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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

Σηελ Ειιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν, παξαηεξνύληαη κεγάια θελά 

ζηελ θείκελε ηνπξηζηηθή λνκνζεζία. Ελώ είλαη μεθάζαξνη νη λόκνη πνπ πξέπεη λα 

ηεξνύληαη γηα λα  απνθηήζεη θάπνηνο άδεηα ιεηηνπξγίαο, νη λόκνη πνπ δηέπνπλ ηε 

ζρέζε μελνδόρσλ  κε πειάηεο, θξίλνληαη ειιηπείο, θαζώο ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλαληνύληαη ζηηο ζρέζεηο ησλ μελνδόρσλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο, είλαη πνιιά θαη δελ 

έρνπλ πξνβιεθζεί από ηνπο νύηε ζη άιινο παιηνύο πιένλ λόκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ 

ηνπξηζηηθή λνκνζεζία. 

 

Από ηελ άιιε πιεπξά, είλαη πνιιέο θνξέο δύζθνιν λα αθνινπζεζνύλ θαηά γξάκκα  

όινη νη θαλνληζκνί, θαζώο ε παξεκβνιή ηνπ θξαηηθνύ θνξέα, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, 

θξίλεηαη ρξνλνβόξα θαη πνιιέο θνξέο κε απνηειεζκαηηθή. Απνηέιεζκα απηνύ, είλαη 

λα γίλεηαη ε πξνζπάζεηα εμεύξεζεο ιύζεο ζηα αλαθύπηνληα δεηήκαηα κεηαμύ ησλ 

δύν πιεπξώλ, θαζώο έηζη ηα δεηήκαηα ιύλνληαη ηαρύηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά. 

 

Χαξαθηεξηζηηθά βιέπνπκε όηη νη πεξηζζόηεξνη λόκνη ηεο Ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο 

λνκνζεζίαο είηε είλαη πνιύ παιηνί θαη δελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηελ ζεκεξηλή 

πξαγκαηηθόηεηα, είηε έρνπλ βαζηζηεί εμνινθιήξνπ ζε δηεζλείο νδεγίεο,  ρσξίο λα 

έρνπλ ιεθζεί ππόςε νη ηδηαηηεξόηεηεο ηεο Ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο αγνξάο. 

 

Παξόια απηά, είλαη αλαγθαίν λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο ηνπ 

λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ην νπνίν αθνξά θαζαξά ηηο ζρέζεηο κεηαμύ μελνδόρσλ θαη 

πειαηώλ, θαζώο νη κέρξη ηώξα αλαθνξέο, αθνξνύλ ηνπο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο ηεο 

γεληθήο ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη δελ ππάξρεη θάηη αληίζηνηρν πνπ λα αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. 

 

Κύξηνο ζηόρνο ινηπόλ απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, είλαη λα ζπιιερζνύλ θαη 

αλαιπζνύλ νη θπξηόηεξνη  λόκνη πνπ αθνξνύλ ηνλ ηνπξηζκό, νη νπνίνη βξίζθνληαη 

δηάζπαξηνη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη είλαη απηνί νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ επζύλε 

ηνπ μελνδόρνπ σο πξνο ηνπο πειάηεο ηνπ, κε ηξόπν ηέηνην ν νπνίνο ζα βνεζνύζε 

νπζηαζηηθά ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ελόο μελνδνρείνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

 

Μέζα ζηελ θαηαζιηπηηθή λνκηθή αηκφζθαηξα πνπ πεξηβάιιεη ηελ ηνπξηζηηθή καο 

βηνκεραλία θαη πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιπλνκία – αλππαξμία θσδηθνπνίεζεο, 

ηελ έιιεηςε επαξθψλ πξνζηαηεπηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη κεραληζκψλ, θαη ηνλ, ελ 

πνιινίο, παξσρεκέλν ραξαθηήξα ηνπ ππάξρνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα πξνζζέζεη θαη ηελ νξνινγηθή αζάθεηα.1 

  

Έηζη δηαπηζηψλεη θαλείο εχθνια, απφ κηα πξφρεηξε αλαδίθεζε ζηε βηβιηνγξαθία 

(αιινδαπή θαη ειιεληθή) θαη ηε λνκνινγία, πσο δελ ππάξρεη θάπνηνο θνηλφο 

απνδεθηφο “terminus technicus”, γηα ηελ πην ζεκαληηθή ηδησηηθή ζχκβαζε, απηή πνπ 

θαηαξηίδεηαη αλάκεζα ζηνλ μελνδφρν θαη ζηνλ επηζθέπηε. 

 

To νθηάκελν (Ηαλνπάξηνο – Αχγνπζηνο) ηνπ 2010, ην ΚΔ.Π.ΚΑ. (Κέληξν Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηψλ) δέρζεθε 8.740 θαηαγγειίεο – παξάπνλα θαηαλαισηψλ. Σα 

παξάπνλα  - θαηαγγειίεο ησλ θαηαλαισηψλ ην β` ηεηξάκελν ηνπ 2010, παξνπζίαζαλ 

ζεκαληηθή άλνδν, ιφγσ θαινθαηξηνχ. ε ζχλνιν νθηακήλνπ, αλήιζαλ, ζε 438. Σα 

παξάπνλα αθνξνχζαλ, θαηά θχξην ιφγν, μελνδνρεία θαη θαηαιχκαηα, αεξνπνξηθέο 

εηαηξίεο, ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ, ππεξβνιηθέο ρξεψζεηο ζε θαθέ, μαπιψζηξεο, 

ζνχπεξ κάξθεη θ.ιπ.2 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ΚΔ.Π.ΚΑ., απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010 έσο θαη ην 

Γεθαπεληαχγνπζην, δέρηεθε 248 θαηαγγειίεο - παξάπνλα ησλ θαηαλαισηψλ, πνπ 

αθνξνχζαλ ηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο. Οη θαηαγγειίεο, θέηνο, είλαη απμεκέλεο, θαηά 

8%, ζε ζρέζε κε πέξπζη (230 θαηαγγειίεο). 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ παξαπφλσλ ησλ θαηαλαισηψλ αθνξνχζε ηα μελνδνρεία θαη ηα 

θαηαιχκαηα (108 πξνβιήκαηα). Οη θαηαλαισηέο θαηήγγεηιαλ: 

 

 Ηδηνθηήηεο θαηαιπκάησλ απαηηνχζαλ πξνθαηαβνιή, κεγαιχηεξε ηνπ 25% πνπ 

πξνβιέπεη ν λφκνο. 

                                                
1
 Κνπηζνπξάδεο Α.,2000 Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ: Σνπξηζκφο & Γίθαην, πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο,  Μάιηα 

Ζξαθιείνπ Κξήηεο, άθθνπια, Αζήλα. ει. 25 

 
2 
Travel daily news, εκεξήζηα ειεθηξνληθή ηνπξηζηηθή εθεκεξίδα,2010. Παξάπνλα γηα ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο. 

Πξφζβαζε: 03 Ννεκβξίνπ 2010. Γηαζέζηκν ζην: 
http://www.traveldailynews.gr/new.asp?newID=48773&subcategory_id=35&utm_source=newsletter&utm_mediu

m=email&utm_content=48773&utm_campaign=travelDailynewsNewsTitle 

http://www.traveldailynews.gr/new.asp?newID=48773&subcategory_id=35&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=48773&utm_campaign=travelDailynewsNewsTitle
http://www.traveldailynews.gr/new.asp?newID=48773&subcategory_id=35&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=48773&utm_campaign=travelDailynewsNewsTitle
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 Ηδηνθηήηεο θαηαιπκάησλ αξλνχληαλ ή αλέβαιαλ ηελ επηζηξνθή ηεο 

πξνθαηαβνιήο, ζε θαηαλαισηέο, πνπ είραλ αθπξψζεη ηελ θξάηεζή ηνπο, 

έγθαηξα, ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο (π.ρ. αηχρεκα) 

 Ηδηνθηήηεο θαηαιπκάησλ ρξέσζαλ, ζε πηζησηηθέο θάξηεο, ην αληίηηκν φιεο ηεο 

δηακνλήο, κφιηο δεηήζεθε αθχξσζε θξάηεζεο. 

 Ηδηνθηήηεο θαηαιπκάησλ δελ είραλ δηαζέζηκα ηα δσκάηηα, ηελ ψξα, πνπ 

έπξεπε λα παξαδνζνχλ. 

 Καηαιχκαηα, γηα ηα νπνία είραλ γίλεη θξαηήζεηο, δελ αληαπνθξηλφηαλ, ζηηο 

ππνζρέζεηο παξoρψλ, πνπ έδσζαλ νη ηδηνθηήηεο ηνπο. Π.ρ. «Σν δσκάηην 

δηαζέηεη ζέα ζηε ζάιαζζα». Σν δσκάηην έβιεπε ηνίρν. «Σν μελνδνρείν είλαη 4 

αζηέξσλ». Ζ πνηφηεηα ηνπ θαηαιχκαηνο ήηαλ πνιχ ρακειφηεξε. «Σν 

μελνδνρείν δηαζέηεη ηδησηηθή ακκνπδηά». Ζ ακκνπδηά δελ ππήξρε. Κιείζηεθε 

δίθιηλν δσκάηην, ζε μελνδνρείν 4 *, κε ηηκή πξνζθνξάο 110 επξψ, ηε βξαδηά 

θαη δηαηέζεθε κνλφθιηλν, ζε ππφγεην ρψξν. 

 

Ζ παξαπάλσ πεξίπησζε ήηαλ πνιχ ζπρλή, φηαλ ε θξάηεζε γηλφηαλ, κέζσ 

δηαδηθηχνπ. Σα φζα νη θαηαλαισηέο έβιεπαλ ή δηάβαδαλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

θαηαιχκαηνο, δελ αληαπνθξίλνληαλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ξελνδνρείν 4*, κε 

ρξέσζε 180 επξψ ην δσκάηην, δηαθήκηδε φηη πξνζθέξεη ζλαθ, φιε ηελ εκέξα, 

δηαζέηεη πηζίλα, κε ζαιαζζηλφ λεξφ, θαη παηδηθή ραξά. Όκσο, ζλαθ δελ ππήξραλ, ε 

πηζίλα είρε γιπθφ λεξφ θαη ε παηδηθή ραξά δηέζεηε κφλν κία ηζνπιήζξα. 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηε κεγάιε επζχλε ησλ Τπνπξγείσλ, πνπ 

πξέπεη λα επνπηεχνπλ ηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο. 

 

Αλ δε ζθχςνπκε, κε πξνζνρή θαη επαηζζεζία, πάλσ ζηνλ ηνπξηζκφ, ηφηε ζα ράζνπκε 

θαη απηή ηε «βηνκεραλία», απφ ηε ρψξα καο. Γελ αξθνχλ βαξχγδνππεο δειψζεηο, 

παλάθξηβεο δηαθεκίζεηο θαη φκνξθα αθξνγηάιηα, γηα λα πξνζειθχνπκε ηνπξίζηεο. 

Φέηνο, αλ θαη είρε μεζπάζεη, ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζα έπξεπε λα είκαζηε πην 

πξνζερηηθνί, γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ καο, νη θαηαγγειίεο θαη ηα παξάπνλα 

ησλ θαηαλαισηψλ πάιη απμήζεθαλ, θαηά 8%. Πεξηζζφηεξν πξνβιεκάηηζαλ ηα ζρφιηα 

Δπξσπαίσλ ηνπξηζηψλ φηη ε ρψξα καο είλαη πνιχ αθξηβή. Απαηηείηαη, ινηπφλ, 

παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη φρη παξνρή ππεξεζηψλ ηεο «αξπαρηήο θαη ηεο 

αηζρξνθέξδεηαο».3 

 

                                                
3
ΚΔ.Π.ΚΑ., 2010,  8% αχμεζε ησλ  παξαπφλσλ – θαηαγγειηψλ, γηα ηνλ ηνπξηζκφ. Πξφζβαζε:  21 Οθησβξίνπ 2010, 

δηαζέζηκν ζην: http://kepka.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1324&Itemid=154 

http://kepka.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1324&Itemid=154
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I. Θεμελιώδειρ έννοιερ ηος ηοςπιζηικού δικαίος. 

 

 

1. Οπιζμόρ ηος ηοςπιζηικού δικαίος. 

 

 

Ζ πιεζψξα ησλ λνκνζεηεκάησλ, πνπ σο αληηθείκελν έρνπλ, αθελφο κελ ηε ζχζηαζε, 

ιεηηνπξγία θαη επφπηεπζε επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

ζε πειάηεο, πνπ κεηαβαίλνπλ πξνζσξηλά ζε ηφπν δηαθνξεηηθφ εθείλνπ ηεο δηακνλήο 

θαη εξγαζίαο ηνπο, ρσξίο λα απνζθνπνχλ ζηελ άζθεζε ακεηβφκελεο δξαζηεξηφηεηαο 

ζηνλ ηφπν απηφ, αθεηέξνπ δε ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο απηέο 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο πειάηεο ηνπο, δεκηνπξγεί πξνθαλψο έλα εηδηθφ ζχλνιν 

θαλφλσλ δηθαίνπ ην νπνίν αλ θαη δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζε απηνηειέο ζχζηεκα, 

κπνξεί επρεξψο λα νλνκαζηεί ηνπξηζηηθφ, απφ ηνλ φξν πνπ θπξηαξρεί ζηηο ξπζκίζεηο 

ηνπ.4 

 

2. Ξενοδόσορ & διεςθςνηήρ ξενοδοσείος. 

 

 

Χο μελνδφρνο, ζεσξείηαη ην πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο μελνδνρείνπ. Χο δηεπζπληήο μελνδνρείνπ ζεσξείηαη απηφο, ζην φλνκα ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε άδεηα ή ην πξφζσπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηφλ θαη πνπ ζηε 

ζπλέρεηα θέξεη φιεο ηηο επζχλεο ηνπ μελνδφρνπ.5 

 

3. Σοςπιζηικέρ επισειπήζειρ. 

 

 

Ό φξνο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 6  είλαη επξχηαηνο, γεληθφο θαη ζπλήζεο ζηηο 

ζπλαιιαγέο θαη ηε ζρεηηθή δηάζπαξηε λνκνζεζία. Χο έλλνηα πεξηιακβάλεη θάζε 

κνξθήο επηρείξεζε, κε θνξέα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ε νπνία σο αληηθείκελν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο έρεη ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ ή ηε 

κίζζσζε πξαγκάησλ ζε εκεδαπνχο ή αιινδαπνχο πειάηεο, πνπ ελδηαθέξνληαη λα 

επηζθεθηνχλ, λα ηαμηδεχζνπλ, λα δηακέλνπλ, λα πεξηεγεζνχλ, λα ηχρνπλ πνιιαπιψλ 

                                                
4 
Φπρνκάλεο πχξνο Γ. 2003, «Σνπξηζηηθφ δίθαην», άθθνπια, Αζήλα ει. 6

 

5
 Δπζπκηάηνπ – Πνπιάθνπ Δπγελία, 2009, «Σνπξηζηηθφ Γίθαην», άθθνπια Αλη. ζει. 76 

6
 Φπρνκάλεο πχξνο ν.π.  άθθνπια, Αζήλα, ει. 7 
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εμππεξεηήζεσλ ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο ζε έλαλ ηφπν, απνιακβάλνληαο θπξίσο ηνλ 

ρξφλν δηαθνπψλ ή αλαςπρήο ή αλάξξσζεο ή άζιεζεο ή εθπαίδεπζεο ή απφθηεζεο 

γλψζεσο ή έξεπλαο ή ζπλεξγαζίαο ή αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ή επηθνηλσλίαο θαη 

θάιπςεο άιισλ αλαγθψλ, πνπ ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο ζε κείδνλα βαζκφ απαηηεί 

θαη επηβάιιεη. Με απιά ιφγηα, ζα κπνξνχζε θαλείο λα κηιάεη γηα επηρεηξήζεηο, πνπ 

παξέρνπλ γεληθά ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ή πξντφληα ζε πειάηεο. Πην εηδηθά, ην β.δ. 

16/18.1.1938 πεξί ραξαθηεξηζκνχ επηρεηξήζεσλ ή ρξήζεσλ σο ηνπξηζηηθψλ, ζεσξεί 

σο ηνπξηζηηθή ηελ επηρείξεζε ή ην θαηάζηεκα, πνπ κπνξεί λα παξέρεη εμππεξεηήζεηο 

ζε ηαμηδηψηεο ή παξαζεξηζηέο, απαηηψληαο άδεηα ρξήζεο ηνπ φξνπ παξερφκελε απφ 

ηνλ γξακκαηέα ηνπ Δ.Ο.Σ.. 

 

Χζηφζν, ην άξζξν 2 ηνπ λ. 2160/1993 «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» πξνβαίλεη, ράξηλ δηεπθφιπλζεο ηεο αζθνχκελεο θξαηηθήο επνπηείαο θαη 

ειέγρνπ, ζε πεξηνξηζηηθή απαξίζκεζε ησλ ραξαθηεξηδφκελσλ σο ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, πεξηιακβάλνληαο ζε απηέο: 

 

 Σα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. 

 Σνπο μελψλεο λεφηεηνο. 

 Σηο εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο. 

 Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία. 

 Σα γξαθεία ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ. 

 Σα ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα. 

 Οπνηαδήπνηε επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη σο ηνπξηζηηθή. 

 

4. Ξενοδόσοι και ξενιζηέρ. 

 

 

Χο μελνδφρνο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί επρεξψο, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

ην πξφζσπν κφλν, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο μελνδνρείνπ, 

ή κε άιια ιφγηα, ν θνξέαο θαηαιπκαηηθήο επηρείξεζεο πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα σο 

μελνδνρείν. Οη ινηπνί θνξείο επηρεηξήζεσλ παξνρήο θαηαιχκαηνο ζε επηζθέπηεο, 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξίδνληαη είηε εηδηθά απφ ηελ επηρείξεζε πνπ αζθνχλ, είηε γεληθά 

σο μεληζηέο. Ο φξνο δελ είλαη ελ ρξήζεη ζηηο ζπλαιιαγέο. Πξνηείλεηαη φκσο ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ, πξνο δηάθξηζε ηνπ θνξέα ηεο θαηαιπκαηηθήο επηρείξεζεο, πνπ 

δελ είλαη μελνδνρείν θαη ν νπνίνο θαηά ηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ β.δ. 

ηεο 1/7 Ννε. 1938, δελ δηθαηνχηαη λα νλνκάδεηαη μελνδφρνο. Οη μεληζηέο πάλησο 

έρνπλ θαηά ηα ινηπά, ηα απηά δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο κε ηνπο μελνδφρνπο. 
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5. Δπιζκέπηερ – πελάηερ. 

 

 

Ζ έλλνηα ηνπ μελνδφρνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε μελνδνρεηαθή λνκνζεζία, ε έλλνηα 

ηνπ πειάηε αληηζέησο δελ πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα, γη’ απηφ ην ιφγν 

πξνζπαζνχκε κέζα απφ ηελ πξάμε λα νξίζνπκε πνηνο είλαη ν πειάηεο θαη πνηα 

ρξνληθή ζηηγκή δεκηνπξγείηαη ε ζρέζε πειάηε – μελνδφρνπ.  

 

Πειάηεο ζεσξείηαη ην πξφζσπν πνπ πξνζέξρεηαη ζην μελνδνρείν θαη δεηά θαηάιπκα,  

ελψ είλαη αδηάθνξν πφζν πξνηίζεηαη λα παξακείλεη θαη ε παξνρή ή φρη 

αληαιιάγκαηνο.  

 

Γελ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πειάηε ε πξαγκαηηθή παξακνλή ηνπ ζην 

μελνδνρείν. Σν γεγνλφο φηη έλα πξφζσπν λνηθηάδεη έλα δσκάηην ζην νπνίν φκσο γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν δελ δηαλπθηέξεπζε, δελ ηνπ αθαηξεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο πειάηε.  

Αλ δειαδή, θιείζεη έλα δσκάηην ηειεθσληθά ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν θαη 

απνζηείιεη ηα πξάγκαηα ηνπ πξηλ ηελ άθημε ηνπ, ε επζχλε ηνπ μελνδφρνπ θαηά ην 

άξζξν 834, πθίζηαηαη7. 

 

6. Ποικιλία ζσέζεων ηοςπιζηικών γπαθείων με 

καηαλύμμαηικέρ επισειπήζειρ. 

 

 

Ζ ζχκβαζε κεηαμχ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ θαη μελνδφρνπ ή μεληζηή κπνξεί λα 

πξνζιάβεη δηάθνξεο κνξθέο. Μπνξεί θαηαξρήλ λα ζπληζηά κίζζσζε ζπγθεθξηκέλνπ 

αξηζκνχ θιηλψλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ή πξνζδηνξηζζεζνκέλνπο ζε κεηαγελέζηεξν 

ρξφλν πειάηεο, είηε βάζεη παξαγγειίαο είηε βάζεη άκεζεο αληηπξνζψπεπζεο. Ζ 

κίζζσζε κπνξεί έηζη λα ζπλάπηεηαη είηε ζην φλνκα ή ππέξ ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε, 

είηε ζην φλνκα ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ, πνπ ζα έρεη δηθαίσκα ππνκίζζσζεο, ελψ 

ζα εθρσξεί φια ηα δηθαηψκαηα ηεο ππνκίζζσζεο ζηνλ μελνδφρν, κε εμαίξεζε ηελ 

απαίηεζε ζην κίζζσκα, ηελ νπνία πάλησο κπνξεί λα εθρσξεί πξνο είζπξαμε ή λα 

εμνπζηνδνηεί πξνο ηνχην ηνλ μελνδφρν, είηε αθφκα ππέξ απξνζδηνξίζησλ, 

κειινληηθψλ πειαηψλ, σο κίζζσζε ππέξ ηξίησλ8.(ΑΚ 410επ) 

                                                
7
 Καξάθσζηαο Κ. Ησάλλεο, 2009, «Αζηηθφο θψδηθαο», άθθνπια, Αζήλα ζει. 465 

8 
Φπρνκάλεο πχξνο ν.π. ει. 13
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Ζ κίζζσζε, θαηαξηηδφκελε ζην φλνκα ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ ή ππέξ κειινληηθψλ 

πειαηψλ, σο κίζζσζε ππέξ ηξίησλ, κπνξεί λα αθνξά είηε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 

πειαηψλ θαηά ρξνληθή πεξίνδν, είηε ζπλδπαζκφ κίζζσζεο νξηζκέλνπ αξηζκνχ 

θιηλψλ  σο θαηψηαην φξην θαη δηθαηψκαηνο κίζζσζεο πεξαηηέξσ αξηζκνχ θιηλψλ 

κέρξη ελφο αλψηαηνπ νξίνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο γίλεηαη ιφγνο, αληίζηνηρα, γηα 

guarantee commitment ή γηα allotment θαη αδηαθξίησο γηα μελνδνρεηαθέο ζπκβάζεηο. 

Γηα ηηο κνξθέο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, γίλεηαη ιφγνο ακέζσο παξαθάησ. 

 

7. ύμβαζη οπιζηικήρ δέζμεςζηρ (εγγςημένη κπάηηζη ή 

guarantee commitment). 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζρέζεσο νξηζηηθήο δέζκεπζεο ή εγγπεκέλεο θξάηεζεο κεηαμχ 

μελνδφρνπ ή μεληζηή θαη ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ, είλαη φηη ζπλάπηεηαη ζχκβαζε 

κηζζψζεσο κεηαμχ ηνπο, κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, πνπ απηή ελδερνκέλσο 

ζπλεπάγεηαη, γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θιηλψλ θαη γηα θαζνξηζκέλε ή θαζνξηζκέλεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο, πξνο εμππεξέηεζε ελαιιαζζφκελεο θαηά θαλφλα πειαηείαο, 

έλαληη αζθαιψο ηνπ ζπκθσλεζέληνο ή ηνπ αλαινγνχληνο κηζζψκαηνο. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ζηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί θαλείο λα θάλεη ιφγν γηα εγγπεκέλε θξάηεζε ή 

αθξηβέζηεξα γηα νξηζηηθή δέζκεπζε, κε ηελ έλλνηα φηη ν μελνδφρνο ή μεληζηήο απνθηά 

βέβαηα απαίηεζε ζην κίζζσκα θαηά ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ γηα ηα νξηζηηθά 

κηζζσκέλα δσκάηηα. 

 

8. ύμβαζη μεπικήρ δέζμεςζηρ (allotment). 

 

 

Ζ ζχκβαζε κεηαμχ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ ή μεληζηή έρεη ζπρλά ηε κνξθή ηεο 

ζχκβαζεο κεξηθήο δέζκεπζεο (Allotment). Χο ηέηνηα κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί γεληθά 

ε ζχκβαζε κίζζσζεο θιηλψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ θαηά ην κηθξφηεξν θαη 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ηνπο. 

 

Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε έρεη πξνθαλψο δηηηφ λνκηθφ πεξηερφκελν. πληζηά θαηαξρήλ, 

κίζζσζε ηνπ θαησηέξνπ αξηζκνχ θιηλψλ θαηά ρξνληθή πεξίνδν γηα ελαιιαζζφκελε 

πειαηεία. πληζηά φκσο θαη ζχκβαζε κίζζσζεο κε αφξηζηε παξνρή θιηλψλ, ζε 

ζπγθεθξηκέλε επίζεο ρξνληθή πεξίνδν, πέξαλ ηνπ ζπκθσλεζέληνο θαηψηαηνπ νξίνπ. 
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Ζ ανξηζηία απηή κπνξεί λα αξζεί κε πξνζδηνξηζκφ ηεο παξνρήο θαηά ηελ ειεχζεξε 

θξίζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ. (ΑΚ 371, 372). 

 

9. Υπονομεπιζηική Μίζθωζη (Time sharing). 

 

 

Υξνλνκεξηζηηθή Μίζζσζε (Time sharing) είλαη ε ζχκβαζε πνπ αθνξά ζηελ 

απφθηεζε δηθαηψκαηνο ρξήζεο ελφο αθηλήηνπ γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν εληφο ηνπ 

έηνπο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηεο κηαο εβδνκάδαο θαη ζπλάπηεηαη γηα 

δηάζηεκα 3 έσο 60 εηψλ, έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο. Αθίλεην ζεσξείηαη ηνπξηζηηθφ 

θαηάιπκα (θαηά ην Ν.1652/86 θαη ην εθηειεζηηθφ ηνπ πιαίζην κφλν μελνδνρεία ηάμεο 

ΑΑ έσο θαη Β θαη απηνεμππεξεηνχκελα θαηαιχκαηα) θαη ιεηηνπξγεί κε ην εηδηθφ ζήκα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΣ. 9 

 

Ο κηζζσηήο time-sharing ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο πξνζηαηεχεηαη κε πνιινχο 

ηξφπνπο: 

 

 πλαιιάζζεηαη κε επηρείξεζε ειεγρφκελε θαη κηζζψλεη θαηάιπκα 

αδεηνδνηνχκελν απφ ην Κξάηνο. 

 Σα δηθαηψκαηά ηνπ κεηαβηβάδνληαη (ππεθκίζζσζε) ή παξαρσξνχληαη ή 

αληαιιάζζνληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπζηεκάησλ αληαιιαγήο ησλ γλσζηψλ 

εηαηξεηψλ αληαιιαγήο (RCI, I.I θιπ). 

 Σα δηθαηψκαηά ηνπ θιεξνλνκνχληαη ζηνπο δηαδφρνπο ηνπ.  

 Σα δηθαηψκαηά ηνπ παξακέλνπλ ελ ηζρχη αθφκε θαη αλ ε επηρείξεζε πσιεζεί 

ζε άιιν επηρεηξεκαηία.  

 Σν θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ξπζκίδεηαη κε Γεληθέο 

πλειεχζεηο ησλ κηζζσηψλ Σ.S.  

 Tέινο, ν κηζζσηήο Σ.S έρεη φιε ηελ πξνζηαζία ηεο Οδεγίαο 94/47 φπσο πρ ε 

πιήξεο ελεκέξσζή ηνπ γηα ηα απνθηψκελα δηθαηψκαηα, ην αθίλεην θαη θπξίσο 

ην δηθαίσκα αδήκηαο ππαλαρψξεζεο απφ ηε ζχκβαζε Σ.S εληφο 10 εκεξψλ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

                                                
9
Δ.Ο.Σ.,2010, Σα δηθαηψκαηα timemsharing. Πξφζβαζε: 27 Οθησβξίνπ 2010, δηαζέζηκν ζην: 

http://www.visitgreece.gr/portal/site/eot/menuitem.7f0d4e449429307c12596610451000a0/?vgnextoid=b64f6e7b6c92

d110VgnVCM100000460014acRCRD&lang_choosen=el 

http://www.visitgreece.gr/portal/site/eot/menuitem.7f0d4e449429307c12596610451000a0/?vgnextoid=b64f6e7b6c92d110VgnVCM100000460014acRCRD〈_choosen=el
http://www.visitgreece.gr/portal/site/eot/menuitem.7f0d4e449429307c12596610451000a0/?vgnextoid=b64f6e7b6c92d110VgnVCM100000460014acRCRD〈_choosen=el
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10. Άγπα πελαηών και καηεςθςνόμενερ αγοπέρ.10 

  

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.2160/93, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.2636/98 :  

 

΄Όπνηνο παξνηξχλεη θαη παξελνριεί πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ λα δερηεί ή λα 

απνθξνχζεη ηαμηδησηηθή ή κεηαθνξηθή ππεξεζία, ππεξεζίεο εζηίαζεο ή αλαςπρήο ή 

ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο ή πξντφληα εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, ηηκσξείηαη κε ηελ 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 458 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.  

 

Με ηελ ίδηα δηάηαμε ηηκσξείηαη θαη φπνηνο ρσξίο άδεηα αζθήζεσο ηνπ νηθείνπ 

επαγγέικαηνο ζπλαιιάζζεηαη κε πξφζσπν ή κε νκάδα πξνζψπσλ ή 

δηαπξαγκαηεχεηαη ή κεζνιαβεί, κε ζθνπφ λα θαηεπζχλεη πειαηεία ζε ππεξεζίεο ή 

θαηαζηήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.  

 

Αλεμάξηεηα απφ ηηο πνηληθέο θπξψζεηο ζηνπο παξαβάηεο ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ επηβάιιεηαη κε απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΔΟΣ, πξφζηηκν απφ 

200.000 κέρξη 1.000.000 δξαρκέο γηα θάζε παξάβαζε, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα 

απηήο. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ην αλψηαην φξην ηνπ πξνζηίκνπ δηπιαζηάδεηαη. Με 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηνπ ΔΟΣ, ηα πξφζηηκα κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη.  

 

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ν λνκνζέηεο επηρεηξεί λα πεξηνξίζεη έλα θαηλφκελν, πνπ 

ηαιαηπσξεί ηνπο ηνπξίζηεο, δηαζηξεβιψλεη ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ θαη 

ππνβαζκίδεη ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην αδίθεκα απηφ 

δηαπξάηηεηαη κε ηξφπν, πνπ είλαη εχθνια αληηιεπηφο ζηνλ θαζέλα: ζε αεξνδξφκηα, 

ιηκάληα, νδηθνχο ή ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο ή αθφκε θαη κέζα ζε κέζα κεηαθνξάο, 

επηηήδεηνη πιεζηάδνπλ ηνπο ηνπξίζηεο θαη κε πηεζηηθφ ηξφπν ηνπο πξνηξέπνπλ λα 

πξνηηκήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο (ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο). Ο 

ηνπξίζηαο, πνπ αθνινπζεί κηα ηέηνηα πξνηξνπή, θηλδπλεχεη λα θαηαιήμεη ζχκα θαθψλ 

ππεξεζηψλ ή θαη αηζρξνθέξδεηαο, αθνχ ε άγξα αζθείηαη απφ άηνκα, πνπ ζπλήζσο 

ακείβνληαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο, θαη ηελ ακνηβή απηή ηελ θαηαβάιιεη ζε ηειεπηαία 

αλάιπζε ν ηνπξίζηαο. πληζηάηαη αληίζηαζε ζηηο πξαθηηθέο απηέο, πνπ επηπρψο ζπλ 

                                                
10

 Δ.Ο.Σ.,2010, Άγξα πειαηψλ θαη θαηεπζπλφκελεο αγνξέο. Πξφζβαζε: 27 Οθησβξίνπ 2010, δηαζέζηκν ζην: 
http://www.visitgreece.gr/portal/site/eot/menuitem.7f0d4e449429307c12596610451000a0/?vgnextoid=fe7f6e7b6c92d

110VgnVCM100000460014acRCRD&lang_choosen=el 

 

http://www.visitgreece.gr/portal/site/eot/menuitem.7f0d4e449429307c12596610451000a0/?vgnextoid=fe7f6e7b6c92d110VgnVCM100000460014acRCRD〈_choosen=el
http://www.visitgreece.gr/portal/site/eot/menuitem.7f0d4e449429307c12596610451000a0/?vgnextoid=fe7f6e7b6c92d110VgnVCM100000460014acRCRD〈_choosen=el
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ησ ρξφλν πεξηνξίδνληαη, θαη πιήξεο ελεκέξσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα φιεο ηηο νκνεηδείο 

επηρεηξήζεηο θάζε πξννξηζκνχ, ηα πξντφληα ή ηηο εμππεξεηήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ 

θαη ηηο ηηκέο ηνπο.  

