ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ STUDYTOURS

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)
- Θ Ομόρρυκμοσ Εταιρεία Α.Ν. Μαντοφβαλοσ & ΙΑ , με διακριτικό τίτλο ‘TRAVEL SCENE –
THE STUDY TOURS®’, με ζδρα το Μαροφςι, ςτθν οδό 28θσ Οκτωβρίου, αρικμόσ 5 και αριθμό
ειδικοφ ςήματοσ ΕΟΣ MH.T.E. 0259E60000483800, και μζλοσ του υνδζςμου των εν
Ελλάδι Σουριςτικών και Σαξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) λειτουργεί ωσ μεςάηων μεταξφ
των πελατϊν του και των ςυνεργαηόμενων φορζων όπωσ: κολζγια, πανεπιςτιμια,
οικοτροφεία, αεροπορικζσ εταιρείεσ, ξενοδοχεία, μεταφορικζσ εταιρείεσ κλπ.
***************************************************************************
- Σο γραφείο και οι ςυνοδοί δε φζρουν ευκφνθ: για αλλαγζσ, κακυςτεριςεισ ι ακυρϊςεισ
προγραμματιςμζνων δρομολογίων, για ατυχιματα και αςκζνειεσ που μποροφν να
προκλθκοφν κατά τθ διάρκεια του ταξιδίου, για φκορά ι απϊλεια προςωπικϊν
αντικειμζνων, χρθμάτων ι ταξιδιωτικϊν εγγράφων, για τιμαρικμικζσ αναπροςαρμογζσ,
φόρουσ κ.λ.π. Οι τιμζσ των πακζτων επιδζχονται αλλαγζσ χωρίσ προθγοφμενθ ενθμζρωςθ
λόγω διαφορϊν αιτιϊν όπωσ: αφξθςθσ τιμισ ναφλων, ςυναλλάγματοσ, πακζτο κολλεγίου,
καυςίμων κλπ εκτόσ και αν ζχει ιδθ πλθρωκεί προκαταβολι και επιβεβαιωκεί θ κράτθςθ.
- Σο γραφείο είναι υποχρεωμζνο, ςε περιπτϊςεισ ανωμαλιϊν και κακυςτεριςεων που
οδθγοφν ςε πρόςκετεσ δαπάνεσ (διατροφι, διαμονι, μεταφορζσ κ.λ.π.) όχι από
υπαιτιότθτα του γραφείου, να απαιτιςουν το αναλογοφν κοςτολόγιο.
- Σα κολζγια δζχονται ςπουδαςτζσ που δεν αντιμετωπίηουν ςοβαρά προβλιματα υγείασ και
είναι ψυχικά υγιείσ και διατθροφν το δικαίωμα να διακόψουν τθ φοίτθςθ ςπουδαςτϊν
λόγω κακισ ςυμπεριφοράσ ι ελλιποφσ παρακολοφκθςθσ.
- ε περίπτωςθ αποχϊρθςθσ ςπουδαςτι πριν από τθ λιξθ του προκακοριςμζνου
προγράμματοσ για οποιοδιποτε λόγο (αςκζνεια – μθ προςαρμογι κλπ) τα κολζγια δεν
επιςτρζφουν χριματα.
***************************************************************************
ΕΓΓΡΑΦΕ – ΚΡΑΣΗΕΙ ΘΕΕΩΝ
- Με την αίτηςη ςυμμετοχήσ / εγγραφήσ απαιτείται προκαταβολι μετρθτοίσ η οποία
ςυμφωνείται με τον πελάτη κατά την εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ και κατάθεςη τησ
αίτηςησ ςυμμετοχήσ και εξαρτάται από:




Σθ χρονικι διάρκεια του προγράμματοσ
Σθν πολιτικι του κάκε εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ αναφορικά με τα εκπαιδευτικά
προγράμματα που προςφζρει
Θ εξόφλθςθ πρζπει να γίνει 30 θμζρεσ πριν από τθν αναχϊρθςθ (εκτόσ και αν
απαιτείται από το εκπαιδευτικό οργανιςμό νωρίτερα). ε περίπτωςθ που δεν
πραγματοποιθκεί θ εξόφλθςθ ςτο προκακοριςμζνο χρόνο γίνεται αυτόματθ
ακφρωςθ τθσ κζςθσ χωρίσ καμία προειδοποίθςθ.

***************************************************************************
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ΑΚΤΡΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
- ε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ ζωσ 01 Απριλίου παρακρατείται το 50% τθσ
προκαταβολισ ωσ ακυρωτικά των ςυνεργατϊν μασ ςτο εξωτερικό και των αεροπορικϊν
εταιριϊν.
- ε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ ζωσ 01 Μάιου παρακρατείται το 100% τθσ
προκαταβολισ.
- ε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςε διάςτθμα μικρότερο των 30 θμερϊν από τθν
αναχϊρθςθ παρακρατείται θ ςυνολικι αξία τθσ εκδρομισ.

