
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ 

(ΦΕΚ Α' 84/13-04-2020) 

Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ 

κατεπείγουςεσ διατάξεισ. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σθν παράγραφο 1 του άρκρου 44 ςε ςυνδυαςμό με τισ παραγράφουσ 1 και 5 του άρκρου 5, το άρκρο 16, τθν 

παράγραφο 3 του άρκρου 18, τισ παραγράφουσ 1,3, 4 και 6 του άρκρου 21, τισ παραγράφουσ 1 και 5 του άρκρου 

22, τθν παράγραφο 1 του άρκρου 23, τθν παράγραφο 1 του άρκρου 24, τισ παραγράφουσ 1 και 4 του άρκρου 25, τα 

άρκρα 102 και 103 και τθν παράγραφο 1 του άρκρου 106 του υντάγματοσ. 

2. Σθν εξαιρετικά επείγουςα και απρόβλεπτθ ανάγκθ λιψθσ περαιτζρω μζτρων, ςε όλουσ τουσ τομείσ κρατικισ 

δράςθσ, για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19, κακϊσ και 

για τθν προςταςία των εκνικϊν και ενωςιακϊν ςυνόρων. 

3. Σθ ςχετικι πρόταςθ του Τπουργικοφ υμβουλίου, 

αποφαςίηουμε: 

 

ΜΕΡΟ ΙΖ: ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

Άρθρο εβδομηκοςτό. 

Κατ' εξαίρεςη ρυθμίςεισ περί καταγγελίασ ςυμβάςεων μεταξφ τουριςτικών επιχειρήςεων και των πελατών τουσ 

για την παροχή τουριςτικών υπηρεςιών 

 

1. Σο παρόν εφαρμόηεται ςε ςυμβάςεισ παροχισ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, μεμονωμζνα ι με τθ μορφι 

οργανωμζνου ταξιδιοφ (πακζτου), οι οποίεσ ζχουν ςυναφκεί μεταξφ αφενόσ τουριςτικϊν επιχειριςεων τθσ παρ. 1 

του άρκρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155) και αφετζρου πελατϊν, και οι οποίεσ καταγγζλλονται από τισ 25 Φε- 

βρουαρίου 2020 ζωσ και τισ 30 επτεμβρίου 2020 από οποιοδιποτε ςυμβαλλόμενο μζροσ. 

2. Για τουσ ςκοποφσ εφαρμογισ του παρόντοσ, ωσ «πελάτεσ» νοοφνται: α) καταναλωτζσ, β) φυςικά πρόςωπα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων αντιπροςϊπων μικρϊν επιχειριςεων, αυτοαπαςχολουμζνων ι ελεφκερων επαγ- 

γελματιϊν, οι οποίοι κάνουν κρατιςεισ για ταξίδια που ςχετίηονται με τθν επιχειρθματικι ι τθν επαγγελματικι 

τουσ δραςτθριότθτα, γ) φυςικά ι νομικά πρόςωπα τα οποία, ενεργϊντασ για ςκοποφσ που αφοροφν ςτθν εμπορικι, 

επιχειρθματικι, βιοτεχνικι ι επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα, ςυνάπτουν ςυμβάςεισ με τουριςτικζσ 

επιχειριςεισ για τον διακανονιςμό επαγγελματικϊν ταξιδιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων ςυνεδρίων ι ςεμιναρίων, και 

δ) φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ςυμπεριλαμβανομζνων ςχολείων, εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων και μθ κερδοςκοπικϊν 

ςυλλόγων, τα οποία ςυνάπτουν ςυμβάςεισ με τουριςτικζσ επιχειριςεισ για τον διακανονιςμό ταξιδιϊν που 

προςφζρονται περιςταςιακά και ςε μθ κερδοςκοπικι βάςθ ςε περιοριςμζνθ ομάδα ταξιδιωτϊν και δεν 

απευκφνονται ςτο ευρφ κοινό. Οι πελάτεσ του προθγοφμενου εδαφίου κατοικοεδρεφουν είτε εντόσ είτε εκτόσ τθσ 

Ελλθνικισ Επικράτειασ. 