 

Τπάξρνπλ, φκσο, θαη πεξηπηψζεηο, πνπ ν ηνπξίζηαο δελ αληηιακβάλεηαη εχθνια, φηη 

θαζίζηαηαη ζχκα άγξαο θαη απηφ ζπλήζσο ζπκβαίλεη κε ηηο θαηεπζπλφκελεο αγνξέο 

(shopping) θαη ηελ θαηεπζπλφκελε εζηίαζε θαη αλαςπρή. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν 

ηνπξίζηαο, πνπ κεηέρεη ζε θξνπαδηέξα, πεξηεγεηηθφ γχξν ή γχξν πφιεσλ κε πνχικαλ, 

αλαγθάδεηαη κε έκκεζν ηξφπν λα θάλεη ηηο αγνξέο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα ή 

λα γεπκαηίζεη ζε ζπγθεθξηκέλν εζηηαηφξην απινχζηαηα γηαηί εθεί - θαη κφλνλ εθεί- ηνλ 

νδεγεί ην πνχικαλ. Γεδνκέλνπ, φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηα επλννχκελα 

θαηαζηήκαηα θαηαβάιινπλ πςειέο πξνκήζεηεο ζε πξφζσπα εκπιεθφκελα κε ηε 

δηαθίλεζε ησλ ηνπξηζηψλ, απηφο πνπ ηειηθά πιεξψλεη ηηο πξνκήζεηεο είλαη ν 

ηνπξίζηαο, ρσξίο θπζηθά λα έρεη πάληνηε εμαζθαιίζεη πςειή πνηφηεηα, αλάινγε ηεο 

ηηκήο. 

 

11. Ξενοδοσειακή ζύμβαζη. 

 

 

«Ξελνδνρεηαθή ζχκβαζε» είλαη ε ζχκβαζε κε ηελ νπνία ην μελνδνρείν ζπκθσλεί κε 

ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα λα παξέρεη μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο. Οη μελνδνρεηαθέο 

ππεξεζίεο νξίδνληαη σο παξνρή δσκαηίσλ, γεπκάησλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ πνπ ην 

μελνδνρείν έρεη επηβεβαηψζεη φηη ζα ηηο παξέρεη.11 

 

ε θάζε πεξίπησζε πνπ ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν ζπκβάιιεηαη κε ηνλ μελνδφρν ή 

μεληζηή γηα ηε ζπλερή εμππεξέηεζε ηνπ ζε θιίλεο αλά ρξνληθή πεξίνδν κπνξεί θαλείο 

λα θάλεη ιφγν, εηδηθφηεξα, γηα Ξελνδνρεηαθή ζχκβαζε. 

 

Ο φξνο ζπλαληάηαη ηδίσο ζην άξζξν 1 ηνπ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο πνπ δηέπεη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ δηνξγαλσηψλ – ηαμηδησηηθψλ πξαθηφξσλ θαη μελνδφρσλ ζηελ Δ.Δ. 

πνπ ππνγξάθηεθε κεηαμχ HOTREC (πλδέζκνπ εζληθψλ ελψζεσλ Ξελνδνρείσλ, 

εζηηαηφξησλ θαη ζπλαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ επξσπατθή έλσζε θαη ζηνλ Δπξσπατθφ 

νηθνλνκηθφ ρψξν) θαη ζηελ ECTAA (πλδέζκνπ ησλ εζληθψλ ελψζεσλ ηαμηδησηηθψλ 

πξαθηφξσλ θαη δηνξγαλσηψλ ηαμηδηψλ ζηελ Δπξσπατθή έλσζε) ζηηο Βξπμέιιεο ηελ 

                                                
11

 Παγθξήηηνο ζχιινγνο δηεπζπληψλ μελνδφρσλ, 2010, Δπξσπατθφο θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο Ξελνδφρσλ – 
ηνπξηζηηθισλ πξαθηφξσλ, Πξφζβαζε: 25/Οθησβξίνπ 2010,  δηαζέζηκν ζην: 

http://www.chm.gr/pdf/ksenodoxeia_praktoria.pdf 

http://www.chm.gr/pdf/ksenodoxeia_praktoria.pdf
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10.01.1996. Καηά ην άξζξν απηφ, μελνδνρεηαθή ζχκβαζε είλαη ε ζχκβαζε, κε ηελ 

νπνία έλα μελνδνρείν, ζπκθσλεί κε έλαλ ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα λα παξάζρεη 

μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο. 

 

Πιεξέζηεξα, σο μελνδνρεηαθή, ζα κπνξνχζε λα νξίζεη θαλείο ηελ ζχκβαζε κεηαμχ 

ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ θαη μελνδφρνπ ή μεληζηή, κε ηελ νπνία νη ηειεπηαίνη 

αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξαρσξνχλ ζην ηνπξηζηηθφ γξαθείν θαη ηνπο ππ’ 

απηνχ ππνδεηρεζφκελνπο πειάηεο ηε ρξήζε θαζνξηζκέλνπ ή θαη κεξηθψο 

θαζνξηζζεζνκέλνπ απφ ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν αξηζκνχ θαη είδνο δσκαηίσλ θαη 

ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έλαληη ζπγθεθξηκέλεο 

ακνηβήο – ηηκήκαηνο, ηελ νπνία αλαιακβάλεη λα θαηαβάιεη ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθή ρξήζε ή κε ησλ κηζζσκέλσλ ή πξνο κίζζσζε θιηλψλ. 

Κχξηεο κνξθέο ηεο ζχκβαζεο απηήο είλαη νη παξαθάησ αλαθεξζείζεο ζπκβάζεηο 

νξηζηηθήο θαη κεξηθήο δέζκεπζεο. 

 

ε γεληθέο γξακκέο ε μελνδνρεηαθή ζχκβαζε ζπληζηά κηθηή ζχκβαζε, πξνέρνληνο, 

κηζζσηηθνχ ραξαθηήξα, ε νπνία ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ γηα ηε κίζζσζε 

πξάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο απνξξφθεζεο, είηε απνθιεηζηηθά, είηε ζην 

κέηξν θαη ηελ έθηαζε πνπ δελ απνθιείνληαη απφ ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ 

θαλνληζκνχ ησλ ζρέζεσλ μελνδφρσλ θαη πειαηψλ ηνπο. Καηά θαλφλα, πξνζιακβάλεη 

κάιηζηα ηε κνξθή ηεο γλήζηαο ζχκβαζεο (Ξελίαο) ππέξ ηξίηνπ. 

 

12.  ύμβαζη ππακηόπεςζηρ ή ξενοδοσειακήρ 

ανηιπποζώπεςζηρ. 

 

 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηελ νπνηαδήπνηε ζχκβαζε κηζζψζεσο δσκαηίσλ 

θαηαξηίδεη ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν κε ηνλ πειάηε, γηα ινγαξηαζκφ φκσο ηνπ μελνδφρνπ 

ή μεληζηή, θαηφπηλ ζρεηηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ, ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν 

ελεξγεί πξνθαλψο σο αληηπξφζσπνο ηνπ μελνδφρνπ ή μεληζηή. Ζ εζσηεξηθή ζρέζε 

πνπ ζα ηνπο ζπλδέεη, ζα είλαη ηφηε, ε ζχκβαζε έξγνπ, φπνπ θπξίσο ζα εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο πεξί εληνιήο. 

 

πρλά πάλησο, γίλεηαη ιφγνο ζηελ πεξίπησζε απηή γηα ζχκβαζε πξαθηφξεπζεο ή 

πξαθηνξείαο. Ο φξνο φκσο δελ είλαη αθξηβήο. Ζ πξαθηνξεία είλαη επάγγεικα, 

δξαζηεξηφηεηα εκπνξηθή θαη φρη ζχκβαζε. Έηζη ν φξνο ππνδειψλεη κάιινλ ηελ 
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ζρέζε αληηπξνζψπεπζεο κεηαμχ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ θαη μελνδφρνπ ή μεληζηή σο 

πξνο ηε ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ μελίαο ή αθφκα θαη σο πξνο ηε ζχλαςε 

μελνδνρεηαθήο ζχκβαζεο κεηαμχ άιινπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ θαη 

αληηπξνζσπεπφκελνπ μελνδφρνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε ζρέζε απηή ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη αθξηβέζηεξα, σο ζχκβαζε μελνδνρεηαθήο αληηπξνζψπεπζεο, ε νπνία 

κπνξεί λα ππαρζεί θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 219/1991 γηα ηνπο εκπνξηθνχο 

αληηπξνζψπνπο. 

 

13.  ύμβαζη Ξενίαρ. 

 

 

Ζ απιή κεκνλσκέλε ζχκβαζε κίζζσζεο δσκαηίνπ, κεηαμχ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αλαδεηνχληνο θαηάιπκα πειάηε ή ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ, πνπ ελεξγεί ελ 

πξνθεηκέλσ σο κεζίηεο ή αληηπξφζσπνο ηνπ πειάηε, κε ηνλ μελνδφρν ή μεληζηή ή ηα 

ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ ελεξγνχλ σο αληηπξφζσπνη ηνπο, κπνξεί επρεξψο λα 

ραξαθηεξίδεηαη σο ζχκβαζε μελίαο, πξνο δηάθξηζε απφ ηελ ζεκαληηθφηεξε ζε 

ζεκαζία θαη έθηαζε μελνδνρεηαθή ζχκβαζε.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην πιαίζην ηεο Α.Κ. 838 ε έλλνηα ηνπ πειάηε ηνπ μελνδφρνπ 

είλαη ζηελφηεξα νξηνζεηεκέλε απφ φηη ζε άιια δίθαηα. Καηά ην ειιεληθφ, εηδηθφηεξα 

δίθαην δελ αξθεί ε παξακνλή ηνπ πξνζψπνπ ζην μελνδνρείν γηα λα απνθηήζεη ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ πειάηε, αιιά πξέπεη κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ μελνδφρνπ λα έρεη θαηαξηηζηεί 

ζχκβαζε μελίαο.12 

 

14.  Οι δημιοςπγούμενερ ζηον ηοςπιζμό ζσέζειρ. 

 

 

Ο ελδηαθεξφκελνο λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα ηαμίδη ή λα αλαδεηήζεη άιιεο ηνπξηζηηθέο 

ππεξεζίεο, ππνθηλνχκελνο ζπλήζσο απφ ηε δηαθήκηζε ή θαη απηφβνπια, έρεη 

ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο. 

 

Μπνξεί θαηαξρήλ, λα επηρεηξήζεη ην ηαμίδη αηνκηθά, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία. Δίλαη 

πξνθαλέο, φηη ζηε πεξίπησζε απηή, είλαη αλαγθαία ε επρεξήο πξφζβαζε ηνπ ζε 

θέληξα πιεξνθφξεζεο πνπ έρεη ζπζηήζεη είηε ν θνξέαο ηεο δηαθήκηζεο, είηε ν ηφπνο 

                                                
12 

Φνχλε Νίθε.,2000 Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ: Σνπξηζκφο & Γίθαην, πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο,  Μάιηα Ζξαθιείνπ 
Κξήηεο, άθθνπια, Αζήλα ει.355
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ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνπ ελδηαθέξνληνο. Ζ πιεξνθφξεζε ηνπ, νθείιεη λα πεξηιακβάλεη κε 

θάζε πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ηξφπνπο κεηάβαζεο, δξνκνιφγηα, ηηκέο, αληαπνθξίζεηο, 

μελνδνρεία, πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θιπ. Σελ ίδηα πιήξε θαη πξφζπκε 

πιεξνθφξεζε πξέπεη λα βξίζθεη ν επηζθέπηεο ζε φια ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο θαη ζε 

θεληξηθά, εκθαλή ζεκεία ησλ πφιεσλ. πλεπψο, ε εκπινθή, κίαο θεληξηθήο δεκφζηαο 

αξρήο πξνο ην ζθνπφ θαηά αξρήλ, δηαθήκηζεο θαη παξνρήο ζηνλ επηζθέπηε γίλεηαη 

απφ ηα πξάγκαηα επηβεβιεκέλε. Ο επηζθέπηεο πάλησο, ζηελ πεξίπησζε απηή 

ζπκβάιιεηαη κφλνο κε ηα δηάθνξα μελνδνρεία θαη κέζα ζπγθνηλσλίαο, κε δηθή ηνπ 

αζθαιψο επζχλε. Δίλαη σζηφζν, λα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ αιινδαπφ επηζθέπηε νη 

δπλαηφηεηεο πιεξνθφξεζεο, θαζνδήγεζεο θαη αξσγήο πνπ έρεη (θαη κάιηζηα ζηε 

γιψζζα ηνπ) απφ ηε δεκφζηα αξρή θαη ηα εμνπζηνδνηεκέλα γηα ην ιφγν απηφ 

παξαθιάδηα ηεο απφ ην ζεκείν εηζφδνπ ζηε ρψξα καο.13 

 

Ζ εηνηκφηεηα επίζεο δηνίθεζεο θαη δηθαζηεξίσλ λα πξνζθέξνπλ ηαρέσο θάζε δπλαηή 

αξσγή ζηνλ αιινδαπφ επηζθέπηε, ηνπ νπνίνπ ην νξγαλσκέλν ηαμίδη ζηελ Διιάδα 

δηαθφπηεηαη πξφσξα απφ πηαίζκα εκεδαπήο θπξίσο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ή απφ 

αλσηέξα βία, πξέπεη λα είλαη εμαζθαιηζκέλε. Ζ δηνίθεζε ζα κπνξνχζε κάιινλ λα 

κεξηκλά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ άκεζσλ αλαγθψλ ησλ επηζθεπηψλ, θαηεπζχλνληαο 

ηνπο ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη ελ αλάγθε, εμαζθαιίδνληαο ζε απηνχο 

πξνζσξηλή δηαηξνθή, δηακνλή θαη επηζηξνθή ζηνλ ηφπν ηνπο δαπάλεο κε δαπάλεο 

ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ κπνξνχλ αζθαιψο λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ζπλέρεηα απφ ηα 

ππαίηηα ή  ππφρξεα ζε θάιπςε ησλ δαπαλψλ πξφζσπα ζε Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

 

15.  Διζκόμιζη ππαγμάηων. 

 

 

Ζ εηζθφκηζε ησλ πξαγκάησλ είλαη κηα πιηθή πξάμε πνπ δελ απαηηεί δηθαηνπξαθηηθή 

ηθαλφηεηα. Δίλαη ε ρξνληθή ζηηγκή φπνπ άξρεηαη ε επζχλε ηνπ μελνδφρνπ. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ θαλνληζκνχ πνπ αθνξά ηηο ζρέζεηο μελνδφρσλ θαη 

πειαηψλ «ν πειάηεο κφιηο θζάζεη ζην μελνδνρείν νθείιεη λα παξαδψζεη ζηνλ 

μελνδφρν ή ηνλ εληεηαικέλν δηεπζπληή ηνπ μελνδνρείνπ ηα πνιχηηκα αληηθείκελα ή ηεο 

ζεκαληηθή αμίαο αληηθείκελα πνπ έρεη καδί ηνπ έλαληη απνδείμεσο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ν μελνδφρνο δελ επζχλεηαη δηα ηπρφλ απψιεηα ηνπο». 

                                                
13

 Φπρνκάλεο πχξνο Γ. 2003, «Σνπξηζηηθφ δίθαην», άθθνπια, Αζήλα ει. 19 
 

 



 13 

 

Χο εηζθνκηδφκελα πξάγκαηα, ζεσξνχληαη ηα πξάγκαηα πνπ ν πειάηεο θέξλεη ζην 

μελνδνρείν θαη είηε ηα παξαδίδεη ζην μελνδφρν ή ζε εμνπζηνδνηεκέλν γηα απηφ ην 

ζθνπφ πξφζσπν, είηε ηα ηνπνζεηεί ή ηα αθήλεη ζε κέξνο πνπ άκεζα ή έκκεζα ηνπ 

ππνδεηθλχεηαη.  

 

Γίλεηαη δεθηφ φηη πθίζηαηαη ε επζχλε ηνπ μελνδφρνπ αθφκε θαη γηα ηε δεκηά 

πξαγκάησλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην θιεηδσκέλν απηνθίλεην ηνπ πειάηε πνπ 

βξίζθεηαη ζην πάξθηλγθ. 

 

Δηζθνκηδφκελα είλαη ηα πξάγκαηα πνπ παξαδίδνληαη ζην εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην 

μελνδφρν πξφζσπν θαηά ηελ άθημε ηνπ πειάηε14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Καξάθσζηαο Κ. Ησάλλεο, 2009, «Αζηηθφο θψδηθαο», άθθνπια, Αζήλα ζει. 466 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΓΔΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 

 

I. Σοςπιζηική διαθήμιζη, πληποθόπηζη και απωγή ηοςπιζηών. 

 

 

Οη ππάξρνληεο λφκνη πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπξηζηηθή δηαθήκηζε θαη εηδηθφηεξα ηε 

δηαθήκηζε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, έρνπλ ζαλ ζηφρν, λα βνεζνχλ ηνπο θξαηηθνχο 

θνξείο(πθππνπξγείν ηνπξηζκνχ), λα ειέγρεη ηηο δηαθεκίζεηο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ  

φζνλ αθνξά ηελ  πιεξφηεηα, αιήζεηα θαη αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.  

 

Σν πξνεδξηθφ δηάηαγκα αλαθέξεη (άξζξν 3 παξ.2) φηη «αλ ηίζεηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ 

θαηαλαισηή δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην, απηφ πξέπεη λα αλαθέξεη θαηά ηξφπν 

επαλάγλσζην, ζαθή θαη επαθξηβή ηελ ηηκή θαζψο θαη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο 

φζνλ αθνξά ηνλ πξννξηζκφ, ηελ κεηαθνξά, ην δξνκνιφγην, ηα γεχκαηα θ.ιπ. Οη 

δηαηάμεηο απηέο ήηαλ θαινδερνχκελεο θαζψο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη κέζα 

ζηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα απνηεινχλ ηεξάζηηα πεγή παξαπφλσλ θαη δηαθσληψλ 

αλάκεζα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηνπο δηνξγαλσηέο θαη θπζηθά ηνπο μελνδφρνπο. Θα 

ήηαλ πξαγκαηηθά δηδαθηηθφ εάλ κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα έξεπλα πνπ λα 

ζπγθξίλεη ηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα κε ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

δηάθνξνη ηφπνη δηαθνπψλ θαη ηα θαηαιχκαηα. Βέβαηα ε ζπλεζηζκέλε επσδφο θάζε 

επηρεηξεκαηία είλαη: «φηη πιεξψλεηο παίξλεηο». Σν πξφβιεκα είλαη φηη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ε πεξηγξαθή ελφο παθέηνπ δηαθνπψλ ησλ 300€ είλαη ηφζν 

ειθπζηηθή φζν απηή ελφο παθέηνπ ηξηπιάζηαο ηηκήο. 

 

Οη δηαηάμεηο κάιινλ δελ θαηφξζσζαλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα απηφ κε νπζηαζηηθφ 

ηξφπν. Ζ ιχζε ηνπ βέβαηα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ γεληθφηεξε λνκνζεζία πνπ αθνξά 

ηε δηαθήκηζε θαη ζηνλ βαζκφ παξαπιάλεζεο ηνπ θνηλνχ. Δάλ αλαινγηζηεί θαλείο 

φκσο φηη εδψ πξφθεηηαη γηα έλα απνξξππαληηθφ ή θάπνην αλαςπθηηθφ αιιά γηα ην 

δηθαίσκα αλαςπρήο θαη αλάπαπζεο θαη ηε δηάζεζε ησλ απνηακηεχζεσλ  ελφο έηνπο, 

ε αληηκεηψπηζε παξαπιαλεηηθψλ πξαθηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη απζηεξφηεξε απφ ην 

ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην.15 

 

                                                
15

 Υαηδαληψλεο Αιθ. 2000, Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ: Σνπξηζκφο & Γίθαην, πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο,  Μάιηα Ζξαθιείνπ 

Κξήηεο, άθθνπια, Αζήλα. ει. 77. 
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1. Κείμενη νομοθεζία και παπαηηπήζειρ οςζίαρ. 

 

 

Ζ δηαθήκηζε ξπζκίδεηαη θαηαξρήλ, γεληθά ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ γηα ηνλ αζέκηην 

αληαγσληζκφ (άξζξν 1 θαη 3 λ. 146/1914) θαη ηνπ λφκνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θαηαλαισηή (άξζξν 9 λ. 2251/94). 

 

Δηδηθφηεξεο δηαηάμεηο γηα ηελ ηνπξηζηηθή δηαθήκηζε, αλεπξίζθεη θαλείο δηάζπαξηεο 

ζηελ θείκελε ηνπξηζηηθή λνκνζεζία, φπσο εθείλεο ησλ άξζξσλ  9 παξ. 1 εδ. β ηνπ λ. 

2743/1999 γηα ηελ απαγφξεπζε δηαθήκηζεο ηαμηδηψλ αλαςπρήο κε ηδησηηθά πινία 

ππφ ειιεληθή ζεκαία.  

 

Απφ πιεπξάο νπζίαο, ζα κπνξνχζε θαλείο, λα παξαηεξήζεη πσο ν ελδηαθεξφκελνο 

λα επηζθεθζεί θάπνην άιιν, δηαθνξεηηθφ ηνπ ηφπνπ ηεο θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ 

κέξνο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, έρεη αλάγθε λα θαζνδεγεί κε επάξθεηα θαη αθξίβεηα 

απφ ηελ ίδηα, πξσηίζησο ηελ πεγή πνπ δεκηνχξγεζε ην ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ. Αλ ε 

πεγή απηή είλαη ε δηαθήκηζε, πξέπεη λα πεξηέρεη ε ίδηα ηηο δηεπζχλζεηο θαη ηα 

ηειέθσλα ησλ θέληξσλ πξνέιεπζεο ηεο, είηε πξφθεηηαη γηα δεκφζηα ππεξεζία, είηε 

γηα άιιε αξρή, είηε γηα επηκειεηήξηα, είηε γηα θαη’ ηδίαλ ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, 

νξγαληζκνχο, ζπιιφγνπο θιπ. Πξέπεη εμάιινπ ε δηαθήκηζε λα είλαη εηιηθξηλήο θαη 

αθξηβήο. Να αληαπνθξίλεηαη δειαδή, κε πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ζηε δηαθεκηδφκελε 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. Παξαπιαλεηηθέο δηαθεκίζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην αληηθείκελν 

ηεο πιάλεο πνπ δεκηνπξγνχλ, δηθαηνινγνχλ φρη κφλν ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ πεξί αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ θαη πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, αιιά θαη 

ηελ επέκβαζε ηεο αξκφδηαο επνπηηθήο δεκφζηαο αξρήο, ψζηε λα πξνιακβάλνληαη ή 

λα θαηαζηέιινληαη ηαρχηαηα δηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο, πνπ είλαη ηθαλέο λα ζίμνπλ ην 

γεληθφ ζπκθέξνλ. 

 

Οη εμνπζίεο ινηπφλ κηαο ηέηνηαο αξρήο κπνξεί λα είλαη πξνιεπηηθέο θαη θαηαζηαιηηθέο. 

Μπνξεί δειαδή ε αξρή, λα νξίδεη ηνλ ηξφπν δηαθήκηζεο, λα εγθξίλεη ή φρη κηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε, λα απαγνξεχζεη αξμάκελε δηαθήκηζε, λα επηβάιεη 

θπξψζεηο επί παξαβάζεσο ησλ απνθάζεσλ ηεο. ηφρνο ηεο πξέπεη λα είλαη αθελφο 

κελ ε απνθπγή ηεο βιαπηηθήο ελ γέλεη δηαθήκηζεο γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο ή 

ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ ή ηνπνζεζίαο, αθεηέξνπ δε ή κέζσ ηεο δηαθήκηζεο επαξθήο 

θαζνδήγεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνο άληιεζε πιεξνθνξηψλ, ησλ νπνίσλ πάλησο 

ε παξνρή πξέπεη λα είλαη επίζεο εμαζθαιηζκέλε απφ ην θέληξν πξνέιεπζεο, πνπ 
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είλαη απαξαίηεην λα ππφθεηηαη ζηνλ ίδην επνπηηθφ θαη θπξσηηθφ έιεγρν ηεο σο άλσ 

αξρήο. 

Αο κε ιεζκνλείηαη φκσο φηη, αθελφο κελ ε παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε δεκηνπξγεί 

επζχλεο απνδεκίσζεο ζπληζηψληαο έλαξμε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ ελνρψλ θαη 

γελεζηνπξγφ ιφγν αληίζηνηρεο επζχλεο, αθεηέξνπ δε ε νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε, 

ρσξίο ηε ηαπηφρξνλε παξνρή δηεμφδσλ εγγχηεξεο πιεξνθφξεζεο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ θαη ρσξίο ηελ αλαγθαία εηνηκφηεηα πξφηαζεο ζπγθεθξηκέλνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ, απνβαίλεη θαηά θαλφλα αηειέζθνξε. Καηά ζπλέπεηα, ε 

ηνπξηζηηθή δηαθήκηζε, ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε νξγαλσηηθή θαη επνπηηθή αξρή, 

αθξίβεηα, πιεξφηεηα θαη αιήζεηα πεξηερνκέλνπ, παξνρήο δπλαηφηεηαο άκεζεο 

πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξηαθά θέληξα θαη εηνηκφηεηα θέληξσλ γηα ηνπξηζηηθή 

θαζνδήγεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 

2. Απσέρ ηοςπιζηικήρ διαθήμιζηρ. 

 

 

Αλαθεθαιαηψλνληαο φια ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη κπνξεί πιένλ θαλείο λα 

ζπκπεξηιάβεη ηξία θχξηα αμηψκαηα ή αξρέο γηα ηελ ηνπξηζηηθή δηαθήκηζε: 

 

 Ζ ηνπξηζηηθή δηαθήκηζε νξγαλψλεηαη θαη παξέρεηαη ζηηο αγνξέο απφ 

δεκφζηα αξρή, πνπ ελ πξνθεηκέλσ κπνξεί λα είλαη δηεχζπλζε ηνπ 

πθππνπξγείνπ αλάπηπμεο. Ζ αξρή απηή, εθηφο ηεο δηαθήκηζεο, επσκίδεηαη 

ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ επηζθέπηε. 

 Ζ παξερφκελε επζέσο απφ ηδησηηθέο ή δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη άιιεο 

αξρέο δηαθήκηζε επνπηεχεηαη, πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά απφ ηελ ίδηα 

σο άλσ αξρή. 

 Ζ δηαθήκηζε πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ πιεξφηεηα, αιήζεηα θαη αθξίβεηα 

πεξηερνκέλνπ. Να παξαπέκπεη επθξηλψο ζην θέληξν πξνειεχζεσο ηεο γηα 

πιεξνθνξίεο. Σέινο, λα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε εηνηκφηεηα ηνπ θέληξνπ 

πξνειεχζεσο θαη επνπηείαο γηα ηνπξηζηηθή θαζνδήγεζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ κε φια ηα ζχγρξνλα αιιά θαη παξαδνζηαθά κέζα.  
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II. Ζ ικανοποίηζη ηηρ ηθικήρ βλάβηρ ηος πελάηη ηοςπιζηικήρ 

επισείπηζηρ. 

 

 

Οη δηαπξαγκαηεχζεηο γελλνχλ αζθαιψο δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ πειάηε, ηνπ 

νπνίνπ δηαςεχζηεθε ε εκπηζηνζχλε, πνπ επέδεημε σο πξνο ηελ θαηάξηηζε κηαο 

ηνπξηζηηθήο θαη, ηδίσο, ηαμηδησηηθήο ζχκβαζεο κε μελνδνρείν ή άιιε ηνπξηζηηθή 

επηρείξεζε. Ζ απνδεκίσζε απηή πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ ΑΚ 198. Αληηζέησο, δελ 

ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε ηθαλνπνίεζεο ηεο εζηθήο βιάβεο ηνπ πειάηε, ηελ νπνία 

απηφο, πξάγκαηη πθίζηαηαη, εμαηηίαο ηεο καηαίσζεο, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ, ηνπ 

ηαμηδηνχ ή άιιεο ηνπξηζηηθήο παξνρήο ή εμαηηίαο ησλ ειαηησκάησλ ηνπο θαη ηεο 

αλψκαιεο ελ γέλεη εμέιημεο ηεο ηνπξηζηηθήο ζχκβαζεο. 

 

Τπφ ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο δσήο, νη αλάγθεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

δηαθνπψλ γηα αλαςπρή θαη μεθνχξαζε, αιιά θαη γηα απφιαπζε θαιιηηερληθψλ, 

πνιηηηζκηθψλ, αξραηνινγηθψλ, θπζηνιαηξηθψλ θαη άιισλ πξνζθνξψλ ηνπ ηφπνπ 

ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζπληζηνχλ ζηνηρεία απηφκελα ηεο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο, 

πλεπκαηηθήο αηνκηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ, δειαδή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαζελφο. Πξφθεηηαη, ηδίσο, γηα κε νηθνλνκηθά ελδηαθέξνληα ηνπ 

αηφκνπ, πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πλεπκαηηθή σθέιεηα θαη εμαξηψληαη άκεζα 

απφ ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο κε κεηξήζηκνπο απφ λνκηζκαηηθή αμία, φπσο ε 

ςπρηθή δηάζεζε θαη γεληθά ηα ζπλαηζζήκαηα. Ζ πξνζβνιή απηήο ηεο πιεπξάο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, απηψλ ησλ αγαζψλ, κφλν εζηθή βιάβε κπνξεί λα είλαη. Ζ 

πξνθαινχκελε ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε είλαη αλακθίβνια ηέηνηα, πνπ 

ρξήδεη αζθαιψο απνθαηάζηαζεο. Σν πξνζθεξφκελν ινηπφλ, κέζν είλαη ε 

ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο ηνπ επηζθέπηε, ν νπνίνο ζα ζηεξεζεί ηεο απφιαπζεο 

ηνπ ηαμηδηνχ, ή κέξνπο ησλ ζπκθσλεκέλσλ παξνρψλ ή άιισο ππεξεζηψλ ηνπ 

ππεχζπλνπ πξνζψπνπ, είηε απηφ είλαη ηνπξηζηηθφ γξαθείν, είηε μελνδνρείν, είηε 

νπνηαδήπνηε άιιε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην δηθαίσκα 

ηθαλνπνίεζεο ηεο εζηθήο βιάβεο δελ αλαγθαίν λα ζηεξίδεηαη ζε αδηθνπξαμία, φπσο 

πνιιέο απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ δέρνληαη, εθαξκφδνληαο ηελ ΑΚ 932.16 

 

 

 

 

                                                
16

 Φπρνκάλεο πχξνο Γ. 2003, «Σνπξηζηηθφ δίθαην», άθθνπια, Αζήλα ει. 30.
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III. Ζ αιζσποκέπδεια ζηον ηοςπιζμό 

 

 

1. Γενικά. 

 

 

Ζ παξαηήξεζε φηη νξηζκέλεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ ζπρλά 

πξνβιήκαηα ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε, εμαηηίαο ησλ αδηθαηνιφγεησλ πςειψλ ηηκψλ ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο θαζηζηά αλαπφθεπθηε ηε λνκνζεηηθή ελαζρφιεζε 

κε ηε πεξίπησζε ηνπο. 

 

Τπάξρνπλ βέβαηα, εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο ηηκέο ησλ πξν κίζζσζε απφ 

θαηαιχκκαηηθεο επηρεηξήζεηο θιηλψλ, γηα ηηο νπνίεο ζα γίλεη ιφγνο παξαθάησ. 

Τπάξρνπλ φκσο  θαη νη γεληθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 178 (Γηθαηνπξαμία πνπ 

αληηβαίλεη ζηα ρξεζηά ήζε είλαη άθπξε), 179 (Άθπξε σο αληίζεηε πξνο ηα ρξεζηά ήζε 

είλαη ηδίσο ε δηθαηνπξαμία κε ηελ νπνία δεζκεχεηαη ππεξβνιηθά ε ειεπζεξία ηνπ 

πξνζψπνπ ή ε δηθαηνπξαμία κε ηελ νπνία εθκεηαιιεχεηαη θάπνηνο ηελ αλάγθε, ηελ 

θνπθφηεηα ή ηελ απεηξία ηνπ άιινπ θαη πεηπραίλεη έηζη λα ζπλνκνινγήζεη ή λα πάξεη 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή ηξίην, γηα θάπνηα παξνρή, πεξηνπζηαθά σθειήκαηα, πνπ, θαηά ηηο 

πεξηζηάζεηο, βξίζθνληαη ζε θαλεξή δπζαλαινγία πξνο ηελ παξνρή.) θαη 28117 (Ζ 

άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απαγνξεχεηαη αλ ππεξβαίλεη πξνθαλψο ηα φξηα πνπ 

επηβάιινπλ ε θαιή πίζηε ή ηα ρξεζηά ήζε ή ν θνηλσληθφο ή νηθνλνκηθφο ζθνπφο ηνπ 

δηθαηψκαηνο.) ηνπ ΑΚ θαη ηνπ άξζξνπ 405 πεξί αηζρξνθέξδεηαο ηνπ ΠΚ, πνπ ζέηνπλ 

φξηα ζηε ππεξηίκεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Χζηφζν, απηά ηα φξηα, 

απνδεηθλχνληαη κάιινλ αζαθή θαη απξφζθνξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζηνλ ηνπξηζκφ, φπνπ ε άγλνηα ή ε αλάγθε ηνπ επηζθέπηε, επλνεί ηελ 

ηάζε εθκεηαιιεχζεηο ηνπ. 

 

2. Ο καθοπιζμόρ ηων ηιμών18. 

 

 

Ηζρχεη ην ζχζηεκα ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο θαηψηαηεο αλά ηάμε ηηκήο, (γηα ιφγνπο 

πξφιεςεο ηπρφλ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ), πνπ ζηελ πξάμε ζεκαίλεη φηη ν 

                                                
17

 Φπζηθή αγσγή 2007, Αζηηθφο θψδηθαο: Γεληθέο αξρέο  Οη θαλφλεο ηνπ δηθαίνπ γεληθφηεξα. Πξφζβαζε: 05 

Οθησβξίνπ 2010, δηαζέζηκν ζην: http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_gen/19-Astikos-kodikas-genika.htm 
18

 Δ.Ο.Σ. 2010, Ο θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ. Πξφζβαζε: 29 επηεκβξίνπ 2010,  Γηαζέζηκν ζην: 
http://www.visitgreece.gr/portal/site/eot/menuitem.7f0d4e449429307c12596610451000a0/?vgnextoid=230f6e7b6c92

d110VgnVCM100000460014acRCRD&lang_choosen=el 

http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_gen/19-Astikos-kodikas-genika.htm
http://www.visitgreece.gr/portal/site/eot/menuitem.7f0d4e449429307c12596610451000a0/?vgnextoid=230f6e7b6c92d110VgnVCM100000460014acRCRD〈_choosen=el
http://www.visitgreece.gr/portal/site/eot/menuitem.7f0d4e449429307c12596610451000a0/?vgnextoid=230f6e7b6c92d110VgnVCM100000460014acRCRD〈_choosen=el
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επηρεηξεκαηίαο δειψλεη ζηνλ ΔΟΣ γηα έγθξηζε ηελ ηηκή, πνπ πξνηίζεηαη λα εηζπξάηηεη, 

ρσξίο λα ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο ηεο ηηκήο απηήο πξνο ηα επάλσ.  

