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεη  ην 

χληαγκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

 
ΜΔΡΟ ΙΥ - ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Γηνηθεηηθέο αξρέο, 
ηεθκεξίσζε ηζρπξηζκψλ. 31.-(1) Καηά ηελ εθδίθαζε ηεο ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 28, ν Τπνπξγφο, δχλαηαη: 

(α) Να δεηά απφ ηνλ έκπνξν λα πξνζθνκίζεη κέζα ζε 

εχινγν ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ρξνληθφ δηάζηεκα, απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ πξαγκαηηθψλ 

ηζρπξηζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε κηα εκπνξηθή πξαθηηθή, 
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εθφζνλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν, επί ηε βάζεη ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ εκπφξνπ θαη ησλ 

ινηπψλ επεξεαδφκελσλ, θαη 

(β) λα ζεσξεί αλαθξηβείο ηνπο πξαγκαηηθνχο ηζρπξηζκνχο, 

εθφζνλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν (α) δελ πξνζθνκηζηνχλ έγθαηξα ή 

ζεσξεζνχλ αλεπαξθή απφ ηνλ Τπνπξγφ. 

Γηθαίσκα πξνζθπγήο 
απφ νξγαληζκνχο. 32.-(1) Πξφζσπα, ηα νπνία έρνπλ πξνο ηνχην έλλνκν 

ζπκθέξνλ, δχλαληαη: 

(α) Να θαηαγγείινπλ φπνηνλ έκπνξν παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζηελ Δληεηαικέλε Τπεξεζία, 

(β) λα ππνβάινπλ αίηεζε ζην Γηθαζηήξην γηα έθδνζε 

δηαηάγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29, ζε 

πεξίπησζε πνπ παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ. 

 
(2) ΄Δλλνκν ζπκθέξνλ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) έρνπλ: 

(α) Σαμηδηψηεο πνπ επεξεάδνληαη άκεζα απφ παξάβαζε ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ, 

(β) λφκηκα ζπλεζηεκέλνη νξγαληζκνί ή ζχλδεζκνη πνπ είηε 

δπλάκεη λφκνπ είηε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο, ζεκειηψλνπλ 

επαξθψο έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

παξαβάζεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ· 

(γ) νη αληαγσληζηέο ηνπ θαηαγγειιφκελνπ πξνζψπνπ θαηά ηνπ 

νπνίνπ δεηείηαη ε έθδνζε δηαηάγκαηνο. 

Δμνπζία Δληεηαικέλεο 
Τπεξεζίαο γηα δηάδνζε 
πιεξνθνξηψλ. 

33. Ζ Δληεηαικέλε Τπεξεζία κεξηκλά γηα ηε δηάδνζε ηέηνησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

απνθάζεψλ ηεο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θξίλνληαη σο 

απφξξεηεο, ηηο νπνίεο απηή ζεσξεί ρξήζηκεο γηα ηελ 
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εμππεξέηεζε ή ηελ ελεκέξσζε ησλ ηαμηδησηψλ, θαζψο θαη 

φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ ελδερνκέλσο λα επεξεάδνληαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

Δπζχλε αμησκαηνχρσλ, 
ππαιιήισλ, θιπ. 
λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

34. Όηαλ νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ 

δηαπξάηηεηαη απφ λνκηθφ πξφζσπν ή απφ πξφζσπν πνπ 

ελεξγεί εθ κέξνπο λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη απνδεηθλχεηαη φηη 

απηή έρεη δηαπξαρζεί κε ηε ζπγθαηάζεζε, ζπλελνρή ή έγθξηζε 

ή έρεη δηεπθνιπλζεί απφ ηελ επηδεηρζείζα ακέιεηα ζπκβνχινπ, 

δηεπζπληή, γξακκαηέα ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αμησκαηνχρνπ 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ πνπ θαίλεηαη φηη ελεξγεί ππφ ηέηνηα ηδηφηεηα, ην 

θπζηθφ απηφ πξφζσπν είλαη επίζεο έλνρν ηεο 

πξναλαθεξζείζαο παξάβαζεο. 

 
΄Δθδνζε Καλνληζκψλ. 35. Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εθδίδεη Καλνληζκνχο 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ή ηε ξχζκηζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ην 

νπνίν είλαη δπλαηφ ή πξέπεη λα θαζνξηζηεί ή λα ξπζκηζηεί 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, κε εμαίξεζε ηα 

ζέκαηα ζε ζρέζε κε ηα νπνία ξεηά αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα 

Νφκν φηη ξπζκίδνληαη κε δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο. 

Δπζχλε. 
36. Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ν Τπνπξγφο, ν Γεληθφο 

Γηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, 

Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, ν Γηεπζπληήο θαη νη ιεηηνπξγνί ηεο 

Δληεηαικέλεο Τπεξεζίαο, νη αληηπξφζσπνη θαη νπνηνζδήπνηε 

ζχκβνπινο απηψλ, ζε πεξίπησζε αγσγήο, αίηεζεο ή άιιεο 

λνκηθήο δηαδηθαζίαο κε αίηεζε απνδεκηψζεσλ αλαθνξηθά κε 

νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο θαηά ηνλ παξφληα Νφκν, δελ ππέρνπλ 

νπνηαδήπνηε επζχλε, εθηφο αλ απνδεηρζεί φηη ε πξάμε ή 

παξάιεηςε δελ έγηλε θαιή ηε πίζηεη ή είλαη απνηέιεζκα 

ζνβαξήο ακέιεηαο. 

Καηάξγεζε. 
37. Με ηνλ παξφληα Νφκν νη πεξί Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ, 
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Γηαθνπψλ θαη Πεξηεγήζεσλ Νφκνη ηνπ 1998 θαη 1999 

θαηαξγνχληαη. 

Έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ. 38. Ο παξψλ Νφκνο ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2018. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I 

(άξζξν 4) 

Μέξνο A 

Έληππν βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ζπκβάζεηο νξγαλωκέλνπ ηαμηδηνύ όπνπ 

είλαη δπλαηή ε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ζπλδέζκνπ. 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζαο πξνζθέξνληαη απνηειεί 

παθέην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ησλ Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ θαη πλδεδεκέλσλ 

Σαμηδησηηθψλ Γηαθαλνληζκψλ Νφκνπ ηνπ 2017. πλεπψο, απνιαχεηε φισλ ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηα παθέηα. Ζ εηαηξεία 

ΥΤ/νη εηαηξείεο ΥΤ έρεη/ έρνπλ ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ παθέηνπ 