*Σε περίπτωςθ μεμονωμένων κρατήσεων, για τθν επιβεβαίωςθ τθσ εγγραφισ απαιτείται
και προκαταβολι θ οποία δεν επιςτρζφεται ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ (οι εκπαιδευτικοί
οργανιςμοί δεν επιςτρζφουν τθν προκαταβολι εγγραφισ και τα αεροπορικά ειςιτιρια
εκδίδονται αυτόματα οπότε δεν επιδζχονται αλλαγι/ακφρωςθ).
***************************************************************************
- Η ςυμφωνηθείςα τιμή αφορά αποκλειςτικά τισ παροχζσ υπθρεςιϊν που αναφζρονται ςτα
προγράμματά μασ χωρίσ καμία επιβάρυνςθ πλθν ειδικϊν περιπτϊςεων όπωσ: επιπλζον
μακιματα, επιπλζον εκδρομζσ και ςπορ και επίςθσ ότι αναφζρεται ωσ προαιρετικό.
- Σα αεροπορικά ειςιτήρια ιςχφουν για αναχωριςεισ από Ακινα και μόνο για τισ
θμερομθνίεσ και τον προοριςμό που ζχουν εκδοκεί. Ζχουν προβλεφκεί και αναχωριςεισ
εκτόσ Ακθνϊν (ςε αυτι τθ περίπτωςθ επικοινωνιςτε με το γραφείο μασ).
- Όλεσ οι τιμζσ είναι κατ’ άτομο ςε Ευρϊ. την τιμή των προγραμμάτων δεν
περιλαμβάνονται οι φόροι των αεροδρομίων και καυςίμων (οριςτικοποιοφνται με τθν
ζκδοςθ των ειςιτθρίων και πλθρϊνονται μετρθτοίσ με τθν εξόφλθςθ).
- Κάθε ταξιδιώτησ δικαιοφται τη μεταφορά αποςκευών περίπου 23 κιλών και μιασ
χειραποςκευισ μικρϊν διαςτάςεων 56εκ. μικοσ Χ 45εκ. φψοσ Χ 25εκ. πλάτοσ και βάροσ
μζχρι 8 κιλά. Σο γραφείο δε φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ φκοράσ ι και απϊλειασ
αποςκευισ.
***************************************************************************
ΑΦΑΛΕΙΑ
- Σο γραφείο ζχει ςυνάψει αςφαλιςτιριο αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ που καλφπτει
τυχόν αξιϊςεισ πελατϊν, οι οποίεσ προζρχονται από τθ μθ εκτζλεςθ ι τθν πλθμμελι
εκτζλεςθ τθσ εκδρομισ, κακϊσ επίςθσ καλφπτει ςε περίπτωςθ αφερεγγυότθτασ ι
πτϊχευςθσ και τθν υποχρζωςθ επιςτροφισ των καταβλθκζντων, κακϊσ και τον
επαναπατριςμό των εκδρομζων . Π.Δ. 339/96 ϋΠερί οργανωμζνων ταξιδιώνϋ.
***************************************************************************
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ΣΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
- Θ εξόφλθςθ μπορεί να γίνει μετρθτοίσ, με ζμβαςμα ςε τραπεηικό λογαριαςμό προσ τθν
Α.Ν. Μαντοφβαλοσ & ΙΑ Ο.Ε., με χρεωςτικι ι πιςτωτικι κάρτα εφάπαξ ι με μθνιαίεσ
δόςεισ (VISA/ΜASTERCARD – πιςτωτικι κάρτα) ωσ ακολοφκωσ:


Προκαταβολι μετρθτοίσ και 3 άτοκεσ δόςεισ για τθν εξόφλθςθ



Όλο το ποςό ςε 6 άτοκεσ δόςεισ (κατά τθν εγγραφι)



Προκαταβολι μετρθτοίσ και 8, 12 & 24 ζντοκεσ δόςεισ.

Το πρόγραμμα των δόςεων ιςχφει για τισ ακόλουκεσ κάρτεσ VISA των τραπεηών: Eurobank, Euroline, Euroline Mastercard,
Αττικισ, Εμπορικι , Millennium , Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο/Post Bank , ABN Amro , Πανελλινια , Γενικι , Αγροτικι , ASPIS ,
Ελλθνικι , Interamerican, HSBC , Probank , Alpha Bank , Πειραιώσ , Κφπρου , Proton Bank , Marfin-Egnatia, FB Bank, Citibank.

- Βάςει του ιςχφοντοσ νόμου, το γραφείο ζχει ςυμπεριλάβει Φ.Π.Α. 24% ςτισ παρεχόμενεσ
υπθρεςίεσ που περιλαμβάνονται ςτισ αναφερόμενεσ τιμζσ του τιμοκαταλόγου.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