 

Ζ θαηψηαηε ηηκή, νξίδεηαη θαη' έηνο κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δ.Ο.Σ. ( παξ. 

7 άξζξ. 4 Ν. 2160/93), γηα μελνδνρεία, επηπισκέλα δηακεξίζκαηα θιπ., καδί κε ηηο 

λφκηκεο εθπηψζεηο (γηα κεκνλσκέλνπο ηνπξίζηεο θαη νκάδεο ηνπξηζηψλ) θαη 

επηβαξχλζεηο. ηελ ίδηα απφθαζε, πνπ εθδίδεηαη κεηά πξφηαζε ησλ νηθείσλ θνξέσλ, 

ε νπνία ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέρξη 30 Ηνπλίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, 

πεξηιακβάλνληαη νη ειάρηζηεο ηηκέο πξσηλνχ θαη γεχκαηνο ή δείπλνπ, θαζψο θαη ε 

ειάρηζηε ζχλζεζή ησλ γεπκάησλ απηψλ.  

 

Ζ θαη' έηνο εθδηδφκελε απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειαρίζησλ ηηκψλ 

μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλεη δηαθνξνπνηεκέλα θαηψηαηα φξηα ηηκψλ 

(αλά ιεηηνπξγηθή κνξθή, θαηεγνξία θιπ.) 1) γηα ηε ρακειή θαη 2) γηα ηε κέζε - πςειή 

πεξίνδν. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή έρεη ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα 

πξνζαξκνζηνχλ κε κεγαιχηεξε επειημία ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο δήηεζεο, θαηά ηηο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπο, θαη δε ηε ρακειή πεξίνδν. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή ησλ 

θαησηάησλ νξίσλ, πνπ έθηνηε πεξηιακβάλεηαη ζηαζεξά ζηηο θαη' έηνο εθδηδφκελεο 

απνθάζεηο θαζνξηζκνχ ησλ θαησηάησλ νξίσλ ησλ ηηκψλ, δελ ζηεξεί απφ ηηο 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηελ επρέξεηα λα θξίλνπλ (θαη λα δειψλνπλ) ηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα πνπ ζεσξνχλ νη ίδηεο σο ρακειή θαη κέζε - πςειή πεξίνδν θαη αθφκε θαη 

λα θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο πνπ επηζπκνχλ λα εηζπξάηηνπλ γηα ην θάζε έηνο , ζε ηξεηο 

(αληί ησλ δχν) ρξνληθέο πεξηφδνπο (ρακειή, κέζε θαη πςειή).΄Έηζη, π.ρ. έλα 

μελνδνρείν ζηελ Κξήηε κπνξεί λα δειψζεη σο ρακειή πεξίνδν ην δηάζηεκα 1/11 έσο 

31/3, ελψ έλα άιιν ζην Πήιην ή ηελ Αξάρνβα λα δειψζεη ην ίδην δηάζηεκα (ή ηκήκα 

ηνπ) σο πςειή πεξίνδν ή αθφκε θαη λα "ζπάζεη" ην έηνο ζε ηξεηο πεξηφδνπο (ρακειή, 

κέζε θαη πςειή), πνπ ζα ηηο νξίζεη αλάινγα κε ηελ ζπλήζε πνξεία ηεο δήηεζήο ηνπ, 

νξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη δηαθνξεηηθέο γηα ηελ θάζε πεξίνδν ηηκέο.  

 

Πάλησο, ε δεινχκελε απφ ηνλ επηρεηξεκαηία ηηκή ρακειήο πεξηφδνπ, ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηελ νξηδφκελε θαηψηαηε ηεο ρακειήο πεξηφδνπ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο 

ηνπ Γ.Γ ΔΟΣ θαη νη δεινχκελεο απφ ηνλ επηρεηξεκαηία ηηκέο κέζεο θαη πςειήο 

πεξηφδνπ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηελ νξηδφκελε αληίζηνηρε ηηκή ηεο κέζεο – 

πςειήο πεξηφδνπ. 

 

Οη ηηκέο πνπ δειψλνληαη, ππνβάιινληαη έγθαηξα ζηνλ ΔΟΣ, κέζσ ηνπ ΞΔΔ, γηα 

έγθξηζε. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δελ ππνβάιινπλ έγθαηξα ηηο ηηκέο ηνπο ζεσξείηαη φηη 
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έρνπλ επηιέμεη ηα αληίζηνηρα θαηψηαηα φξηα ηεο απφθαζεο θαη δε ηελ ειάρηζηε ηηκή 

ηεο ρακειήο πεξηφδνπ γηα ην δηάζηεκα 1/1/ - 30/4/ θαη 1/10/ - 31/12/, θαη εθείλε ηεο 

κέζεο - πςειήο πεξηφδνπ γηα ην δηάζηεκα 1/5/ - 30/9/. Δπίζεο δχλαληαη λα 

ζθξαγίζνπλ ζην Αξκφδην Αζηπλνκηθφ Σκήκα ηηο ηηκέο πνπ ίζρπζαλ γηα ην μελνδνρείν 

ηνπο ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, εθφζνλ απηέο δελ είλαη θαηψηεξεο απφ ηηο ειάρηζηεο 

ηηκέο ηεο απφθαζεο απηήο.  

 

Οη ηηκέο, πνπ ζα δεισζνχλ απφ θάζε επηρείξεζε κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηνλ ΔΟΣ, 

είλαη ππνρξεσηηθέο, παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηα νπνία, 

ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή δήισζε ηνπ επηρεηξεκαηία, αληηζηνηρνχλ θαη απνηεινχλ 

ηαπηφρξνλα ηηο αλψηεξεο ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα εηζπξαρζνχλ θαη ηα δηαζηήκαηα 

απηά. ε πεξίπησζε, πνπ δηαπηζησζεί απφ έιεγρν ηνπ ΔΟΣ ή άιισλ αξκνδίσλ 

Τπεξεζηψλ, κείσζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ηηκψλ πέξαλ ησλ πνζνζηψλ ησλ λφκηκσλ 

εθπηψζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε, αλαθαιείηαη ε έγθξηζε ησλ ηηκψλ, 

αθαηξνχληαη νη πηλαθίδεο ηηκψλ θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν κε απφθαζε ηνπ ΔΟΣ.  

 

Μεηά ηελ αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο ηηκψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ πηλαθίδσλ, 

ππνρξενχηαη ν μελνδφρνο λα εηζπξάηηεη ηα θαηψηαηα φξηα ηηκψλ.  

 

Οη παξαβάηεο ησλ πεξί ηεξήζεσο θαησηάησλ ηηκψλ δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε ην Ν. 

2160/93 άξζξν 4 παξ. 7 ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν κέρξη 500.000 δξρ.  

 

Οη ζηαζεξέο ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή ησλ αθφινπζσλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ: 

  

 Υνξήγεζε ζαπνπληνχ θαη κεηαθνξά απνζθεπψλ.  

 Πνζνζηφ ππεξεζίαο 15% (Ν.Γ/κα 15/26 Ηνπιίνπ 1926 θαη Α.Ν. 394/36).  

 Παξνρή ζεξκνχ χδαηνο.  

 Παξνρή ζέξκαλζεο.  

 

Σν αληίζηνηρν ηεο κέζεο εηήζηαο δαπάλεο γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ελζσκαηψλεηαη θαη 

ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηελ ηηκή ηνπ δσκαηίνπ ή ηνπ δηακεξίζκαηνο, άξα πεξηιακβάλνπλ 

θαη θιηκαηηζκφ, εθφζνλ ππάξρεη.  

 

Ζ ίδηα απφθαζε, πξνβιέπεη ηηο επηηξεπφκελεο επηβαξχλζεηο θαη εθπηψζεηο σο 

αθνινχζσο:  
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Δπιβαπύνζειρ:  

 

 

Δπηηξέπεηαη λα πξνζαπμάλνληαη θαηά 10% νη ηηκέο ησλ δσκαηίσλ, φηαλ ν πειάηεο 

παξακέλεη ζην μελνδνρείν κφλν κέρξη δχν (2) εκέξεο.  

 

Δάλ απφ ηνλ πειάηε δεηεζεί ε πξνζζήθε θιίλεο ζε δίθιηλν, κνλφθιηλν δσκάηην ή 

δηακέξηζκα, ε ηηκή πνπ δειψζεθε πξνζαπμάλεηαη θαηά 20%.  

 

Ζ ηηκή δσκαηίνπ πξνζαπμάλεηαη κε πνζνζηφ 2% γηα ην ηέινο δηακνλήο 

Παξεπηδεκνχλησλ ππέξ ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α. (Ν. 1080/90 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 27 παξ. 10 ηνπ Ν. 2130/93).  

 

Δκπηώζειρ:  

 

 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ πξνθεηκέλνπ γηα κεκνλσκέλνπο 

πειάηεο λα πξνβαίλνπλ ζε εθπηψζεηο κέρξη 30% επί ησλ ηηκψλ, πνπ έρνπλ δειψζεη 

θαη κέρξη 50% πξνθεηκέλνπ γηα νκάδεο ηνπξηζηψλ θαη ζπκβάζεηο allotments, κε ηελ 

πξνυπφζεζε, φηη ε ηηκή ηνπ δσκαηίνπ, πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαπάλσ 

έθπησζε δελ ζα είλαη θαηψηεξε απφ ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο ηάμεο, πνπ αλήθεη ην 

μελνδνρείν θαη αλαγξάθεηαη ζηνπο, αληίζηνηρνπο, θαηά πεξίνδν, Πίλαθεο ηεο 

Απφθαζεο ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ΔΟΣ.  

 

Δηδηθά γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ πξνγξακκάησλ Κνηλσληθνχ θαη Δζσηεξηθνχ 

Σνπξηζκνχ, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ βάζεη ηεο χκβαζεο πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ 

απηψλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα πνπ εθαξκφδνπλ ηα πξνγξάκκαηα 

Κνηλσληθνχ θαη Δζσηεξηθνχ Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ, Δξγαηηθή Δζηία, Τθππνπξγείν Νέαο 

Γεληάο θιπ.,), λα πξνβαίλνπλ θαη ζε εθπηψζεηο κεγαιχηεξεο ηνπ 50% ησλ ηηκψλ πνπ 

έρνπλ δειψζεη. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ή 

Κξαηηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, κεζνιαβνχλ γξαπηψο γηα ηε ζηέγαζε θνηηεηψλ θαη 

ζπνπδαζηψλ ηνπο.  

 

Αο ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΑΝ 1108/38, 

επηηξέπεηαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί ζηαζεξψλ ηηκψλ, πειάηεο 
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μελνδνρείσλ, λα ζπλάπηνπλ ηδηαίηεξεο ζπκθσλίεο γηα ηελ δηακνλή ηνπο ζηα 

μελνδνρεία άλσ ηνπ κελφο.  

 

Άλλερ ζσεηικέρ πςθμίζειρ:  

 

 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ελνηθίαζε ηνπ ζαινληνχ δηακεξίζκαηνο μελνδνρείνπ ζε 

δηάθνξνπο πειάηεο.  

 

 Σα δηακεξίζκαηα ησλ μελνδνρείσλ ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, 

απαγνξεχεηαη λα ελνηθηάδνληαη θαηά δσκάηηα.  

 

 Οη ηηκέο ησλ δσκαηίσλ, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απφ ηνλ ΔΟΣ σο 

κεηνλεθηηθά, είλαη δπλαηφλ λα είλαη θαηψηεξεο κέρξη 25% ησλ ηηκψλ ησλ 

αληίζηνηρσλ δσκαηίσλ, πνπ δειψζεθαλ ή ησλ ειάρηζησλ ηηκψλ ηεο 

Απφθαζεο, εάλ δελ δεισζνχλ ηηκέο.  

 

 Σν αληίηηκν ρξήζεο απφ ηνλ πειάηε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ινπηξνχ ή ληνπο 

(ζεξκνχ ή ςπρξνχ), θαζνξίδεηαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηία μελνδφρν θαη 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δήισζε ησλ ηηκψλ ηνπ μελνδνρείνπ ηνπ. Ζ 

ηηκνιφγεζε απινχ δσκαηίνπ θαη ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ινπηξνχ ή ληνπο δελ 

επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή αληίζηνηρνπ δσκαηίνπ κε ινπηξφ. Δάλ ν 

επηρεηξεκαηίαο δελ δειψζεη ηηκέο θαη εηζπξάηηεη ηηο ειάρηζηεο, ην αληίηηκν 

ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ινπηξνχ ή ληνπο (ζεξκνχ ή ςπρξνχ), νξίδεηαη 

θαη' έηνο κε ηελ πεξί ηηκψλ Απφθαζε ηνπ Γ.Γ. Δ.Ο.Σ.  

 

 Ζ ηηκή δσκαηίνπ θαιχπηεη παξακνλή κέρξη ηελ 12ε ψξα ηεο επφκελεο απφ 

ηελ άθημε ηνπ πειάηε εκέξαο.  

 

 Δθφζνλ δίθιηλν δσκάηην μελνδνρείνπ Γ' ηάμεο θαη άλσ δηαζέηεη ζε έλα 

άηνκν, ζα εηζπξάηηεηαη ην 80% ηεο ηηκήο ηνπ δίθιηλνπ πνπ, φκσο, δελ ζα 

ππνιείπεηαη ηεο ηηκήο ηνπ κνλφθιηλνπ.  

 

 Όηαλ ζε κνλφθιηλν δσκάηην ππάξρεη εκίδηπιε θιίλε θαη δηακέλνπλ ζε απηφ 

δχν άηνκα, ζα εηζπξάηηεηαη ε ηηκή κνλφθιηλνπ, πξνζαπμεκέλε θαηά 20%.Σν 

ίδην ηζρχεη γηα ην δίθιηλν δσκάηην, φηαλ ζ' απηφ είλαη ηνπνζεηεκέλεο κία 

εκίδηπιε θαη κία κνλή θιίλε θαη δηακέλνπλ ηξία άηνκα.  
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 Ζ ηηκή δσκαηίνπ δηπιήο θιίλεο, εάλ ην δσκάηην έρεη ραξαθηεξηζζεί ζαλ 

δίθιηλν, είλαη ε ίδηα ηηκή κε ηελ ηηκή ηνπ δίθιηλνπ δσκαηίνπ.  

 

 Ζ ηηκή δσκαηίσλ γηα δηεκέξεπζε είλαη κεησκέλε θαηά 50%.  

 

 ηα ζπκβφιαηα πνπ ζπλάπηνπλ νη επηρεηξεκαηίεο μελνδφρνη κε ηνπο 

ηαμηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, είλαη επηζπκεηφ λα θαζνξίδνπλ ην αληίηηκν ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ θιπ. παξνρψλ ζε μέλν λφκηζκα.  

 

 Δηδηθά θαη κφλν γηα ηα θαηαιχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο 

ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο, φηαλ ζηα ζπκβφιαηα πνπ ζπλάπηνπλ 

αλαθέξεηαη φηη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ θαη εμφθιεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ πνπ βαξχλνπλ αλαινγηθά θάζε ρξνλνκηζζσηή ζπζρεηίδεηαη κε ηηο 

ηηκέο πνπ εγθξίλεη ν ΔΟΣ, ε αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ απηψλ εμφδσλ είλαη 

δπλαηφλ λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 25% ην πνιχ, γηα ηα μελνδνρεία 

Πνιπηειείαο θαη Α' ηάμεο, θαη 20% ην πνιχ γηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ζε 

ζρέζε κε ην ακέζσο πξνεγνχκελν έηνο.  

 

 Οη επηρεηξήζεηο πνπ νη κνλάδεο ηνπο δηαζέηνπλ εζηηαηφξην ή θπιηθείν 

θαζνξίδνπλ ζηηο δειψζεηο γηα ηηο ηηκέο ησλ δσκαηίσλ ηνπο θαη ηηο ηηκέο, πνπ 

επηζπκνχλ λα εηζπξάμνπλ ζηηο δηάθνξεο πεξηφδνπο (ρακειή, κέζε / πςειή), 

γηα ην πξνζθεξφκελν πξσηλφ ή ηα γεχκαηα. Οη δεινχκελεο απηέο ηηκέο είλαη 

ελαξκνληζκέλεο κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο.  

 

 Σν Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ 

εθηχπσζε ησλ ηηκνθαηαιφγσλ θαη ησλ πηλαθίδσλ ηηκψλ θαη λα επηζεκαίλεη 

κε ζρεηηθή εγθχθιην ζε φια ηα κέιε ηνπ, φηη ε κε ηήξεζε ηεο θαη' έηνο 

εθδηδφκελεο απφθαζεο ηνπ Γ.Γ.ΔΟΣ επηζχξεη ηελ επηβνιή απφ ηνλ ΔΟΣ 

ησλ λφκηκσλ θπξψζεσλ. 

 

 Οη πηλαθίδεο ηηκψλ πνπ αλαξηψληαη ζηα δσκάηηα ησλ μελνδνρείσλ 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Δπηρεηξεκαηία ή Γ/ληή ηεο μελνδνρεηαθήο 

επηρείξεζεο θαη ζεσξνχληαη απφ ηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή.  

 

 Όζνλ αθνξά ηα ινηπά θαηαιχκαηα, ζχκθσλα - επίζεο - κε ηε δηάηαμε ηεο 

παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2160/93, νη εθκεηαιιεπφκελνη απηά, 
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δηακνξθψλνπλ ειεχζεξα ηα ηηκνιφγηά ηνπο θαη ππνρξενχληαη θάζε ρξφλν λα 

ηα ππνβάιινπλ ζηνλ Δ.Ο.Σ αλαιπηηθά θαη λα ηα ηεξνχλ ακεηάβιεηα γηα 

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 12 κελψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηνπο. Οη δεινχκελεο 

ηηκέο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο απφ ηηο νξηδφκελεο θαη' έηνο κε 

απφθαζε ηνπ Γ.Γ. Δ.Ο.Σ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ νηθείσλ 

θνξέσλ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 30/6 ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο. Με απφθαζε ηνπ Γ.Γ. ξπζκίδεηαη ν ρξφλνο ππνβνιήο 

ησλ ηηκνινγίσλ, νη λφκηκεο εθπηψζεηο θιπ. Οη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη κε 

πξφζηηκν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΞΔΝΗΑ 

 

 

I. Γενικέρ παπαηηπήζειρ. 

 

 

Ζ ζχκβαζε μελίαο είλαη ε απιή, κεκνλσκέλε ζχκβαζε κίζζσζεο θιίλεο κεηαμχ ηνπ 

ίδηνπ ηνπ πειάηε ή ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ πνπ ελεξγεί ελ πξνθεηκέλσ σο κεζίηεο 

(κε ή ρσξίο πξνκήζεηα) θαη ηνπ μελνδφρνπ. 

 

Απφ λνκηθήο απφςεσο, φπσο θαη ε μελνδνρεηαθή ζχκβαζε, ζπληζηά κεηθηή ζχκβαζε, 

ζηελ νπνία πξνέρεη θπξηαξρηθά ν ραξαθηήξαο ηεο κηζζψζεσο πξάγκαηνο, ψζηε 

ζχκθσλα κε ηε ζεσξεία ηεο απνξξνθήζεσο, λα εθαξκφδνληαη επ’ απηήο νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 574επ. ΑΚ.. 

 

Χζηφζν, ηα δεηήκαηα πνπ δεκηνπξγεί απηή ε ζχκβαζε ζηελ πξάμε, είλαη πνηθίια θαη 

ηδηφκνξθα, κε δπλάκελα, σο εθ ηνχηνπ, λα αληηκεησπηζζνχλ επαξθψο θαη 

ηθαλνπνηεηηθψο ζηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ ηνπ ΑΚ. Έηζη θαίλεηαη 

ζθφπηκε ε ελαζρφιεζε κε κεξηθά απφ απηά πνπ θξίλεηαη ζεκαληηθφηεξα. 

 

Σα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ αθελφο ζε αμηψζεηο απφ ηελ επζχλε μελνδφρσλ θαηά ηελ 

παξνρή μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ, αθεηέξνπ ζηελ θαζηέξσζε ελερχξνπ ζηα 

εηζθνκηζζέληα γηα απαηηήζεηο μελνδφρσλ απφ ηε δηακνλή πειαηψλ ξπζκίδνληαη απφ 

ηα άξζξα834-839 ΑΚ (Κεθάιαην εηθνζηφ έλαην – Δπζχλε ησλ μελνδφρσλ). ρεηηθέο 

είλαη θαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.5205/1931 πεξί επζχλεο θαη πξνζηαζίαο ησλ μελνδφρσλ, 

αιιά θαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 – 20 ηεο απφθαζεο ηνπ Γ.Γ. ΔΟΣ 503007/1976 

(ΦΔΚ Β’ 166), ε νπνία θπξψζεθε θαη έρεη ηελ ηζρχ λφκνπ κε ην άξζξν 8 ηνπ 

λ.1652/1986. πλαθψο, δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ζπκβάζεηο ρξνλνκεξηζηηθήο 

κίζζσζεο ξπζκίδνληαη απφ ην λ.1652/1986 θαη ην πδ 182/199919.  

 

Σα δεηήκαηα ινηπφλ ηεο απνδεκίσζεο ηνπ μελνδφρνπ ζε πεξηπηψζεηο λφζνπ ή 

ζαλάηνπ πειάηε, ησλ ππεξθξαηήζεσλ (overbooking), ηεο έμσζεο θαη ησλ ιφγσλ 

έμσζεο πειάηε, ηνπ ειέγρνπ ησλ ηηκψλ πνπ νη θαηαιχκκαηηθεο επηρεηξήζεηο 

εθαξκφδνπλ, ηεο επζχλεο ηνπ μελνδφρνπ γηα ηα εηζθνκηζζέληα θαη ηεο εθπνίεζεο ηνπ 

λφκηκνπ ελερχξνπ επί ησλ εηζθνκηζζέλησλ, θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα ηχρνπλ 

                                                
19

 Καξάθσζηαο Κ. Ησάλλεο, 2007, «Αγσγέο θαη αηηήζεηο αζηηθνχ δηθαίνπ», Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, ζει. 830 
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κηαο πξνζθνξφηεξεο εξκελεπηηθήο θαη λνκηθήο αληηκεηψπηζεο ζηηο παξαθάησ 

παξαγξάθνπο. 

 

II. Οι ζσέζειρ ξενοδόσων και πελαηών. 

 

 

Ο Καλνληζκφο απηφο (άξζξν 8 Ν.1652/86) απνηειεί ην λνκνζεηηθφ θείκελν, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε ξχζκηζε ησλ βαζηθφηεξσλ φξσλ ηεο μελνδνρεηαθήο κίζζσζεο, θαη 

θαη' αλαινγία ηεο κίζζσζεο ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο γεληθά, θαζψο θαη ηελ 

θαηαγξαθή ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ θαη ηνπ μελνδφρνπ αιιά θαη -θπξίσο- 

ηνπ πειάηε χκθσλα κε απηφλ ζεζπίζηεθαλ  ηα θπξηφηεξα άξζξα πνπ αθνξνχλ ηηο 

ζρέζεηο μελνδφρσλ θαη πειαηψλ απηψλ. Με ηελ απφθαζε ηεο έγθξηζεο ηνπ 

θαλνληζκνχ δηακνξθψζεθαλ νη πεξηζζφηεξνη θαλνληζκνί σο εμήο: 

 

1. Δνοικίαζη δωμαηίών. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86 20 ), ν μελνδφρνο 

ππνρξενχηαη λα ελνηθηάδεη ηα θελά δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ ηνπ ζε θάζε πειάηε, λα 

δηαζέηεη θαη λα παξέρεη πξάγκαηη φζεο αλέζεηο δηαθεκίδεη γηα ην μελνδνρείν ηνπ (π.ρ. 

θνιπκβεηηθή δεμακελή, αζινπαηδηέο, λπθη. θέληξν, νκβξέιεο, αλάθιηληξα, ακκψδε 

αθηή θιπ). 

 

O μελνδφρνο κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ελνηθίαζε, αλ ν πειάηεο: 

 

 Δίλαη νινθάλεξα αζζελήο 

 

 Βξίζθεηαη ζε κέζε 

 

 Δίλαη ξππαξφο 

 

Aπαγνξεχεηαη ζηνλ μελνδφρν λα κηζζψλεη έλα κέξνο ησλ δσκαηίσλ ηνπ μελνδνρείνπ 

ηνπ κε παξάιιειε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο λα κε ελνηθηάζεη ηηο ππνιεηπφκελεο 

                                                
20 

Κέληξν ππεξεζηψλ ρξνλνκίζζσζεο & αληαιιαγψλ, 2010. Υξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε θαη ζπλαθή ζέκαηα. Πξφζβαζε: 

01 Ννεκβξίνπ 2010. Γηαζέζηκν ζην: http://www.mytimeshare.gr/useful/law1
 

  

http://www.mytimeshare.gr/useful/law1
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θιίλεο ζε άιια ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα ή Tαμηδησηηθνχο Oξγαληζκνχο ή Tνπξηζηηθά 

Γξαθεία (απνθιεηζηηθφηεηα). 

 

2. Κπάηηζη δωμαηίων. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), ν μελνδφρνο 

ππνρξενχηαη λα απαληά εγγξάθσο ή ηειεγξαθηθφο κέζα ζε 3 εκέξεο, φηη απνδέρεηαη 

ή φρη ηηο παξαγγειίεο γηα ελνηθίαζε δσκαηίσλ πνπ έρνπλ δηαβηβαζηεί ζ' απηφλ 

εγγξάθσο, ηειεθσληθψο ή ηειεγξαθηθφο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε δηθαηνχηαη λα 

δεηήζεη πξνθαηαβνιή κέρξη 25% ζην ζχλνιν ηεο ηηκήο δηαλπθηέξεπζεο γηα φιεο ηηο 

εκέξεο ηεο δηακνλήο πνπ έρνπλ παξαγγειζεί. H πξνθαηαβνιή δελ πξέπεη λα είλαη 

θαηψηεξε ηνπ κηζζψκαηνο κηαο εκέξαο. 

 

H παξαγγειία θξάηεζεο ζεσξείηαη φηη νινθιεξψλεηαη κε ηε ιήςε ηεο πξνθαηαβνιήο 

πνπ θαζνξίζζεθε θαηά ηα αλσηέξσ, ή κε ηελ έγγξαθε απνδνρή ηεο θξάηεζεο απφ 

ηνλ μελνδφρν. 

 

3. Ακςπωηικέρ σπεώζειρ. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), φπνηνο παξαγγείιεη 

δσκάηηα πξνθεηκέλνπ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

θαη ηειηθά δελ ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα φιε ή κέξνο ηεο πεξηφδνπ, νθείιεη λα 

απνδεκηψζεη ην μελνδφρν κε ην κηζφ ηεο ηηκήο πνπ ζπκθσλήζεθε γηα ηελ πεξίνδν 

πνπ δελ ηα ρξεζηκνπνίεζε. Aλ φκσο ν πειάηεο πξνεηδνπνίεζε ηνλ μελνδφρν πξηλ 

απφ 21 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, ηφηε απαιιάζζεηαη απφ ηελ απνδεκίσζε θαη ν 

μελνδφρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε επηζηξνθή ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ηπρφλ 

εηζέπξαμε. 

  

4. Γικαιώμαηα πελάηη. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), ν πειάηεο δηθαηνχηαη 

λα θάκεη ρξήζε: 
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 Σνπ δσκαηίνπ ε δηακεξίζκαηνο πνπ ελνηθίαζε 

 

 Σσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ μελνδνρείνπ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπ πειάηεο  

 

Aλ ν πειάηεο απαηηήζεη απνθιεηζηηθή ρξήζε νκβξέιαο, αλαθιίληξνπ θιπ, πνπ ηπρφλ 

δηαηίζεληαη απφ ηελ επηρείξεζε, ν μελνδφρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη εηδηθή πιεξσκή 

βάζεη πξνθαζνξηζκέλνπ ηηκνινγίνπ. 

 

Tν δσκάηην ή ην δηακέξηζκα πνπ ελνηθηάζηεθε επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνλ πειάηε ελνηθηαζηή θαη ηα πξφζσπα πνπ απηφο, θαηά 

ηελ ελνηθίαζε ξεηά δήισζε.  

 

5. Γιάπκεια ηηρ ενοικίαζηρ. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), ε ελνηθίαζε ηνπ 

δσκαηίνπ ζεσξείηαη φηη έγηλε γηα κηα εκέξα, εθηφο αλ άιισο, ξεηψο, ζπκθσλεζεί 

κεηαμχ μελνδφρνπ θαη πειάηε.  

 

6. Ανανέωζη ηηρ ενοικίαζηρ. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), ε ελνηθίαζε ζεσξείηαη 

φηη αλαλεψλεηαη ακνηβαίσο γηα θάζε επφκελε εκέξα, εθφζνλ ν μελνδφρνο δελ 

εηδνπνηεί ηνλ πειάηε φηη ιήγεη ε κίζζσζε θαη ν πειάηεο δελ εηδνπνηεί ηνλ μελνδφρν 

φηη δελ ζα ζπλερίζεη ηε κίζζσζε. 

 

H εηδνπνίεζε απηή πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα, δηαθνξεηηθά δελ 

ηζρχεη γηα ηελ ίδηα εκέξα, αιιά γηα ηελ επφκελε. 

  

7. Ανασώπηζη ηος πελάηη. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), ν πειάηεο 

ππνρξενχηαη λα εθθελψζεη ην δσκάηην κέρξη ηελ 12ε ψξα. Παξακνλή πέξα απφ ηελ 

ψξα απηή θαη κέρξη ηελ 18ε ψξα ππνρξεψλεη ηνλ πειάηε ζηελ θαηαβνιή ηνπ κηζνχ 
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ελνηθίνπ. Παξακνλή πέξα απφ ηελ 18ε ψξα, ππνρξεψλεη ηνλ πειάηε ζηελ θαηαβνιή 

νιφθιεξνπ ηνπ ελνηθίνπ κηαο εκέξαο. Aλ αξλεζεί ν πειάηεο, ηφηε ν μελνδφρνο 

δηθαηνχηαη λα απνβάιεη απφ ην δσκάηην ηηο απνζθεπέο ηνπ.  

  

8. Λύζη ηηρ μιζθώζεωρ. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), αλ ην δσκάηην 

εθκηζζσζεί γηα νξηζκέλν ρξφλν, ν μελνδφρνο δελ δηθαηνχηαη λα ιχζεη ηε κίζζσζε 

πξηλ πεξάζεη ν ρξφλνο πνπ ζπκθσλήζεθε, εθηφο αλ ν πειάηεο: 

 

 Παξαβεί ηνλ παξφληα θαλνληζκφ 

 

 Αζζελήζεη απφ κεηαδνηηθή λφζν ή άιιε λφζν πνπ πξνθαιεί ελφριεζε ζηνπο 

ινηπνχο πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ 

 

 Παξαβεί ηα ρξεζηά ήζε 

 

Αληίζηνηρα ν πειάηεο νθείιεη: 

 

 Nα δερζεί ην δσκάηην πνπ θξαηήζεθε απφ ηνλ ίδην ή κε εληνιή ηνπ κέζσ ηξίηνπ, 

εθηφο αλ ηνχην δελ είλαη ζχκθσλν κε ηελ παξαγγειία ηνπ. 

 

 Nα δηαηεξήζεη ην δσκάηην κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ πνπ ζπκθσλήζεθε, 

δηαθνξεηηθά είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ζηνλ μελνδφρν απνδεκίσζε ίζε 

κε ην κηζφ ηνπ κηζζψκαηνο φισλ ησλ ππνινίπσλ εκεξψλ, πνπ αλαινγεί ζηε 

ζπκθσλεκέλε ηηκή δηαλπθηέξεπζεο. 

 

Tα πην πάλσ ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο δελ πξνζήιζε ζην 

μελνδνρείν ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο αλψηεξεο βίαο, 

πνπ λα απνδεηθλχεηαη κε αδηάζεηζηα γεγνλφηα ή απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

H πην πάλσ ζπκθσλία κεηαμχ μελνδφρνπ θαη πειάηε γηα ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο 

είλαη ηζρπξή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. 
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9. Ώπα άθιξηρ. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), ε εκέξα ηεο άθημεο 

ππνινγίδεηαη νιφθιεξε σο πξνο ην ελνίθην, αλεμάξηεηα απφ ηελ ψξα άθημεο. H 

εκέξα ηεο αλαρψξεζεο δελ ππνινγίδεηαη, εθηφο εάλ ν πειάηεο δελ εθθελψζεη ην 

δσκάηην κέρξη ηελ 12ε ψξα ηεο εκέξαο αλαρψξεζεο, νπφηε ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο.  