ζπλνιηθά. Δπηπιένλ, φπσο επηβάιιεη ν λφκνο, ε εηαηξεία ΥΤ/νη εηαηξείεο ΥΤ 

εμαζθαιίδεη/εμαζθαιίδνπλ δηαζέζηκε πξνζηαζία πξνθεηκέλνπ λα ζαο 

επηζηξέςεη/επηζηξέςνπλ ηα πνζά πνπ θαηαβάιαηε θαη, αλ ε κεηαθνξά 

πεξηιακβάλεηαη ζην παθέην, λα δηαζθαιίδεη/δηαζθαιίδνπλ ηνλ επαλαπαηξηζκφ ζαο 

ζε πεξίπησζε πνπ θαηαζηεί/θαηαζηνχλ αθεξέγγπα/αθεξέγγπεο. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα βαζηθά δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηνλ 

πεξί ησλ Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ θαη πλδεδεκέλσλ Σαμηδησηηθψλ Γηαθαλνληζκψλ 

Νφκν ηνπ 2017 [να γίνει ςπό μοπθή ηλεκηπονικού ζςνδέζμος] 

 Αθνινπζψληαο ηνλ ειεθηξνληθφ ζχλδεζκν, ν ηαμηδηψηεο ιακβάλεη ηηο εμήο 

πιεξνθνξίεο: 

 Βαζηθά δηθαηψκαηα βάζεη ηνπ πεξί ησλ Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ θαη πλδεδεκέλσλ 

Σαμηδησηηθψλ Γηαθαλνληζκψλ Νφκνπ ηνπ 2017: 

— Οη ηαμηδηψηεο ζα ιακβάλνπλ φιεο ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην παθέην 

πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ.  

— Τπάξρεη πάληνηε ηνπιάρηζηνλ έλαο έκπνξνο ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή εθηέιεζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε.  

— Γίδεηαη ζηνπο ηαμηδηψηεο αξηζκφο ηειεθψλνπ επείγνπζαο αλάγθεο ή ζηνηρεία γηα 

ζεκείν επαθήο φπνπ κπνξνχλ λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηνλ δηνξγαλσηή ή ηνλ 
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ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα. 

 — Οη ηαμηδηψηεο κπνξνχλ λα εθρσξήζνπλ ην παθέην ζε άιιν πξφζσπν, θαηφπηλ 

εχινγεο πξνεηδνπνίεζεο θαη ελδερνκέλσο έλαληη επηπιένλ ρξέσζεο.  

— Ζ ηηκή ηνπ παθέηνπ κπνξεί λα απμεζεί κφλν εάλ απμεζεί ην θφζηνο (γηα 

παξάδεηγκα, νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ) θαη εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη ξεηψο ζηε 

ζχκβαζε θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φρη αξγφηεξα απφ 20 εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηνπ παθέηνπ. Αλ ε αχμεζε ηεο ηηκήο ππεξβαίλεη ην 8 % ηεο ηηκήο ηνπ παθέηνπ, ν 

ηαμηδηψηεο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε. Αλ ν δηνξγαλσηήο δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα αχμεζεο ηεο ηηκήο, ν ηαμηδηψηεο έρεη δηθαίσκα κείσζεο ηεο ηηκήο αλ 

κεησζνχλ ηα αληίζηνηρα θφζηε.  

— Οη ηαμηδηψηεο κπνξνχλ λα θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε ρσξίο ρξέσζε θαηαγγειίαο 

θαη λα ηνπο επηζηξαθεί ην ζχλνιν ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαβάιεη, αλ 

ηξνπνπνηεζεί ζεκαληηθά νπνηνδήπνηε απφ ηα νπζηψδε ζηνηρεία ηνπ παθέηνπ, εθηφο 

απφ ηελ ηηκή. Δάλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ παθέηνπ, ν έκπνξνο πνπ είλαη 

ππεχζπλνο γηα ην παθέην καηαηψζεη ην παθέην, νη ηαμηδηψηεο δηθαηνχληαη επηζηξνθή 

ησλ ρξεκάησλ θαη απνδεκίσζε θαηά πεξίπησζε.  

— Οη ηαμηδηψηεο κπνξνχλ λα θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε ρσξίο ρξέσζε θαηαγγειίαο 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ παθέηνπ ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, γηα παξάδεηγκα αλ 

ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ζηνλ πξννξηζκφ ηα νπνία είλαη πηζαλφλ 

λα επεξεάζνπλ ην παθέην.  

— Δπηπξνζζέησο, νη ηαμηδηψηεο δχλαληαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηνπ παθέηνπ λα θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε έλαληη εχινγεο θαη δηθαηνινγήζηκεο 

ρξέσζεο θαηαγγειίαο. 

 — Δάλ, κεηά ηελ έλαξμε ηνπ παθέηνπ, ζεκαληηθά ηκήκαηα ηνπ παθέηνπ δελ 

κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ φπσο έρεη ζπκθσλεζεί, ζα πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ 

ζηνλ ηαμηδηψηε νη θαηάιιεινη ελαιιαθηηθνί δηαθαλνληζκνί, ρσξίο πεξαηηέξσ θφζηνο. 

Οη ηαμηδηψηεο δχλαληαη λα θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε ρσξίο ηελ θαηαβνιή 

νηαζδήπνηε ρξέσζεο, ζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε θαη εάλ απηφ επεξεάδεη νπζηαζηηθά ηελ εθηέιεζε ηνπ παθέηνπ θαη ν 

δηνξγαλσηήο δελ επηιχεη ην πξφβιεκα. 

— Οη ηαμηδηψηεο έρνπλ επίζεο δηθαίσκα ζε κείσζε ηεο ηηκήο θαη/ή απνδεκίσζεο γηα 
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δεκίεο ζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ή ειιηπνχο εθηέιεζεο ησλ ηαμηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

— Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα παξέρεη βνήζεηα αλ ν ηαμηδηψηεο αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα.  

— ε πεξίπησζε πνπ ν δηνξγαλσηήο ή, ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, ν πσιεηήο 

θαζίζηαληαη αθεξέγγπνη, επηζηξέθνληαη ηα θαηαβιεζέληα πνζά. ε πεξίπησζε πνπ 

ν δηνξγαλσηήο ή, θαηά πεξίπησζε, ν πσιεηήο θαζίζηαληαη αθεξέγγπνη κεηά ηελ 

έλαξμε ηνπ παθέηνπ θαη αλ ε κεηαθνξά πεξηιακβάλεηαη ζην παθέην, δηαζθαιίδεηαη ν 

επαλαπαηξηζκφο ησλ ηαμηδησηψλ. Ζ XY έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε πξνζηαζίαο θαηά ηεο 

αθεξεγγπφηεηαο κε ηελ YZ [η ονηόηηηα πος παπέσει ηην πποζηαζία καηά ηηρ 

αθεπεγγςόηηηαρ, π.σ. εγκεκπιμένο ζώμα ή αζθαλιζηική εηαιπεία]. Οη ηαμηδηψηεο 

κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ ελ ιφγσ νληφηεηα ή, θαηά πεξίπησζε, κε ηελ κε 

ηελ Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (Αγαπήλνξνο 2, Μέγαξν ΗΡΗ, 1421 

Λεπθσζία, ηει. +357 22 200900,  ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ccps@mcit.gov.cy) αλ δελ 

ηνπο παξέρνληαη ππεξεζίεο εμαηηίαο αθεξεγγπφηεηαο ηεο ΥΤ.  