3. Εάν, κατόπιν τθσ κατά τθν παρ. 1 καταγγελίασ, θ του-ριςτικι επιχείρθςθ υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτον πελάτθ 

οποιοδιποτε ποςό που ο πελάτθσ ζχει καταβάλει ωσ προκαταβολι, εγγφθςθ, αρραβϊνα, μερικι ι ολικι εξόφλθςθ 

ι με οποιαδιποτε άλλθ μορφι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ τουριςτικι επιχείρθςθ δφναται, κατά παρζκκλιςθ 

των κατά περίπτωςθ εφαρμοςτζων διατάξεων ςφμβαςθσ ι νόμου, να προςφζρει ςτον πελάτθ αντί τθσ επιςτροφισ 

χρθμάτων ιςόποςο πιςτωτικό ςθμείωμα ιςχφοσ δεκαοκτϊ (18) μθνϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του. 

4. Η τουριςτικι επιχείρθςθ ενθμερϊνει εγγράφωσ ςε ςτακερό μζςο τον πελάτθ για τθν προςφορά του πιςτωτικοφ 

ςθμειϊματοσ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ ι, ςε περίπτωςθ που θ 



ςφμβαςθ ζχει καταγγελκεί πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ του παρόντοσ. ε περίπτωςθ που θ τουριςτικι επιχείρθςθ δεν ενθμερϊνει εγγράφωσ τον πελάτθ για τθν 

προςφορά του πιςτωτικοφ ςθμειϊματοσ εντόσ τθσ προκεςμίασ του προθγοφμενου εδαφίου, θ τουριςτικι 

επιχείρθςθ υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτον πελάτθ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3, το οφειλόμενο χρθματικό ποςό. 

5. Σο πιςτωτικό ςθμείωμα αντιςτοιχεί ςτο ςυνολικό προσ επιςτροφι χρθματικό ποςό. Η τουριςτικι επιχείρθςθ 

υποχρεοφται να προςφζρει ςτον πελάτθ τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει το πιςτωτικό ςθμείωμα για τθν παροχι 

τουριςτικισ υπθρεςίασ όμοιασ ι αντίςτοιχθσ με αυτιν ςτθν οποία αφοροφςε θ καταγγελκείςα ςφμβαςθ. 

6. Εάν θ ςυνολικι αξία τθσ τουριςτικισ υπθρεςίασ που κα επιλζξει ο πελάτθσ είναι μικρότερθ από τθν αξία του 

πιςτωτικοφ ςθμειϊματοσ, ο πελάτθσ δφναται να επιλζξει είτε να λάβει νζο πιςτωτικό ςθμείωμα για το ποςό που 

αντιςτοιχεί ςτθ διαφορά τθσ αξίασ, με διάρκεια που κα ςυμφωνείται μεταξφ των μερϊν, είτε να του επιςτραφεί το 

αργότερο ζωσ τον χρόνο λιξθσ ιςχφοσ του αρχικοφ πιςτωτικοφ ςθμειϊματοσ το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθ διαφορά 

τθσ αξίασ. Εάν θ ςυνολικι αξία τθσ τουριςτικισ υπθρεςίασ που κα επιλζξει ο πελάτθσ υπερβαίνει τθν αξία του 

πιςτωτικοφ ςθμειϊματοσ, θ διαφορά καταβάλλεται από τον πελάτθ ςτθν τουριςτικι επιχείρθςθ. 

7. Εάν για οποιονδιποτε λόγο κατά τθ λιξθ ιςχφοσ του πιςτωτικοφ ςθμειϊματοσ δεν ζχει ςυναφκεί νζα ςφμβαςθ 

για τθν παροχι οιαςδιποτε τουριςτικισ υπθρεςίασ μεταξφ τθσ τουριςτικισ επιχείρθςθσ και του πελάτθ, θ 

τουριςτικι επιχείρθςθ υποχρεοφται να καταβάλει ςτον πελάτθ χρθματικό ποςό ίςο με τθν αξία του πιςτωτικοφ 

ςθμειϊματοσ. 

8. Σα πιςτωτικά ςθμειϊματα που εκδίδονται κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ από διοργανωτζσ πακζτων υπό τθν 

ζννοια του π.δ. 7/2018 (Α' 12) καλφπτονται από τθν προςταςία κατά τθσ αφερεγγυότθτασ του διοργανωτι όπωσ 

αυτι προβλζπεται ςτο άρκρο 16 του π.δ. 7/2018. 

9. Οι διατάξεισ του παρόντοσ εφαρμόηονται αναγκαςτικά και ςε ςυμβάςεισ, ςτισ οποίεσ ζχει ςυνομολογθκεί μεταξφ 

των μερϊν, ωσ εφαρμοςτζο όχι μόνο ελλθνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόςον τα ςχετικά δικαιϊματα 

προβλζπονται ςτθν ενωςιακι νομοκεςία. 