 

10.  Αδςναμία διάθεζηρ δωμαηίος. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), ν μελνδφρνο νθείιεη 

λα δηαζέηεη ζηνπο πειάηεο ηα δσκάηηα πνπ έρεη απνδερζεί έπεηηα απφ παξαγγειία 

έγγξαθε, ηειεγξαθηθή ή κε ζπκβφιαην - ζπκθσλεηηθφ. ζε αληίζεηε πεξίπησζε 

ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηε δηακνλή ηνπο ζε άιιν μελνδνρείν ηεο ίδηαο 

ηνπιάρηζηνλ ηάμεο θαη ζηελ απηή πφιε, πνπ λα δηαζέηεη ελ πάζε πεξηπηψζεη ηηο ίδηεο 

αλέζεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο δηακνλήο (ζάιαζζα αζινπαηδηέο θιπ), φπσο απηέο πνπ 

δηαθεκίδνληαη γηα ην δηθφ ηνπ μελνδνρείν. ηελ πεξίπησζε απηή ν μελνδφρνο νθείιεη 

λα θαηαβάιεη εμ ηδίσλ ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη ηελ επί πιένλ δηαθνξά ηηκήο πνπ 

ηπρφλ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ δηθνχ ηνπ θαη ηνπ άιινπ μελνδνρείνπ. Eθφζνλ ηα 

παξαπάλσ δελ θαηαζηεί δπλαηφλ λα εμαζθαιηζηνχλ, ν μελνδφρνο ππνρξενχηαη λα 

απνδεκηψζεη ηνλ πειάηε κε ην ζχλνιν ηεο ηηκήο δηακνλήο θαη γηα φιν ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ ζπκθσλήζεθε, είηε απηφο (πειάηεο) έρεη πξνέιζεη ζε απεπζείαο 

ζπκθσλία κε ην μελνδνρείν, είηε είλαη θνκηζηήο δηαηαθηηθήο πξαθηνξείνπ (VOUCHER) 

πνπ εθδφζεθε χζηεξα απφ πκθσλεηηθφ - πκβφιαην πνπ ηζρχεη. 

 

Aπαγνξεχεηαη ζηνλ μελνδφρν λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο εθκίζζσζεο γηα θιίλεο 

πεξηζζφηεξεο απφ εθείλεο πνπ δηαζέηεη ην μελνδνρείν ηνπ. 

Παξάβαζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο ζέιεη επηθέξεη σο δηνηθεηηθή θχξσζε θαηά ηνπ 

μελνδφρνπ ηνλ ππνβηβαζκφ ηνπ μελνδνρείνπ ζηελ ακέζσο θαηψηεξε ηάμε γηα έλα 

ρξφλν. 
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11. ςμβόλαια μεηαξύ ξενοδόσων και ηοςπιζηικών γπαθείων. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), ζπκθσλίεο - 

πκβφιαηα κεηαμχ μελνδφρσλ θαη Tνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ ή Tαμηδησηηθψλ 

Oξγαληζκψλ είηε νκάδσλ πειαηψλ γηα θξάηεζε αξηζκψλ θιηλψλ γηα νξηζκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν, κε ζθνπφ ηε ζπλερή απνζηνιή ελαιιαζζφκελσλ πειαηψλ 

(ALLOTMENT), πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, εθηφο ησλ ινηπψλ φξσλ: 

 

 Tελ ηηκή απιήο δηαλπθηέξεπζεο πνπ ζπκθσλήζεθε κε πξσηλφ ή κε 

εκηδηαηξνθή ή κε πιήξε δηαηξνθή. 

 

 Tα ζπκθσλεκέλα πξσηλά θαη γεχκαηα (TAMΠΛ NTOT) πξέπεη λα δηαηίζεληαη 

ζε ηηκή θαη ζχλζεζε, φπσο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηηο Aγνξαλνκηθέο 

Γηαηάμεηο. 

 

 Aπαγνξεχεηαη ζηα μελνδνρεία πνπ δελ δηαζέηνπλ εληφο απηψλ εζηηαηφξηα θαη 

θπιηθεία λα ζπλάπηνπλ ζπκβφιαηα κηζζψκαηνο θιηλψλ κε πξσηλφ, εκηδηαηξνθή 

ή πιήξε δηαηξνθή. 

 

 Oκνίσο απαγνξεχεηαη ε κίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ησλ εζηηαηνξίσλ θαη 

θπιηθείσλ πνπ ηπρφλ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην μελνδνρείν ζε πξφζσπα μέλα πξνο 

ηελ επηρείξεζε, γηαηί θαζίζηαηαη ζαθέο ελ πξνθεηκέλσ φηη ε επζχλε ηεο 

επηρείξεζεο είλαη εληαία γηα φια ηα ηκήκαηα ηεο Ξελνδνρεηαθήο Mνλάδαο. 

  

12.  Πποκαηαβολέρ. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86): 

 

 O μελνδφρνο δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξνθαηαβνιή πνπ επέρεη ζέζε αξξαβψλα 

κέρξη πνζνζηφ 25% ζην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπκθσλία πνπ 

έγηλε. 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ν μελνδφρνο αζεηήζεη ηε ζπκθσλία, ππνρξενχηαη ζηελ 

άκεζε επηζηξνθή ηεο πξνθαηαβνιήο εληφθσο, θαζψο θαη γηα ηα ινηπά 
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δηθαηψκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ελδερνκέλσο ππέξ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. 

Παξάιιεια απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ μελνδφρνπ ζα ζεσξεζεί βαξχηαην 

παξάπησκα θαη ζα επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ απζηεξφηαηεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο 

εθ κέξνπο ηνπ E.O.T. 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ην Tνπξηζηηθφ Γξαθείν ή ν Tαμηδησηηθφο Oξγαληζκφο δελ 

θαιχςεη ην θαηψηαην φξην ηνπ ALLOTMENT πνπ ζπκθσλήζεθε γηα θάζε κήλα, 

ν μελνδφρνο δηθαηνχηαη απνδεκίσζε ππνινγηδφκελε ζηε ζπκθσλεκέλε ηηκή 

δηαλπθηέξεπζεο θαη αλεξρφκελε ζην κηζφ ηνπ ππφινηπνπ ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ 

ηνπ ALLOTMENT πνπ παξακέλεη αθάιππην. 

H ελ ιφγσ απνδεκίσζε κπνξεί λα ζπκςεθηζηεί κε ηελ ηπρφλ πξνθαηαβνιή πνπ 

θαηαηέζεθε. 

  

13.   Τποσπεώζειρ ηοςπιζηικών γπαθείων. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86): 

 

 Tνπξηζηηθφ Γξαθείν ή Tαμηδησηηθφο Oξγαληζκφο δηθαηνχηαη λα αθπξψζεη κέξνο ή 

ην ζχλνιν ησλ ζπκθσλεκέλσλ θιηλψλ ρσξίο ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα εηδνπνηεζεί ν μελνδφρνο είθνζη κία (21) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπκθσλεκέλε άθημε ησλ πειαηψλ (RELEASE 

PERIOD). 

 

 Aληίζηνηρα θαη ν μελνδφρνο δηθαηνχηαη λα απνδεζκεπηεί ζε ρξνληθφ φξην 

(RELEASE PERIOD) είθνζη κία (21) εκεξψλ πξηλ απφ θάζε ηαθηή άθημε ησλ 

πειαηψλ, γηα φζεο απφ ηηο ζπκθσλεκέλεο θιίλεο δελ ππάξρεη επηθπξσκέλε 

θξάηεζε κε VOUCHER ή κε ROOMING LIST. 

 

 Tα Tνπξηζηηθά Γξαθεία ή νη Tαμηδησηηθνί Oξγαληζκνί αλαιακβάλνπλ 

ππνρξεσηηθά, κε ηε ζχκβαζε ησλ ALLOTMENTS θαη κε πνηλή αθπξφηεηαο ηεο 

ζχκβαζεο απηήο, ηελ ππνρξέσζε λα θαιχςνπλ νξηζκέλν πνζνζηφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζπκθσλεκέλσλ ALLOTMENTS θαηά ηε κέζε (AΠPIΛIO - 

MAΨO - OKTΧBPIO) ηνπξηζηηθή πεξίνδν. Tν πνζνζηφ απηφ θαζνξίδεηαη 

ειεχζεξα θαηά κήλα απφ ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην 

Tνπξηζηηθφ Γξαθείν ή ν Tαμηδησηηθφο Oξγαληζκφο δελ εθπιεξψλεη ηελ 

ππνρξέσζή ηνπ απηή, ν μελνδφρνο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε αλάινγε πξνο ην 
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πνζνζηφ ησλ ALLOTMENTS, πνπ δελ θαιχθζεθε, κείσζε ησλ θιηλψλ πνπ 

ζπκθσλήζεθαλ γηα ηελ πεξίνδν ηεο αηρκήο (IOYNIO - IOYΛIO - 

AYΓOYTO θαη EΠTEMBPIO). 

 

 Tα ηνπξηζηηθά Γξαθεία ή νη Tαμηδησηηθνί Oξγαληζκνί αλαιακβάλνπλ, κε ηε 

ζχκβαζε ησλ ALLOTMENTS θαη κε πνηλή αθπξφηεηαο ηεο ζχκβαζεο απηήο, 

ηελ ππνρξέσζε λα ρνξεγνχλ ζηνπο μελνδφρνπο, ζε ρξφλν πνπ ξεηά 

θαζνξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε, δεζκεπηηθή θαηάζηαζε ησλ θξαηήζεσλ ηνπο γηα 

ηελ πεξίνδν 1/7 έσο 15/9. Aληίζηνηρα νη μελνδφρνη ππνρξενχληαη λα 

εμαζθαιίζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ θιηλψλ ηεο αλσηέξσ θαηάζηαζεο, επαπμεκέλν 

θαηά 30% γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξαηήζεσλ ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο. 

H παξάγξαθνο 3 ηξνπνπνηήζεθε θαη ε παξάγξαθνο 4 πξνζηέζεθε σο έρνπλ κε 

ηελ 535813/27-9-79 απφθαζε ηνπ Γ.Γ. E.O.T.  

  

14. Σιμή πόπηαρ. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), ζε θάζε δσκάηην 

πξέπεη λα ππάξρεη πηλαθίδα ζεσξεκέλε απφ ηελ Aζηπλνκία, φπνπ λα αλαγξάθνληαη 

ζηηο νηθείεο ζηήιεο αλαιπηηθά, ε ηηκή ηνπ δσκαηίνπ, νη ζρεηηθέο πξνζαπμήζεηο θαη ε 

ζπλνιηθή ηηκή, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ άζξνηζε ηνχησλ θαη επί πιένλ ην αληίηηκν 

ηνπ πξσηλνχ θαη ηνπ γεχκαηνο ζχκθσλα κε ηηο Aγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 

θάζε θνξά θαη εθφζνλ βεβαίσο απηά παξέρνληαη, ψζηε νη πειάηεο λα έρνπλ 

επαθξηβή ελεκέξσζε γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ γηα ηε 

δηακνλή ηνπο ζην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ. 

  

15. Γιαηποθή. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο έρεη ρνξεγεζεί απφ ηνλ E.O.T. ην δηθαίσκα ππνρξεσηηθήο 

παξνρήο πξσηλνχ ή γεχκαηνο νθείινπλ λα πξνζζέηνπλ ζηελ ηηκή ηνπ δσκαηίνπ θαη 

κάιηζηα ζην αθέξαην θαη ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο Aγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο 

πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά θαη λα πξνζθέξνπλ κε ηε ζχλζεζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

παξαπάλσ Aγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο ηα ελ ιφγσ εδέζκαηα. 
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Tα μελνδνρεία ζηα νπνία παξέρεηαη ην δηθαίσκα ππνρξεσηηθήο εκηδηαηξνθήο, 

ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηνχλ ηνχην ζηνπο πειάηεο θαηά ηελ άθημή ηνπο θαη λα 

αλαξηνχλ ζρεηηθή ελδεηθηηθή πηλαθίδα ζε εκθαλή ζέζε ηεο ππνδνρήο θαη ηνπ 

ππλνδσκαηίνπ. 

 

16.  Ανώηαηερ και καηώηαηερ ηιμέρ. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), νη μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο νθείινπλ λα εηζπξάηηνπλ φιν ην ρξφλν ηηο ηηκέο πνπ 

δειψζεθαλ ζηνλ E.O.T. θαη εγθξίζεθαλ απ' απηφλ. Aπαγνξεχεηαη ε είζπξαμε ηηκψλ 

θαηψηεξσλ ή αλψηεξσλ απφ απηέο πνπ δειψζεθαλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εθπηψζεηο 

πνπ θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηηο Yπνπξγηθέο Aπνθάζεηο πεξί ηηκψλ μελνδνρείσλ. 

 

Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο πηζηήο ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ, νη μελνδφρνη ππνρξενχληαη λα: 

 

 Yπνβάινπλ ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ E.O.T. ηα ζπκβφιαηα πνπ 

ππνγξάθηεθαλ κεηαμχ απηψλ θαη ησλ Tνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ Eζσηεξηθνχ θαη 

Eμσηεξηθνχ εηο δηπινχλ, γηα έιεγρν θαη ζεψξεζε. 

 

 Θέηνπλ ππφςε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ E.O.T. γηα έιεγρν ηα βηβιία (MAIN 

COURANTE) ηεο εκεξήζηαο θίλεζεο θαη ρξέσζεο ησλ πειαηψλ θαζψο θαη ηα 

αληίγξαθα ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ επηδίδνληαη ζηνπο πειάηεο. 

πκβφιαηα πνπ δελ ππνβιήζεθαλ γηα ζεψξεζε θαη έιεγρν, φπσο πην πάλσ, δελ 

ζα έρνπλ θακηά απνδεηθηηθή ηζρχ γηα ηνλ E.O.T., ζε πεξίπησζε πνπ ζα αλαθχςεη 

δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο ζπκβαιιφκελνπο. 

 

 ηνπο παξαβάηεο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζα επηβιεζνχλ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο 

πνπ θζάλνπλ κέρξη ηελ αλάθιεζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ ππεχζπλνπ Γ/ληή ηνπ 

μελνδνρείνπ, εθφζνλ ηα ζπκβφιαηα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ θαη ηνλ 

ππνβηβαζκφ ηεο Ξελνδνρεηαθήο Mνλάδαο ζηελ ηάμε εθείλε πνπ αληηζηνηρνχλ νη 

εηζπξαηηφκελεο ηηκέο θαηά ηε δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο (B.Γ. 27/4 - 14/5/1937 

άξζξ. 10). 
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17. Νςσηοθςπωπόρ. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), ν μελνδφρνο, γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί αλνηρηφ ην μελνδνρείν ηνπ γηα 

φιν ην 24σξν, δηαζέηνληαο ππάιιειν ππνδνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη 

λπρηνζπξσξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο.  

 

Δπίζεο ππνρξενχηαη λα έρεη γηα φιν ην 24σξν ζε ιεηηνπξγία ην ηειεθσληθφ θέληξν 

ηνπ μελνδνρείνπ ηνπ. 

 

18.  Τπεύθςνοι διεςθςνηέρ. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), νη ππεχζπλνη Γ/ληέο 

πνπ δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ E.O.T., είλαη ππνρξεσκέλνη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ 

ηήξεζε ηνπ παξφληνο Kαλνληζκνχ θαη γηα ηνπο λφκνπο πνπ αθνξνχλ ζηα μελνδνρεία 

θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο. 

 

Oη επηρεηξεκαηίεο μελνδφρνη νθείινπλ λα κελ παξεκβαίλνπλ ζηα θαζήθνληα ηνπ Γ/ληή. 

ζηελ πεξίπησζε ηεο παξέκβαζεο ν Γ/ληήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζρεηηθή 

αλαθνξά ζηελ αξκφδηα Yπεξεζία ηνπ E.O.T. 

 

Παξάβαζε ησλ αλσηέξσ επηζχξεη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηφζν ζε βάξνο ηνπ Γ/ληή φζν 

θαη ζε βάξνο ηεο Eπηρείξεζεο. 

  

19.  'Δξόθληζη λογαπιαζμών πελαηών. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), νη ινγαξηαζκνί 

πειαηψλ εηζπξάηηνληαη ζπλήζσο θάζε εβδνκάδα. O μελνδφρνο φκσο δηθαηνχηαη λα 

δεηήζεη ηελ εμφθιεζή ηνπο θαη θαζεκεξηλψο. 

ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο εμφθιεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ, ν μελνδφρνο δηθαηνχηαη λα 

αξλεζεί ηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο ηνπ δσκαηίνπ ή ηεο θιίλεο, λα παξαθξαηήζεη θαηά 

ηελ αλαρψξεζε ηνπ νθεηιέηε πειάηε φια ηα αληηθείκελά ηνπ πνπ έρνπλ εηζθνκηζηεί ή 
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παξαδνζεί ζ' απηφλ απφ ηνλ πειάηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.Γ. 

5205/1931. 

  

20.  Διζκομιζθένηα. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), ν πειάηεο θαηά ηελ 

άθημή ηνπ ζην μελνδνρείν, νθείιεη λα παξαδψζεη ζηνλ μελνδφρν ή ζηνλ εληεηαικέλν 

Γ/ληή ηνπ μελνδνρείνπ ηα πνιχηηκα ή ζεκαληηθήο αμίαο αληηθείκελα θαζψο θαη ηα 

ρξήκαηα πνπ έρεη καδί ηνπ παίξλνληαο ζρεηηθή απφδεημε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν 

μελνδφρνο δελ επζχλεηαη γηα ηελ ηπρφλ απψιεηά ηνπο. 

 

Γηα ηα ινηπά αληηθείκελα πνπ εηζθνκίδνληαη ζην μελνδνρείν απφ ηνλ πειάηε, ν 

μελνδφρνο απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε, αλ ε δεκηά ή ε απψιεηα νθείιεηαη ζε 

ακέιεηα ηνπ πειάηε ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ, ηνλ επηζθέπηνληαη ή 

βξίζθνληαη ζηελ ππεξεζία ηνπ.  

 

Eπίζεο, ν μελνδφρνο απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε, αλ ε βιάβε, ε θαηαζηξνθή ή ε 

απψιεηα νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία (ζεηζκφο, ππξθατά θιπ) ή ζηελ ηδηάδνπζα θχζε 

ηνπ πξάγκαηνο. 

 

21. Αζθένεια, παπαθποζύνη ή θάναηορ πελάηη. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), ζε πεξίπησζε 

αζζέλεηαο απφ κνιπζκαηηθή ή κεηαδνηηθή λφζν ή παξαθξνζχλεο ή ζαλάηνπ ή 

απηνθηνλίαο ηνπ πειάηε κέζα ζην μελνδνρείν, ν μελνδφρνο δηθαηνχηαη απνδεκίσζε 

απφ ηνλ πειάηε ή απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ γηα ηηο δαπάλεο ή δεκίεο πνπ πξνήιζαλ 

απφ ην ζπκβάλ. 

 

Σν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ 

E.O.T. 

 

Ο πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε βιάβε ή δεκία πνπ έγηλε ζην 

μελνδνρείν θαη νθείιεηαη ζ' απηφλ ή ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ή ζην ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ 
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ηνπ, ή ζε θάζε άιιν πξφζσπν, γηα ην νπνίν επζχλεηαη ν πειάηεο (ζξαχζε γπαιηθψλ, 

πηαηηθψλ, ληπηήξσλ, βιάβεο επίπισλ, ηαπήησλ, ξνπρηζκνχ θιπ). 

 

22.  Τποσπεώζειρ πελάηη. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), ν πειάηεο 

ππνρξενχηαη: 

 

 Nα ππνγξάςεη θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην μελνδνρείν ηα δειηία πνπ δηαηάζζνληαη 

απφ ηηο Aξρέο. 

 Nα παξαδίδεη ζην ζπξσξείν ην θιεηδί ηνπ δσκαηίνπ ηνπ θαηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ 

ην μελνδνρείν. ν μελνδφρνο ππνρξενχηαη ζε θάζε πεξίπησζε λα δηαζέηεη θαη 

δεχηεξν θιεηδί γηα θάζε δσκάηην ηεο Ξελνδνρεηαθήο ηνπ Mνλάδαο. 

 Nα δέρεηαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ζηηο αίζνπζεο ηνπ μελνδνρείνπ. Eπηζθέςεηο ζηα 

δσκάηηα απαγνξεχνληαη, εθηφο αλ ν πειάηεο δηαζέηεη δηακέξηζκα. 

  

23. Γενικέρ απαγοπεύζειρ. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), απαγνξεχεηαη: 

 

 H παξαζθεπή ζηα δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ απφ ηνπο πειάηεο θαγεηψλ θαη 

αθεςεκάησλ θαζψο θαη ε εζηίαζε κέζα ζ' απηά εθηφο ησλ αζζελψλ ή απηψλ 

πνπ έρνπλ δεηήζεη ROOM SERVICE. 

 

  H ρξήζε απφ ηνπο πειάηεο πεηξειαηνκεραλψλ, θακηλέησλ, ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ θιπ. 

 

  H ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γη' άιιν ζθνπφ εθηφο γηα θσηηζκφ θαη 

μπξηζηηθή κεραλή. 

 

 H πιχζε ζηα δσκάηηα αζπξνξνχρσλ θαη ινηπψλ εηδψλ ηκαηηζκνχ. 

 

 H ηνπνζέηεζε ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ μελνδνρείνπ θάζε είδνπο απνζθεπψλ. 
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 H κεηαθίλεζε ζηα δσκάηηα επίπισλ θαη ε δηάλνημε ζηνπο ηνίρνπο νπψλ γηα 

αλάξηεζε θσηνγξαθηψλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ. 

 

 H δηαηήξεζε κέζα ζην μελνδνρείν θάζε είδνπο θαηνηθίδησλ δψσλ, εθηφο αλ 

δηαηίζεηαη ζην μελνδνρείν εηδηθφο γηα ηνχην ρψξνο. 

 Tα ηπρεξά παηρλίδηα. 

 

 H κνπζηθή, ηα άζκαηα θαη θάζε είδνπο ζπγθεληξψζεηο, πνπ πξνμελνχλ ζφξπβν 

ή ελφριεζε ζηνπο ινηπνχο πειάηεο. Γηα θάζε ζφξπβν ή ελφριεζε απφ 

αλήιηθνπο επζχλνληαη νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο ηνπο. 

 

 H κεηαθνξά θαη ρξήζε έμσ απφ ηα δσκάηηα ιηλψλ πξνζνςίσλ θαη ινηπψλ 

εηδψλ ηκαηηζκνχ. 

 

24. ςμπεπιθοπά πελάηη. 

 

  

χκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), ν πειάηεο νθείιεη 

λα ζπκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα ζην πξνζσπηθφ ηνπ μελνδνρείνπ θαη γηα θάζε 

παξάπνλν ελαληίνλ ηνπ λα αλαθέξεηαη ζηε Γ/λζε, ε νπνία θαη ππνρξενχηαη λα ηνλ 

ηθαλνπνηήζεη ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ θαη λφκηκνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Kαλνληζκνχ, 

ζνξπβεί ζπζηεκαηηθά, ελνριεί ηνπο ινηπνχο πειάηεο θαη γεληθά ζπκπεξηθέξεηαη 

αλάξκνζηα ζ' απηνχο θαη ην πξνζσπηθφ, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αλεπηζχκεηνο θαη ε 

Γ/λζε ηνπ μελνδνρείνπ δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη κέζα ζε 24 ψξεο λα εγθαηαιείςεη ην 

μελνδνρείν θαη λα εθθελψζεη ην δσκάηην απφ ηηο απνζθεπέο ηνπ. 

 

25. Μολςζμαηικέρ νόζοι. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), αλ εθδεισζεί 

θξνχζκα κνιπζκαηηθήο λφζνπ νη νηθείνη ηνπ άξξσζηνπ θαη ν ζεξάπνληνο ηαηξφο 

νθείινπλ ακέζσο λα εηδνπνηήζνπλ ηε Γ/λζε ηνπ μελνδνρείνπ, ην νηθείν Aζηπλνκηθφ 

Tκήκα θαη ην πιεζηέζηεξν Yγεηνλνκηθφ Kέληξν. 
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26. Σοςπιζηική αζηςνομία. 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Καλνληζκνχ (άξζξν 8 Ν.1652/86), ζε πεξίπησζε 

παξάβαζεο ηνπ παξφληνο Kαλνληζκνχ, ν πειάηεο ή ν μελνδφρνο κπνξνχλ, αλ 

ρξεηαζηεί, λα απεπζπλζνχλ ζηελ Tνπξηζηηθή Aζηπλνκία ή ειιείςεη απηήο, ζηηο ινηπέο 

Aζηπλνκηθέο Aξρέο, νη νπνίεο ππνρξενχληαη λα πξνζθέξνπλ θάζε λφκηκε βνήζεηα θαη 

λα επηβάινπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Kαλνληζκνχ απηνχ. 

 

III. Νόζορ ή θάναηορ πελάηη. 

 

 

Σν άξζξν 21 ηνπ θαλνληζκνχ νξίδεη φηη ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο απφ κνιπζκαηηθή ή 

κεηαδνηηθή λφζν ή παξαθξνζχλεο ή ζαλάηνπ ή απηνθηνλίαο πειάηνπ κέζα ζην 

μελνδνρείν, ν μελνδφρνο δηθαηνχηαη απνδεκηψζεσο εθ κέξνπο ηνπ πειάηε ή ησλ 

δηθαηνχρσλ απηνχ γηα ηηο δαπάλεο ή ηηο δεκηέο πνπ ππέζηε. Όκσο ην πνζφ ηεο 

απνδεκηψζεσο θαζνξίδεηαη απφ απφθαζε ηνπ γεληθνχ γξακκαηέσο ηνπ Δ.Ο.Σ.. 

 

Πέξαλ ησλ ινηπψλ εξκελεπηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί απηφ ην άξζξν, ην 

θπξίσο εξψηεκα είλαη πνην είλαη ην αθξηβέο λφεκα ηεο δηαηάμεσο πεξί θαζνξηζκνχ 

ηεο απνδεκηψζεσο απφ ηε δηνίθεζε θαη αθφκα αλ ή πφηε κηα ηέηνηα δηάηαμε, πνπ 

θαίλεηαη αληηζπληαγκαηηθή ζην κέηξν πνπ ππνθαζηζηά ηελ παξνρή έλλνκεο 

πξνζηαζίαο απφ ηα δηθαζηήξηα κε ηελ δηνηθεηηθή πξάμε, κπνξεί πξάγκαηη λα ηζρχζεη. 

 

Καηαξρήλ, ζηελ έλλνηα ηεο απνδεκίσζεο πξέπεη θαλείο λα εληάμεη θαη ηηο δαπάλεο 

επεηδή ν ζπληάθηεο ηνπ θαλνληζκνχ, δελ είρε επίγλσζε ηεο δηάθξηζεο. Ο μελνδφρνο 

ινηπφλ, δηθαηνχηαη απνθαηάζηαζε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ δεκηψλ ηνπ. Βεβαίσο, ε 

απαίηεζε ηνπ απηή, αζθείηαη θαη ηθαλνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. ε 

απηφ δελ ζέηεη εκπφδην ε δηάηαμε, πνπ νξίδεη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο απφ 

ηνλ Δ.Ο.Σ.. Σε δηάηαμε απηή κπνξεί θαλείο λα ελλνήζεη ζε ζρέζε κφλν κε ηελ αλάγθε 

παξνρήο απνδεηθηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζηνλ μελνδφρν σο πξνο ηελ χπαξμε θαη ην 

κέγεζνο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ, αιιά θαη κε ηελ αλάγθε εμαζθάιηζεο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ ππφρξεσλ απφ ππεξβνιηθέο απνηηκήζεηο ησλ δαπαλψλ θαη 

δεκηψλ εθ κέξνπο ηνπ μελνδφρνπ. Έηζη ινηπφλ ν μελνδφρνο, πνπ ζέιεη λα 

επσθειεζεί ηεο δηαηάμεσο, νθείιεη πξνεγνπκέλσο λα ππνβάιεη πίλαθα δαπαλψλ θαη 

δεκηψλ απφ ην ζπκβάλ, κε ηηο αηηηνινγίεο ηνπο θαη λα δεηήζεη έγθξηζε ηνπ αηηνχκελνπ 
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πνζνχ απνθαηάζηαζεο απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην πνζφ ηεο 

απνδεκηψζεσο θαζνξίδεηαη πξάγκαηη απφ ηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηνπ Δ.Ο.Σ., φπσο 

επηηάζζεη ην άξζξν 21 ηνπ θαλνληζκνχ. Ο απζαίξεηνο θαη ρσξίο αηηηνινγίεο θαη 

αθξφαζε ηνπ μελνδφρνπ, θαζνξηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκηψζεσο, είλαη πξνθαλέο 

φηη θαζηζηά ηελ εθδηδφκελε δηνηθεηηθή πξάμε παξάλνκε θαη γηα απηφ αθπξσηέα. Με 

εμαζθαιηζκέλε ηελ έγθξηζε, ν μελνδφρνο κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα αζθήζεη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο αθήλνληαο ηνπο ππφρξενπο ην βάξνο ηεο 

(αλη)απφδεημεο φηη νη πξνο απνθαηάζηαζε δαπάλεο θαη δεκηέο ηνπ ήζαλ κηθξφηεξεο 

ησλ αηηνπκέλσλ. 

 

Παξακέλεη πάλησο πξνβιεκαηηθή ε λνκηκφηεηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21, απφ 

ηελ άπνςε φηη εκπεξηέρνληαη ζε απιή, παξά ηελ θχξσζε ηεο απφ ην λφκν, δηνηθεηηθή 

πξάμε, πνπ δελ κπνξνχζε εθ ησλ πξαγκάησλ λα εηζρσξήζεη ζε πεδία ηζρχνο 

ηππηθψλ λφκσλ. Δπεηδή φκσο νη δηαηάμεηο απηέο ιεηηνπξγνχλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο 

μελνδνρεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ελφςεη ηεο θξαηνχζεο λνκνινγηαθήο απφςεσο, 

πνπ κάιινλ δέρεηαη ζηηο θπξσζείζεο κε λφκν δηνηθεηηθέο πξάμεηο, ηζρχ ηππηθνχ 

λφκνπ, κπνξεί θαλείο λα παξακείλεη ζα απηέο, σο έρνπλ. ηελ εθαξκνγή ηνπο πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε νη εξκελεπηηθέο σο άλσ παξαηεξήζεηο , ψζηε ζε θάζε 

πεξίπησζε λα κπνξεί ν μελνδφρνο λα ζηξαθεί θαηά ηνπ ππαηηίνπ ηεο δεκηάο 

πξνζψπνπ θαη θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο , φηαλ ν δηνηθεηηθφο θαζνξηζκφο ηεο 

απνδεκίσζεο ηνπ δελ ηνλ ηθαλνπνηεί, βαξπλφκελνο αζθαιψο ηφηε κε αληίζηνηρν 

βάξνο απφδεημεο, 

 

Μηα ινηπφλ αζθαιέζηεξε ζρεηηθή ξχζκηζε ζα κπνξνχζε λα γίλεη κφλν κε ηππηθφ 

λφκν θαη κε ην θάησζη ελδεηθηηθφ πεξηερφκελν. 

 

ε πεξίπησζε αζζέλεηαο πειάηε απφ κνιπζκαηηθή ή κεηαδνηηθή λφζν ή 

παξαθξνζχλεο ή ζαλάηνπ ή απηνθηνλίαο πειάηε ζηνπο ρψξνπο ηνπ μελνδνρείνπ, ν 

μελνδφρνο δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη απφ ηνλ πειάηε ή ηνπο θαζνιηθνχο δηαδφρνπο ηνπ 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δαπαλψλ ή δεκηψλ απφ ην ζπκβάλ, θαηφπηλ ειέγρνπ θαη 

εγθξίζεσο ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ απφ ηε γεληθή γξακκαηεία ηνπξηζκνχ ηνπ 

ππνπξγείνπ αλάπηπμεο. Ζ έγθξηζε ή κε ηνπ πνζνχ νθείιεη λα γίλεη εληφο δηκήλνπ 

απφ ηελ επνκέλε ηνπ ζπκβάληνο θαη εθφζνλ δνζεί ε έγθξηζε, επέξρεηαη αληηζηξνθή 

ηνπ βάξνπο απφδεημεο. Ζ ηπρφλ εθδνζεζνκέλε δηθαζηηθή απφθαζε θεξχζζεηαη 

πξνζσξηλά εθηειεζηή. Ο μελνδφρνο πάλησο, εμαξρήο ή επί κε εγθξίζεσο κπνξεί λα 

αζθήζεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. 
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Χζηφζν ε ξχζκηζε απηή αγγίδεη ηα φξηα ηεο θαηδξφηεηαο. Οη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη 

δελ κπνξνχλ εθ ησλ πξαγκάησλ, λα έρνπλ εθηηκεηηθέο ησλ δεκηψλ θαη δαπαλψλ 

αξκνδηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο. Λφγνη κάιηζηα αβξφηεηαο θαη δηαθπιάμεσο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ απαγνξεχνπλ ηελ αλάκημε ηξίησλ ζε έλα ζιηβεξφ, 

πξνζσπηθφ ζπκβάλ, νη ζπλέπεηεο ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα δηεπζεηνχληαη θαηαξρήλ 

κεηαμχ κφλνλ ηνπ ηπρφλ δεκησζέληνο μελνδφρνπ θαη αζζελνχο ή ηνπ λφκηκνπ 

αληηπξνζψπνπ ηνπ ή ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ  θαη ελ αλάγθε απφ ηα δηθαζηήξηα, θαηά 

ηα γεληθψο ηζρχνληα. Άιισζηε ε ππάξρνπζα ζρεηηθή ξχζκηζε δελ θαίλεηαη φηη έρεη 

εθαξκνζηεί πνηέ ζηελ πξάμε. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη πξνηηκφηεξε ε ξεηή θαηάξγεζε ηεο 

παξαπάλσ δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ θαλνληζκνχ.  

 

IV. Οι ςπεπκπαηήζειρ (overbooking). 

 

 

Ζ πεξίπησζε ηεο ζπλάςεσο εθκηζζψζεσο θιηλψλ θαζ’ ππέξβαζε ησλ δηαηηζέκελσλ 

(overbooking) ξπζκίδεηαη ζην άξζξν 10 ηνπ θαλνληζκνχ. Καη΄ απηήλ ε ζχλαςε 

ηέηνηαο κνξθήο ζπκβάζεσλ απαγνξεχεηαη. Ζ παξάβαζε επηζχξεη ηε δηνηθεηηθή 

θχξσζε ηνπ ππνβηβαζκνχ ηνπ μελνδνρείνπ ζηελ ακέζσο θαηψηεξε ηάμε γηα έλα έηνο. 