Ο πεξί ησλ Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ θαη πλδεδεκέλσλ Σαμηδησηηθψλ 

Γηαθαλνληζκψλ Νφκνο ηνπ 2017 [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ]  

Μέξνο Β 

Έληππν βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ζπκβάζεηο νξγαλωκέλνπ ηαμηδηνύ πνπ 

αθνξνύλ δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο από απηέο πνπ θαιύπηνληαη από ην 

Μέξνο Α 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζαο πξνζθέξνληαη απνηειεί 

παθέην θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί ησλ Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ θαη πλδεδεκέλσλ 

Σαμηδησηηθψλ Γηαθαλνληζκψλ Νφκνπ ηνπ 2017. 

πλεπψο, απνιαχεηε φισλ ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ΔΔ γηα ηα 

παθέηα. Ζ εηαηξεία ΥΤ/νη εηαηξείεο ΥΤ έρεη/ έρνπλ ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νξζή 

εθηέιεζε ηνπ παθέηνπ ζπλνιηθά.  

Δπηπιένλ, φπσο επηβάιιεη ν λφκνο, ε εηαηξεία ΥΤ/νη εηαηξείεο ΥΤ 

εμαζθαιίδεη/εμαζθαιίδνπλ δηαζέζηκε πξνζηαζία πξνθεηκέλνπ λα ζαο 

επηζηξέςεη/επηζηξέςνπλ ηα πνζά πνπ θαηαβάιαηε θαη, αλ ε κεηαθνξά 
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πεξηιακβάλεηαη ζην παθέην, λα δηαζθαιίδεη/δηαζθαιίδνπλ ηνλ επαλαπαηξηζκφ ζαο 

ζε πεξίπησζε πνπ θαηαζηεί/θαηαζηνχλ αθεξέγγπα/αθεξέγγπεο. 

Βαζηθά δηθαηψκαηα βάζεη ηνπ πεξί ησλ Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ θαη πλδεδεκέλσλ 

Σαμηδησηηθψλ Γηαθαλνληζκψλ Νφκνπ ηνπ 2017: 

 — Οη ηαμηδηψηεο ζα ιακβάλνπλ φιεο ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην παθέην 

πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ. 

— Τπάξρεη πάληνηε ηνπιάρηζηνλ έλαο έκπνξνο ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή εθηέιεζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε.  

— Γίδεηαη ζηνπο ηαμηδηψηεο αξηζκφο ηειεθψλνπ επείγνπζαο αλάγθεο ή ζηνηρεία γηα 

ζεκείν επαθήο φπνπ κπνξνχλ λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηνλ δηνξγαλσηή ή ηνλ 

ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα.  

— Οη ηαμηδηψηεο κπνξνχλ λα εθρσξήζνπλ ην παθέην ζε άιιν πξφζσπν, θαηφπηλ 

εχινγεο πξνεηδνπνίεζεο θαη ελδερνκέλσο έλαληη επηπιένλ ρξέσζεο.  

— Ζ ηηκή ηνπ παθέηνπ κπνξεί λα απμεζεί κφλν εάλ απμεζεί ην θφζηνο (γηα 

παξάδεηγκα νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ) θαη εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη ξεηψο ζηε 

ζχκβαζε θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φρη αξγφηεξα απφ 20 εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηνπ παθέηνπ. Αλ ε αχμεζε ηεο ηηκήο ππεξβαίλεη ην 8 % ηεο ηηκήο ηνπ παθέηνπ, ν 

ηαμηδηψηεο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε. Αλ ν δηνξγαλσηήο δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα αχμεζεο ηεο ηηκήο, ν ηαμηδηψηεο έρεη δηθαίσκα κείσζεο ηεο ηηκήο αλ 

κεησζνχλ ηα αληίζηνηρα θφζηε.  

— Οη ηαμηδηψηεο κπνξνχλ λα θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε ρσξίο λα θαηαβάινπλ 

ρξέσζε θαηαγγειίαο θαη λα ηνπο επηζηξαθεί ην ζχλνιν ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ 

θαηαβάιεη, αλ ηξνπνπνηεζεί ζεκαληηθά νπνηνδήπνηε απφ ηα νπζηψδε ζηνηρεία ηνπ 

παθέηνπ, εθηφο απφ ηελ ηηκή. Δάλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ παθέηνπ, ν έκπνξνο 

πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ην παθέην καηαηψζεη ην παθέην, νη ηαμηδηψηεο δηθαηνχληαη 

επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ θαη απνδεκίσζε θαηά πεξίπησζε.  

— Οη ηαμηδηψηεο κπνξνχλ λα θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε ρσξίο λα θαηαβάινπλ 

ρξέσζε θαηαγγειίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ παθέηνπ ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, 

γηα παξάδεηγκα αλ ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ζηνλ πξννξηζκφ ηα 

νπνία είλαη πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ ην παθέην.  
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— Δπηπξνζζέησο, νη ηαμηδηψηεο δχλαληαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

παθέηνπ λα θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε έλαληη εχινγεο θαη δηθαηνινγήζηκεο ρξέσζεο 

θαηαγγειίαο. 

— Δάλ, κεηά ηελ έλαξμε ηνπ παθέηνπ, ζεκαληηθά ηκήκαηα ηνπ παθέηνπ δελ κπνξνχλ 

λα παξαζρεζνχλ φπσο έρεη ζπκθσλεζεί, ζα πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ ζηνλ 

ηαμηδηψηε νη θαηάιιεινη ελαιιαθηηθνί δηαθαλνληζκνί, ρσξίο πεξαηηέξσ θφζηνο. Οη 

ηαμηδηψηεο δχλαληαη λα θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε ρσξίο ηελ θαηαβνιή νηαζδήπνηε 

ρξέσζεο, ζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε θαη 

εάλ απηφ επεξεάδεη νπζηαζηηθά ηελ εθηέιεζε ηνπ παθέηνπ θαη ν δηνξγαλσηήο δελ 

επηιχεη ην πξφβιεκα.  

— Οη ηαμηδηψηεο έρνπλ επίζεο δηθαίσκα ζε κείσζε ηεο ηηκήο θαη/ή απνδεκίσζεο γηα 

δεκίεο ζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ή ειιηπνχο εθηέιεζεο ησλ ηαμηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ.  

— Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα παξέρεη βνήζεηα αλ ν ηαμηδηψηεο αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα. 