Θ αποςτολι τθσ αίτθςθσ ςυνοδεφεται από προκαταβολι και ςθμαίνει αποδοχι των όρων
ςυμμετοχισ του γραφείου κακϊσ και πλιρθ ενθμζρωςθ και αποδοχι του νομικοφ πλαιςίου
του Π.Δ. 339/69 ‘Περί Οργανωμζνων Σαξιδιϊν’.
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(Π.Δ. 339/1996 ΦΕΚ Α’ 225)
Περί οργανωμζνων ταξιδιών, ςε ςυμμόρφωςη προσ την Οδηγία 90/314 (ΕΕΛ 158/59) για
τα οργανωμζνα ταξίδια και τισ οργανωμζνεσ διακοπζσ και περιηγήςεισ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 3,4 και 5 του Ν. 1338/83 ¨Εφαρμογι του Κοινοτικοφ Δικαίου¨
(ΦΕΚ Α’ 34), όπωσ αυτζσ ζχουν αντικαταςτακεί και τροποποιθκεί αντιςτοίχωσ με το άρκρο
65 Ν. 1892/90, με τα άρκρα 6 παρ.4 του Ν.1440/1984 και 19 του Ν.2367/95 και με το άρκρο
6 παρ.5 του Ν. 1440/1984.
2. Σισ διατάξεισ του δεφτερου άρκρου παρ. 2 του Ν. 2077/1992 ¨Κφρωςθ τθσ υνκικθσ για
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ¨ και των ςχετικϊν πρωτοκόλλων και δθλϊςεων που
περιλαμβάνονται ςτθν Σελικι Πράξθ Α’136’’( τ.Α’136).
3. Σισ διατάξεισ του Ν. 2155/1993 (ΦΕΚ 104 Α’/ 18.6.93) ¨Κφρωςθ υμφωνίασ για τον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (ΕΟΧ), μετά πρωτοκόλλων, δθλϊςεων, παραρτθμάτων,
προςαρτθμάτων και πρακτικϊν αυτισ και του πρωτοκόλλου προςαρμογισ τθσ υμφωνίασ
για τον ΕΟΧ μεταξφ των παραρτθμάτων τελικισ πράξθσ και πρακτικϊν αυτοφ¨.
4. Σισ διατάξεισ τθσ παραγρ.1 εδάφια α και γ και τθν παραγρ. 2 του άρκρου 157 του ν.δ.
187/73 ¨Περί Κϊδικασ Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου¨ (τ.Α 261) και τα εκάςτοτε εκδιδόμενα
κατ άρκρο 272 ΚΔΝΔ Προεδρικά Διατάγματα , κακϊσ και το άρκρο 1 του ν.δ. 471/70 (τ.Α
57),αποφαςίηουμε:
Άρθρο 1. κοπόσ
Με τισ διατάξεισ του προεδρικοφ διατάγματοσ αυτοφ εναρμονίηεται θ Ελλθνικι Νομοκεςία
προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ του υμβουλίου, 90/314/ΕΟΚ τθσ 13 θσ Ιουνίου 1990 για τα
οργανωμζνα ταξίδια και τισ οργανωμζνεσ διακοπζσ και περιθγιςεισ (Ε.Ε.L. 158/59 τθσ
(13.6.90). Οι διατάξεισ του παρόντοσ εφαρμόηονται ςτα οργανωμζνα ταξίδια και
περιθγιςεισ που πωλοφνται ι προςφζρονται προσ πϊλθςθ ςτο ζδαφοσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ι τθσ Ευρωπαϊκισ Ηϊνθσ Ελευκζρων υναλλαγϊν, πλθν τθσ Ελβετίασ.
Άρθρο 2. Οριςμοί
Κατά τθν ζννοια του παρόντοσ :
1. ¨Οργανωμζνο ταξίδι¨ είναι προκακοριςμζνοσ ςυνδυαςμόσ τουλάχιςτον δφο εκ των
ακόλουκων ςτοιχείων ,ιτοι μεταφοράσ , διανομισ , άλλων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν μθ
ςυμπλθρωματικϊν τθσ μεταφοράσ ι τθσ διαμονισ που αντιπροςωπεφουν ςθμαντικό τμιμα
του οργανωμζνου ταξιδιοφ, εφόςον θ εν λόγω παροχι υπερβαίνει τισ 24 ϊρεσ ι
περιλαμβάνει μία διανυκτζρευςθ και πωλείται ι προςφζρεται προσ πϊλθςθ ςε μία
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ςυνολικι τιμι. Οργανωμζνο ταξίδι κεωρείται και όταν θ παροχι των επί μζρουσ υπθρεςιϊν
ενόσ και του αυτοφ οργανωμζνου ταξιδιοφ γίνεται με χωριςτι τιμολόγθςθ.
2. ¨Διοργανωτισ ¨ είναι το πρόςωπο Φυςικό ι Νομικό, το οποίο κατ’ επάγγελμα
διοργανϊνει οργανωμζνα ταξίδια και τα πωλεί ι τα προςφζρει προσ πϊλθςθ απ’
απευκείασ ι μζςω πωλθτι.
3. ¨Πωλθτισ¨ είναι το πρόςωπο, Φυςικό ι Νομικό που πωλεί ι προςφζρει προσ πϊλθςθ το
οργανωμζνο ταξίδι που ζχει προγραμματίςει ο διοργανωτισ.
4. ¨Καταναλωτισ¨ είναι το πρόςωπο που αγοράηει ι αναλαμβάνει να αγοράςει το
οργανωμζνο ταξίδι ( κφριοσ ςυμβαλλόμενοσ) ι κάκε πρόςωπο εξ ονόματοσ του οποίου ο
κφριοσ ςυμβαλλόμενοσ αναλαμβάνει να αγοράςει το οργανωμζνο ταξίδι (άλλοι δικαιοφχοι)
ι κάκε άλλο πρόςωπο ςτο οποίο ο κφριοσ ςυμβαλλόμενοσ ι ζνασ από τουσ άλλουσ
δικαιοφχουσ εκχωρεί το οργανωμζνο ταξίδι (εκδοχζσ).
5. ¨φμβαςθ¨ είναι θ ςυμφωνία που ςυνδζει τον καταναλωτι με τον διοργανωτι ι/ και με
τον πωλθτι.
Άρθρο 3. Πληροφόρηςη- Διαφήμιςη
1. Κάκε περιγραφι του οργανωμζνου ταξιδιοφ , που κοινοποιείται υποχρεωτικά πριν από
τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ , από τον διοργανωτι ι τον πωλθτι ςτον καταναλωτι , ωσ
επίςθσ θ τιμι του οργανωμζνου ταξιδιοφ και όλοι οι όροι αυτισ δεν πρζπει να
περιλαμβάνουν απατθλζσ ενδείξεισ.
2. Εάν τίκεται ςτθ διάκεςθ του καταναλωτι διαφθμιςτικό φυλλάδιο , αυτό πρζπει να
αναφζρει κατά τρόπο ευανάγνωςτο, ςαφι και επακριβι τθ τιμι κακϊσ και τισ κατάλλθλεσ
πλθροφορίεσ , όςον αφορά:
α. ςτον προοριςμό και ςτα μζςα μεταφοράσ , ςτα χαρακτθριςτικά και ςτισ κατθγορίεσ των
χρθςιμοποιοφμενων μεταφορικϊν μζςων.
β. ςτον τφπο του καταλφματοσ , ςτθ κζςθ του, τθν κατθγορία ι ςτο επίπεδο ανζςεων και
ςτα κυριότερα χαρακτθριςτικά και ςτθν τουριςτικι κατάταξθ του, ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα νομοκεςία,
γ. ςτα παρεχόμενα γεφματα,
δ. ςτο δρομολόγιο,
ε. ςτισ πλθροφορίεσ γενικοφ χαρακτιρα ςχετικά με τουσ όρουσ που ιςχφουν όςον αφορά
ςτα διαβατιρια και ςτισ κεωριςεισ , κακϊσ και ςτισ υγειονομικζσ διατυπϊςεισ που
απαιτοφνται για το ταξίδι και τθ διαμονι,
ςτ. ςτο ποςό ι ποςοςτό τισ τιμισ που πρζπει να καταβλθκεί ωσ προκαταβολι και ςτο
χρονοδιάγραμμα εξόφλθςθσ του υπολοίπου,
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η. αν θ πραγματοποίθςθ του οργανωμζνου ταξιδιοφ , απαιτεί ζνα ελάχιςτο αρικμό ατόμων
και ςτθν περίπτωςθ αυτι, τθν προκεςμία για τθν ειδοποίθςθ του καταναλωτι, ςε
περίπτωςθ ματαίωςθσ του ταξιδιοφ.
3. Οι πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτο διαφθμιςτικό φυλλάδιο δεςμεφουν τον
διοργανωτι ι τον πωλθτι, εκτόσ εάν:
α. Οι μεταβολζσ που επιλκαν ςτισ πλθροφορίεσ αυτζσ ζχουν κοινοποιθκεί ςτον
καταναλωτι εγγράφωσ ι με άλλο εφλθπτο τρόπο και πάντωσ πριν από τθν ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ, κάκε δε δυνατότθτα μεταβολισ του προγράμματοσ κα πρζπει να προβλζπεται
ρθτά ςτθ ςφμβαςθ.
β. Πρόκειται για μεταγενζςτερεσ τθσ ςφμβαςθσ μεταβολζσ , που επιλκαν μετά από
ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν.
4. το διαφθμιςτικό φυλλάδιο πρζπει να αναφζρονται ρθτά ι ανωτζρω δεςμεφςεισ του
διοργανωτι / πωλθτι με τισ ςχετικζσ εξαιρζςεισ.
Άρθρο 4. φμβαςη
1. α. Ο διοργανωτισ και /ι ο πωλθτισ παρζχουν ςτον καταναλωτι πριν από τθν ςφναψθ
τθσ ςφμβαςθσ , γραπτϊσ ι από άλλθ πρόςφορθ μορφι , τισ γενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με
τουσ όρουσ που ιςχφουν όςον αφορά ςτα διαβατιρια και ςτισ κεωριςεισ , ςτο
απαιτοφμενοσ ςυνικωσ προσ ζκδοςθ τουσ χρονικό διάςτθμα κακϊσ και πλθροφορίεσ
ςχετικά με τισ αναγκαίεσ για το ταξίδι και τθν παραμονι υγειονομικζσ διατυπϊςεισ.
β. Ο διοργανωτισ ι/ και ο πωλθτισ παρζχουν ςτον καταναλωτι εγκαίρωσ και πριν από τθν
ζναρξθ του ταξιδιοφ γραπτϊσ ι υπό άλλθ πρόςφορθ μορφι , πλθροφορίεσ ςχετικά με τα
ωράρια , τισ ενδιάμεςεσ ςτάςεισ , τισ ανταποκρίςεισ, τθ κζςθ του ταξιδιϊτθ κακϊσ και το
όνομα , τθ διεφκυνςθ και τον αρικμό τθλεφϊνου του τοπικοφ αντιπροςϊπου του
διοργανωτι και/ ι του πωλθτι ι ελλείψει τοφτου , το όνομα τθν διεφκυνςθ και τον αρικμό
τθλεφϊνου των τοπικϊν φορζων που μποροφν να βοθκιςουν ςε περίπτωςθ δυςχερειϊν.
ε περίπτωςθ παντελοφσ ελλείψεωσ των ανωτζρω αντιπροςϊπων ι φορζων δίδεται ςτο
καταναλωτι αρικμόσ τθλεφϊνου επείγουςασ ανάγκθσ ι κάκε άλλθ πλθροφορία που το
επιτρζπει να ζρκει ςε επαφι με τον διοργανωτι και ./ι τον πωλθτι.
Όςον αφορά ςτα ταξίδια ανθλίκων εξωτερικοφ ι εςωτερικοφ , χορθγοφνται ςτον
ςυμβλθκζντα για λογαριαςμό ανθλίκου πλθροφορίεσ που του επιτρζπουν να ζρκει
απευκείασ ςε επαφι ι με τον ανιλικο ι με τον επιτόπου υπεφκυνο για τθ διαμονι του.
Ο διοργανωτισ ι και ο πωλθτισ ενθμερϊνουν υποχρεωτικά τον καταναλωτι , πριν από τθν
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν υποχρζωςθ τουσ να καλφπτουν με ςχετικι ειδικι
αςφάλιςθ
εγγυιςεων των άρκρων 5 και 7 του παρόντοσ, ιτοι τουσ κινδφνουσ μθ εκτζλεςθσ ι
πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκ μζρουσ των , κακϊσ και αφερεγγυότθτασ ι
πτϊχευςθσ των.
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Ο διοργανωτισ ι/ και ο πωλθτισ ενθμερϊνουν επίςθσ των καταναλωτι για τθν δυνατότθτα
προαιρετικισ ςφναψθσ αςφαλιςτικισ ςυμβάςεωσ που κα καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ
ατυχιματοσ ι αςκζνειασ του καταναλωτι.
2. Κατά τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να τθροφνται οι εξισ αρχζσ:
α) Ανάλογα με το οργανωμζνο ταξίδι , θ ςφμβαςθ πρζπει να περιλαμβάνει τα κατωτζρω
ςτοιχεία:
-Σον προοριςμό ι τουσ προοριςμοφσ του ταξιδιοφ και όταν προβλζπονται πλείονεσ
παραμονζσ , περιόδουσ και θμερομθνίεσ , ϊρεσ και τόπουσ αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ.
-Σα μζςα μεταφοράσ, τα χαρακτθριςτικά και τισ κατθγορίεσ των χρθςιμοποιοφμενων
μεταφορικϊν μζςων, τισ θμερομθνίεσ, ϊρεσ και τόπουσ αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ, ωσ