Ο μελνδφρνο πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε, νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηε δηακνλή ησλ 

πειαηψλ ηνπ ηνπιάρηζηνλ ζε άιιν ίδηαο θαηεγνξίαο θαη κε φκνηεο ζπλζήθεο θαη 

ππεξεζίεο μελνδνρείν ηεο ίδηαο πεξηνρήο, βαξπλφκελνο κε ηε κεηαθνξά θαη ηελ ηπρφλ 

επηπιένλ αμία ηεο δηακνλήο ζην άιιν μελνδνρείν. Γηαθνξεηηθά, ππνρξενχηαη λα 

απνδεκηψζεη ηνλ πειάηε κε ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηεο ζπκθσλεκέλεο δηακνλήο ηνπ 

ζην δηθφ ηνπ μελνδνρείν θαη επηπιένλ, θαηά ηε δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 4 

λ.2160/1993, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί απφ ηε γεληθή γξακκαηεία ηνπξηζκνχ, 

πξφζηηκν χςνπο γηα θάζε ηέηνηα παξάβαζε. 

 

Ζ ξχζκηζε απηή παξνπζηάδεη θαηαξρήλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα ,κε θάζε δηνηθεηηθή 

ξχζκηζε πνπ θπξψλεηαη κε λφκν. Ζ θχξσζε δειαδή, θαη’ νξζή εθηίκεζε βαζηθψλ 

δεκνθξαηηθψλ αξρψλ αδπλαηεί λα θαιχςεη ειαηηψκαηα ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. 

Χζηφζν, ε ξχζκηζε θηλείηαη πξνο ηελ νξζή θαηεχζπλζε θαη ζπλεπψο ζα πξέπεη, λα 

δηαηεξεζεί αλαγφκελε ελδερνκέλσο ζε δηάηαμε ηππηθνχ λφκνπ. Απαξαίηεηε θαίλεηαη 

πάλησο ε ζπκπιήξσζε φηη: ν μελνδφρνο ζε θάζε πεξίπησζε κεηαθνξάο πειάηε ζε 

άιιν μελνδνρείν ιφγσ ππεξθξαηήζεσλ ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ εζηθή 

βιάβε ηνπ πειάηε κε ην πνζφ ηνπιάρηζηνλ ησλ 1.000€ θαη αλ ην άιιν μελνδνρείν δελ 

πιεξνί ηηο ίδηεο κε ην δηθφ ηνπ πξνυπνζέζεηο, είηε ν πειάηεο απνδερζεί ηε δηακνλή 

ζε απηφ, είηε φρη, ν μελνδφρνο επζχλεηαη ζε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε γηα 
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εζηθή βιάβε κε ην δηπιάζην ηεο αμίαο ηεο πξνβιεπφκελεο δηακνλήο ηνπ ζην δηθφ ηνπ 

μελνδνρείν, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ 2.000€. Αλ φκσο ν μελνδφρνο 

αθήζεη ηνλ πειάηε άζηεγν, επζχλεηαη ζε ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο ηνπ βιάβεο 

ηνπιάρηζηνλ κε ην ηξηπιάζην ηεο σο άλσ αμίαο. Πεξαηηέξσ αμηψζεηο θαηά ηηο γεληθέο 

δηαηάμεηο ή γηα κείδνλα πνζά δελ απνθιείνληαη. Δπί επαλεηιεκκέλσλ παξαβάζεσλ ζε 

άηνκα ή νκάδεο, αλαθαιείηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ. 

 

V. Έξωζη πελάηη. 

 

 

Ζ έμσζε πειάηε απφ μελνδνρείν ή άιιε θαηαιπκαηηθήο επηρείξεζε ξπζκίδεηαη θαη’ 

αξρήλ εηδηθά απφ ην άξζξν 11 ηνπ λ. 5205/1931, ην νπνίν νξίδεη φηη: Ο πεξί εμψζεσο 

δπζηξνπνχλησλ κηζζσηψλ Ννκ ΒΥΖ΄ ηνπ 1899, φζηηο εηξνπνηήζε θαη ζπλεπιεξψζε 

δηα ηνπ Ν.Γ./ηνο ηεο 19 Μαξηίνπ 1913 θαη ηνπ λφκνπ 3239 ηνπ 1924, ηξνπνπνηείηαη 

σο αθνινχζσο δηα ηνπο μελνδφρνπο: 

 

 Ο πξφεδξνο ή ν εηξελνδίθεο ππνρξενχηαη άκα ηε θαηαζέζεη ηεο αγσγήο πεξί 

εμψζεσο λα νξίζεη δηθάζηκνλ ηελ ακέζσο επφκελε. 

 

 Ζ θνηλνπνίεζε αγσγήο γίλεηαη απζεκεξφλ πξνο ηνλ πειάηε. 

 

 Ο πξφεδξνο ή ν εηξελνδίθεο ππνρξενχηαη λα εθδψζεη επ΄ αθξναηήξην ηελ 

απφθαζε ηνπ δηαηάζζσλ ηελ άκεζε εθηέιεζε, ζε δηάζηεκα ην πνιχ πέληε 

εκεξψλ. 

 

 Ο γξακκαηεχο ππνρξενχηαη λα δψζεη αληίγξαθν ηεο απνθάζεσο κέρξη ηελ 

επνκέλε ηεο απνθάζεσο. 

 

 Ζ πεξί εμψζεσο απφθαζε κε δπλάκελε λα αλαζηαιεί, εηο νπδέλ έλδηθσλ κέζνλ 

ππφθεηηαη ηαθηηθφλ ή έθηαθηνλ. 

 

Ζ απνζπαζκαηηθή απηή ξχζκηζε δεκηνπξγεί αθ’ εαπηήο ην δηθνλνκηθφ εξψηεκα ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αξκφδηνπ ζε θάζε πεξίπησζε δηθαζηεξίνπ θαη ηεο αθνινπζεηέαο 

δηαδηθαζίαο. Δίλαη φκσο επρεξψο αληηιεπηφ φηη ε κφλε πξνζθεξφκελε δηέμνδνο είλαη 

εθείλε ησλ γεληθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ Κ Πνι.Γ. Έηζη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 3 παξ. 2 Δηο. Ν.Κ. Πνι.Γ, 14 παξ. 1 πεξ. β θαη 16 πεξί 1 ΚΠνι Γ. 

απνθιεηζηηθά αξκφδην γηα ηελ έμσζε κηζζσηή απφ θαηαιπκαηηθήο ηνπξηζηηθή 
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επηρείξεζε είλαη ζήκεξα ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν θαη πνιχ ζπάληα ζηελ πξάμε ην 

εηξελνδηθείν, φηαλ ην ζπκθσλεκέλν κίζζσκα δελ ππεξβαίλεη ηα 293,470€. Ζ 

αθνινπζεηέα πεξαηηέξσ δηαδηθαζία κηζζσηηθψλ δηαθνξψλ ησλ άξζξσλ 647 επ. 

ΚΠνιΓ. Φπζηθά, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίπησζε έμσζεο 

δπζηξνπνχληα κηζζσηή απφ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε ζηελ έθηαζε κφλν, πνπ δελ 

νξίδνπλ δηαθνξεηηθά νη σο άλσ δηαηάμεηο ηνπ λ.5205/1931 ρξήδνπλ κηαο ζηνηρεηψδνπο 

επαλεμέηαζεο θαη ηξνπνπνίεζεο, ελφςεη ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ δηθνλνκηθψλ θπξίσο 

δηαηάμεσλ, αιιά θαη ηεο ελδερφκελεο ακθηζβήηεζεο ηεο ηζρχνο ηνπο κε βάζε ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 ΔηζΝΚ ΠνιΓ. Γελ θαίλεηαη, επνκέλσο πεξηηηή ε επαλάιεςε 

ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ζε λέα λνκνζεηηθή ξχζκηζε εηζαγφκελε κε ηππηθφ λφκν. 

 

VI. Οι λόγοι έξωζηρ πελάηη. 

 

 

Απφ πιεπξάο νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ εξσηάηαη ηδίσο, αλ πξέπεη λα πξνζδηνξηζζνχλ 

λνκνζεηηθά κε θάζε δπλαηή πιεξφηεηα νη ιφγνη έμσζεο πειάηε απφ θαηαιπκαηηθή 

ηνπξηζηηθή επηρείξεζε. 

 

Οη ιφγνη έμσζεο πειάηε αληηκεησπίδνληαη θαηαξρήλ κε ηξφπν γεληθφ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ πεξί κηζζψζεσο πξάγκαηνο. χκθσλα κε απηέο, ν κηζζσηήο 

νθείιεη λα απνδψζεη ην κίζζην  θαηά ηε ιήμε ηεο κηζζψζεσο (άξζξν 599). Ζ ιήμε ηεο 

κηζζψζεσο επέξρεηαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Με θαηαγγειία ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεσο επί θαζπζηεξήζεσο πιεξσκήο ηνπ 

κηζζψκαηνο (άξζξν 597). 

 

 Με ηε πάξνδν ηνπ ζπκθσλεζέληνο ανξίζηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο 

(άξζξν 608 εδ. α). 

 

 Με θαηαγγειία ηεο κηζζψζεσο ανξίζηνπ ρξφλνπ νπνηεδήπνηε (άξζξν 608 εδ.β), 

ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο φκσο ηεο ΑΚ 609, αλ δελ έρεη ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά, 

δειαδή πξνο κίαο ηνπιάρηζηνλ εκέξαο, αλ ην κίζζσκα νξίδεηαη θάζε εκέξα, 

πξν πέληε ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ κε ηζρχ ηεο θαηαγγειίαο γηα ην ηέινο ηεο 

εβδνκάδαο, αλ ην κίζζσκα έρεη νξηζζεί γηα θάζε εβδνκάδα, πξν δεθαπέληε 

ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ κε ηζρχ γηα ην ηέινο ηνπ κήλα, αλ ην κίζζσκα έρεη νξηζζεί 

θαηά κήλα θαη πξν ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ κελψλ κε ηζρχ γηα ην ηέινο Μαξηίνπ ή 
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Ηνπλίνπ ή επηεκβξίνπ ή Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, αλ ην κίζζσκα έρεη νξηζζεί 

θαηά δηαζηήκαηα καθξφηεξα ηνπ κήλα. 

 

 Με θαηαγγειία απφ ηνλ λέν θηήηνξα ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ ππφ ηνπο φξνπο 

ηνπ άξζξνπ 615 ηνπ ΑΚ. 

 

Απηνηειήο ιφγνο έμσζεο πειάηε είλαη φκσο θαη ν πξνβιεπφκελνο ζηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 66 ηνπ ΔηζΝΚΠνιΓ. Καη’ απηήλ, ν εθκηζζσηήο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ 

απφδνζε ηνπ κηζζίνπ θαη ρσξία λα θαηαγγείιεη ηε κίζζσζε ζχκθσλα κε ηελ ΑΚ 597, 

φηαλ ν κηζζσηήο θαζπζηεξεί ην νθεηιφκελν κίζζσκα απφ δπζηξνπία. ηελ 

πεξίπησζε κάιηζηα απηή ε άζθεζε ηεο αγσγήο δελ ηζρχεη σο θαηαγγειία ηεο 

κίζζσζεο. 

 

Απφ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη δε απφ εθείλεο ησλ άξζξσλ 281 θαη 28821 ΑΚ πξνθχπηεη 

φηη απαίηεζε απφδνζεο ηνπ κηζζίνπ ιφγσ ιήμεσο ηεο κίζζσζεο επέξρεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε κε θαηαρξεζηηθήο θαηαγγειίαο απφ ηνλ κηζζσηή, φηαλ ε ζπλέρηζε ηεο 

ζρέζεο εμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κηζζσηή έρεη θαηαζηεί ηδηαίηεξα επαρζήο. 

Σνχην φκσο θξίλεηαη ελφςεη κφλνλ ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο. 

 

Λφγνη έμσζεο πξνβιέπνληαη αληίζεηα αηάθησο θαη αδηαθξίησο ζηνλ θαλνληζκφ ησλ 

ζρέζεσλ μελνδφρσλ θαη πειαηψλ, ν νπνίνο έρεη θπξσζεί κε ην άξζξν 8 ηνπ λφκνπ 

1652/1986. Οη ιφγνη απηνί θαίλεηαη λα ζπληζηνχλ απιέο εμεηδηθεχζεηο ησλ αφξηζησλ 

λνκηθψλ ελλνηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα παξαπάλσ άξζξα ηνπ ΑΚ ή ελ πάζε 

πεξηπηψζεη, λφκηκνπο ιφγνπο θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο. Γεκηνπξγνχλ κάιηζηα 

πξνβιήκαηα ζπληαγκαηηθήο λνκηκφηεηαο ηνπο ζην κέηξν νη δηαηάμεηο ηνπ έζησ θαη 

θπξσκέλνπ θαλνληζκνχ είλαη ακθίβνιν αλ κπνξνχλ λα αλαηξέςνπλ ή 

ηξνπνπνηήζνπλ εθείλν, πνπ νη αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 281 θαη 

288 ΑΚ ξπζκίδνπλ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, νη πξνβιεπφκελνη ζηνλ θαλνληζκφ ιφγνη 

έμσζεο εληάζζνληαη θαηαξρήλ ζηε γεληθή θαηεγνξία ηεο παξαβάζεσο απφ ηνλ 

πειάηε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ, φπσο ηεο ππνρξεψζεσο λα ππνγξάςεη ηα 

δηαηεηαγκέλα δειηία, λα κε δέρεηαη επηζθέςεηο ζηα δσκάηηα (άξζξν 22), λα κελ 

παξαζθεπάδεη θαγεηά ζηα δσκάηηα (άξζξν 23) θιπ. Γεληθή θαηεγνξία ιφγσλ έμσζεο 

θαίλεηαη επίζεο λα ζπληζηά θαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πειάηε ηνλ θαζηζηά αλεπηζχκεην. Χο αλεπηζχκεηνο, κπνξεί λα ζεσξεζεί έλαο 

                                                
21

 Άξεηνο πάγνο, 2009, Απφθαζε 2166/2009. Πξφζβαζε: 20 Οθησβξίνπ 2010,  Γηαζέζηκν ζην: 
http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=ODACXE1WBJ1VLADGEIZ3C8DJBLNW27&apo

f=2166_2009 

http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=ODACXE1WBJ1VLADGEIZ3C8DJBLNW27&apof=2166_2009
http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=ODACXE1WBJ1VLADGEIZ3C8DJBLNW27&apof=2166_2009
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πειάηεο θαηά ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ θαλνληζκνχ, φηαλ δελ ηεξεί θαη πάιη ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ ηνπ επηβάιιεη ν θαλνληζκφο, φηαλ ζνξπβεί εθ ζπζηήκαηνο , φηαλ 

ελνριεί ηνπο ινηπνχο πειάηεο θαη φηαλ γεληθά ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπν αλάξκνζην 

ζηνπο ινηπνχο πειάηεο θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο θαηαιπκαηηθήο επηρείξεζεο. ε φιεο 

απηέο ηεο πεξηπηψζεηο, ε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνλ 

πειάηε λα εγθαηαιείςεη ην κίζζην εληφο 24 σξψλ ή λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηνλ 

θαλνληζκφ δεηψληαο πξνο ηνχην θαη ηε βνήζεηα ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ (άξζξα 24 

θαη 26 ηνπ θαλνληζκνχ). Αλ θαη ε δηαηχπσζε απηή ηνπ θαλνληζκνχ, δελ θαίλεηαη λα 

επλνεί ηελ εξκελεπηηθή εθδνρή φηη ε απαίηεζε εγθαηάιεηςεο ηνπ κηζζίνπ ζπληζηά 

θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο, ν ζπλδπαζκφο ηεο ζρεηηθήο δηαηάμεσο κε εθείλε ηνπ 

άξζξνπ 8 πεξί δηθαηψκαηνο πξφσξεο ιχζεσο ηεο κηζζψζεσο, φηαλ ν πειάηεο 

παξαβαίλεη ηνλ θαλνληζκφ ή ηα ρξεζηά ήζε ή αζζελήζεη, δελ αθήλεη κάιινλ 

πεξηζψξηα ακθηζβήηεζεο. Ζ απαίηεζε εγθαηάιεηςεο ηνπ κηζζίνπ ζε 24 ψξεο, θαηά ηα 

αλσηέξσ, ζπληζηά πξάγκαηη θαηαγγειία, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηα απνηειέζκαηα, πνπ 

ε εηδηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη, κε απνθιεηζκφ ησλ αληηζηνίρσλ ξπζκίζεσλ ησλ 

γεληθψλ δηαηάμεσλ. 

 

Οη εηδηθφηεξνη, πεξαηηέξσ, θαηά ηνλ ίδην θαλνληζκφ, ιφγνη πξφσξεο ιχζεσο ηεο 

κηζζψζεσο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πνπ ππνλνήζεθαλ θαη παξαπάλσ είλαη θαηά ην 

άξζξν 8: 

 

 Ζ παξάβαζε θαη πάιη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ απφ ησλ κηζζσηή – 

πειάηε. 

 

 Ζ αζζέλεηα ηνπ πειάηε απφ κεηαδνηηθή λφζν ή απφ λφζν πνπ πξνθαιεί 

ελφριεζε ζηνπο ινηπνχο πειάηεο . 

 

 Ζ παξάβαζε ησλ ρξεζηψλ εζψλ. 

 

Σν δηαγξαθέλ παξαπάλσ θαζεζηψο ησλ ιφγσλ έμσζεο πειάηε απφ θαηαιπκαηηθή 

ηνπξηζηηθή επηρείξεζε ρξήδεη κάιινλ ληαο πιένλ νξζνινγηθήο ξχζκηζεο. Ζ πξφβιεςε 

λφκηκσλ ιφγσλ ηεο κίζζσζεο, αλ θαη θαηλνκεληθά πεξηηηή ελφςεη ηδίσο ησλ άξζξσλ 

281 θαη 288 ΑΚ, είλαη κάιινλ αλαγθαία ζην ηνπξηζηηθφ δίθαην ράξηλ αζθαιέζηεξεο θαη 

ηαρχηεξεο δηεπζέηεζεο ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ, ρσξίο αζθαιψο λα αλαηξέπεηαη ην 

θαζεζηψο ησλ άξζξσλ απηψλ. ηα πιαίζηα απηά ζα ήηαλ ίζσο αλαγθαία ε 

ζαθέζηεξε θαη πιεξέζηεξε αλαθνξά ησλ ιφγσλ έμσζεο ζηνλ θαλνληζκφ, πξάγκα 

πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαη ηελ επηθχξσζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ή 
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νξζφηεξα, ηελ δηα ηππηθνχ λφκνπ είηε εθ λένπ πξφβιεςε ιφγσλ έμσζεο, είηε παξνρή 

λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο ζηνλ αξκφδην ππνπξγφ ζα πξνζδηνξίδεη απηφο ηνπο 

ιφγνπο έμσζεο. Έηζη ζα κπνξνχζε ίζσο λα νξηζηεί ε αθφινπζε ξχζκηζε: 

 

Ο θνξέαο ηεο θαηαιπκαηηθήο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο δηθαηνχηαη θαηφπηλ θαηαγγειίαο 

λα απαηηήζεη απφ ηνλ κηζζσηή – πειάηε ηελ απφδνζε ηνπ κηζζίνπ εληφο 

εηθνζηηεζζέξσλ σξψλ, ζε θάζε πεξίπησζε παξαβίαζεο εθ κέξνπο ηνπ πειάηε ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ γεληθά απφ ηε κηζζσηηθή ζρέζε ή επί παξαβίαζεο 

ππνρξεψζεσλ απηνχ ή επί ζπλδξνκήο απηνηειψλ ιφγσλ έμσζεο πνπ έρνπλ 

πξνβιεθζεί  εηδηθά ζηνλ θαλνληζκφ ζρέζεσλ μελνδφρσλ θαη πειαηψλ απηψλ ή ζε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ εμνπζηνδνηνχκελνπ δηα ηνπ παξφληνο πξνο 

έθδνζε ηεο. Σα δηθαηψκαηα ηνπ εθκηζζσηή απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 66 

ΔηζΝΚΠνιΓ δελ παξαβιέπνληαη. 

 

VII. Οι διοικηηικέρ παπεμβάζειρ ζηη διαμόπθωζη ηιμών. 

 

 

χκθσλα κε ηελ θείκελε δηάζπαξηε ηνπξηζηηθή λνκνζεζία ηα ηνπξηζηηθά μελνδνρεία 

θαη νηθνηξνθεία, είλαη ππνρξεσκέλα λα ππνβάινπλ εληφο ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ 

εθάζηνπ έηνπο ζην πθππνπξγείν ηνπξηζκνχ, θαηάινγν ησλ ηηκψλ ηνπο θαηά δσκάηην 

θαη λα δηαηεξνχλ ζηαζεξέο απηέο ηηο ηηκέο ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ νξίδεη ε εηδηθή 

επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ α.λ. 431/1937. Ζ επηηξνπή απηή, εμεηάδνληαο ηηο 

δεινχκελεο ηηκέο έρεη ην δηθαίσκα λα ηηο κεηψλεη ή ζε πεξίπησζε αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ λα ηηο απμάλεη, πξνβαίλνληαο ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο. Μπνξεί 

επίζεο λα θαζνξίδεη αληί κίαο, δχν ηηκέο, αλψηεξε θαη θαηψηεξε, θαηά δσκάηην. 

Μπνξεί επίζεο λα θαζνξίδεη ειεχζεξα ηηο ζηαζεξέο ηηκέο ζε πεξίπησζε πνπ 

μελνδνρεηαθή επηρείξεζε παξαιείπεη ηελ νθεηιφκελε ππνβνιή θαηαιφγνπ ηηκψλ. 

Παξάιιεια ν πθππνπξγφο αλάπηπμεο, κπνξεί  θαηφπηλ γλψκεο ηεο επηηξνπήο, κε 

απφθαζε ηνπ λα απμνκεηψλεη ηηο ζηαζεξέο ηηκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηνπο. ε 

εηδηθά θαζνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επηηξέπνληαη ζπγθεθξηκέλεο πνζνζηηαίεο 

απμνκεηψζεηο ησλ ζηαζεξψλ ηηκψλ θαη ε παληειψο ειεχζεξε δηαθχκαλζε ηνπο ζε 

πεξηπηψζεηο ζπκθσληψλ δηακνλήο πέξαλ ηνπ κελφο ή εθκηζζψζεσο δηακεξηζκάησλ 

μελνδνρείσλ πνιπηειείαο  θαη Α’ ηάμεσο  

 

Σν πξνβιεπφκελν ζην λφκν δηθαίσκα ηεο επηηξνπήο ή ηνπ ππνπξγνχ γηα κείσζε ησλ 

δεισκέλσλ ηηκψλ ή γηα θαζνξηζκφ αλψηαηεο ηηκήο δελ κπνξεί λα αζθείηαη απζαίξεηα. 

Οθείιεη λα αθνινπζεί πξσηίζησο ηηο παξαπάλσ ζπληαγκαηηθέο θαηεπζχλζεηο ,πέξαλ 
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ηεο ηήξεζεο ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ λνκηκφηεηαο νπνηαζδήπνηε δηνηθεηηθήο 

πξάμεσο (π.ρ. θαηαιιειφηεηα, αλαινγηθφηεηα θ.ιπ.). Έηζη ν θαζνξηζκφο αλψηαηεο 

ηηκήο, είηε κε κείσζε ηεο πξνηεηλφκελεο, είηε απηνηειψο, θαίλεηαη ζπληαγκαηηθά 

δηθαηνινγεκέλνο κφλνλ φηαλ εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο ή ε έιιεηςε αληαγσληζκνχ ή 

πεξηνξηζκνί ηνπ αληαγσληζκνχ σζνχλ εθκεηαιιεπηηθά ηηο ηηκέο ζε πςειά επίπεδα, 

πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη απφ ηελ πνηφηεηα ή ηελ πνζφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ ή ην θφζηνο ηεο παξνρήο ηνπο ή ηε ζπλήζε πξαθηηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηρείξεζεο. Λακβάλνληαη βεβαίσο ππφςε θαη νη ηηκέο ησλ ινηπψλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ, ψζηε ε δηνηθεηηθή παξέκβαζε λα ηεξεί ίζν κέηξν ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

 

Απφ ην άιιν κέξνο, ν δηνηθεηηθφο θαζνξηζκφο θαηψηαηεο ηηκήο, είηε κε αχμεζε ηεο 

πξνηεηλφκελεο, είηε απηνηειψο, εθφζνλ εκπνδίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πγηνχο 

αληαγσληζκνχ, αληίθεηηαη ζηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία θαη απαγνξεχεηαη γεληθά, εθηφο 

αλ ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ε παξέκβαζε ηεο δηνίθεζεο πξνιακβάλεη ή 

θαηαζηέιιεη αζέκηηεο αληαγσληζηηθέο ζπκπεξηθνξέο κε ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

λφκνπ 146/1914. 

 

Σέινο, ε ππνρξέσζε ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ λα δηαηεξνχλ ζηαζεξέο ηηο 

δεινχκελεο ή λφκηκα θαζνξηζκέλεο δηνηθεηηθά ηηκέο, δελ θαίλεηαη λα απνηειεί 

πεξηνξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, επεηδή ε ζηαζεξφηεηα εμππεξεηεί ηελ 

αζθάιεηα θαη ηαρχηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, εκπνδίδνληαο εθκεηαιιεπηηθέο 

ζπκθσλίεο ζε βάξνο πειαηψλ, φηαλ ηδίσο απξφβιεπηα γεγνλφηα, επλννχλ ηελ 

εθδήισζε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ. Ζ νηθνλνκηθή ειεπζεξία, εθδειψλεηαη επαξθψο κε 

ηνλ εθ ησλ πξνηέξσλ ειεχζεξν ή λφκηκν θαηά ηα αλψηεξν θαζνξηζκφ ησλ ζηαζεξψλ 

ηηκψλ. Ζ θαηάιπζε ηεο ζηαζεξφηεηαο είλαη ηθαλή λα νδεγήζεη ζε κε δπλάκελε λα 

επνπηεπηεί λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, αζέκηηεο αληαγσληζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

εθκεηάιιεπζε ηνπ πειάηε, ν νπνίνο ζα παξέκελε νπζηαζηηθά απξνζηάηεπηνο θαη 

αλίθαλνο λα ζρεδηάζεη επαξθψο ηελ απφιαπζε ηνπ δηθαηψκαηνο αλαςπρήο θαη 

δηαθνπψλ ή ην θφζηνο κηαο επαγγεικαηηθήο πξνζσξηλήο δηακνλήο ζε άιιν ηφπν.  

 

Καηά ζπλέπεηα, ν δηνηθεηηθφο θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κίζζσζεο δσκαηίσλ ησλ 

θαηαιπκκαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη επηηξεπηφο θαη λφκηκνο, κφλνλ φηαλ 

αθνινπζεί ηηο παξαπάλσ ζπληαγκαηηθέο θαηεπζχλζεηο. Οη δηαηάμεηο ινηπφλ, πνπ 

πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα δηνηθεηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ 

ράξηλ ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο, είλαη ζθφπηκν λα δηαηεξεζνχλ. Ζ δηνίθεζε φκσο 

πξέπεη λα έρεη πάληα πξν νθζαικψλ ηνπο ζπληαγκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαηά ηελ 
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άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, γηα λα κε δεκηνπξγνχληαη πξφζζεηα πξνβιήκαηα 

ζηνλ ηνπξηζκφ, ρσξίο λα ιχλνληαη θαη ηα ππάξρνληα.  

 

VIII. Ζ εκποίηζη ηος νόμιμος ενεσύπος. 

 

 

χκθσλα κε ηελ ΑΚ 83822, ν μελνδφρνο, έρεη λφκηκν ελέρπξν επί ησλ εηζθνκηζζέλησλ 

πξαγκάησλ ηνπ πειάηε θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπ, γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ απφ ηε κίζζσζε 

θαη ηηο ζπλαθέο παξνρέο. Απφ ην λφκηκν ελέρπξν, δελ εμαηξνχληαη ηα αθαηάζρεηα, 

φπσο ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο κε βάζε ηελ ΑΚ 604. Ο ιφγνο είλαη ηφζν ε 

ηδηνκνξθία ηεο ζχκβαζεο μελίαο, φζν θαη ε αλαινγηθή κφλν εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 

604-607 ΑΚ, αιιά θαη ην εξκελεπηηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ παξάιιειε εθαξκνγή 

ησλ άξζξσλ 5 ξπ. Σνπ λ. 5205/1931, ζηα νπνία γίλεηαη ιφγνο πεξί δηθαηψκαηνο ηνπ 

μελνδφρνπ λα παξαθξαηήζεη «πάληα αλεμαηξέησο ηα εηζθνκεζζέληα ή παξαδνζέληα 

απηψ αληηθείκελα». 

 

Γελ είλαη ζπάλην ην θαηλφκελν λα αλαρσξήζεη πειάηεο απφ μελνδνρείν ρσξίο λα έρεη 

εμνθιήζεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ, ηελ πεξίπησζε απηή, δηθαηνχηαη ν μελνδφρνο λα 

παξαθξαηήζεη φια αλεμαηξέησο ηα πξάγκαηα ηα νπνία είηε ν πειάηεο είρε θέξεη ζην 

μελνδνρείν είηε έρνπλ παξαδνζεί ζην μελνδφρν, έλαληη ηεο νθεηιήο ηνπ πειάηε ε 

νπνία απνξξέεη απφ ηελ παξακνλή ηνπ ζην μελνδνρείν θαη αθνξά παξνρέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξακνλή απηή. 

 

Παξάιιεια φκσο ν μελνδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ζρεηηθά, κέζα ζε 24 ψξεο ηελ 

πιεζηέζηεξε αζηπλνκηθή αξρή κε έγγξαθν, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

ζπλνπηηθά ηα αληηθείκελα πνπ παξαθξαηήζεθαλ23. 

 

IX. Ζ εςθύνη ηος ξενοδόσος για ηα ειζκομιζθένηα.  

 

 

πλνπηηθά ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ν μελνδφρνο, επζχλεηαη γηα θάζε βιάβε, 

θαηαζηξνθή ή αθαίξεζε ησλ πξαγκάησλ πνπ έθεξαλ νη πειάηεο ζην μελνδνρείν, 

                                                
22

 Βεγίξεο Δ., Θενδψξνπ Ν., Κνληάθνπ Κ., Μάζηνξε Α. Οη πεξηνξηζκνί ηεο ηδησηηθήο απηνλνκίαο ζην εκπξάγκαην 
δίθαην. ει.461. 
23

 Δπζπκηάνπ – Πνπιάθνπ Δπγελία, 2009, «Σνπξηζηηθφ Γίθαην», άθθνπια Αλη., ζει. 79. 
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εθηφο αλ ε δεκηά νθείιεηαη ζηνλ ίδην ηνλ πειάηε ή ζε επηζθέπηε, ζπλνδφ ή ππεξέηε 

ηνπ, ή ζηελ ηδηάδνπζα θχζε ηνπ πξάγκαηνο ή ζε αλψηεξε βία24. 

Ζ επζχλε ηνπ μελνδφρνπ γηα ηα εηζθνκεζζέληα ζην μελνδνρείν απφ ηνλ πειάηε 

αληηθείκελα, ξπζκίδεηαη θπξίσο ζηα άξζξα 834-83725 θαη 839 ηνπ ΑΚ. χκθσλα κε 

απηά θαη ζε αδξέο γξακκέο, ν μελνδφρνο επζχλεηαη αληηθεηκεληθά ζε πιήξε 

απνδεκίσζε ηνπ πειάηε, ρσξίο δπλαηφηεηα ζπκθσλίαο απαιιαγήο, γηα θάζε βιάβε, 

θαηαζηξνθή ή αθαίξεζε ησλ εηζθνκηζζέλησλ πξαγκάησλ, πνπ δελ νθείιεηαη ζηνλ 

ίδην ηνλ πειάηε, ζε επηζθέπηε, ζε ζπλνδφ ηνπ ή πξνζηεζέληα ηνπ ή ζηελ ηδηάδνπζα 

θχζε ηνπ πξάγκαηνο ή ζε αλσηέξα βία. Δπζχλεηαη εηδηθφηεξα πιήξσο γηα ρξήκαηα, 

ρξεφγξαθα θαη ηηκαιθή, αλ απνπνηήζεθε ηε θχιαμε ηνπο ή ηελ αλαδέρζεθε ελ 

γλψζεη ηεο ηδηφηεηαο ηνπο ή αλ ε δεκηά πξνήιζε απφ ζθάικα απηνχ, ηεο νηθνγέλεηαο 

ή ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ. Απαιιάζζεηαη πάλησο ησλ παξαπάλσ επζπλψλ, αλ ν 

πειάηεο βξαδχλεη αδηθαηνιφγεηα λα αλαγγείιεη ηε δεκηά, εθηφο αλ απηή νθείιεηαη ζε 

πηαίζκα ηνπ μελνδφρνπ, ηεο νηθνγέλεηαο ή ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ ή ηα πξάγκαηα 

είραλ παξαδνζεί ζε απηφλ. 

 

Παξάιιεια, ην άξζξν 20 ηνπ θαλνληζκνχ ησλ ζρέζεσλ μελνδφρσλ θαη πειαηψλ, πνπ 

έρεη θπξσζεί κε ην άξζξν 8 ηνπ λ.1652/1986, νξίδεη φηη ν μελνδφρνο δελ επζχλεηαη γηα 

ηελ απψιεηα ρξεκάησλ ή αληηθεηκέλσλ πνιχηηκεο αμίαο, ηα νπνία ν πειάηεο δελ ηνπ 

παξέδσζε έλαληη απνδείμεσο, φπσο ππνρξενχηαη λα πξάμεη, άκα ηε άθημε ηνπ ζην 

μελνδνρείν. Ζ ξχζκηζε απηή, ζεζπίδεη ππνρξέσζε ηνπ πειάηε γηα παξάδνζε ησλ 

ρξεκάησλ θαη ησλ ηηκαιθψλ. Αληίζεηα ν ΑΚ αθήλεη λα ελλνεζεί φηη ν πειάηεο 

δηθαηνχηαη απιψο ζε παξάδνζε, ελψ ν μελνδφρνο ππνρξενχηαη επί πξνζθνξάο – 

παξαδφζεσο ζε παξαιαβή θαη θχιαμε, επζπλφκελνο αιιηψο ζε πιήξε απνδεκίσζε. 