 — ε πεξίπησζε πνπ ν δηνξγαλσηήο ή, ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, ν πσιεηήο 

θαζίζηαληαη αθεξέγγπνη, επηζηξέθνληαη ηα θαηαβιεζέληα πνζά. ε πεξίπησζε πνπ 

ν δηνξγαλσηήο ή, θαηά πεξίπησζε, ν πσιεηήο θαζίζηαληαη αθεξέγγπνη κεηά ηελ 

έλαξμε ηνπ παθέηνπ θαη αλ ε κεηαθνξά πεξηιακβάλεηαη ζην παθέην, δηαζθαιίδεηαη ν 

επαλαπαηξηζκφο ησλ ηαμηδησηψλ. Ζ XY έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε πξνζηαζίαο θαηά ηεο 

αθεξεγγπφηεηαο κε ηελ YZ [η ονηόηηηα πος παπέσει ηην πποζηαζία καηά ηηρ 

αθεπεγγςόηηηαρ, π.σ. εγκεκπιμένο ζώμα ή αζθαλιζηική εηαιπεία]. Οη ηαμηδηψηεο 

κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ ελ ιφγσ νληφηεηα ή, θαηά πεξίπησζε, κε κε ηελ 

Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (Αγαπήλνξνο 2, Μέγαξν ΗΡΗ, 1421 Λεπθσζία, 

ηει. +357 22 200900,  ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ccps@mcit.gov.cy) αλ δελ ηνπο 

παξέρνληαη ππεξεζίεο εμαηηίαο αθεξεγγπφηεηαο ηεο ΥΤ.  

[Δικηςακόρ ηόπορ όπος πεπιέσεηαι ο πεπί ηυν Οπγανυμένυν Ταξιδιών και 

Σςνδεδεμένυν Ταξιδιυηικών Διακανονιζμών Νόμορ ηος 2017.] 
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Μέξνο Γ 

Έληππν βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ ζε πεξίπηωζε πνπ ν δηνξγαλωηήο δηαβηβάδεη 

δεδνκέλα ζε άιινλ έκπνξν ζύκθωλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (v) ηεο 

παξαγξάθνπ (β) ηνπ άξζξνπ 2 θαηά ηνλ νξηζκό «παθέην», ηνπ πεξί ηωλ 

Οξγαλωκέλωλ Σαμηδηώλ θαη πλδεδεκέλωλ Σαμηδηωηηθώλ Γηαθαλνληζκώλ 

Νόκνπ ηνπ 2017. 

Αλ ζπλάςεηε ζχκβαζε κε ηελ εηαηξεία AB φρη αξγφηεξα απφ 24 ψξεο απφ ηελ 

παξαιαβή ηεο επηβεβαίσζεο ηεο θξάηεζεο απφ ηελ εηαηξεία XY, ε ηαμηδησηηθή 

ππεξεζία πνπ παξέρεηαη απφ ηηο XY θαη AB ζα απνηειεί παθέην θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

πεξί ησλ Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ θαη πλδεδεκέλσλ Σαμηδησηηθψλ Γηαθαλνληζκψλ 

Νφκνπ ηνπ 2017. 

ηελ πεξίπησζε απηή απνιαχεηε φισλ ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

ΔΔ γηα ηα παθέηα. Ζ εηαηξεία ΥΤ έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ 

παθέηνπ ζπλνιηθά.  

Δπηπιένλ, φπσο επηβάιιεη ν λφκνο, ε εηαηξεία ΥΤ εμαζθαιίδεη δηαζέζηκε πξνζηαζία 

πξνθεηκέλνπ λα ζαο επηζηξέςεη ηα πνζά πνπ θαηαβάιαηε θαη, αλ ε κεηαθνξά 

πεξηιακβάλεηαη ζην παθέην, λα δηαζθαιίδεη ηνλ επαλαπαηξηζκφ ζαο ζε πεξίπησζε 

πνπ θαηαζηεί αθεξέγγπα.  

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα βαζηθά δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηνλ 

παξφληα λφκν [να γίνει ςπό μοπθή ηλεκηπονικού ζςνδέζμος] 

Αθνινπζψληαο ηνλ ειεθηξνληθφ ζχλδεζκν, ν ηαμηδηψηεο ιακβάλεη ηηο εμήο 

πιεξνθνξίεο: 

Βαζηθά δηθαηψκαηα βάζεη ηνπ πεξί ησλ Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ θαη 

πλδεδεκέλσλ Σαμηδησηηθψλ Γηαθαλνληζκψλ Νφκνπ ηνπ 2017: 

— Οη ηαμηδηψηεο ζα ιακβάλνπλ φιεο ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ.  

— Τπάξρεη πάληνηε ηνπιάρηζηνλ έλαο έκπνξνο ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή εθηέιεζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε.  

— Γίδεηαη ζηνπο ηαμηδηψηεο αξηζκφο ηειεθψλνπ επείγνπζαο αλάγθεο ή ηα ζηνηρεία 
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ζεκείνπ επαθήο φπνπ κπνξνχλ λα έιζνπλ ζε επηθνηλσλία κε ηνλ δηνξγαλσηή ή 

ηνλ ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα. 

 — Οη ηαμηδηψηεο κπνξνχλ λα εθρσξήζνπλ ην παθέην ζε άιιν πξφζσπν, θαηφπηλ 

εχινγεο πξνεηδνπνίεζεο θαη ελδερνκέλσο έλαληη επηπιένλ ρξέσζεο.  

— Ζ ηηκή ηνπ παθέηνπ κπνξεί λα απμεζεί κφλν εάλ απμεζεί ην θφζηνο (γηα 

παξάδεηγκα, νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ) θαη εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη ξεηψο ζηε 

ζχκβαζε θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φρη αξγφηεξα απφ 20 εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ παθέηνπ. Αλ ε αχμεζε ηεο ηηκήο ππεξβαίλεη ην 8 % ηεο ηηκήο ηνπ 

παθέηνπ, ν ηαμηδηψηεο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε. Αλ ν δηνξγαλσηήο 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα αχμεζεο ηεο ηηκήο, ν ηαμηδηψηεο έρεη δηθαίσκα κείσζεο ηεο 

ηηκήο αλ κεησζνχλ ηα αληίζηνηρα θφζηε.  

— Οη ηαμηδηψηεο κπνξνχλ λα θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε ρσξίο λα θαηαβάινπλ 

ρξέσζε θαηαγγειίαο θαη λα ηνπο επηζηξαθεί ην ζχλνιν ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ 

θαηαβάιεη, αλ ηξνπνπνηεζεί ζεκαληηθά νπνηνδήπνηε απφ ηα νπζηψδε ζηνηρεία ηνπ 

παθέηνπ, εθηφο απφ ηελ ηηκή. Δάλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ παθέηνπ, ν έκπνξνο 

πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ην παθέην καηαηψζεη ην παθέην, νη ηαμηδηψηεο δηθαηνχληαη 

επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ θαη απνδεκίσζε θαηά πεξίπησζε.  