και τα διανυόμενα χιλιόμετρα θμερθςίωσ.
-Όταν το οργανωμζνο ταξίδι ςυμπεριλαμβάνει διανυκτερεφςεισ, πρζπει να παρζχονται
λεπτομερϊσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το κατάλυμα , το τόπο , τθν άδεια λειτουργίασ, τθ
κζςθ ι τθν τουριςτικι κατθγορία του, το επίπεδο ανζςεων και τα κυριότερα
χαρακτθριςτικά ςφμφωνα με τθν νομοκεςία του ςυγκεκριμζνου κράτουσ υποδοχισ, κακϊσ
επίςθσ τα παρεχόμενα γεφματα και τισ λοιπζσ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ.
Εφόςον, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του κράτουσ υποδοχισ απαιτείται τα τουριςτικά
καταλφματα να καλφπτονται με άδεια λειτουργίασ ι και ίδρυςθσ ι άλλθ άδεια αρμόδιασ
αρχισ , κα πρζπει να αναφζρεται ρθτά θ φπαρξθ τζτοιασ άδειασ εν ιςχφ.
-Αν θ πραγματοποίθςθ του οργανωμζνου ταξιδιοφ απαιτεί ζνα ελάχιςτο αρικμό ατόμων και
ςτθ περίπτωςθ αυτι, τθν προκεςμία για τθν ειδοποίθςθ του καταναλωτι ςε περίπτωςθ
ματαίωςθσ του ταξιδιοφ.
-Σο δρομολόγιο.
-Σισ επιςκζψεισ ,τισ εκδρομζσ ι άλλεσ υπθρεςίεσ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ
ςυμφωνθκείςα ςυνολικι τιμι του οργανωμζνου ταξιδιοφ.
-Σο όνομα και τθ διεφκυνςθ του διοργανωτι , του πωλθτι και του ι των αςφαλιςτϊν , τον
αρικμό του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου και το ποςό τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ και τθν
φπαρξθ των λοιπόν εγγυιςεων των άρκρων 5 και 7 του παρόντοσ.
-Σθν τιμι του οργανωμζνου ταξιδιοφ, κακϊσ και κάκε ενδεχόμενθ ανακεϊρθςθ τθσ τιμισ
δυνάμει του άρκρου 4, παράγραφοσ 4 και τα ενδεχόμενα τζλθ και φόρουσ που οφείλονται
για οριςμζνεσ υπθρεςίεσ (φόροι αεροδρομίου, αποβίβαςθσ ι επιβίβαςθσ ςε λιμζνεσ και
αερολιμζνεσ , τζλθ παραμονισ ), εφ’ όςον δε περιλαμβάνονται ςτθ τιμι του οργανωμζνου
ταξιδιοφ.
-Σο χρονοδιάγραμμα και τισ λεπτομζρειεσ πλθρωμισ τθσ τιμισ.
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-Σισ ιδιαίτερεσ επικυμίεσ που ο καταναλωτισ γνωςτοποιεί ςτο διοργανωτι ι ςτο πωλθτι τθ
ςτιγμι τθσ κράτθςθσ , τισ οποίεσ αμφότεροι ζχουν αποδεχκεί.
-Σισ προκεςμίεσ εντόσ των οποίων ο καταναλωτισ κα πρζπει ενδεχομζνωσ να
διαμαρτυρθκεί για τθ μθ εκτζλεςθ ι τθν πλθμμελι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
β. Θ ςφμβαςθ ςυνομολογείται γραπτϊσ και αντίγραφο τθσ λαμβάνει ο καταναλωτισ , επί
αποδείξει , προ τθσ υπογραφισ τθσ ϊςτε να δφναται να λάβει ζγκαιρα γνϊςθ των όρων
τουσ οποίουσ περιζχει. Θ ανωτζρω υποχρζωςθ δε πρζπει να εμποδίηει να γίνονται
κακυςτερθμζνεσ κρατιςεισ τθσ τελευταίασ ςτιγμισ και γενικά να ςυνάπτονται ςυμβάςεισ.
3. ε περίπτωςθ που ο καταναλωτισ κωλφεται να ςυμμετάςχει ςτο οργανωμζνο ταξίδι
μπορεί να εκχωρεί τθν κράτθςθ του , αφοφ ενθμερϊςει τον διοργανωτι ι τον πωλθτι 5
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ , ςε πρόςωπο που πλθροί όλουσ τουσ
απαιτοφμενουσ όρουσ για το οργανωμζνο ταξίδι. Όςον αφορά ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ θ
προκεςμία για τθν ωσ άνω εκχϊρθςθ ανζρχεται ςε 10 θμζρεσ.
Ο εκχωρϊν και ο εκδοχζασ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ ζναντι του αντιςυμβαλλομζνου τουσ,
διοργανωτι ι πωλθτι να καταβάλλουν ς’ αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποςοφ
κακϊσ και τα ενδεχομζνωσ πρόςκετα ζξοδα τθσ εκχϊρθςθσ αυτισ.
4.α.Οι κακοριηόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ τιμζσ δεν ανακεωροφνται, εκτόσ αν προβλζπεται ρθτά
ςτθ ςφμβαςθ θ δυνατότθτα αυξομειϊςεωσ τουσ κακϊσ και ο επακριβισ τρόποσ
υπολογιςμοφ τουσ εφ’ όςον πρζπει να λθφκοφν υπ’ όψθ μεταβολζσ ςχετικά με το κόςτοσ
μεταφοράσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
καυςίμων, των τελϊν και φόρων που οφείλονται για οριςμζνεσ υπθρεςίεσ, όπωσ φόροι
αεροδρομίου, επιβίβαςθσ ι αποβίβαςθσ ςε λιμζνεσ και αερολιμζνεσ, κακϊσ και των
εφαρμοηόμενων ςτο ςυγκεκριμζνο οργανωμζνο ταξίδι τιμϊν ςυναλλάγματοσ.
β. Θ κακοριςμζνθ ςτθ ςφμβαςθ τιμι δεν μπορεί να προςαυξθκεί κατά τθ διάρκεια των 20
θμερϊν που προθγοφνται τθσ προβλεπόμενθσ θμερομθνίασ αναχϊρθςθσ.
5. Όταν πριν από τθν αναχϊρθςθ ο διοργανωτισ υποχρεωκεί να τροποποιιςει ςε
ςθμαντικό βακμό, ζνα από τα ουςιαςτικά ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ τθν τιμι, πρζπει να
το γνωςτοποιιςει το ταχφτερο δυνατόν ςτον καταναλωτι, ο οποίοσ δικαιοφται:



Είτε να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ χωρίσ να υποςτεί κυρϊςεισ.
Είτε να αποδεχκεί μια τροποποιθτικι πράξθ τθσ ςυμβάςεωσ που κα κακορίηει τισ
επελκοφςεσ τροποποιιςεισ και τθν επίπτωςι τουσ ςτισ τιμζσ.

Ο καταναλωτισ πρζπει να γνωςτοποιεί τθν απόφαςι του ςτο διοργανωτι ι τον πωλθτι, το
ςυντομότερο δυνατόν.
6.Εάν ο καταναλωτισ καταγγείλει τθ ςφμβαςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του παρόντοσ
άρκρου ι εάν για οιονδιποτε λόγο που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του καταναλωτι, ο
διοργανωτισ ματαιϊςει το ταξίδι πριν από τθν ςυμφωνθκείςα θμερομθνία αναχϊρθςθσ, ο
καταναλωτισ δικαιοφται να απαιτιςει:
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είτε ζνα άλλο οργανωμζνο ταξίδι ιδίασ ι ανϊτερθσ ποιότθτασ, εφ’ όςον ο
διοργανωτισ και /ι ο πωλθτισ δφναται να το προτείνει. Εάν όμωσ το
προςφερόμενο οργανωμζνο ταξίδι είναι κατϊτερθσ ποιότθτασ, ο διοργανωτισ
υποχρεοφται να καταβάλει ςτον καταναλωτι τθ διαφορά τθσ τιμισ,
είτε να ηθτιςει τθν επιςτροφι το ςυντομότερο δυνατόν των καταβλθκζντων από
αυτόν ποςϊν βάςει τθσ ςφμβαςθσ

τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ ο καταναλωτισ διατθρεί ενδεχομζνωσ τθν αξίωςθ
αποηθμιϊςεωσ κατά του διοργανωτι ι του πωλθτι για μθ εκπλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, εκτόσ εάν θ ματαίωςθ οφείλεται:




είτε ςτθ μθ ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου ελαχίςτου αρικμοφ ςυμμετεχόντων
ςτο οργανωμζνο ταξίδι και ο καταναλωτισ πλθροφορικθκε τθ ματαίωςθ γραπτϊσ
και εντόσ των προκεςμιϊν που προβλζπονται ςτθν περιγραφι του οργανωμζνου
ταξιδιοφ,
είτε ςε ανωτζρα βία και όχι ςε υπεράρικμεσ κρατιςεισ, δθλαδι ςε περιςτάςεισ που
είναι ξζνεσ προσ τθ βοφλθςθ του διοργανωτι /πωλθτι αςυνικεισ και απρόβλεπτεσ,
των οποίων οι ςυνζπειεσ δεν κα μποροφςαν να αποφευχκοφν όςθ επιμζλεια και αν
ζχει καταβλθκεί.

7. Εάν μετά τθν αναχϊρθςθ του καταναλωτι, υπάρξει αδυναμία παροχισ ςθμαντικοφ
τμιματοσ των προβλεπομζνων ςτθ ςφμβαςθ υπθρεςιϊν, ο διοργανωτισ προβαίνει ςε
άλλουσ διακανονιςμοφσ, χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ του καταναλωτι για τθ ςυνζχιςθ του
οργανωμζνου ταξιδιοφ και ενδεχομζνωσ αποηθμιϊνει τον καταναλωτι. Σο φψοσ τθσ
αποηθμιϊςεωσ κακορίηεται βάςει τθσ διαφοράσ μεταξφ των προβλεπομζνων και
παραςχεκειςϊν υπθρεςιϊν.
τθν περίπτωςθ που είναι αδφνατον να επζλκει ζνασ τζτοιοσ διακανονιςμόσ ι ο
καταναλωτισ δεν τον αποδζχεται για βάςιμουσ λόγουσ, ο διοργανωτισ παρζχει ςτον
καταναλωτι, χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ, ανάλογο μεταφορικό μζςο για να επιςτρζψει
ςτον τόπο αναχϊρθςθσ ι ςε οποιοδιποτε άλλο ςθμείο επιςτροφισ είχε ςυμφωνθκεί και
ενδεχομζνωσ τον αποηθμιϊνει ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ
Νομοκεςίασ.
Άρθρο 5. Συμβατική Ευθφνη
1. Ο διοργανωτισ και/ ι ο πωλθτισ που είναι ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθ ςφμβαςθ, όπωσ
αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2, παράγραφοσ 5, φζρουν ευκφνθ ζναντι του καταναλωτι για τθν
καλι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθ εν λόγω ςφμβαςθ, αςχζτωσ του
αν οι υποχρεϊςεισ αυτζσ πρόκειται να εκτελεςκοφν από τουσ ίδιουσ ι από άλλουσ
παρζχοντεσ υπθρεςίεσ, εφόςον αυτζσ αποτελοφν τμιμα τθσ ςφμβαςθσ και με τθν
επιφφλαξθ του δικαιϊματοσ αναγωγισ του διοργανωτι και / ι του πωλθτι κατά των
παρεχόντων υπθρεςίεσ.
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2.α) Όςον αφορά τισ ηθμιζσ που υφίςταται ο καταναλωτισ, λόγω μθ εκτζλεςθσ ι
πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ο διοργανωτισ και/ ι ο πωλθτισ φζρουν ευκφνθ,
εκτόσ εάν θ μθ εκτζλεςθ ι θ πλθμμελισ εκτζλεςθ δεν οφείλεται οφτε ςε δικι τουσ
υπαιτιότθτα οφτε ςε υπαιτιότθτα κάποιου άλλου παρζχοντοσ υπθρεςίεσ, διότι:





είτε για τισ παραλιψεισ που ςθμειϊκθκαν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
ευκφνεται αποκλειςτικά ο καταναλωτισ,
είτε για τισ παραλιψεισ αυτζσ ευκφνεται αποκλειςτικά τρίτο πρόςωπο, ξζνο προσ
τθν παροχι των υπθρεςιϊν που προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ και οι ςυμβαλλόμενοι
δεν κα μποροφςαν να τισ προβλζψουν ι αποτρζψουν,
είτε οι παραλιψεισ αυτζσ οφείλονται ςε ανωτζρα βία, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο
άρκρο 4, παράγρ.6, τελευταίο εδάφιο ι ςε γεγονόσ που οφτε ο διοργανωτισ και /ι
ο πωλθτισ, οφτε ο παρζχων υπθρεςίεσ κα μποροφςαν, με όλθ τθν απαιτοφμενθ
επιμζλεια να προβλζψουν ι να αποτρζψουν.

β) τθν ανωτζρω δεφτερθ και τρίτθ περίπτωςθ ο διοργανωτισ ι/και ο πωλθτισ, που είναι
ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθ ςφμβαςθ, οφείλουν να επιδείξουν τθν προςικουςα επιμζλεια
προκειμζνου να ςυνδράμουν τον καταναλωτι που ευρίςκεται ςε δφςκολθ κζςθ.
γ) Όςον αφορά τισ ηθμιζσ που προκφπτουν από τθ μθ εκτζλεςθ ι τθν πλθμμελι εκτζλεςθ
των παροχϊν του οργανωμζνου ταξιδιοφ ι αποηθμίωςθ περιορίηεται ςφμφωνα με τισ περί
ευκφνθσ διατάξεισ των διεκνϊν ςυμβάςεων, οι οποίεσ δεςμεφουν τθ χϊρα και διζπουν τισ
εν λόγω παροχζσ.
δ) Εφλογοσ περιοριςμόσ τθσ αποηθμιϊςεωσ δφναται, επίςθσ, να προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ
για τισ λοιπζσ ηθμίεσ, εκτόσ των ςωματικϊν βλαβϊν που προκφπτουν από τθ μθ εκτζλεςθ ι
τθν πλθμμελι εκτζλεςθ των παροχϊν του οργανωμζνου ταξιδιοφ.
3. Με τθν επιφφλαξθ του τετάρτου εδαφίου τθσ παραγρ. 2 οι λοιποί όροι του παρόντοσ
άρκρου δεν μποροφν να αποτελζςουν αντικείμενο παρεκκλίςεωσ δυνάμει ςυμβατικισ
ριτρασ.
4. Ο καταναλωτισ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί γραπτϊσ, άνευ υπαιτίου βραδφτθτασ, ςτο
ςυγκεκριμζνο παρζχοντα υπθρεςίεσ κακϊσ και ςτον διοργανωτι και/ ι τον πωλθτι, κάκε
ελάττωμα κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςυμβάςεωσ που διαπιςτϊνεται επί τόπου από αυτόν.
τθ ςφμβαςθ πρζπει να γίνεται ςαφισ και επακριβισ μνεία τθσ υποχρζωςθσ αυτισ.
5.α. Σα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, τα οποία παρζχουν υπθρεςίεσ οργανωμζνων ταξιδιϊν,
υποχρεοφνται να είναι εφοδιαςμζνα με τθν προβλεπόμενθ από το νόμο άδεια και
ςυγκεκριμζνα:
1) Σα τουριςτικά γραφεία γενικοφ και εςωτερικοφ τουριςμοφ, με τθν άδεια λειτουργίασ των
άρκρων 3 και 4 του Ν. 393/76 (τ.199 Αϋ) «περί ιδρφςεωσ και λειτουργίασ τουριςτικϊν
γραφείων».
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2) Σα ναυλομεςιτικά γραφεία με τθν άδεια λειτουργίασ τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 του Ν.
438/76 (τ. 256 Α’) «περί τουριςτικϊν πλοίων και πλοιαρίων και ναυτακλθτικϊν ςκαφϊν και
ρυκμίςεωσ δαςμολογικϊν και φορολογικϊν κεμάτων επί πλοίων ωσ και επί πλοιαρίων
αναψυχισ» όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει με τισ παραγράφουσ 3 και 4 του άρκρου 2 και
τα άρκρα 3 και 4 τθσ υπ’ αρικμ. 531353/ειδ. αρ. 129/2.7.77 ΚΤΑ Τπουργϊν Προεδρίασ
Κυβερνιςεωσ και Εμπορικισ Ναυτιλίασ.
3) Σα τουριςτικά καταλφματα, κφρια και μθ κφρια ξενοδοχειακά, με τισ άδειεσ λειτουργίασ
του άρκρου 3, παρ. 3 επ. του Ν. 2160/93 (τ. 118 Α’).
4) Οι καλάςςιοι μεταφορείσ με όλα τα απαιτοφμενα από τθ ςχετικι νομοκεςία,
προκειμζνου για επιβατθγά πλοία περιθγθτικϊν πλοίων, πιςτοποιθτικά.
β. Oι διοργανωτζσ ι οι πωλθτζσ οργανωμζνων ταξιδιϊν των εδαφ. 1,2 και 3 τθσ παρ. 5 α
του παρόντοσ άρκρου οφείλουν να ςυνάπτουν αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο αςτικισ
επαγγελματικισ ευκφνθσ, προερχομζνθσ εκ λακϊν και παραλείψεων κατά τθν άςκθςθ του
επαγγζλματοσ τουσ, με νομίμωσ λειτουργοφςα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων αςφαλιςτικι εταιρεία. Σ ςυμβόλαιο κα καλφπτει τυχϊν αξιϊςεισ
καταναλωτϊν οι οποίεσ προζρχονται από τθ μθ εκτζλεςθ τθσ τουριςτικισ ςυμβάςεωσ όπωσ
αυτι ορίηεται ςτο παρόν.
τθν υποχρζωςθ αυτι υπόκεινται και τα ιδθ λειτουργοφντα τουριςτικά γραφεία από τθσ
ενάρξεωσ ιςχφοσ του παρόντοσ εφόςον διοργανϊνουν ι πωλοφν οργανωμζνα ταξίδια.
Άρθρο 6. Τποχρζωςη παροχήσ εξηγήςεων
Ο διοργανωτισ ι/ και ο πωλθτισ , ι ο τοπικόσ αντιπρόςωποσ τουσ , εφόςον υπάρχει, κα
πρζπει , ςε περίπτωςθ ςυγκεκριμζνθσ εγγράφου διαμαρτυρίασ , καλοφμενοι από τθν
εποπτεφουςα αρχι, να είναι ςε κζςθ να παρζχουν εξθγιςεισ και να αποδεικνφουν ότι
ενιργθςαν επιμελϊσ για τθν εξεφρεςθ κατάλλθλων λφςεων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
παρόντοσ. Εποπτεφουςα αρχι για μεν τουσ διοργανωτζσ/ πωλθτζσ των εδαφ.1,2,3 τθσ παρ.
5 εδ. Α του άρκρου 5 είναι ο ΕΟΣ, για δε εκείνουσ του εδάφ. 4 το ΤΕΝ.
Άρθρο 7. Αφερεγγυότητα-Πτώχευςη
1. Θ ςφναψθ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 5, παράγραφοσ 5,
καλφπτει ςε περίπτωςθ αφερεγγυότθτασ ι πτϊχευςθσ του διοργανωτι και/ ι του πωλθτι
πζρασ των άλλων αξιϊςεων, τθν υποχρζωςθ επιςτροφισ των καταβλθκζντων και τον
επαναπατριςμό του καταναλωτι.
2. Για τθν περίπτωςθ αφερεγγυότθτασ ι πτϊχευςθσ, ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα
πρζπει ν’ αναφζρεται και ο τρόποσ άμεςθσ καταβολισ των εξόδων επαναπατριςμοφ.
3. Οι κίνδυνοι του άρκρου αυτοφ και οι αντίςτοιχεσ αξιϊςεισ του καταναλωτι, είναι
δυνατόν εναλλακτικά να καλφπτονται με τραπεηικζσ εγγυιςεισ. ε περίπτωςθ που
διοργανωτισ ι πωλθτισ οργανωμζνου ταξιδιοφ είναι τουριςτικό γραφείο, θ κάλυψθ των
αναφερόμενων ςτθν παρ.1 του άρκρου αυτοφ κινδφνων, μπορεί να εξαςφαλίηεται
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εναλλακτικά προσ το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο και τισ τραπεηικζσ εγγυιςεισ, από ειδικό
κοινό ταμείο.
Άρθρο 8. Κυρώςεισ
τουσ παραβάτεσ των διατάξεων του παρόντοσ , επιβάλλονται οι ακόλουκεσ διοικθτικζσ
κυρϊςεισ :
α) ςτουσ εκ των διοργανωτϊν ι πωλθτϊν που είναι τουριςτικά γραφεία, οι προβλεπόμενεσ
από τα άρκρα 11 και 12 του Ν.393 /76 (τ. 199 Α’).
β) ςτουσ εκ των διοργανωτϊν ι πωλθτϊν που είναι ναυλομεςιτικά γραφεία, οι
προβλεπόμενεσ από τθν παράγραφο 11 τθσ 531353/ ειδ. αρικ. 129/ 2.7.77 κοινισ
απόφαςθσ Τπ. Προεδρίασ και Εμπορικισ Ναυτιλίασ.
γ) ςτουσ εκ των διοργανωτϊν ι πωλθτϊν που είναι επιχειρθματίεσ ξενοδοχειακϊν
καταλυμάτων οι προβλεπόμενεσ από τθν παρ.10 του άρκρου 4 του Ν.2160/ 93 (τ.118 Α’).
δ) ςτουσ εκ των διοργανωτϊν ι πωλθτϊν που είναι καλάςςιοι μεταφορείσ οι οποίοι
εκτελοφν οργανωμζνα ταξίδια με επιβατικά πλοία περιθγθτικϊν πλοίων, επιβάλλεται από
τισ αρμόδιεσ Λιμενικζσ Αρχζσ το προβλεπόμενο ςτθν παράγραφο 1 εδαφ. α του άρκρου 157
του ν.δ 187/ 73 ¨Περί Κϊδικοσ Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου¨ (ΦΕΚ 261 Α’) πρόςτιμο, το όριο
του οποίου ανζρχεται ςτο κακοριηόμενο από τα εκάςτοτε εκδιδόμενα κατ’ άρκρο 272 ΚΔΝΔ
Προεδρικά Διατάγματα. Θ παράγραφοσ 1 εδάφ. Γ και θ παράγ. 2 του άρκρου 157 ΚΔΝΔ
εφαρμόηονται αναλόγωσ και επί του κατά τα ανωτζρου επιβαλλομζνου προςτίμου ωσ προσ
το οποίο ιςχφει και το άρκρο 1 του ν.δ 471/ 70 ( τ. Α’ 57).
Άρθρο 9
Σο παρόν Π.Δ. αρχίηει να ιςχφει από τθ δθμοςίευςθ του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ .
τουσ Τπουργοφσ Ανάπτυξθσ και Εμπορικισ Ναυτιλίασ ανακζτουμε τθ δθμοςίευςθ και
εκτζλεςθ του παρόντοσ.
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