χκθσλα δειαδή κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΑΚ, ν μελνδφρνο επζχλεηαη πιήξσο γηα 

ηελ απψιεηα ρξεκάησλ θαη ηηκαιθψλ αθφκα θαη αλ δελ ηνπ παξαδφζεθαλ πξνο 

θχιαμε, αλ ππάξρεη πηαίζκα ηνπ ηδίνπ ή ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ελψ 

επζχλεηαη πεξηνξηζκέλα  ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, πνπ ε απψιεηα δελ επζχλεηαη 

απιψο ζηνλ πειάηε ή ζε επηζθέπηε ηνπ ή πξνζηεζέληα ηνπ ή ζηελ ηδηάδνπζα θχζε 

ηνπ πξάγκαηνο ή ζε αλσηέξα βία. Αλ πάλησο δερζεί θαλείο ηελ άπνςε φηη ν 

θπξσζείο θαλνληζκφο έρεη πιένλ απνθηήζεη ηζρχ ηππηθνχ λφκνπ, νδεγείηε απηφκαηα 

ζηελ απνδνρή ηξνπνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΑΚ. Έηζη αλ ν πειάηεο παξαβεί ηελ 

ππνρξέσζε παξαδφζεσο ησλ ρξεκάησλ θαη ηηκαιθψλ ζηνλ μελνδφρσλ, δελ ζα 

                                                
24

 Γεσξγηάδεο . Απφζηνινο, 2010, «Δκπξάγκαην Γίθαην», άθθνπια, Αζήλα ζει. 830. 

 
25

Ξελνδνρεηαθφ επηκειεηήξην Διιάδνο, 2009. Τπνρξεψζεηο – μελνδνρείνπ – πειάηε. Πξφζβαζε: 01 Ννεκβξίνπ 2010, 
Γηαζέζηκν ζην: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZXO3bMeg6V4J:www.grhotels.gr/GR/TourGuide/Pages/O

bligations.aspx+Άξζξν+834+αθ&cd=4&hl=el&ct=clnk&gl=gr 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZXO3bMeg6V4J:www.grhotels.gr/GR/TourGuide/Pages/Obligations.aspx+Άρθρο+834+ακ&cd=4&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZXO3bMeg6V4J:www.grhotels.gr/GR/TourGuide/Pages/Obligations.aspx+Άρθρο+834+ακ&cd=4&hl=el&ct=clnk&gl=gr
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κπνξεί λα έρεη αμίσζε απνδεκίσζεο θαηά ηνπ μελνδφρνπ, εθηφο αλ ν μελνδφρνο 

αξλήζεθε ηελ παξαιαβή, νπφηε ε επζχλε ηνπ ζα είλαη πιήξεο γηα ηπρφλ απψιεηα 

ηνπο, πνπ δελ ζα νθείιεηαη πάλησο ζηνλ ίδην ηνλ πειάηε ή ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ή 

πξνζηεζέληα ή ζηελ ηδηάδνπζα θχζε ησλ πξαγκάησλ ή ζε αλσηέξα βία. 

ην ζέκα αλαθέξεηαη εμάιινπ θαη ε ζπλζήθε ησλ Παξηζίσλ ηεο 17.12.1962 (ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο), έλα Δπξσπατθφ, κε θνηλνηηθφ θείκελν, ην νπνίν πάλησο 

έρεη θπξσζεί απφ πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, φρη φκσο θαη απφ ηελ Διιάδα. Απηή ε 

ζπλζήθε έγηλε αθνξκή θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ 701επ. ηνπ 

γεξκαληθνχ ΑΚ (BGB), πνπ παξαηίζεληαη κεηαθξαζκέλα θαη ζην παξφλ. Οη δηαηάμεηο 

ηεο, εηζάγνπλ κάιινλ κηα πην ζχγρξνλε ξχζκηζε ηελ νπνία θαη γηα ιφγνπο 

νηθεηνζεινχο ελαξκφληζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν, δελ ζα ήηαλ ζθφπηκν λα αγλνήζεη 

ε ειιεληθή λνκνζεζία. Ζ ζπλζήθε απηή θαζηεξψλεη θπξίσο: 

 

 Τπνρξέσζε ηνπ μελνδφρνπ λα δέρεηαη πξνο θχιαμε ρξήκαηα, ρξεφγξαθα θαη 

ηηκαιθή. 

 

 Απεξηφξηζηε επζχλε ηνπ ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο ππνρξέσζεο 

παξαιαβήο ή φηαλ έρεη παξαιάβεη πξάγκαηα ή φηαλ ε δεκηά πξνθαιείηαη απφ 

πηαίζκα ηνπ ίδηνπ ή ησλ πξνζψπσλ γηα ηα νπνία επζχλεηαη. 

 

 Πεξηνξηζκέλε επζχλε κέρξη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε. 

 

 Δπέθηαζε ηεο επζχλεο θαη πξάγκαηα πνπ αλαιακβάλνληαη πξνο θχιαμε απφ 

ηνλ ίδην ή πξνζηεζέληεο ηνπ εθηφο ηνπ μελνδνρείνπ, αθφκα θαη πξηλ ή κεηά ηε 

δηακνλή ηνπ πειάηε ζην μελνδνρείν ηνπ. 

 

 Απαιιαγή απφ θάζε επζχλε, αλ ε δεκηά νθείιεηαη είηε ζηνλ πειάηε ή ζπλνδφ ή 

επηζθέπηε ή εξγαδφκελν ζε απηφλ, είηε ζε αλσηέξα βία, είηε ζηε θχζε ηνπ 

πξάγκαηνο, είηε δελ είρε ελεκεξσζεί ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε γηα ηε δεκηά 

πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα δηθή ηνπ ή ησλ δηθψλ ηνπ πξνζψπσλ. 

 

ηα πιαίζηα ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ νθείινπκε λα παξαηεξήζνπκε θαηαξρήλ φηη ν 

πειάηεο δελ κπνξεί λα ππνβάιιεηαη ζε ππνρξεψζεηο πνπ δελ είλαη απηνλφεηεο ή 

πξαθηηθά κε επρεξψο εθπιεξψζηκεο, φπσο π.ρ. ε παξάδνζε ζηνλ μελνδφρν ησλ 

ρξεκάησλ ή ησλ θνζκεκάησλ ηνπ. Οχηε κπνξεί θαλείο λα αγλνήζεη ηε βνχιεζε ηνπ 

πειάηε γηα αληηθείκελα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ίδηα ηνπ ηελ πξνζσπηθφηεηα. Απφ ηελ 
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άιιε πιεπξά, ν μελνδφρνο αζθεί έλα επάγγεικα, πνπ εμνξηζκνχ νθείιεη λα είλαη 

πξνζηαηεπηηθφ ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ θαηαθεπγφλησλ  ζηηο ππεξεζίεο ηνπ. 

Με άιια ιφγηα ν μελνδφρνο είλαη ππνρξεσκέλνο νχησο ή άιισο απφ ηελ θαιή πίζηε 

(ΑΚ288) λα πξνζηαηεχεη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, 

είλαη δηθαηνινγεκέλε ε απμεκέλε επζχλε ηνπ, ζε αληηθεηκεληθή θαηά θαλφλα βάζε θαη 

γηα δεκηέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε θάζε ρψξν επζχλεο ηνπ ηδίνπ ή ησλ 

πξνζηεζέλησλ ηνπ ή ησλ πξνζψπσλ ή ησλ ρψξσλ πνπ ν ίδηνο ππνδεηθλχεη γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πάζεο θχζεσο αλαγθψλ ηνπ πειάηε. Απφ ηελ αληίζεηα πιεπξά 

φκσο, είλαη δηθαηνινγεκέλε ε αλαγλψξηζε ελφο κεξηδίνπ επζχλεο θαη ζηνπο πειάηεο, 

πνπ επαλαπαχνληαη ζπλήζσο πιήξσο ζηε μελνδνρεηαθή πξνζηαζία, ζε βαζκφ 

εμαηξεηηθήο θαη αζπλήζεηο γηα ηνπο ίδηνπο ακέιεηαο. Απηνί φκσο ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ έθηαζε ηεο επζχλεο ηεο θαηαιπκαηηθήο επηρείξεζεο. 

 

X. Πεπιοπιζμόρ εςθύνηρ ξενοδόσος. 

 

 

Γηα ρξήκαηα, ρξεφγξαθα θαη ηηκαιθή ε επζχλε ηνπ μελνδφρνπ πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ 

ησλ νγδφληα νθηψ (88)  επξψ γηα θάζε πειάηε, εθηφο αλ ν μελνδφρνο, γλσξίδνληαο 

ηελ ηδηφηεηα ησλ πξαγκάησλ απηψλ, αλέιαβε ηελ θχιαμε ηνπο ή ηελ απνπνηήζεθε , 

θαζψο θαη αλ ε δεκηά πξνήιζε απφ πηαίζκα ηνπ μελνδφρνπ ή ηεο νηθνγελείαο ή ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ (άξζξν 835 ΑΚ)26. 

 

XI. Απεπιόπιζηη εςθύνη. 

 

 

Ζ επζχλε ηνπ μελνδφρνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ παξαπάλσ 

πξαγκάησλ ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνπκε αλαιπηηθά πην θάησ, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε φκσο γηα ηελ επζχλε ηνπ μελνδφρνπ είλαη ε γλψζε ηνπ ηειεπηαίνπ γηα 

ηελ ηδηφηεηα ησλ πξαγκάησλ ελψ δελ είλαη αλαγθαίν λα γλσξίδεη ηελ πξαγκαηηθή αμία 

ηνπο, αξθεί λα μέξεη φηη πξφθεηηαη γηα ρξήκαηα ηηκαιθή θαη ρξεφγξαθα27: 

 

 Ο μελνδφρνο αλέιαβε ηε θχιαμε ηνπο. 

 Ο μελνδφρνο απνπνηήζεθε ηε θχιαμε. 

                                                
26

 Καξάθσζηαο Κ. Ησάλλεο, 2007, ν.π.  Αζήλα, ζει. 831. 

 
27

 Καξάθσζηαο Κ. Ησάλλεο, 2009, «Αζηηθφο θψδηθαο», Ννκηθή βηβιηνζήθε, Αζήλα, ζει. 469. 
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 Ζ δεκηά πξνήιζε απφ πηαίζκα ηνπ μελνδφρνπ ή ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ. 

 

XII. Εημιά μη γνωζηοποιηθείζα. 

 

 

Αλ ν πειάηεο, έρνληαο πιεξνθνξεζεί ηε δεκηά, βξαδχλεη αδηθαηνιφγεηα λα ηελ 

αλαγγείιεη ζηνλ μελνδφρν, επέξρεηαη απφζβεζε ηεο αμίσζεο ηνπ γηα απνδεκίσζε, 

εθηφο αλ είρε παξαδψζεη ηα πξάγκαηα ζηνλ μελνδφρν ή ε δεκηά νθείιεηαη ζε πηαίζκα 

ηνπ μελνδφρνπ, ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ (άξζξν 836ΑΚ). 

 

Ο μελνδφρνο θαιείηαη λα απνδείμεη ηνπο ιφγνπο απφζβεζεο ηεο αμίσζεο νηπ πειάηε 

γηα απνδεκίσζε, δειαδή ηελ αδηθαηνιφγεηε βξαδχηεηα αλαγγειίαο ηεο δεκηάο, ελψ ν 

πειάηεο θαιείηαη λα απνδείμεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ζπληξέρεη 

απφζβεζε, δειαδή ηελ παξάδνζε ησλ εηζθνκηζζέλησλ ζηνλ μελνδφρν ή ην πηαίζκα 

ηνπ μελνδφρνπ, ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.28 

 

XIII. Αδπανοποίηζη ηηρ απόζβεζηρ. 

 

 

Ζ απφζβεζε παχεη λα πθίζηαηαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο29: 

 

 Αλ έρεη γίλεη παξάδνζε ησλ πξαγκάησλ ζηνλ μελνδφρν ή αληηπξφζσπν ηνπ. 

 Αλ ε δεκηά έρεη γίλεη απφ πηαίζκα ηνπ μελνδφρνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ή ηεο 

νηθνγελείαο ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28

 Καξάθσζηαο Κ. Ησάλλεο, 2007, ν.π. ζει. 831. 

 
29

 Καξαθψζηαο Κ. Ησάλλεο, 2009 ν.π. ζει.471. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΑΡΘΡΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ & ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΟΤ 

 

 

I. Άπθπο 834: Έκηαζη ηηρ εςθύνηρ. 

 

 

1. Γενικά. 

 

 

Ο ΑΚ θαζηεξψλεη κηα εηδηθή επζχλε ησλ μελνδφρσλ γηα ηα πξάγκαηα πνπ θέξνπλ καδί 

ηνπο νη πειάηεο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. 

 

Γηα ηελ χπαξμε απηήο ηεο επζχλεο είλαη απαξαίηεηεο δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: 

 

 Ζ ζρέζε μελνδφρνπ – πειάηε. 

 Ζ εηζθφκηζε ησλ πξαγκάησλ. 

 

Πξφθεηηαη γηα αληηθεηκεληθή επζχλε, αλεμάξηεηε απφ ηελ ππαηηηφηεηα ηνπ μελνδφρνπ, 

επίζεο είλαη αδηάθνξε ε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ίδηνπ ή ηνπ πειάηε. Μηα ηέηνηα 

απζηεξή δηάηαμε δηθαηνινγείηαη, αθελφο επεηδή έηζη πξνζηαηεχεη ηνλ πειάηε απφ ηελ 

αδπλακία ηνπ λα απνδείμεη ηηο ζπλζήθεο ηεο θαηαζηξνθήο θαη αθεηέξνπ απφ ην 

γεγνλφο ηεο έληαμεο ησλ πξαγκάησλ ηνπ πειάηε ζηελ επηξξνή, έιεγρν θαη εμνπζία 

θαη νηθνλνκηθφ φθεινο ηνπ επηρεηξεκαηία μελνδφρνπ. Γη’ απηφ ζεσξείηαη νξζφ θαη 

δίθαην θαη ζχκθσλα κε ηε θχζε ηνπ πξάγκαηνο ε επηβάξπλζε ηνπ μελνδφρνπ κε ηνπο 

θηλδχλνπο βιάβεο ή θαηαζηξνθήο ή απψιεηαο ησλ πξαγκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ επηρείξεζε ηνπ30. 

 

2. Πποϋποθέζειρ εςθύνηρ. 

 

 

Γηα ηελ χπαξμε απηήο ηεο επζχλεο είλαη απαξαίηεηεο δπν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο¨ 

 

 Ζ ζρέζε μελνδφρνπ – πειάηε. 

                                                
30

 Καξάθσζηαο Κ. Ησάλλεο,  2009 «Αζηηθφο θψδηθαο» Ννκηθή βηβιηνζήθε, Αζήλα, ζει. 463 
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 Ζ εηζθφκηζε ησλ πξαγκάησλ. 

 

Γελ ππφθεηηαη ζηελ επζχλε ηνπ μελνδφρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 834 ΑΚ ν 

μελνδφρνο πνπ έρεη παξαρσξήζεη ή έρεη εθκηζζψζεη ζε ηξίην πξφζσπν ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ μελνδνρείνπ. Οχηε ν μελνδφρνο πνπ εθκηζζψλεη ή παξαρσξεί 

ηδηαίηεξνπο ρψξνπο ή απνζήθεο ή θαηαζηήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ ζε άιια πξφζσπα 

πξνο απφζεζε ή απνζήθεπζε ή πψιεζε ησλ εηζθνκηδφκελσλ εηδψλ ή 

εκπνξεπκάησλ εθηφο αλ εκπίπηεη ζηελ ΑΚ 839. Αλ πξφθεηηαη γηα ζπλέηαηξνπο ζην 

μελνδνρείν, θαζέλαο επζχλεηαη γηα ηελ εηαηξηθή ηνπ κεξίδα. 

 

Γελ απνηειεί μελνδνρεηαθή δξαζηεξηφηεηα ε εθκίζζσζε επηπισκέλσλ δσκαηίσλ ή 

δηακεξηζκάησλ ρσξίο ηελ ππνρξέσζε θαζαξηφηεηαο θαη ηαθηνπνίεζεο ηνπο, 

επνκέλσο δελ ππφθεηληαη θαη ζηελ επζχλε ην άξζξν 834 ΑΚ, δηφηη απηφο ν 

επηρεηξεκαηίαο δελ αλαιακβάλεη ζπλήζσο θακία θξνληίδα γηα ην πξφζσπνπ ηνπ 

ελνηθηαζηνχ, ελψ ε άζθεζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ επαγγέικαηνο αληηθαζηζηά ηελ νηθηαθή 

πεξηπνίεζε, πεξηιακβάλνληαο ηελ ηαθηνπνίεζε θαη θαζαξηφηεηα ηνπ δηακεξίζκαηνο 

θαη ππεξεζία ζηε δηάζεζε ηνπ πειάηε. Αληηζέησο απνηεινχλ μελνδνρεηαθή 

επηρείξεζε. 

 

Γελ απνηεινχλ μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηα εζηηαηφξηα, ηα άζπια, ηα απνδπηήξηα 

ζε ινπηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα νηλνπσιεία31. 

 

3. Απαλλαγή από ηην εςθύνη. 

 

 

Ο μελνδφρνο απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε ηνπ είηε απφ ην λφκν είηε κε ζπκθσλία. 

Σν άξζξν 834 ΑΚ παξ. 1 πξνβιέπεη ηξεηο πεξηπηψζεηο32: 

 

 Ζ δεκηά νθείιεηαη ζηνλ ίδην ηνλ πειάηε ή ζε επηζθέπηε ηνπ ζπλνδφ ή ππεξέηε 

ηνπ: 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε γηα ηελ απαιιαγή ηεο επζχλεο ηνπ μελνδφρνπ δελ είλαη 

αλαγθαία ε χπαξμε πηαίζκαηνο ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, αλ δειαδή έθηαηγαλ ή 

φρη γηα ηε δεκηά, αξθεί φηη ε δεκηά είλαη απνηέιεζκα πξάμεο ή παξάιεηςεο ηνπο. Ζ 

χπαξμε πηαίζκαηνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε εξεπλάηαη φκσο γηα ηελ πεξίπησζε 

                                                
31

 Καξάθσζηαο Κ. Ησάλλεο,  2009 ν.π.  ζει. 464 
32

 Καξάθσζηαο Κ. Ησάλλεο,  2009 ν.π.  ζει. 466 
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πνπ ε δεκηά εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

μελνδφρνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν πειάηεο ή επηζθέπηεο, ζπλνδφο ή 

ππεξέηεο άθεζε αλνηθηή ηελ πφξηα ηνπ δσκαηίνπ θαη ράζεθαλ πξάγκαηα απφ ην 

δσκάηην ηνπ πειάηε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ππάξρεη πηαίζκα ηνπ πειάηε. 

 

Δπίζεο δελ έρεη ζεκαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο εάλ ην 

πξφζσπν ζην νπνίν νθείιεηαη ε δεκηά είρε ηελ ηθαλφηεηα γηα θαηαινγηζκφ, αλ 

πξφθεηηαη παξαδείγκαηνο ράξηλ γηα αλήιηθν ή κεζπζκέλν. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν 

επηζθέπηεο ζεσξείηαη εθείλνο ηνπ νπνίνπ ε είζνδνο ζην δσκάηην νθείιεηαη ζε 

πξφζθιεζε ηνπ πειάηε θαη γίλεηαη δεθηφο απφ ηνλ ηειεπηαίν θαη φρη ζε πξσηνβνπιία 

ηνπ μελνδφρνπ. 

 

 Ζ δεκηά νθείιεηαη ζηελ ηδηάδνπζα θχζε ηνπ πξάγκαηνο: 

 

Ζ θχζε ηνπ πξάγκαηνο πξέπεη λα είλαη αηηία ηεο θζνξάο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ 

φηαλ ηξφθηκα αιινηψλνληαη εμαηηίαο θαθήο ζπληήξεζεο, ή φηαλ ν πειάηεο 

ρξεζηκνπνηεί ειεθηξηθέο ζπζθεπέο κε δηαθνξεηηθή ηάζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε 

ζπλέπεηα απηέο λα θαηαζηξαθνχλ. Ζ απαιιαγή ηεο επζχλεο ηνπ μελνδφρνπ ηζρχεη θαη 

φηαλ ε δεκηά πξνθαιείηαη απφ άιιν εηζθνκηζζέλ πξάγκα εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπ. 

 

 Ζ δεκηά νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία: 

 

Με ηνλ φξν αλψηεξε βία ελλνείηαη θάπνην γεγνλφο ηειείσο απξφβιεπην θαη 

αθαηακάρεην πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα απνηξαπεί νχηε κε κέηξα άθξαο επηκέιεηαο 

θαη ζχλεζεο. 

 

Γεγνλφηα αλψηεξεο βίαο ζεσξνχληαη ε ππξθαγηά, ε πιεκκπξά θ.ιπ.. Γηα ηελ 

απαιιαγή ηνπ μελνδφρνπ απφ ηελ επζχλε ηνπ, ηέηνηα γεγνλφηα δελ ζα πξέπεη λα 

πξνέξρνληαη απφ δφιν ή ακέιεηα απηνχ. 

 

Ζ θινπή δελ είλαη αλψηεξε βία, γηαηί αλήθεη ζηνπο ηππηθνχο θηλδχλνπο ηεο 

επηρείξεζεο. 
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4. Γικονομικά. 

 

 

Οη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ επζχλε ηνπ μελνδφρνπ ππάγνληαη ζηελ εμαηξεηηθή 

αξκνδηφηεηα ηνπ Δηξελνδηθείνπ, αλεμάξηεηα ηεο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθνξάο. 

 

Ο πειάηεο σο ελάγσλ πξέπεη λα απνδείμεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο επζχλεο, δειαδή 

ηελ ηδηφηεηα ησλ πξνζψπσλ θαη ηελ εηζθφκηζε ησλ πξαγκάησλ θαη ηελ δεκηά. 

 

Ο μελνδφρνο σο ελαγφκελνο πξέπεη λα απνδείμεη ηηο πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο ηνπο 

απφ ηελ επζχλε φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξαπάλσ δηάηαμε ή πηαίζκα ηνπ 

ελάγνληα33. 

 

II. Άπθπο 835: Υπήμαηα και ηιμαλθή. 

 

 

Γηα ρξήκαηα, ρξεφγξαθα θαη ηηκαιθή ε επζχλε ηνπ μελνδφρνπ ζχκθσλα κε ην 

πξνεγνχκελν άξζξν, πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ δξαρκψλ γηα θάζε 

πειάηε, εθηφο αλ ν μελνδφρνο, γλσξίδνληαο ηελ ηδηφηεηα ησλ πξαγκάησλ απηψλ, 

αλέιαβε ηε θχιαμε ηνπο ή ηελ απνπνηήζεθε, θαζψο θαη αλ ε δεκηά πξνήιζε απφ 

πηαίζκα ηνπ μελνδφρνπ ή ηεο νηθνγελείαο ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.34 

 

1. Γενικά. 

 

 

Δμαηηίαο ηεο απζηεξήο αληηθεηκεληθήο επζχλεο ηνπ μελνδφρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 

834 ηνπ ΑΚ ν λνκνζέηεο ζε απηφ ην άξζξν ζέηεη έλα πεξηνξηζκφ ζε απηήλ ηελ επζχλε 

σο έλα πνζφ εθφζνλ βέβαηα πξφθεηηαη γηα αληηθείκελα αμίαο ή ρξήκαηα. 

 

Όζνλ αθνξά ηα ρξήκαηα ην άξζξν θαιχπηεη θάζε είδνπο, δειαδή κπνξεί λα είλαη 

εκεδαπά ή μέλα, κεηαιιηθά λνκίζκαηα θάζε είδνπο. 

 

                                                
33

 Καξάθσζηαο Κ. Ησάλλεο,  2009 ν.π. ζει. 467 
34

Πνχιηνπ Μαξία, On line αζηηθφο θψδηθαο, Αλαγλψζηεθε 27 Οθησβξίνπ 2010. Γηαζέζηκν ζην: 
http://pierialaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1014:-835---&catid=97:2009-04-26-10-11-

29&Itemid=67 

http://pierialaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1014:-835---&catid=97:2009-04-26-10-11-29&Itemid=67
http://pierialaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1014:-835---&catid=97:2009-04-26-10-11-29&Itemid=67
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Σα ρξεφγξαθα κπνξεί λα είλαη ηίηινη παξαζηαηηθνί αμίαο θάζε είδνπο, αλψλπκνη ζε 

δηαηαγή, κεηνρέο, νκφινγα εκεδαπήο ή μέλεο έθδνζεο θ.ιπ.35 

 

2. Πεπιοπιζμένη εςθύνη. 

 

 

Πξφθεηηαη γηα πεξηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ αλά πειάηε θαη απηφ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ηδίσο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην ίδην αληηθείκελν αλήθεη ζε πεξηζζφηεξνπο 

πειάηεο. Αλ παξαδείγκαηνο ράξηλ έλα αληηθείκελν αλήθεη ζε κηα νηθνγέλεηα ε 

απνδεκίσζε ζα πνιιαπιαζηαζηεί επί ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Αλ ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη αλήιηθα θαζέλα απφ απηά ζεσξείηαη πειάηεο, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ δηθαηνπξαθηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

 

3. Απεπιόπιζηη εςθύνη. 

 

 

Ζ επζχλε ηνπ μελνδφρνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ παξαπάλσ 

πξαγκάησλ ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνπκε αλαιπηηθά πην θάησ, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε φκσο γηα ηελ επζχλε ηνπ μελνδφρνπο είλαη ε γλψζε ηνπ ηειεπηαίνπ γηα 

ηελ ηδηφηεηα ησλ πξαγκάησλ. Γελ είλαη αλαγθαίν λα γλσξίδεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο 

αμία, αξθεί λα μέξεη φηη πξφθεηηαη γηα ρξήκαηα, ηηκαιθή θαη ρξεφγξαθα:36 

 

 Ο μελνδφρνο αλέιαβε ηε θχιαμε ηνπο. 

 Ο μελνδφρνο απνπνηήζεθε ηε θχιαμε. 

 Ζ δεκηά πξνήιζε απφ πηαίζκα ηνπ μελνδφρνπ ή ηεο νηθνγελείαο ή ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ. 

 

III. Άπθπο 836: Εημιά πος δεν γνωζηοποιήθηκε. 

 

 

Αλ ν πειάηεο έρνληαο πιεξνθνξεζεί ηε δεκία, βξαδχλεη αδηθαηνιφγεηα λα ηελ 

αλαγγείιεη ζηνλ μελνδφρν, επέξρεηαη απφζβεζε ηεο αμίσζεο ηνπ γηα απνδεκίσζε, 

                                                
35

 Καξάθσζηαο Κ. Ησάλλεο,  2009 ν.π.  ζει. 469 
36

 Καξάθσζηαο Κ. Ησάλλεο,  2009 ν.π. ζει. 470 



 62 

εθηφο αλ είρε παξαδψζεη ηα πξάγκαηα ζηνλ μελνδφρν, ή ε δεκία νθείιεηαη ζε 

πηαίζκα ηνπ μελνδφρνπ, ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.37 

 

1. Γενικά. 

 

 

Ο λνκνζέηεο κε ηε δηάηαμε ηνπ αλσηέξνπ άξζξνπ έρεη σο ζθνπφ λα πξνζηαηεχζεη 

ηνλ μελνδφρν, απφ ηελ αληηθεηκεληθή επζχλε ηνπ άξζξνπ 834 Α.Κ., δίλνληαο ηνπ ην 

δηθαίσκα λα ιάβεη έγθαηξα γλψζε ηεο δεκηάο ησλ πξαγκάησλ, ψζηε λα κπνξεί λα 

πξνιάβεη ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο.38 

 

2. Πποϋποθέζειρ απόζβεζηρ ηηρ αξίωζηρ ηος πελάηη. 

 

 

Γηα ηελ απφζβεζε ηεο αμίσζεο ηνπ πειάηε απαηηνχληαη νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 

 Ζ γλψζε ηνπ πειάηε ηεο δεκηάο. Αξθεί ε γλψζε ηνπ πειάηε, δελ καο ελδηαθέξεη 

ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έιαβε γλψζε αλ ήηαλ παξψλ ή αλ έιαβε γλψζε απφ 

θάπνηνλ ηξίην. 

 Αλαγγειία ζηνλ μελνδφρν. Πξφθεηηαη γηα κνλνκεξή δήισζε ε νπνία κπνξεί λα 

γίλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, πξνθνξηθψο, εγγξάθσο θ.ιπ. είηε ζηνλ μελνδφρν, 

είηε ζε λφκηκν αληηπξφζσπν ηνπ. 

 Αδηθαηνιφγεηε βξαδχηεηα ζηελ αλαγγειία. Γηα λα έρνπκε ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξαπάλσ δηάηαμεο ν πειάηεο ζα πξέπεη, εθφζνλ έρεη ιάβεη γλψζε ηεο δεκηάο, 

λα θαζπζηεξήζεη αδηθαηνινγήησο λα ελεκεξψζεη ηνλ μελνδφρν. 

 

3. Αδπανοποίηζη ηηρ απόζβεζηρ. 

 

 

Ζ απφζβεζε παχεη λα πθίζηαηαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 

 Αλ έρεη γίλεη παξάδνζε ησλ πξαγκάησλ ζηνλ μελνδφρν ή αληηπξφζσπν ηνπ. 

 Αλ ε δεκηά έρεη γίλεη απφ πηαίζκα ηνπ μελνδφρνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ή ηεο 

νηθνγελείαο ηνπ. 

                                                
37

Βηβιηνζήθε Ννκνζεζίαο Γεκνζίσλ Γαπαλψλ,2010, Αλαξηεκέλν 20 επηεκβξίνπ 2010: 
http://www.docman.gr/Documents/377.aspx 
38

 Καξάθσζηαο Κ. Ησάλλεο,  2009 ν.π. ζει. 471 

http://www.docman.gr/Documents/377.aspx
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4. Γικονομικά. 

 

 

Ζ αμίσζε ηνπ πειάηε θαηά ηνπ μελνδφρνπ ππφθεηηαη ζε εηθνζαεηή παξαγξαθή.  Αλ 

πξνβάιεη ν μελνδφρνο ηελ έλζηαζε απφζβεζεο ηεο αμίσζεο βαξχλεηαη εθείλνο γηα 

ηελ απφδεημε ηεο γλψζεο ηνπ πειάηε θαη ηελ αδηθαηνιφγεηε αλαγγειία. Ο πειάηεο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηα πξέπεη λα απνδείμεη φηη ε απφζβεζε είλαη αλελεξγή θαη πνηνη 

είλαη νη ιφγνη πνπ ηελ θαηέζηεζαλ αλελεξγή. 

 

IV. Άπθπο 837: Μονομεπήρ γνωζηοποίηζη για ηη μη ύπαπξη εςθύνηρ. 

 

 

Κάζε κνλνκεξήο γλσζηνπνίεζε ηνπ μελνδφρνπ πνπ απνθιείεη ή πεξηνξίδεη ηελ 

επζχλε ηνπ είλαη άθπξε.39 

 

1. Γενικά. 

 

 

θνπφο ηεο ξχζκηζεο ηνπ ππφςε άξζξνπ είλαη αθξηβψο ε δηαζθάιηζε εθαξκνγήο 

απηήο ηεο εηδηθήο επζχλεο ηνπ μελνδφρνπ θαη ε αληίζηνηρε πξνζηαζία ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ πειάηε πνπ αιιηψο ζα ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα δεηήζεη θαηάιπκα 

παξά ηελ έιιεηςε αζθάιεηαο ησλ πξαγκάησλ ηνπ. 

 

2. Γνωζηοποίηζη. 

 

 

Γελ έρεη ζεκαζία ν ηξφπνο ηεο γλσζηνπνίεζεο, αλ δειαδή είλαη πξνθνξηθή, γξαπηή 

ή κε πηλαθίδα ζε ρψξν πνπ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή απφ ηνπο πειάηεο. 

 

 

 

 

 

 

                                                
39

 Ηζηφηνπνο θπζηθήο αγσγήο, Αζηηθφο θψδηθαο: ελνρηθφ δίθαην, http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_gen/19-

Astikos-kodikas-enoxiko-dikaio.htm 

http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_gen/19-Astikos-kodikas-enoxiko-dikaio.htm
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_gen/19-Astikos-kodikas-enoxiko-dikaio.htm
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3. Αποδοσή γνωζηοποίηζηρ. 

 

 

Μφλν ε ζπλαίλεζε ηνπ πειάηε είλαη ηθαλή λα πεξηνξίζεη ή λα απνθιείζεη ηελ επζχλε 

ηνπ μελνδφρνπ, δεδνκέλνπ φηη ν λφκνο αλαθέξεηαη ζε κνλνκεξή γλσζηνπνίεζε. 

 

Ζ απνδνρή ηνπ πειάηε πξέπεη λα είλαη ξεηή, λα δεισζεί φηη ζπκθσλεί κε ην 

πεξηερφκελν ηεο γλσζηνπνίεζεο, επνκέλσο δελ αξθεί φηη ν πειάηεο αθνχ έιαβε 

γλψζε ηεο αλαθνίλσζεο δελ αληέδξαζε ή δελ έθαλε θακία ζρεηηθή δήισζε. Δπίζεο 

δελ απαξαίηεην λα είλαη γξαπηή.40 

 

V. Άπθπο 838: Δνέσςπο ζηα ειζκομιζθένηα. 

 

 

Ο μελνδφρνο έρεη λφκηκν ελέρπξν ζηα πξάγκαηα πνπ έρεη θέξεη ν πειάηεο ζην 

μελνδνρείν γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ απφ ηε δηακνλή ηνπ πειάηε ζ' απηφ θαη απφ ηηο 

ζπλαθείο παξνρέο. Οη δηαηάμεηο γηα ην λφκηκν ελέρπξν ηνπ εθκηζζσηή αθηλήηνπ 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.41 

 

1. Γενικά. 