— Οη ηαμηδηψηεο κπνξνχλ λα θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε ρσξίο λα θαηαβάινπλ 

ρξέσζε θαηαγγειίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ παθέηνπ ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηζηάζεηο, γηα παξάδεηγκα αλ ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ζηνλ 

πξννξηζκφ ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ ην παθέην.  

— Δπηπξνζζέησο, νη ηαμηδηψηεο δχλαληαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή πξηλ ηελ έλαξμε 

ηνπ παθέηνπ λα θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε έλαληη εχινγεο θαη δηθαηνινγήζηκεο 

ρξέσζεο θαηαγγειίαο.  

— Δάλ κεηά ηελ έλαξμε ηνπ παθέηνπ, ζεκαληηθά ηκήκαηα ηνπ παθέηνπ δελ 

κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ φπσο έρεη ζπκθσλεζεί, ζα πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ 

ζηνλ ηαμηδηψηε θαηάιιεινη ελαιιαθηηθνί δηαθαλνληζκνί, ρσξίο πεξαηηέξσ θφζηνο. 

Οη ηαμηδηψηεο δχλαληαη λα θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε ρσξίο ηελ θαηαβνιή 

νηαζδήπνηε ρξέσζεο, ζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε 

ηε ζχκβαζε θαη εάλ απηφ επεξεάδεη νπζηαζηηθά ηελ εθηέιεζε ηνπ παθέηνπ θαη ν 

δηνξγαλσηήο δελ επηιχεη ην πξφβιεκα. 



ειίδα 59 απφ 67 

 

 — Οη ηαμηδηψηεο έρνπλ επίζεο δηθαίσκα ζε κείσζε ηεο ηηκήο θαη/ή απνδεκίσζεο 

γηα δεκίεο ζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ή ειιηπνχο εθηέιεζεο ησλ ηαμηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ.  

— Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα παξέρεη βνήζεηα αλ ν ηαμηδηψηεο αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα.  

— ε πεξίπησζε πνπ ν δηνξγαλσηήο ή, ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, ν πσιεηήο 

θαζίζηαληαη αθεξέγγπνη, επηζηξέθνληαη νη πιεξσκέο. ε πεξίπησζε πνπ ν 

δηνξγαλσηήο ή, θαηά πεξίπησζε, ν πσιεηήο θαζίζηαληαη αθεξέγγπνη κεηά ηελ 

έλαξμε ηνπ παθέηνπ θαη αλ ε κεηαθνξά πεξηιακβάλεηαη ζην παθέην, εμαζθαιίδεηαη 

ν επαλαπαηξηζκφο ησλ ηαμηδησηψλ. Ζ XY έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε πξνζηαζίαο θαηά 

ηεο αθεξεγγπφηεηαο κε ηελ YZ [η ονηόηηηα πος παπέσει ηην πποζηαζία καηά ηηρ 

αθεπεγγςόηηηαρ, π.σ. εγκεκπιμένο ζώμα ή αζθαλιζηική εηαιπεία]. Οη ηαμηδηψηεο 

κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ ελ ιφγσ νληφηεηα ή, θαηά πεξίπησζε, κε κε 

ηελ Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (Αγαπήλνξνο 2, Μέγαξν ΗΡΗ, 1421 

Λεπθσζία, ηει. +357 22 200900,  ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ccps@mcit.gov.cy) αλ 

δελ ηνπο παξέρνληαη ππεξεζίεο εμαηηίαο αθεξεγγπφηεηαο ηεο ΥΤ.  

Ο πεξί ησλ Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ θαη πλδεδεκέλσλ Σαμηδησηηθψλ 

Γηαθαλνληζκψλ Νφκνπ ηνπ 2017 [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ]  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΗ 

(άξζξν 20) 

Μέξνο A 

Έληππν βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ ζε πεξίπηωζε πνπ ν έκπνξνο πνπ 

δηεπθνιύλεη έλαλ ζπλδεδεκέλν ηαμηδηωηηθό δηαθαλνληζκό κέζω δηαδηθηύνπ 

θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ άξζξνπ 2 ζηνλ νξηζκό 

«ζπλδεδεκέλνο ηαμηδηωηηθόο δηαθαλνληζκόο», ηνπ πεξί ηωλ Οξγαλωκέλωλ 

Σαμηδηώλ θαη πλδεδεκέλωλ Σαμηδηωηηθώλ Γηαθαλνληζκώλ Νόκνπ ηνπ 2017, 

είλαη κεηαθνξέαο πνπ πωιεί εηζηηήξην κεη' επηζηξνθήο. 

Δάλ, κεηά ηελ επηινγή θαη ηελ πιεξσκή γηα κία ηαμηδησηηθή ππεξεζία, θάλεηε 

θξάηεζε γηα πξφζζεηεο ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο γηα ην ηαμίδη ή ηηο δηαθνπέο κέζσ 

ηεο εηαηξείαο καο/XY, ΓΔΝ απνιαχεηε ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα 

παθέηα ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ησλ Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ θαη πλδεδεκέλσλ 

Σαμηδησηηθψλ Γηαθαλνληζκψλ Νφκν ηνπ 2017.  

πλεπψο, ε εηαηξεία καο/ΥΤ δελ ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξζή εθηέιεζε απηψλ 

ησλ πξφζζεησλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ. ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο, κπνξείηε 

λα απεπζπλζείηε ζηνλ ζρεηηθφ πάξνρν ππεξεζηψλ.  

Ωζηφζν, εάλ θάλεηε θξάηεζε γηα πξφζζεηεο ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηε ίδηαο επίζθεςεο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξείαο καο/ΥΤ, απηέο νη 

ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο ζα απνηειέζνπλ κέξνο ελφο ζπλδεδεκέλνπ ηαμηδησηηθνχ 

δηαθαλνληζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή ε XY έρεη εμαζθαιίζεη, φπσο απαηηείηαη απφ 

ηε λνκνζεζία, πξνζηαζία γηα επηζηξνθή ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιαηε ζηελ XY γηα 

ππεξεζίεο πνπ δελ εθηειέζηεθαλ ιφγσ αθεξεγγπφηεηαο ηεο ΥΤ, θαη, εθφζνλ είλαη 

αλαγθαίν, γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ ζαο. Παξαθαιείζζε λα ζεκεηψζεηε φηη κε βάζε 

ηελ πξνζηαζία απηή δελ πξνβιέπεηαη επηζηξνθή ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε 

αθεξεγγπφηεηαο ηνπ ζρεηηθνχ παξφρνπ ππεξεζηψλ.  

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία απφ αθεξεγγπφηεηα [να 

γίνει ςπό μοπθή ηλεκηπονικού ζςνδέζμος]  
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Αθνινπζψληαο ηνλ ειεθηξνληθφ ζχλδεζκν, ν ηαμηδηψηεο ιακβάλεη ηηο εμήο 

πιεξνθνξίεο: 

Ζ ΥΤ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε πξνζηαζίαο θαηά ηεο αθεξεγγπφηεηαο κε ηελ ΤΕ [η 

ονηόηηηα πος παπέσει ηην πποζηαζία καηά ηηρ αθεπεγγςόηηηαρ, π.σ. εγκεκπιμένο 

ζώμα ή αζθαλιζηική εηαιπεία με ηον οποίο ο διοπγανυηήρ ζςνήτε ζύμβαζη 

παποσήρ εγγύηζηρ].  

Οη ηαμηδηψηεο δχλαληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ νληφηεηα απηή ή, θαηά 

πεξίπησζε, κε ηελ Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (Αγαπήλνξνο 2, Μέγαξν 

ΗΡΗ, 1421 Λεπθσζία, ηει. +357 22 200900,  ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

ccps@mcit.gov.cy), αλ δελ παξέρνληαη νη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο εμαηηίαο 

αθεξεγγπφηεηαο ηεο ΥΤ.  

εκείσζε: Απηή ε πξνζηαζία έλαληη αθεξεγγπφηεηαο δελ θαιχπηεη ζπκβάζεηο κε 

άιια κέξε πιελ ηεο ΥΤ πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ παξά ηελ αθεξεγγπφηεηα 

ηεο ΥΤ.  

Ο πεξί ησλ Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ θαη πλδεδεκέλσλ Σαμηδησηηθψλ 

Γηαθαλνληζκψλ Νφκνο ηνπ 2017. [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ] 

 

Μέξνο Β 

Έληππν βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ ζε πεξίπηωζε θαηά ηελ νπνία ν 

έκπνξνο πνπ δηεπθνιύλεη έλαλ ζπλδεδεκέλν ηαμηδηωηηθό δηαθαλνληζκό 

κέζω δηαδηθηύνπ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ άξζξνπ 2 

ζηνλ νξηζκό «ζπλδεδεκέλνο ηαμηδηωηηθόο δηαθαλνληζκόο» ηνπ πεξί ηωλ 

Οξγαλωκέλωλ Σαμηδηώλ θαη πλδεδεκέλωλ Σαμηδηωηηθώλ 

Γηαθαλνληζκώλ Νόκνπ ηνπ 2017, είλαη έκπνξνο εθηόο από κεηαθνξέα 

πνπ πωιεί εηζηηήξην κεη' επηζηξνθήο. 

Δάλ, κεηά ηελ επηινγή θαη ηελ πιεξσκή γηα κία ηαμηδησηηθή ππεξεζία, θάλεηε 

θξάηεζε γηα πξφζζεηεο ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο γηα ην ηαμίδη ή ηηο δηαθνπέο 

κέζσ ηεο εηαηξείαο καο/XY, ΓΔΝ απνιαχεηε ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηα παθέηα ζχκθσλα ηνλ πεξί ησλ Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ 
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θαη πλδεδεκέλσλ Σαμηδησηηθψλ Γηαθαλνληζκψλ Νφκν ηνπ 2017. 

πλεπψο, ε εηαηξεία καο/ΥΤ δελ ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξζή εθηέιεζε 

απηψλ ησλ επηκέξνπο ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ. ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο, 

κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνλ ζρεηηθφ πάξνρν ππεξεζηψλ.  

Ωζηφζν, εάλ θάλεηε θξάηεζε γηα πξφζζεηεο ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηε ίδηαο επίζθεςεο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξείαο καο/ΥΤ, απηέο ζα 

απνηειέζνπλ κέξνο ελφο ζπλδεδεκέλνπ ηαμηδησηηθνχ δηαθαλνληζκνχ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε XY έρεη εμαζθαιίζεη, φπσο απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία, 

πξνζηαζία γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιαηε ζηελ XY γηα 

ππεξεζίεο πνπ δελ εθηειέζηεθαλ ιφγσ αθεξεγγπφηεηαο ηεο ΥΤ. 

Παξαθαιείζζε λα ζεκεηψζεηε φηη κε βάζε ηελ πξνζηαζία απηή δελ 

πξνβιέπεηαη επηζηξνθή ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο ηνπ 

ζρεηηθνχ παξφρνπ ππεξεζηψλ.  

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία απφ αθεξεγγπφηεηα 

[να γίνει ςπό ηη μοπθή ηλεκηπονικού ζςνδέζμος] 

Αθνινπζψληαο ηνλ ειεθηξνληθφ ζχλδεζκν, ν ηαμηδηψηεο ιακβάλεη ηηο εμήο 

πιεξνθνξίεο: 

Ζ ΥΤ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε πξνζηαζίαο θαηά ηεο αθεξεγγπφηεηαο κε ηελ ΤΕ 

[η ονηόηηηα πος παπέσει ηην πποζηαζία καηά ηηρ αθεπεγγςόηηηαρ, π.σ. 

εγκεκπιμένο ζώμα ή αζθαλιζηική εηαιπεία με ηον οποίο ο διοπγανυηήρ ζςνήτε 

ζύμβαζη παποσήρ εγγύηζηρ].  

Οη ηαμηδηψηεο δχλαληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ νληφηεηα απηή ή, θαηά 

πεξίπησζε, κε ηελ Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (Αγαπήλνξνο 2, 

Μέγαξν ΗΡΗ, 1421 Λεπθσζία, ηει. +357 22 200900,  ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

ccps@mcit.gov.cy), αλ δελ παξέρνληαη νη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο εμαηηίαο 

αθεξεγγπφηεηαο ηεο ΥΤ.  

εκείσζε: Απηή ε πξνζηαζία έλαληη αθεξεγγπφηεηαο δελ θαιχπηεη ζπκβάζεηο 

κε άιια κέξε πιελ ηεο ΥΤ πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ παξά ηελ 

αθεξεγγπφηεηα ηεο ΥΤ.  

Ο πεξί ησλ Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ θαη πλδεδεκέλσλ Σαμηδησηηθψλ 
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Γηαθαλνληζκψλ Νφκν ηνπ 2017. [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ]  

 

Μέξνο Γ 

Έληππν βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ ζε πεξίπηωζε ζπλδεδεκέλωλ 

ηαμηδηωηηθώλ δηαθαλνληζκώλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ 

άξζξνπ 2 ζηνλ νξηζκό «ζπλδεδεκέλνο ηαμηδηωηηθόο δηαθαλνληζκόο» ηνπ 

πεξί ηωλ Οξγαλωκέλωλ Σαμηδηώλ θαη πλδεδεκέλωλ Σαμηδηωηηθώλ 

Γηαθαλνληζκώλ Νόκνπ ηνπ 2017, όηαλ νη ζπκβάζεηο ζπλάπηνληαη κε 

ηαπηόρξνλε θπζηθή παξνπζία ηνπ εκπόξνπ (εθηόο από κεηαθνξέα πνπ 

πωιεί εηζηηήξην κεη' επηζηξνθήο) θαη ηνπ ηαμηδηώηε.  