 

 

Χο αληηζηάζκηζκα ηεο απμεκέλεο επζχλεο ησλ μελνδφρσλ ε δηάηαμε απηή ηνπ 

Κψδηθα πξνζηαηεχεη ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα απέλαληη ζηνπο πειάηεο. 

 

Γηαζθαιίδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ μελνδφρνπ πνπ πξνέξρνληαη φρη κφλν απφ ην 

θαηάιπκα πνπ πξνζθέξεη, αιιά φπσο αλαθέξεη ξεηά θαη ε δηάηαμε θαη απφ ζπλαθείο 

ππεξεζίεο νη νπνίεο φκσο είλαη ζπλδεδεκέλεο άκεζα κε ηελ παξακνλή ηνπ ζην 

μελνδνρείν. 

 

2. Πποϋποθέζειρ ενεσύπος. 

 

 

Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ ελερχξνπ είλαη: 

                                                
40 

Καξάθσζηαο Κ. Ησάλλεο, ν.π. ει. 473
 

41
 Πνχιηνπ Μαξία, On line αζηηθφο θψδηθαο,: Πξφζβαζε: 21 επηεκβξίνπ 2010. Γηαζέζηκν ζην: 

http://pierialaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1014:-835---&catid=97:2009-04-26-10-11-

29&Itemid=67 

http://pierialaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1014:-835---&catid=97:2009-04-26-10-11-29&Itemid=67
http://pierialaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1014:-835---&catid=97:2009-04-26-10-11-29&Itemid=67
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 Ύπαξμε απαίηεζεο ηνπ μελνδφρνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ παξακνλή ηνπ 

πειάηε ζην μελνδνρείν 

 Δηζθνκηζζέληα θηλεηά, απφ ηνλ πειάηε ζην μελνδνρείν. 

 

Σν ελέρπξν ηνπ μελνδφρνπ είλαη πιαζκαηηθφ ελέρπξν, δελ ρξεηάδεηαη ε επίδνζε ηνπ 

πξάγκαηνο ζηνλ δαλεηζηή, ηδξχεηαη απηνδηθαίσο απφ ην λφκν ρσξίο άιιε δηαηχπσζε 

δηθαηνπξαθηηθή δήισζε βνχιεζεο, αλεμάξηεηα κάιηζηα απφ ηε βνχιεζε ηνπ πειάηε. 

 

3. Ανηικείμενο ενεσύπος. 

 

 

Αληίζεηα κε ηελ επζχλε ηνπ μελνδφρνπ ε νπνία επεθηείλεηαη ζε φια αλεμαηξέησο ηα 

πξάγκαηα ηνπ πειάηε, αλεμάξηεηα κε ην αλ αλήθνπλ ή φρη ζηνλ ηειεπηαίν, ην ελέρπξν 

απνθηάηαη ζηα εηζθνκηζζέληα απφ ηνλ πειάηε ζην μελνδνρείν πνπ αλήθνπλ ζε απηφλ 

θαη κφλν. 

 

4. Γικαίωμα παπακπάηηζηρ και εκποίηζηρ. 

 

 

Γηα δηθαηψκαηα ηνπ μελνδφρνπ παξαθξάηεζεο θαη εθπνίεζεο ησλ εηζθνκηζζέλησλ ή 

παξαδνζέλησλ ζε απηφλ αληηθεηκέλσλ δελ κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή θαη ζηνπο 

επηρεηξεκαηίεο ηεο ΑΚ 839, γηαηί απηά αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηνπο μελνδφρνπο.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42

 Βαζξαθνθνίιε Αλη. Βαζίιε, 2006 «εξκελεία λνκνινγία αζηηθνχ θψδηθα», Δξλνκαθ, ζει. 499 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ ΑΠΩΛΔΗΑ 

ΣΗΜΑΛΦΩΝ ΠΔΛΑΣΖ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ 

 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην αλαθέξεηαη πεξηζηαηηθφ θαηά ην νπνίν πειάηεο 

μελνδνρείνπ, έπεζαλ ζχκαηα θινπήο θαηά ηε δηακνλή ηνπο ζε απηφ. 

 

Αλαθέξεηαη ε δηαδηθαζία επίζεκεο αλαθνξάο ησλ πειαηψλ ζηελ επίζεκε αξρή, ην 

λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν κειεηήζεθε γηα ην πφξηζκα, ην απνηέιεζκα ηεο ππφζεζεο 

θαη ε ζχζηαζε ηνπ ζπλεγφξνπ θαηαλαισηή γηα ην πεξηζηαηηθφ43. 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ 

 

 

Ζ Αλεμάξηεηε Αξρή «πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή» δέρζεθε, ηελ ………..ηελ 

αλαθνξά ησλ Γ . ηελ αλαθνξά απηή δφζεθε αξηζκ. Πξσηνθφιινπ… 

Με ην ππ’ αξηζκ. Πξσηφθνιιν...δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν δηαβηβάζηεθε ζηελ εηαηξεία Α ε 

παξαπάλσ αλαθνξά θαη δεηήζεθε λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηεο. 

 

Με ην απφ…έγγξαθν, ην νπνίν έιαβε αξηζκ. Πξσηνθφιινπ…ην Β εμέζεζε ηηο 

απφςεηο ηνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο Α. ηελ σο άλσ απάληεζε ηνπ Β πξνο ην 

«πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή», απεζηάιε ζπλεκκέλα θαη ε αλαθνξά ηνπ ελ ιφγσ 

ζπκβάληνο απφ ην μελνδνρείν πξνο ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία…πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβεί ε ηειεπηαία ζε απνδεκίσζε ησλ πειαηψλ ηνπ μελνδνρείνπ. 

 

Δπίζεο κε ην ππ’ αξηζκφλ πξσηνθφιινπ…έγγξαθν απεπζπλφκελν ζην Αζηπλνκηθφ 

Σκήκα… δεηήζεθε απφ ην πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή ε ζπλδξνκή ηνπ γηα ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε θινπέο πνπ δηελεξγήζεθαλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 

ζην Β θαη είλαη εγγεγξακκέλεο ζην βηβιίν ζπκβάλησλ ηνπ αλσηέξσ Αζηπλνκηθνχ 

Σκήκαηνο. 

 

Με ην απφ…έγγξαθν ην νπνίν έιαβε αξηζκφ πξσηνθφιινπ…, ην Αζηπλνκηθφ 

Σκήκα…παξείρε ζην «πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή» ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο. 

                                                
43

 πλήγνξνο ηνπ θαηαλαισηή, Έγγξαθε ζχζηαζε πφξηζκα, 2007. Πξφζβαζε: 10 Οθησβξίνπ 2010. Γηαζέζηκν ζην:  
http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/reports/2007-10-
09.%20%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%

82%20%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF.pdf 

http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/reports/2007-10-09.%20%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF.pdf
http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/reports/2007-10-09.%20%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF.pdf
http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/reports/2007-10-09.%20%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF.pdf
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ηελ σο άλσ έγγξαθε αλαθνξά ηνπο νη Γ θαηαγγέιινπλ φηη ηελ… θαηά ηε δηάξθεηα 

νιηγνήκεξεο δηακνλήο ηνπο ζην Β ηελ πεξίνδν ηνπ Πάζρα, έπεζαλ ζχκαηα θινπήο 

ρξεκάησλ αιιά θαη δηάθνξσλ άιισλ αληηθεηκέλσλ απφ ην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ 

ελ ψξα απνπζίαο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ζηηο…, κέζσ ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε θξάηεζε ζην σο άλσ μελνδνρείν, γηα πέληε άηνκα γηα ηηο 

εκεξνκελίεο απφ…έσο…  

 

ηηο…κεηαμχ ησλ σξψλ 14:00κ.κ. θαη 15:00κ.κ., νη θαηαγγέιινληεο αθνχ θιείδσζαλ 

ηελ θχξηα είζνδν θαη ηηο ηξεηο κπαιθνλφπνξηεο, έθπγαλ απφ ην δσκάηην ηνπ 

μελνδνρείνπ, πξνθεηκέλνπ λα γεπκαηίζνπλ ζηελ θαθεηέξηα ηεο πηζίλαο ηνπ ελ ιφγσ 

μελνδνρείνπ. Όηαλ γχξηζαλ, βξήθαλε ηελ θχξηα είζνδν θιεηζηή (θαη φρη θιεηδσκέλε 

φπσο ηελ είραλε αθήζεη) θαη ηε κεζαία κπαιθνλφπνξηα κηζάλνηρηε. Ακέζσο 

αλαθάιπςαλ φηη είραλε πέζεη ζχκαηα θινπήο ρξεκάησλ θαη δηάθνξσλ άιισλ 

αληηθεηκέλσλ, πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην βηβιίν ζπκβάλησλ ηνπ Αζηπλνκηθνχ 

Σκήκαηνο…θαη θαιέζαλε ηνλ ππεχζπλν ηνπ μελνδνρείνπ γηα λα ηνλ ελεκεξψζνπλε, ν 

νπνίνο θαηά δήισζή ηνπο, ηνπο αληηκεηψπηζε κε θπληθφηεηα, αδηαθνξία θαη αγέλεηα.  

 

Δλ ζπλερεία, θιήζεθε ε Αζηπλνκία θαη νη θαηαγγέιινληεο κεηαβήθαλε ζην Αζηπλνκηθφ 

Σκήκα …, πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ηελ θινπή θαη λα ππνβάινπλ κήλπζε θαη’ 

αγλψζησλ. Έπεηηα, κεηέβε ν Αζηπλνκηθφο ηεο ζήκαλζεο ζην μελνδνρείν, 

πξνθεηκέλνπ λα πάξεη δαθηπιηθά απνηππψκαηα, ν νπνίνο θαηά δήισζε ησλ 

θαηαγγειιφλησλ, ηνπο ελεκέξσζε φηη δελ πξφθεηηαη γηα ην πξψην πεξηζηαηηθφ 

θινπήο ρσξίο ίρλε παξαβίαζεο ζην ελ ιφγσ μελνδνρείν. 

 

ηε ζπλέρεηα, νη ππεχζπλνη ηνπ Β ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

απνδεκηψζεσλ ηεο…Αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο ππφζεζεο, ζηνπο 

νπνίνπο, φπσο αλαθέξνπλ, επηζήκαλαλ φηη νη θαηαγγέιινληεο δελ έθαλαλ ρξήζε ηεο 

ζπξίδαο αζθαιείαο (safe box). 

 

Δλ ηέιεη, νη θαηαγγέιινληεο απνδεκηψζεθαλ απφ ηελ Αζθαιηζηηθή εηαηξεία ε νπνία 

έρεη αζθαιίζεη κε ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην…ηελ εηαηξεία Α γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Β αλαθνξηθά κε ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ. Έιαβαλ ην πνζφ ησλ εμαθνζίσλ 

(600) Δπξψ απφ ηελ…Αζθαιηζηηθή θαη ην πνζφ ησλ εθαηφλ πελήληα (150) Δπξψ απφ 

ηελ εηαηξεία Α., σο εμφθιεζε απαίηεζεο βάζεη απφδεημεο ηεο… Αζθαιηζηηθήο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε απαιιαγή απφ ηελ επζχλε πνπ βαξχλεη ηελ αζθαιηζκέλε εηαηξεία Α.  
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Όπσο άιισζηε δήισζαλ νη θαηαγγέιινληεο εγγξάθσο θαη ζηελ απφδεημε 

παξαιαβήο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ ηελ….Αζθαιηζηηθή δελ έρνπλ 

θάπνηα πεξαηηέξσ αμίσζε αθελφο έλαληη ηεο Α θαη αθεηέξνπ έλαληη ηεο ελ ιφγσ 

Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο. Έιαβαλ ηε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε ζε πιήξε θαη νινζρεξή 

εμφθιεζε θάζε πεξαηηέξσ αμίσζεο ή απαίηεζεο πνπ λα απνξξέεη απφ ηελ θινπή 

ζηηο…θαηά ηε δηάξθεηα δηακνλήο ηνπο ζην μελνδνρείν. 

 

Δπηπιένλ, ζε απάληεζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο Αξρήο καο πξνο ην Αζηπλνκηθφ 

Σκήκα…γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε θινπέο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα ζην ελ ιφγσ μελνδνρείν, ην Αζηπλνκηθφ Σκήκα καο ελεκέξσζε 

φηη πέξαλ ηεο θινπήο ζε βάξνο ησλ θαηαγγειιφλησλ, έρεη ιάβεη ρψξα θαη άιιε κηα 

θινπή, γηα ηελ νπνία ε ππεξεζία ηνπο ζρεκάηηζε δηθνγξαθία θαη ηελ απέζηεηιε ζηνλ 

θ. Δηζαγγειέα Πι/θσλ… 

 

Καηά ηε κειέηε ηεο ππφ θξίζε θαηαλαισηηθήο δηαθνξάο θαη γηα ηελ έθδνζε ηεο 

παξνχζαο ζχζηαζεο-πνξίζκαηνο, ιήθζεθαλ θπξίσο ππφςε ηα θαησηέξσ ζηνηρεία: 

 

1. Σν άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ λ. 3297/2004 βάζεη ηνπ νπνίνπ « ν Σπλήγνξνο ηνπ 

Καηαλαιωηή είλαη αξκόδηνο γηα ηελ εμώδηθε επίιπζε δηαθνξώλ κεηαμύ 

πξνκεζεπηώλ θαη θαηαλαιωηώλ ή ελώζεωλ θαηαλαιωηώλ, όπωο νη έλλνηεο 

ηωλ πξνκεζεπηώλ θαη ηωλ θαηαλαιωηώλ ή ηωλ ελώζεώλ ηνπο νξίδνληαη θάζε 

θνξά ζην Νόκν. Σην πιαίζην απηήο ηεο αξκνδηόηεηαο ν Σπλήγνξνο ηνπ 

Καηαλαιωηή κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο θαη ππνδείμεηο πξνο ηνπο 

πξνκεζεπηέο, ηδίωο όηαλ από ηελ επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο ζίγεηαη 

κεγάινο αξηζκόο θαηαλαιωηώλ». 

 

2. Ζ κε αξ. πξσηνθφιινπ αλαθνξά ησλ Γ πξνο ηνλ πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή 

κε αίηεκα ηε ρξεκαηηθή απνδεκίσζή ηνπο γηα ηελ θινπή ρξεκάησλ θαη 

δηαθφξσλ άιισλ αληηθεηκέλσλ απφ ην δσκάηην ηνπ Β , φπνπ θαη δηέκελαλ. 

 

3. Ζ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ…επηζηνιή ηνπ Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο…, απφ ην 

αξρείν ηνπ νπνίνπ πξνθχπηεη φηη ζην Β απφ ηελ 1-1-2006 έσο θαη ζήκεξα, 

πιελ ηεο θινπήο εηο βάξνο ησλ Γ, έρεη ιάβεη ρψξα θαη άιιε κία θινπή γηα ηελ 

νπνία ε ελ ιφγσ ππεξεζία ζρεκάηηζε δηθνγξαθία ηελ νπνία απέζηεηιε ζηνλ θ. 

Δηζαγγειέα Πιεκ/θσλ…κε ηελ ππ’αξηζ…απφ …ππνβιεηηθή αλαθνξά 
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4. Ζ απφ ….(αξ. πξση….)επηζηνιή ηνπ Β πξνο ην πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή, 

κε ηελ επηζπλαπηφκελε ζε απηή αλαθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπκβάληνο απφ 

κέξνπο ηνπ μελνδνρείνπ πξνο ηελ…Αζθαιηζηηθή. 

 

ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΤΠΟ ΚΡΗΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ 

 

 

Μεηαμχ μελνδφρνπ θαη πειάηε ζπλάπηεηαη ζχκβαζε, ξεηή ή ζησπεξή πνπ ζπλάγεηαη 

απφ ηηο ζπληξέρνπζεο πεξηζηάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ μελνδφρνπ. Βαζηθφ 

λνκνζέηεκα γηα ηε ζεκειίσζε ηεο επζχλεο ησλ μελνδφρσλ είλαη ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε 834 ΑΚ, ν μελνδφρνο επζχλεηαη γηα θάζε βιάβε, θαηαζηξνθή 

ή αθαίξεζε ησλ πξαγκάησλ πνπ έθεξαλ νη πειάηεο ζην μελνδνρείν (εηζθνκηζζέλησλ), 

εθηφο αλ ε δεκία νθείιεηαη ζηνλ ίδην ηνλ πειάηε ή ζε επηζθέπηε, ζπλνδφ ή ππεξέηε 

ηνπ ή ζηελ ηδηάδνπζα θχζε ηνπ πξάγκαηνο ή ζε αλσηέξα βία. 

 

Ζ πιήξεο επζχλε ηνπ μελνδφρνπ πεξηνξίδεηαη κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 835 ΑΚ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, γηα σπήμαηα, σπεόγπαθα θαη ηιμαλθή ε επζχλε ηνπ 

μελνδφρνπ ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν άξζξν πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 

«νγδφληα νθηψ επξψ» γηα θάζε πειάηε, εθηφο αλ ν μελνδφρνο, γλσξίδνληαο ηελ 

ηδηφηεηα ησλ πξαγκάησλ απηψλ, αλέιαβε ηε θχιαμή ηνπο ή ηελ απνπνηήζεθε, θαζψο 

θαη αλ ε δεκηά πξνήιζε απφ πηαίζκα ηνπ μελνδφρνπ ή ηεο νηθνγέλεηα ή ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ. 

 

χκθσλα δε κε ηελ εηδηθή μελνδνρεηαθή λνκνζεζία θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 

20 ηνπ Καλνληζκνχ ρέζεσλ Ξελνδφρσλ-Πειαηψλ, ν νπνίνο ζεζπίζηεθε κε ηελ 

ππ’αξ. 503007/29.01.1976 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Δ.Ο.Σ. θαη 

θπξψζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1652/86 «Ο πειάηεο θαηά ηελ άθημή ηνπ ζην 

μελνδνρείν, νθείιεη λα παξαδψζεη ζηνλ μελνδφρν ή ζηνλ εληεηαικέλν Γ/ληε ηνπ 

μελνδνρείνπ ηα πνιχηηκα ή ζεκαληηθήο αμίαο αληηθείκελα θαζψο θαη ηα ρξήκαηα πνπ 

έρεη καδί ηνπ παίξλνληαο ζρεηηθή απφδεημε. 

 

 ε αληίζεηε πεξίπησζε ν μελνδφρνο δελ επζχλεηαη γηα ηελ ηπρφλ απψιεηά ηνπο. Γηα 

ηα ινηπά αληηθείκελα πνπ εηζθνκίδνληαη ζην μελνδνρείν απφ ηνλ πειάηε, ν μελνδφρνο 

απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε, αλ ε δεκηά ή ε απψιεηα νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ 

πειάηε ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ, ηνλ επηζθέπηνληαη ή βξίζθνληαη ζηελ 

ππεξεζία ηνπ…» 
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ΤΠΑΓΩΓΖ ΣΖ ΤΠΟ ΚΡΗΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ 

 

 

Οη ζπλαιιαθηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ παξερφλησλ ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο πεγάδνπλ 

απφ ην ζχλνιν ηεο έλλνκεο ηάμεο θαη εηδηθφηεξα απφ ζπληαγκαηηθέο, πνηληθέο θαη 

αζηηθνχ δηθαίνπ δηαηάμεηο, πνπ αλαθέξνληαη άκεζα ή έκκεζα ζην επάγγεικα ηνπ 

παξέρνληνο ππεξεζίεο (π.ρ. 834 ΑΚ επ.), απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

λ. 1652/30.10.1986, φζν θαη απφ ηηο γεληθέο ξήηξεο ηνπ δηθαίνπ (281 θαη 288 ΑΚ)44. 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε επζχλε ηνπ παξέρνληνο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο εγθπκνλεί 

θηλδχλνπο γηα ην πξφζσπν θαη ηελ πεξηνπζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζπλεπψο είλαη 

απαξαίηεηε ε θαζηέξσζε ζπλαιιαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ε απνηειεζκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζηγέλησλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη θίλδπλνη επέιζνπλ. Ζ κε ηήξεζε 

ησλ αξρψλ πνπ κεηνπζηψλνληαη ζηηο ζπλαιιαθηηθέο ππνρξεψζεηο πξφλνηαο ράξηλ 

ηεο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνπζηαθήο αθεξαηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ ζπληζηά παξάιεηςε 

νθεηιφκελεο ελέξγεηαο, ζπλεπάγεηαη επίζεο ζεηηθή παξάβαζε ππνρξέσζεο. Οη 

ζπλαιιαθηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ παξέρνληνο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο πξνζδηνξίδνπλ 

ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ νπνία νθείιεη λα επηδείμεη ν κέζνο ηππηθφο εθπξφζσπνο ηνπ 

θχθινπ ή ηνπ επαγγέικαηνο. 

 

Ζ επζχλε ησλ μελνδφρσλ είλαη εμσδηθαηνπξαθηηθή θαη αληηθεηκεληθή, δειαδή 

αλεμάξηεηε απφ πηαίζκα ησλ ίδησλ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ απαζρνινχλ. Πεγάδεη 

απφ ην λφκν, δελ απαηηείηαη θάπνηνο ηδηαίηεξνο ζπκβαηηθφο δεζκφο κεηαμχ πειάηε θαη 

μελνδφρνπ θαη ειάρηζην απαηηνχκελν είλαη ην βηνηηθφ γεγνλφο ηεο ζρέζεο μελνδφρνπ 

θαη πειάηε θαη ε εηζθφκηζε πξαγκάησλ, ε νπνία είλαη πιηθή πξάμε. (Η.Κ. Καξάθσζηαο, 

ν.π., ζει. 329). Ο δηθαηνινγεηηθφο ιφγνο ηεο επζχλεο ηνπ μελνδφρνπ είλαη ην γεγνλφο 

ηεο έληαμεο ησλ πξαγκάησλ ηνπ πειάηε ππφ ηελ επηξξνή, ηνλ έιεγρν, ηελ εμνπζία 

θαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο ηνπ επηρεηξεκαηία μελνδφρνπ. Γη’ απηφ αθξηβψο ζεσξείηαη 

νξζφ θαη δίθαην θαη είλαη ζχκθσλε κε ηε θχζε ηνπ πξάγκαηνο, ε επηβάξπλζε ηνπ 

μελνδφρνπ κε ηνπο θηλδχλνπο βιάβεο, θαηαζηξνθήο ή απψιεηαο ησλ πξαγκάησλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηρείξεζή ηνπ.45 

 

                                                
44

 Καξάθσζηαο I.K. 2004, Γίθαην Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Ννκηθή Βηβιηνζήθε. Αζήλαει. 319 
45

 Βαζξαθνθνίιε, Β. Α. 2006, «Δξκελεία λνκνινγία αζηηθνχ θψδηθα», Δξλνκαθ, Αζήλα. ει. 486 
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Γηα ηελ θαηάθαζε ηεο επζχλεο ησλ μελνδφρσλ θαηά ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα 

πξναπαηηείηαη ε ηδηφηεηα ηνπ μελνδφρνπ, φπσο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

μελνδνρεηαθήο λνκνζεζίαο, ην πξφζσπν ηνπ πειάηε θαη ε εηζθφκηζε ησλ πξαγκάησλ. 

 

Ο μελνδφρνο νθείιεη εθ ηνπ λφκνπ ηδηαίηεξε επηκέιεηα, γεγνλφο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ εξκελεία ηεο ιέμεο «θάζε» βιάβε, θαηαζηξνθή ή αθαίξεζε (834 ΑΚ), δειαδή 

αλεμάξηεηα απφ ην πψο θαη απφ πνηφλ πξνμελήζεθε 46 θαη δελ απαηηείηαη πηαίζκα 

ηνπ μελνδφρνπ ή ηνπ πξνζηεζέληνο.  

 

Ζ δεκία πνπ αλαθέξεηαη ζην 834 ΑΚ θαιχπηεη αθφκα θαη ηελ θινπή ηνπ πξάγκαηνο 

φρη κφλν απφ ηνλ μελνδφρν ή θάπνηνλ εξγαδφκελν ζηελ επηρείξεζε, αιιά θαη απφ 

θάπνην ηξίην πξφζσπν, ηειείσο μέλν. (Αλησλία Δπζπκηάηνπ-Πνπιάθνπ, ν.π., ζει. 82). 

Ο δε πεξηνξηζκφο ηεο επζχλεο ησλ μελνδφρσλ πνπ πεγάδεη απφ ην 835 ΑΚ είλαη 

αλαγθαίνο γηαηί δελ είλαη νξζφ νη μελνδφρνη έλαληη ηνπ ειάρηζηνπ πνζνχ πνπ 

ιακβάλνπλ απφ ηνλ πειάηε ηνπο γηα ηε δηακνλή ζην μελνδνρείν ηνπο, λα 

ππνρξεψλνληαη λα θαηαβάινπλ ζ’ απηνχο κεγάια πνζά γηα ηελ απψιεηα ησλ 

απαξηζκνχκελσλ ζηε δηάηαμε πξαγκάησλ, δειαδή ρξεκάησλ, ρξενγξάθσλ ή 

ηηκαιθψλ. 

 

Δηδηθφηεξε λνκνζεζία ξπζκίδνπζα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ μελνδφρσλ θαη πειαηψλ 

απνηειεί ην άξζξν 20 ηνπ Καλνληζκνχ ρέζεσλ Ξελνδφρσλ-Πειαηψλ, ν νπνίνο 

ζεζπίζηεθε κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Δ.Ο.Σ. θαη θπξψζεθε κε ην 

άξζξν 8 ηνπ Ν. 1652/86 ζχκθσλα κε ην νπνίν, ν πειάηεο θαηά ηελ άθημή ηνπ ζην 

μελνδνρείν, νθείιεη λα παξαδψζεη ζηνλ μελνδφρν ή ζηνλ εληεηαικέλν Γ/ληε ηνπ 

μελνδνρείνπ ηα πνιχηηκα ή ζεκαληηθήο αμίαο αληηθείκελα θαζψο θαη ηα ρξήκαηα πνπ 

έρεη καδί ηνπ παίξλνληαο ζρεηηθή απφδεημε.  

 

ε αληίζεηε πεξίπησζε ν μελνδφρνο δελ επζχλεηαη γηα ηελ ηπρφλ απψιεηά ηνπο. Δλ 

πξνθεηκέλσ, νη θαηαγγέιινληεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο αλαθνξάο, δελ 

ην έπξαμαλ, δειαδή δελ παξέδσζαλ ζηνλ μελνδφρν ή ζηνλ εληεηαικέλν Γ/ληε ηνπ 

μελνδνρείνπ ρξήκαηα ή πνιχηηκα αληηθείκελα. 

 

ηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, νη άγλσζηνη δξάζηεο εθκεηαιιεπφκελνη ηελ πξνζσξηλή 

απνπζία ησλ θαηαγγειιφλησλ, εηζήιζαλ ζην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ θαη αθήξεζαλ 

ζπλνιηθά θαη απφ ηνπο δχν θαηαγγέιινληεο ην ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ 

                                                
46 Αλησλία Δπζπκηάηνπ- Πνπιάθνπ, Σνπξηζηηθφ Γίθαην, γ’ έθδνζε 2005, άθθνπια Αλη. ζει. 83 
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πελήληα (550) Δπξψ, ηέζζεξηο θάξηεο αλάιεςεο κεηξεηψλ απφ δηάθνξεο Σξάπεδεο, 

δχν πηζησηηθέο θάξηεο, ηηο ππεξεζηαθέο ηαπηφηεηεο ησλ θαηαγγειιφλησλ, άδεηα 

νδήγεζεο, άδεηα ρεηξηζκνχ ηαρππιφνπ, δχν Γ.Α.Σ. θαη δχν πνξηνθφιηα αμίαο 

εμαθνζίσλ (600) Δπξψ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη θαηαγγέιινληεο εηζήιζαλ ζην 

μελνδνρείν σο πειάηεο, θέξλνληαο καδί θαη ηα πξάγκαηά ηνπο (εηζθνκηζζέληα), 

απηνκάησο απηά ηίζεληαη ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπ μελνδφρνπ, ζηνλ νπνίν ηα 

εκπηζηεχνληαη θαη επνκέλσο έρνπλ ηελ απαίηεζε λα ηεξνχληαη θάπνηεο 

πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα έλαλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν πνπ 

αλαιακβάλεη ν μελνδφρνο, ζηνλ νπνίν ελ ιεπθψ νπζηαζηηθά εκπηζηεχνληαη νη πειάηεο 

ηα πξάγκαηα πνπ έρνπλ καδί ηνπο. Δλ πξνθεηκέλσ, νη θαηαγγέιινληεο έιαβαλ 

απνδεκίσζε. Έιαβαλ ην πνζφ ησλ εμαθνζίσλ (600) Δπξψ απφ ηελ…Αζθαιηζηηθή 

θαη ην πνζφ ησλ εθαηφλ πελήληα (150) Δπξψ απφ ηελ Α σο εμφθιεζε απαίηεζεο 

βάζεη απφδεημεο ηεο…Αζθαιηζηηθήο, πνπ αληηζηνηρεί ζε απαιιαγή γηα επζχλε πνπ 

βαξχλεη ηελ αζθαιηζκέλε Α. Δπνκέλσο, δελ έρνπλ θάπνηα πεξαηηέξσ αμίσζε.  

 

ε θάζε πεξίπησζε ε απνδεκίσζε θαιχπηεη κφλν ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ 

πξαγκάησλ θαη φρη ηηο παξεπφκελεο δεκίεο. Πνιχ ζπρλέο, φκσο, είλαη νη πεξηπηψζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο παξά ηελ χπαξμε ησλ γλσζηψλ ζπξίδσλ αζθαιείαο (γλσζηά σο safe 

box), πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηε θχιαμε ρξεκάησλ θαη πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ, νη 

πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ θαηά ηελ θνηλή πξαθηηθή θαη θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα 

πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα ηξέρνπζαο ρξήζεο ή αθφκα θαη ρξήκαηα γηα ηα 

ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα, γηα ιφγνπο επρξεζηίαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο, παξαιείπνπλ λα 

ηα ηνπνζεηνχλ ζηηο ζπξίδεο αζθαιείαο, ή λα ηα παξαδίδνπλ ζηνλ μελνδφρν παξφιν 

πνπ νθείινπλ εθ ηνπ λφκνπ λα ην πξάμνπλ γηα δηθή ηνπο δηαζθάιηζε, ζεσξψληαο φηη 

ηεξνχληαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο ζην μελνδνρείν. Άιισζηε, παξάιιεια 

κε ηελ επζχλε ησλ μελνδφρσλ πνπ πεγάδεη εθ ηνπ λφκνπ, απνηειεί ηφζν εζηθή φζν 

θαη δενληνινγηθή ππνρξέσζή ηνπο λα παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο θαηά ηε δηακνλή 

ηνπο ζην μελνδνρείν, έλα πεξηβάιινλ αζθαιέο θαη ζίγνπξν. Σα μελνδνρεία νθείινπλ 

λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγνληαη πεξηζηαηηθά θινπψλ θαη λα δεκηνπξγείηαη ζηνπο πειάηεο κηα αίζζεζε 

αζθάιεηαο θαη ζηγνπξηάο. 

 

Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη λα επηζεκαλζεί φηη ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε, δεδνκέλνπ 

ηνπ φηη δε βξέζεθαλ ίρλε παξαβίαζεο ζην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ, ππάξρεη 

πηζαλφηεηα λα αθαηξέζεθε ζε αλχπνπηε ζηηγκή ην θιεηδί ηνπ δσκαηίνπ απφ ηελ 

ππνδνρή (reception) ηνπ μελνδνρείνπ. ην ζεκείν απηφ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη 

επζχλε ησλ ππαιιήισλ ηνπ μελνδνρείνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 922 
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θαη 914 ΑΚ. Πηζαλψο ην πξνζσπηθφ ηνπ μελνδνρείνπ λα κελ έιαβε ηα αλαγθαία 

κέηξα γηα ηελ αζθαιή θαη επηκειή θχιαμε ησλ θιεηδηψλ ησλ δσκαηίσλ πνπ δηαηεξεί 

ην μελνδνρείν ζην ρψξν ηεο ππνδνρήο, δεδνκέλνπ, κάιηζηα, φηη θαη θαηά ην 

παξειζφλ είρε ζεκεησζεί παξφκνην πεξηζηαηηθφ θινπήο. Οη ππάιιεινη ηνπ 

μελνδνρείνπ έρνπλ ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πηζηεο, λα 

επηβιέπνπλ θαη λα επηηεξνχλ δηαξθψο ην ρψξν ηεο ππνδνρήο (208/1990 ΠΠΡ ΚΔΡΚ).  

χκθσλα άιισζηε θαη κε ην άξζξν 835 ΑΚ θαζνξίδεηαη απεξηφξηζηε επζχλε ηνπ 

μελνδφρνπ, φηαλ ε δεκία πξνμελήζεθε απφ πηαίζκα ηνπ μελνδφρνπ ή κέινπο ηεο 

νηθνγέλεηαο ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.  

 

ηελ έλλνηα ηνπ πηαίζκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ν λφκνο δελ θάλεη δηάθξηζε, 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ηφζν ν δφινο φζν θαη ε ακέιεηα είηε βαξηά είηε ειαθξηά 47. Αθφκα 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκία νθείιεηαη ζε απξνζεμία ή αληθαλφηεηα ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ ηελ πξνμελεί, ν μελνδφρνο επζχλεηαη γη’ απηή απεξηφξηζηα48. 

 

Δπηπξνζζέησο, ιακβάλνληαο ππφςε: 

 

1. Σελ απμεκέλε ηνπξηζηηθή θίλεζε πνπ παξνπζηάδεη φιν ην ρξφλν ε επξχηεξε 

πεξηνρή… 

2. Σν κε κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθφ θινπήο ζην ελ ιφγσ μελνδνρείν. 

3. Σν γεγνλφο φηη δε βξέζεθαλ ίρλε παξαβίαζεο ζην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ 

ησλ θαηαγγειιφλησλ, πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί έλδεημε ζπκκεηνρήο απφ 

θάπνηνλ πνπ είρε πξφζβαζε ζην ρψξν ηεο ππνδνρήο. 