Δάλ, κεηά ηελ επηινγή θαη ηελ πιεξσκή γηα κία ηαμηδησηηθή ππεξεζία, θάλεηε 

θξάηεζε γηα πξφζζεηεο ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο γηα ην ηαμίδη ή ηηο δηαθνπέο 

κέζσ ηεο εηαηξείαο καο/XY, ΓΔΝ απνιαχεηε ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηα παθέηα ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ησλ Οξγαλσκέλσλ 

Σαμηδηψλ θαη πλδεδεκέλσλ Σαμηδησηηθψλ Γηαθαλνληζκψλ Νφκν ηνπ 2017.  

πλεπψο, ε εηαηξεία καο/ΥΤ δελ ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξζή εθηέιεζε 

απηψλ ησλ επηκέξνπο ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ. ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο, 

κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνλ ζρεηηθφ πάξνρν ππεξεζηψλ. 

Ωζηφζν, εάλ θάλεηε θξάηεζε γηα πξφζζεηεο ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ίδηαο επίζθεςεο ή επαθήο κε ηελ εηαηξεία καο/ΥΤ, απηέο ζα 

απνηειέζνπλ κέξνο ελφο ζπλδεδεκέλνπ ηαμηδησηηθνχ δηαθαλνληζκνχ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε XY έρεη εμαζθαιίζεη, φπσο απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία, 

πξνζηαζία γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιαηε ζηελ XY γηα 

ππεξεζίεο πνπ δελ εθηειέζηεθαλ ιφγσ αθεξεγγπφηεηαο ηεο ΥΤ. 

Παξαθαιείζζε λα ζεκεηψζεηε φηη κε βάζε ηελ πξνζηαζία απηή δελ 

πξνβιέπεηαη επηζηξνθή ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο ηνπ 

ζρεηηθνχ παξφρνπ ππεξεζηψλ.  

Ζ ΥΤ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε πξνζηαζίαο θαηά ηεο αθεξεγγπφηεηαο κε ηελ ΤΕ 

[η ονηόηηηα πος παπέσει ηην πποζηαζία καηά ηηρ αθεπεγγςόηηηαρ, π.σ. 

εγκεκπιμένο ζώμα ή αζθαλιζηική εηαιπεία με ηον οποίο ο διοπγανυηήρ ζςνήτε 
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ζύμβαζη παποσήρ εγγύηζηρ].  

Οη ηαμηδηψηεο δχλαληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ νληφηεηα απηή ή, θαηά 

πεξίπησζε, κε ηελ Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (Αγαπήλνξνο 2, 

Μέγαξν ΗΡΗ, 1421 Λεπθσζία, ηει. +357 22 200900, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

ccps@mcit.gov.cy), αλ δελ παξέρνληαη νη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο εμαηηίαο 

αθεξεγγπφηεηαο ηεο ΥΤ.  

εκείσζε: Απηή ε πξνζηαζία έλαληη αθεξεγγπφηεηαο δελ θαιχπηεη ζπκβάζεηο 

κε άιια κέξε πιελ ηεο ΥΤ πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ παξά ηελ 

αθεξεγγπφηεηα ηεο ΥΤ.  

[Δικηςακόρ ηόπορ όπος πεπιέσεηαι ο πεπί ηυν Οπγανυμένυν Ταξιδιών και 

Σςνδεδεμένυν Ταξιδιυηικών Διακανονιζμών Νόμορ ηος 2017] 

 

Μέξνο Γ 

Έληππν βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ ζε πεξίπηωζε θαηά ηελ νπνία ν 

έκπνξνο πνπ δηεπθνιύλεη έλαλ ζπλδεδεκέλν ηαμηδηωηηθό δηαθαλνληζκό 

κέζω δηαδηθηύνπ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ άξζξνπ 2 

ζηνλ νξηζκό «ζπλδεδεκέλνο ηαμηδηωηηθόο δηαθαλνληζκόο» του πεξί ηωλ 

Οξγαλωκέλωλ Σαμηδηώλ θαη πλδεδεκέλωλ Σαμηδηωηηθώλ 

Γηαθαλνληζκώλ Νόκνπ ηνπ 2017, είλαη κεηαθνξέαο πνπ πωιεί εηζηηήξην 

κεη' επηζηξνθήο  

Δάλ θάλεηε θξάηεζε γηα πξφζζεηεο ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο γηα ην ηαμίδη ή ηηο 

δηαθνπέο ζαο κέζσ απηνχ ηνπ ζπλδέζκνπ/απηψλ ησλ ζπλδέζκσλ, ΓΔΝ 

απνιαχεηε ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα παθέηα ζχκθσλα κε 

ηνλ πεξί ησλ Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ θαη πλδεδεκέλσλ Σαμηδησηηθψλ 

Γηαθαλνληζκψλ Νφκν ηνπ 2017. 

πλεπψο, ε εηαηξεία καο/ΥΤ δελ ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξζή εθηέιεζε 

απηψλ ησλ πξφζζεησλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ. ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο, 

κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνλ ζρεηηθφ πάξνρν ππεξεζηψλ.  

Ωζηφζν, εάλ έρεηε θάλεη θξάηεζε πξφζζεησλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ 

απηνχ ηνπ ζπλδέζκνπ/απηψλ ησλ ζπλδέζκσλ φρη αξγφηεξα απφ 
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εηθνζηηέζζεξηο (24) ψξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο επηβεβαίσζεο ηεο θξάηεζεο 

απφ ηελ εηαηξεία καο/XY, νη ελ ιφγσ ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο ζα απνηειέζνπλ 

κέξνο ελφο ζπλδεδεκέλνπ ηαμηδησηηθνχ δηαθαλνληζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή 

ε XY έρεη εμαζθαιίζεη, φπσο απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία πξνζηαζία γηα ηελ 

επηζηξνθή ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιαηε ζηελ XY γηα ππεξεζίεο πνπ δελ 

εθηειέζηεθαλ ιφγσ αθεξεγγπφηεηαο ηεο ΥΤ, θαη, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, γηα 

ηνλ επαλαπαηξηζκφ ζαο. Παξαθαιείζζε λα ζεκεηψζεηε φηη κε βάζε ηελ 

πξνζηαζία απηή δελ πξνβιέπεηαη επηζηξνθή ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε 

αθεξεγγπφηεηαο ηνπ ζρεηηθνχ παξφρνπ ππεξεζηψλ.  

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία απφ ηελ 

αθεξεγγπφηεηα [να γίνει ςπό μοπθή ηλεκηπονικού ζςνδέζμος] 

Αθνινπζψληαο ηνλ ειεθηξνληθφ ζχλδεζκν, ν ηαμηδηψηεο ιακβάλεη ηηο εμήο 

πιεξνθνξίεο: 

 Ζ ΥΤ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε πξνζηαζίαο θαηά ηεο αθεξεγγπφηεηαο κε ηελ ΤΕ 

[η ονηόηηηα πος παπέσει ηην πποζηαζία καηά ηηρ αθεπεγγςόηηηαρ, π.σ. 

εγκεκπιμένο ζώμα ή αζθαλιζηική εηαιπεία με ηον οποίο ο διοπγανυηήρ ζςνήτε 

ζύμβαζη παποσήρ εγγύηζηρ].  

Οη ηαμηδηψηεο δχλαληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ νληφηεηα απηή ή, θαηά 

πεξίπησζε, κε ηελ Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (Αγαπήλνξνο 2, 

Μέγαξν ΗΡΗ, 1421 Λεπθσζία, ηει. +357 22 200900, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

ccps@mcit.gov.cy), αλ δελ παξέρνληαη νη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο εμαηηίαο 

αθεξεγγπφηεηαο ηεο ΥΤ.  

εκείσζε: Απηή ε πξνζηαζία έλαληη αθεξεγγπφηεηαο δελ θαιχπηεη ζπκβάζεηο 

κε άιια κέξε πιελ ηεο ΥΤ πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ παξά ηελ 

αθεξεγγπφηεηα ηεο ΥΤ.  

Ο πεξί ησλ Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ θαη πλδεδεκέλσλ Σαμηδησηηθψλ 

Γηαθαλνληζκψλ Νφκνο ηνπ 2017 [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ]  
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Μέξνο E 

 Έληππν βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ ζε πεξίπηωζε θαηά ηελ νπνία ν 

πάξνρνο πνπ δηεπθνιύλεη έλαλ ζπλδεδεκέλν ηαμηδηωηηθό δηαθαλνληζκό 

κέζω δηαδηθηύνπ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ άξζξνπ 2 

ζηνλ νξηζκό «ζπλδεδεκέλνο ηαμηδηωηηθόο δηαθαλνληζκόο» ηνπ πεξί ηωλ 

Οξγαλωκέλωλ Σαμηδηώλ θαη πλδεδεκέλωλ Σαμηδηωηηθώλ 

Γηαθαλνληζκώλ Νόκνπ ηνπ 2017 είλαη έκπνξνο εθηόο από κεηαθνξέα 

πνπ πωιεί εηζηηήξην κεη' επηζηξνθήο  

Αλ θάλεηε θξάηεζε γηα πξφζζεηεο ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο γηα ην ηαμίδη ή ηηο 

δηαθνπέο ζαο κέζσ απηνχ ηνπ ζπλδέζκνπ/απηψλ ησλ ζπλδέζκσλ, ΓΔΝ 

απνιαχεηε ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα παθέηα ζχκθσλα κε 

ηνλ πεξί ησλ Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ θαη πλδεδεκέλσλ Σαμηδησηηθψλ 

Γηαθαλνληζκψλ Νφκν ηνπ 2017. 

πλεπψο, ε εηαηξεία καο/XY δελ ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξζή εθηέιεζε 

απηψλ ησλ πξφζζεησλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ. ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο, 

κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνλ ζρεηηθφ πάξνρν ππεξεζηψλ.  

Ωζηφζν, εάλ θάλεηε θξάηεζε γηα πξφζζεηεο ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο κέζσ 

απηνχ ηνπ ζπλδέζκνπ/απηψλ ησλ ζπλδέζκσλ φρη αξγφηεξα απφ 24 ψξεο απφ 

ηελ παξαιαβή επηβεβαίσζεο ηεο θξάηεζεο απφ ηελ εηαηξεία καο/XY, νη ελ 

ιφγσ ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο ζα απνηειέζνπλ κέξνο ελφο ζπλδεδεκέλνπ 

ηαμηδησηηθνχ δηαθαλνληζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή ε XY έρεη εμαζθαιίζεη, 

φπσο απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία, πξνζηαζία γηα επηζηξνθή ησλ πνζψλ πνπ 

θαηαβάιαηε ζηελ XY γηα ππεξεζίεο πνπ δελ εθηειέζηεθαλ ιφγσ 

αθεξεγγπφηεηαο ηεο ΥΤ. Παξαθαιείζζε λα ζεκεηψζεηε φηη κε βάζε ηελ 

πξνζηαζία απηή δελ πξνβιέπεηαη επηζηξνθή ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε 

αθεξεγγπφηεηαο ηνπ ζρεηηθνχ παξφρνπ ππεξεζηψλ.  

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία απφ ηελ 

αθεξεγγπφηεηα [να γίνει ςπό ηη μοπθή ηλεκηπονικού ζςνδέζμος]  

 



ειίδα 67 απφ 67 

 

Αθνινπζψληαο ηνλ ειεθηξνληθφ ζχλδεζκν, ν ηαμηδηψηεο ιακβάλεη ηηο εμήο 

πιεξνθνξίεο:  

Ζ ΥΤ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε πξνζηαζίαο θαηά ηεο αθεξεγγπφηεηαο κε ηελ ΤΕ 

[η ονηόηηηα πος παπέσει ηην πποζηαζία καηά ηηρ αθεπεγγςόηηηαρ, π.σ. 

εγκεκπιμένο ζώμα ή αζθαλιζηική εηαιπεία με ηον οποίο ο διοπγανυηήρ ζςνήτε 

ζύμβαζη παποσήρ εγγύηζηρ].  

Οη ηαμηδηψηεο δχλαληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ νληφηεηα απηή ή, θαηά 

πεξίπησζε, κε ηελ Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (Αγαπήλνξνο 2, 

Μέγαξν ΗΡΗ, 1421 Λεπθσζία, ηει. +357 22 200900, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

ccps@mcit.gov.cy), αλ δελ παξέρνληαη νη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο εμαηηίαο 

αθεξεγγπφηεηαο ηεο ΥΤ.  

εκείσζε: Απηή ε πξνζηαζία έλαληη αθεξεγγπφηεηαο δελ θαιχπηεη ζπκβάζεηο 

κε άιια κέξε πιελ ηεο ΥΤ πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ παξά ηελ 

αθεξεγγπφηεηα ηεο ΥΤ.  

Ο πεξί ησλ Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ θαη πλδεδεκέλσλ Σαμηδησηηθψλ 

Γηαθαλνληζκψλ Νφκν ηνπ 2017. [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ] 

 