4. Όηη πξφθεηηαη γηα μελνδνρείν πέληε αζηέξσλ θαη φηη γεληθφηεξα ε ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη ζεκαληηθή πεγή πινπηηζκνχ ηφζν γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία 

φζν θαη γηα ηνπο κεκνλσκέλνπο επηρεηξεκαηίεο, ν πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή 

ζεσξεί φηη πξέπεη λα απεπζχλεη ζχζηαζε ηφζν πξνο ηελ Α φζν θαη πξνο ην Β. 

 

ΤΣΑΖ 

 

 

Ο πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή αλαγλσξίδεη κελ ηελ θαιή δηάζεζε πνπ επέδεημε ε Α 

θαη ην Β κε ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσο πξνο ηνπο θαηαγγέιινληεο.  

                                                
47 Γεσξγηάδεο-ηαζφπνπινο 1998. Αζηηθφο Κψδηθαο, Καη’ άξζξν Δξκελεία, Σφκνο ΗV-Δηδηθφ Δλνρηθφ, άθθνπιαο, 

ει.330 
48 Αλησλία Δπζπκηάηνπ- Πνπιάθνπ 2005, Σνπξηζηηθφ Γίθαην, άθθνπια Αλη. ει. 87 
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Απεπζχλεη δε ζχζηαζε θαηφπηλ φισλ ησλ αλσηέξσ, αιιά θαη ζηα πιαίζηα ηεο 

ηήξεζεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, πξνο ηελ Α θαη ην Β, 

δεδνκέλσλ ησλ θξνπζκάησλ θινπψλ πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί, πξνθεηκέλνπ: 

 

 Να ιακβάλνπλ εθεμήο κε κεγαιχηεξε απζηεξφηεηα φια ηα απαξαίηεηα θαη 

ελδεδεηγκέλα πξνζηαηεπηηθά κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα κελ παξνπζηαζηνχλ 

ζην κέιινλ αληίζηνηρα πεξηζηαηηθά θινπψλ θαη λα δηαθπιαρζεί αιψβεηε ε 

θήκε ηνπ μελνδνρείνπ. 

 

 Να πξνζπαζήζνπλ λα απνθιείζνπλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ θάζε 

πηζαλφηεηα ε παξαβίαζε λα πξνθιήζεθε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

μελνδνρείνπ, δεδνκέλεο θαη ηεο δήισζεο ησλ ππεπζχλσλ ηνπ μελνδνρείνπ 

φηη ζην δσκάηην ησλ θαηαγγειιφλησλ δελ ππήξραλ ίρλε παξαβίαζεο  

 

 Οη ππεχζπλνη ηνπ μελνδνρείνπ λα επηζεκαίλνπλ θαη λα παξνηξχλνπλ ηνπο 

πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ζπξίδσλ αζθαιείαο γηα ηελ 

αζθάιηζε ησλ ρξεκάησλ θαη ησλ πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ ηνπο, είηε λα ηα 

παξαδίδνπλ ζηνλ μελνδφρν ή ην Γηεπζπληή ηνπ μελνδνρείνπ. 

 

 

Ο ΤΝΖΓΟΡΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

… 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 

Γξαθείν Βνεζνχ πλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή 

… 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 : ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΑΛΛΩΝ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΣΩΝ 

 

 

I. Από ηην Δλβεηική νομοθεζία.49 

 

 

1. Άπθπο 487: Ξελνδνρεηαθή παξαθαηαζήθε, Δπζχλε ησλ μελνδφρσλ. 

Πξνυπνζέζεηο θαη έθηαζε. 

 

 

Οη παλδνρείο θαη νη μελνδφρνη επζχλνληαη γηα θάζε θζνξά, θαηαζηξνθή ή αθαίξεζε 

ησλ εηζθνκηζζέλησλ αληηθεηκέλσλ απφ ηνπο ηαμηδηψηεο πνπ δηακέλνπλ ζην 

μελνδνρείν ηνπο, εθηφο θαη αλ απνδείμνπλ φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζηνλ ίδην ηνλ 

ηαμηδηψηε, ζε άηνκα πνπ ηνλ επηζθέθζεθαλ, ηνλ ζπλνδεχνλ ή είλαη ζηελ ππεξεζία 

ηνπ, ή εάλ ε βιάβε είλαη απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο ή νθείιεηαη ζηελ 

θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ε επζχλε γηα ηα εηζθνκηζζέληα αληηθείκελα πεξηνξίδεηαη ζην 

πνζφ ησλ 1.000 θξάγθσλ γηα θάζε ηαμηδηψηε, εάλ θαλέλα ζθάικα δελ είλαη δπλαηφλ 

λα θαηαινγηζζεί ζηνλ μελνδφρν ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

 

2. Άπθπο 488: Αληηθείκελα αμίαο. 

 

 

ε πεξίπησζε πνπ αληηθείκελα αμίαο, αμηφινγα ρξεκαηηθά πνζά ή αμηφγξαθα, δελ 

έρνπλ παξαδνζεί ζηνλ μελνδφρν, ν ηειεπηαίνο επζχλεηαη κφλν γηα πηαίζκα δηθφ ηνπ ή 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

 

Δάλ έιαβαλ ή αξλήζεθαλ ηελ παξαθαηαζήθε, επζχλεηαη ρσξίο πεξηνξηζκφ ηεο 

επζχλεο ηνπ. 

 

                                                
49

 Φπρνκάλεο πχξνο Γ. 2003, «Σνπξηζηηθφ δίθαην», άθθνπιαο Αζήλα ει. 196 
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Δάλ πξφθεηηαη γηα αληηθείκελα ή αμίεο ηα νπνία ν ηαμηδηψηεο ζα έπξεπε λα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζεη θνληά ηνπ, ν μελνδφρνο επζχλεηαη γηα απηά φπσο θαη γηα ηα 

άιια αληηθείκελα ηνπ ηαμηδηψηε. 

 

3. Άπθπο 489 : Λήμε ηεο επζχλεο. 

 

 

Δπέξρεηαη απφζβεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ηαμηδηψηε, εάλ ν ηειεπηαίνο δελ 

ελεκεξψζεη ηνλ μελνδφρν γηα ηελ πθηζηάκελε βιάβε, ακέζσο κφιηο ηελ αλαθαιχςεη. 

 

Ο μελνδφρνο δελ δχλαηαη λα απνπνηεζεί ηελ επζχλε ηνπ δειψλνληαο, κε 

αλαξηεκέλεο εληφο ηεο εγθαηαζηάζεσο ηνπ εηδνπνηήζεηο, φηη πξνηίζεηαη λα 

απνθιείζεη ηελ επζχλε ή λα εμαξηήζεη απηήλ απφ πξνυπνζέζεηο πνπ δελ έρνπλ 

θαζνξηζζεί απφ ην λφκν. 

 

4. Άπθπο 491 : Γηθαίσκα επηζρέζεσο. 

 

 

Οη παλδνρείο θαη νη μελνδφρνη έρνπλ επί ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ εηζθνκηζηεί ή 

ελαπνηεζεί ζε απηνχο, δηθαίσκα επηζρέζεσο σο εγγχεζε ησλ νθεηιψλ μέληζεο θαη 

θχιαμεο. 

 

Οη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ην δηθαίσκα επηζρέζεσο ηνπ εθκηζζσηή, εθαξκφδνληαη 

αλαινγηθά. 

 

II. Από ηην Ηηαλική νομοθεζία50 

 

 

1. Άπθπο 1783 : Δπζχλε γηα ηα εηζθνκηζζέληα αληηθείκελα ζην μελνδνρείν. 

 

 

Οη παλδνρείο επζχλνληαη γηα θάζε θζνξά, θαηαζηξνθή ή αθαίξεζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ έθεξαλ νη πειάηεο ζην μελνδνρείν. Χο εηζθνκηζζέληα αληηθείκελα 

λννχληαη: 

 

                                                
50

 Φπρνκάλεο πχξνο Γ. 2003, ν.π.  ει. 198 
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 Σα αληηθείκελα πνπ αλεπξίζθνληαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην 

νπνίν ν πειάηεο δηακέλεη ζην θαηάιπκα. 

 

 Σα αληηθείκελα ησλ νπνίσλ ν παλδνρέαο αλέιαβε ηε θχιαμε, εθηφο ηνπ 

ρψξνπ ηνπ μελνδνρείνπ, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν 

πειάηεο δηακέλεη ζην θαηάιπκα. 

 

 Σα αληηθείκελα ησλ νπνίσλ αλέιαβε ηε θχιαμε ν παλδνρέαο, ηα νπνίν 

βξίζθνληαη κέζα ζην παλδνρείν είηε έμσ απφ απηφ, θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, πνπ πξνεγείηαη ή έπεηαη απηνχ θαηά ην 

νπνίν ν πειάηεο θαηαιχεη ζην παλδνρείν. Ζ επζχλε ζηα πιαίζηα ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, πεξηνξίδεηαη ζηελ αμία πνπ απνζβέζηεθε ιφγσ ηεο 

θζνξάο, ηεο θαηαζηξνθήο ή ηεο ππεμαίξεζεο, έσο ην ηζάμην πνζφ ηνπ 

εθαηνληαπιάζηνπ ηεο ηηκήο ηεο εκεξήζηαο κίζζσζεο. 

 

2. Άπθπο 1874 : Δπζχλε γηα ηα αληηθείκελα πνπ παξαδίδνληαη γηα θχιαμε θαη 

ππνρξεψζεηο ηνπ παλδνρέα. 

 

 

Ζ επζχλε ηνπ παλδνρέα είλαη απεξηφξηζηε φηαλ: 

 

 Σα αληηθείκελα έρνπλ παξαδνζεί ζε απηφλ γηα θχιαμε. 

 

 Όηαλ έρεη αξλεζεί λα ιάβεη πξνο θχιαμα αληηθείκελα ηα νπνία έρεη 

ππνρξέσζε λα δερζεί. Ο παλδνρέαο έρεη ππνρξέσζε λα δερζεί πξνο 

θχιαμε αμηφγξαθα, κεηξεηά θαη ηηκαιθή, Γχλαηαη λα αξλεζεί ηε θχιαμε 

επηθίλδπλσλ αληηθεηκέλσλ ή αληηθεηκέλσλ ηα νπνία έρνπλ ππεξβνιηθήο αμία 

ή είλαη νγθψδε. Ο παλδνρέαο δχλαηαη λα απαηηήζεη λα πεξηέρεηαη ην 

παξαδνηέν αληηθείκελν ζε πεξηηχιηγκα. 

 

 

3. Άπθπο 1785 : Πεξηνξηζκφο ηεο επζχλεο. 

 

 

Ο παλδνρέαο δελ επζχλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θζνξά ή ε θαηαζηξνθή ή ε 

αθαίξεζε νθείινληαη ζε: 
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1. ηνλ πειάηε ή ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ππεξεζία ηνπ ή ζηα πξφζσπα πνπ 

ηνλ επηζθέπηνληαη ή ηνλ ζπλνδεχνπλ. 

 

2. ε αλσηέξα βία. 

 

3. ηελ θχζε ηνπ πξάγκαηνο. 

 

4. Άπθπο 1785β : Δπζχλε απφ πηαίζκα ηνπ μελνδφρνπ . 

 

 

Ο μελνδφρνο επζχλεηαη, ρσξίο λα είλαη δπλαηή ε επίθιεζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη, φηαλ ε θζνξά ή θαηαζηξνθή ή ε αθαίξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

έθεξε ν πειάηεο ζην μελνδνρείν νθείιεηαη ζε πηαίζκα δηθφ ηνπ, ή ηεο νηθνγελείαο ηνπ 

ή ησλ βνεζεηηθψλ πξνζψπσλ απηνχ. 

 

5. Άπθπο 1785γ : Τπνρξέσζε θαηαγγειίαο ηεο δεκηάο. 

 

 

Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 1785β, ν πειάηεο δελ 

δχλαηαη λα επηθαιεζηεί ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ αθνχ 

αλαθάιπςε ηε θζνξά, ή θαηαζηξνθή ή ε αθαίξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ, θαηήγγεηιε 

ην γεγνλφο κε αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε. 

 

I.Από ηην Γεπμανική νομοθεζία. 

 

 

1. Άπθπο 701: Δπζχλε ηνπ μελνδφρνπ.51 

 

 

Ξελνδφρνο πνπ αλαιακβάλεη επαγγεικαηηθά ηε θηινμελία μέλσλ ππνρξενχηαη ζε 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ απψιεηα, ηελ θαηαζηξνθή ή ηε 

                                                
51 

Tonner 1997, Muenchener Komm. Zum BGB  
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βιάβε πξαγκάησλ ηα νπνία πξνζθφκηζε ν μέλνο πνπ έρεη γίλεη απνδεθηφο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Χο εηζθνκηζζέληα ζεσξνχληαη:  

 

 Σα πξάγκαηα ηα νπνία θαηά ην ρξφλν δηακνλήο ηνπ μέλνπ, κεηαθέξζεθαλ 

ζην μελνδνρείν ή ζε ηφπν πνπ ππνδείρηεθε απφ ηνλ μελνδφρν, ή ηνπο 

αλζξψπνπο ηνπ ή έρεη νξηζζεί γεληθά πξνο ην ζθνπφ απηφ απφ ηνλ 

μελνδφρν εθηφο ηνπ μελνδνρείνπ ή αιιηψο αλαιήθζεθαλ πξνο θχιαμε εθηφο 

ηνπ μελνδνρείνπ. 

 

 Πξάγκαηα ηα νπνία αλαιήθζεθαλ πξνο θχιαμε απφ ηνλ μελνδφρν ή απφ 

ηνπο αλζξψπνπο ηνπ, εληφο κηαο εχινγεο πξνζεζκίαο πξηλ ή κεηά ην ρξφλν 

θαηά ηνλ νπνίν ν μέλνο έγηλε δεθηφο πξνο θηινμελία. 

 

ε πεξίπησζε ππφδεημεο ή αλάιεςεο ηεο θχιαμεο απφ αλζξψπνπο ηνπ μελνδφρνπ 

ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ κφλν αλ απηνί είραλ δηνξηζζεί ή θαηά ηηο πεξηζηάζεηο 

εθαίλνλην φηη είραλ νξηζζεί γηα απηφλ ην ζθνπφ. 

 

Ζ ππνρξέσζε πξνο απνδεκίσζε δελ πθίζηαηαη, αλ ε απψιεηα, ή ε θαηαζηξνθή ή ε 

βιάβε πξνθιήζεθαλ απφ ηνλ μέλν, έλαλ ζπλνδφ ηνπ, ή απφ πξφζσπν πνπ 

απαζρνιεί ή απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πξάγκαηνο ή απφ αλσηέξα βία. 

 

Ζ ππνρξέσζε απνδεκίσζεο δελ επεθηείλεηαη ζε απηνθίλεηα, ζε πξάγκαηα πνπ έρνπλ 

εγθαηαιεηθζεί ζε απηνθίλεην ή ζε δψα. 

 

2. Άπθπο 702: Πεξηνξηζκφο ηεο επζχλεο – πεξηνξηζκφο ηεο αμίαο.52 

 

 

Ο μελνδφρνο επζχλεηαη θαηά ην άξζξν 701 κφλν κέρξη ελφο πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί 

ζην εθαηνληαπιάζην ηεο ηηκήο θηινμελίαο κηαο εκέξαο, φρη ιηγφηεξν φκσο απφ 600€ 

θαη φρη πεξηζζφηεξα απφ 3500€. Γηα ρξήκαηα, αμηφγξαθα θαη ηηκαιθή αληί γηα 3500€ 

ηζρχνπλ 800€. 

Ζ επζχλε ηνπ μελνδφρνπ είλαη απεξηφξηζηε φηαλ: 

 

                                                
52 

Eckert Joern 2001, Staudinger Komm. Zum BGB II Buch
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 Αλ ε απψιεηα, θαηαζηξνθή ή βιάβε πξνθιήζεθε απφ ηνλ ίδην ή απφ ηνπο 

αλζξψπνπο ηνπ 

 

 Αλ πξφθεηηαη γηα εηζθνκηζζέληα πξάγκαηα πνπ αλέιαβε πξνο θχιαμε ή 

αξλήζεθε λα ηα αλαιάβεη πξνο θχιαμε. 

 

Ο μελνδφρνο ππνρξενχηαη λα αλαιακβάλεη πξνο θχιαμε, ρξήκαηα, αμηφγξαθα, 

ηηκαιθή θαη άιια πξάγκαηα αμίαο, εθηφο αλ ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ κεγέζνπο θαη 

ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ μελνδνρείνπ είλαη ππεξβνιηθήο αμίαο ή έθηαζεο ή είλαη 

επηθίλδπλα. Μπνξεί λα απαηηήζεη φπσο ηα πξάγκαηα απηά παξαδνζνχλ ζε 

θιεηδσκέλα ή ζθξαγηζκέλα θηβψηηα. 

 

3. Άπθπο 702 Α: Απαιιαγή απφ ηελ επζχλε.53 

 

 

Ζ επζχλε ηνπ μελνδφρνπ κπνξεί λα απνθιεηζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ κφλν φηαλ 

ππεξβαίλεη ην θαηά ην άξζξν 702 παξ.1 κέγηζην πνζφ. Απηή σζηφζν δελ κπνξεί λα 

απνθιεηζζεί ζε πεξίπησζε πνπ ε απψιεηα, ε θαηαζηξνθή ή βιάβε πξνθιήζεθε απφ 

ηνλ μελνδφρν ή απφ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ ζπλέπεηα δφινπ ή βαξηάο ακέιεηαο ή φηαλ 

πξφθεηηαη γηα πξάγκαηα ησλ νπνίσλ ηελ αλάιεςε πξνο θχιαμε αξλήζεθε ν 

μελνδφρνο θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 702 παξ.3. 

 

Ζ απαιιαγή είλαη ελεξγή κφλνλ αλ ε δήισζε ηνπ θηινμελνχκελνπ έρεη ρνξεγεζεί 

εγγξάθσο θαη δελ πεξηέρεη άιινπο φξνπο. 

 

4. Άπθπο 703: Απφζβεζε ηεο αμίσζεο πξνο απνδεκίσζε.54 

 

 

Ζ αμίσζε ηνπ θηινμελνχκελνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 701, 702 απνζβήλεηαη 

αλ δελ αλαγγείιεη ηελ απψιεηα, θαηαζηξνθή ή βιάβε ζηνλ μελνδφρν αθνχ ιάβεη 

γλψζε απηήο. Σνχην δελ ηζρχεη, αλ ηα πξάγκαηα αλαιήθζεθαλ απφ ηνλ μελνδφρν ή 

αλ ν ίδηνο ή ην πξνζσπηθφ ηνπ είλαη ππαίηηνη ηεο απψιεηαο, θαηαζηξνθήο ή βιάβεο. 

 

                                                
53 

Muehl 1980, Soegel Komm. ZumBGB Bd3
 

 
54

 Sprau H. 2001, Palandt Komm. ZumBGB 
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5. Άπθπο 704: Δλέρπξν ηνπ μελνδφρνπ.55 

 

 

Ο μελνδφρνο γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ απφ ηε κίζζσζε θαη απφ άιιεο παξνρέο πξνο 

ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ηνπ θηινμελνχκελνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ, 

έρεη δηθαίσκα ελερχξνπ ζηα εηζθνκηζζέληα πξάγκαηα ηνπ θηινμελνχκελνπ. Οη 

δηαηάμεηο γηα ην ελέρπξν ηνπ εθκηζζσηή ησλ άξζξσλ 562 παξ 1 εθαξκφδνληαη 

αλαινγηθά. 
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Seiler H.2001, Erhmann Komm. Zum BGB Bd3
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ςμπεπάζμαηα 

 

 

Μεηά απφ κία θαη κφλν αλαδήηεζε πνπ ζα θάλεη θάπνηνο ζηα ζέκαηα ηεο 

«μελνδνρεηαθήο» λνκνζεζίαο, ζα ζπκπεξάλεη γξήγνξα φηη νη λνκνζέηεο δελ έρνπλ 

αλαιχζεη ηδηαίηεξα απηφ ην θξίζηκν θνκκάηη ηεο ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο. 

 

Δλψ απφ ηε κία πιεπξά, ππάξρνπλ πνιινί θαη μεθάζαξνη λφκνη πνπ δηέπνπλ ηηο 

ζρέζεηο μελνδφρσλ θαη ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ θαη νη νπνίνη πξνζηαηεχνπλ ηα 

ζπκθέξνληα θαη ησλ δχν, απφ ηελ άιιε πιεπξά ν θαλνληζκφο πνπ δηέπεη ηηο ζρέζεηο 

μελνδφρσλ θαη κεκνλσκέλσλ πειαηψλ (ν νπνίνο είλαη θαη ν κφλνο πνπ γλσξίδνπλ ηα 

πεξηζζφηεξα ζηειέρε μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ), θαιχπηεη κφλν θάπνηα βαζηθά 

δεηήκαηα επζχλεο θαη ππνρξεψζεσλ αιιά θαη αξθείηαη ζηελ αλαθνξά πηζαλφλ 

πξνβιεκάησλ θαη φρη ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθέξεηαη ε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ, ε γξαθεηνθξαηία βξαδχλεη ηφζν ηελ 

επίιπζε πνπ νη εκπιεθφκελνη πξνηηκνχλ λα επηιχζνπλ κε θάπνηα πξσηνβνπιία ηε 

δηαθνξά. 

 

Έλα δεχηεξν ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί θάπνηνο λα βγάιεη, είλαη φηη ε ηζρχνπζα 

«μελνδνρεηαθή» λνκνζεζία, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί πιένλ «μεπεξαζκέλε». 

Γηα  παξάδεηγκα, νη ζρέζεηο μελνδφρσλ θαη πειαηψλ νξίδνληαη απφ ην άξζξν 

8Ν.1652/86, ην νπνίν αλαθέξεη φηη ν μελνδφρνο θέξεη επζχλε, αιιά πνπζελά δελ 

αλαθέξεη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο, έζησ θαη αλαινγηθά., Άιιν παξάδεηγκα πνπ 

απνδεηθλχεη ηελ αλεπάξθεηα ηνπ θαλνληζκνχ, είλαη ην άξζξν 16, πεξί αλψηαησλ θαη 

θαηψηαησλ ηηκψλ, ζην νπνίν δελ αλαιχεηαη ην πψο πξνθχπηνπλ απηέο, έηζη ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ πεξηπηψζεηο αηζρξνθέξδεηαο.. Αθφκα, κπνξνχκε λα δνχκε φηη 

πνπζελά ζηνλ ελ ιφγσ θαλνληζκφ, δελ γίλεηαη αλαθνξά γηα ην πψο επεξεάδεη ηελ 

επζχλε ηνπ μελνδφρνπ, ε χπαξμε αηνκηθήο ζπξίδαο αζθαιείαο ζε θάζε δσκάηην. 

 

Σέινο, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, ζθνπφο ηεο πξνθείκελεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

είλαη λα γίλεη ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηε 

«μελνδνρεηαθή» λνκνζεζία, πνπ ππάξρνπλ δηάζπαξηνη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία, 

θαζψο έρεη παξαηεξεζεί φηη αθφκα θαη πςειφβαζκα ζηειέρε μελνδνρεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ, δελ γλσξίδνπλ εηο βάζνο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ελφο μελνδνρείνπ. 
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πκπεξαίλεηαη ινηπφλ ε θξηζηκφηεηα ηεο πξνζπάζεηαο ζπγθέληξσζεο θαη αλάιπζεο  

ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ελφο μελνδνρείνπ, 

κε ζθνπφ ηελ επθνιφηεξε θαη νξζφηεξε αληηκεηψπηζε ζπρλψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζπλαληψληαη ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ρσξίο λα ππάξρνπλ αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο, 

πνπ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα πξνζβάιινπλ ηα ζπκθέξνληα είηε ηνπ επηζθέπηε, είηε 

ηνπ μελνδφρνπ. 
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Παπάπηημα 1 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΞENOΓOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO TH EΛΛAΓO 

KANONIMO XEEΩN ΞENOΓOXΩN KAI ΠEΛATΩN AYTΩN 
 

 
Άξζξν 8 ηνπ λ. 1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A’)  
 
Kπξψλεηαη θαη έρεη ηζρχ λφκνπ απφ ηφηε πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Eθεκεξίδα ηεο 
Kπβεξλήζεσο ε απφθαζε 503007/1976 (ΦEK 166) ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ 
Eιιεληθνχ Oξγαληζκνχ Tνπξηζκνχ “Πεξί θαλνληζκνχ ζρέζεσλ μελνδφρσλ θαη 
πειαηψλ απηψλ”, πνπ έρεη σο εμήο:  
 
1) Aξηζ. 503007 Πεξί θαλνληζκνχ ζρέζεσλ μελνδφρσλ θαη πειαηψλ απηψλ.  
 

O ΓENIKO ΓPAMMATEA TOY E.O.T. 
 
Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο:  
 
1. Tνπ άξζξνπ 4 ηνπ Γ/ηνο ηεο 1εο Nνεκβξίνπ 1938 “πεξί πξνζφλησλ Ξελνδφρσλ 
θαη Ξελνδνρείσλ”.  
2. Tνπ A.N. 1565/1950 φπσο απηφο θπξψζεθε κε ην N. 1624/1951 θαη 
ζπλεπιεξψζεθε κε ηα N.Γ. 3430/1955, N.Γ. 4109/1960 θαη N.Γ. 201/1974.  
3. Tε κε αξηζ. 156/29-1-1976 απφθαζε ηνπ Γ.. E.O.T., απνθαζίδνκε:  
Eγθξίλνκε ηνλ Kαλνληζκφ πνπ αθνξά ζηηο ζρέζεηο ησλ Ξελνδφρσλ θαη πειαηψλ 
απηψλ, θαη έρεη σο εμήο:  
 

Άπθπο 1 
 

 
O μελνδφρνο ππνρξενχηαη λα ελνηθηάδεη ηα θελά δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ ηνπ ζε 
θάζε πειάηε, λα δηαζέηεη θαη λα παξέρεη πξάγκαηη φζεο αλέζεηο δηαθεκίδεη γηα ην 
μελνδνρείν ηνπ (π.ρ. θνιπκβεηηθή δεμακελή, αζινπαηδηέο, λπθη. θέληξν, νκβξέιιεο, 
αλάθιηληξα, ακκψδε αθηή θιπ).  
O μελνδφρνο κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ελνηθίαζε, αλ ν πειάηεο: α) Eίλαη νινθάλεξα 
αζζελήο β) Bξίζθεηαη ζε κέζε γ) Eίλαη ξππαξφο  
Aπαγνξεχεηαη ζηνλ μελνδφρν λα κηζζψλεη έλα κέξνο ησλ δσκαηίσλ ηνπ μελνδνρείνπ 
ηνπ κε παξάιιειε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο λα κε ελνηθηάζεη ηηο ππνινηπφκελεο 
θιίλεο ζε άιια ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα ή Tαμεηδησηηθνχο Oξγαληζκνχο ή Tνπξηζηηθά 
Γξαθεία (απνθιεηζηηθφηεηα).  
 

Άπθπο 2 
 
 
O μελνδφρνο ππνρξενχηαη λα απαληά εγγξάθσο ή ηειεγξαθηθψο κέζα ζε 3 εκέξεο, 
φηη απνδέρεηαη ή φρη ηηο παξαγγειίεο γηα ελνηθίαζε δσκαηίσλ πνπ έρνπλ δηαβηβαζηεί 
ζ’ απηφλ εγγξάθσο, ηειεθσληθψο ή ηειεγξαθηθψο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε 
δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξνθαηαβνιή κέρξη 25% ζην ζχλνιν ηεο ηηκήο δηαλπθηέξεπζεο 
γηα φιεο ηηο εκέξεο ηεο δηακνλήο πνπ έρνπλ παξαγγειζεί. H πξνθαηαβνιή δελ 
πξέπεη λα είλαη θαηψηεξε ηνπ κηζζψκαηνο κηαο εκέξαο.  
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H παξαγγειία θξάηεζεο ζεσξείηαη φηη νινθιεξψλεηαη κε ηε ιήςε ηεο πξνθαηαβνιήο 
πνπ θαζνξίζζεθε θαηά ηα αλσηέξσ, ή κε ηελ έγγξαθε απνδνρή ηεο θξάηεζεο απφ 
ηνλ μελνδφρν.  
 
 

Άπθπο 3 
 
 
Όπνηνο παξαγγείιεη δσκάηηα πξνθεηκέλνπ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα 
πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ηειηθά δελ ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα φιε ή κέξνο 
ηεο πεξηφδνπ, νθείιεη λα απνδεκηψζεη ην μελνδφρν κε ην κηζφ ηεο ηηκήο πνπ 
ζπκθσλήζεθε γηα ηελ πεξίνδν πνπ δελ ηα ρξεζηκνπνίεζε. Aλ φκσο ν πειάηεο 
πξνεηδνπνίεζε ηνλ μελνδφρν πξηλ απφ 21 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, ηφηε απαιιάζζεηαη 
απφ ηελ απνδεκίσζε θαη ν μελνδφρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε επηζηξνθή ηεο 
πξνθαηαβνιήο πνπ ηπρφλ εηζέπξαμε.  
 

Άπθπο 4 
 
 

O πειάηεο δηθαηνχηαη λα θάκεη ρξήζε:  
 
α) Tνπ δσκαηίνπ ή δηακεξίζκαηνο πνπ ελνηθίαζε  
 
β) Tσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ μελνδνρείνπ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο πειάηεο.  
 
Aλ ν πειάηεο απαηηήζεη απνθιεηζηηθή ρξήζε νκβξέιαο, αλάθιηληξνπ θιπ, πνπ ηπρφλ 
δηαηίζεληαη απφ ηελ επηρείξεζε, ν μελνδφρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη εηδηθή πιεξσκή 
βάζεη πξνθαζνξηζκέλνπ ηηκνινγίνπ.  
Tν δσκάηην ή ην δηακέξηζκα πνπ ελνηθηάζηεθε επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 
απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνλ πειάηε ελνηθηαζηή θαη ηα πξφζσπα πνπ απηφο, θαηά 
ηελ ελνηθίαζε ξεηά εδήισζε.  
 

Άπθπο 5 
 
 

H ελνηθίαζε ηνπ δσκαηίνπ ζεσξείηαη φηη έγηλε γηα κηα εκέξα, εθηφο αλ άιισο, ξεηψο, 
ζπκθσλεζεί κεηαμχ μελνδφρνπ θαη πειάηε.  
 

Άπθπο 6 
 
 

H ελνηθίαζε ζεσξείηαη φηη αλαλεψλεηαη ακνηβαίσο γηα θάζε επφκελε εκέξα, εθφζνλ ν 
μελνδφρνο δελ εηδνπνηεί ηνλ πειάηε φηη ιήγεη ε κίζζσζε θαη ν πειάηεο δελ εηδνπνηεί 
ηνλ μελνδφρν φηη δελ ζα ζπλερίζεη ηε κίζζσζε.  
 
H εηδνπνίεζε απηή πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα, δηαθνξεηηθά δελ 
ηζρχεη γηα ηελ ίδηα εκέξα, αιιά γηα ηελ επφκελε.  
 

Άπθπο 7 
 
 

ε πεξίπησζε πνπ ιπζεί ε κίζζσζε ηνπ δσκαηίνπ, θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν, ν 
πειάηεο ππνρξενχηαη λα εθθελψζεη ην δσκάηην κέρξη ηελ 12ε ψξα. Παξακνλή πέξα 
απφ ηελ ψξα απηή θαη κέρξη ηελ 18ε ψξα ππνρξεψλεη ηνλ πειάηε ζηελ θαηαβνιή ηνπ 
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κηζνχ ελνηθίνπ. Παξακνλή πέξα απφ ηελ 18ε ψξα, ππνρξεψλεη ηνλ πειάηε ζηελ 
θαηαβνιή νιφθιεξνπ ηνπ ελνηθίνπ κηαο εκέξαο. Aλ αξλεζεί ν πειάηεο, ηφηε ν 
μελνδφρνο δηθαηνχηαη λα απνβάιεη απφ ην δσκάηην ηηο απνζθεπέο ηνπ.  
 
 

Άπθπο 8 
 
 

Aλ ην δσκάηην εθκηζζσζεί γηα νξηζκέλν ρξφλν, ν μελνδφρνο δελ δηθαηνχηαη λα ιχζεη 
ηε κίζζσζε πξηλ πεξάζεη ν ρξφλνο πνπ ζπκθσλήζεθε, εθηφο αλ ν πειάηεο:  
 
α) Παξαβεί ηνλ παξφληα Kαλνληζκφ  
 
β) Aζζελήζεη απφ κεηαδνηηθή λφζν ή άιιε λφζν πνπ πξνθαιεί ελφριεζε ζηνπο 
ινηπνχο πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ  
 
γ) Παξαβεί ηα ρξεζηά ήζε  
 
Aληίζηνηρα ν πειάηεο νθείιεη:  
 
α) Nα δερζεί ην δσκάηην πνπ θξαηήζεθε απφ ηνλ ίδην ή κε εληνιή ηνπ κέζσ ηξίηνπ, 
εθηφο αλ ηνχην δελ είλαη ζχκθσλν κε ηελ παξαγγειία ηνπ.  
 
β) Nα δηαηεξήζεη ην δσκάηην κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ πνπ ζπκθσλήζεθε, 
δηαθνξεηηθά είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ζηνλ μελνδφρν απνδεκίσζε ίζε κε ην 
κηζφ ηνπ κηζζψκαηνο φισλ ησλ ππνινίπσλ εκεξψλ, πνπ αλαινγεί ζηε 
ζπκθσλεκέλε ηηκή δηαλπθηέξεπζεο.  
 
Tα πην πάλσ ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο δελ πξνζήιζε ζην 
μελνδνρείν ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο αλψηεξεο βίαο, 
πνπ λα απνδεηθλχεηαη κε αδηάζεηζηα γεγνλφηα ή απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  
 
H πην πάλσ ζπκθσλία κεηαμχ μελνδφρνπ θαη πειάηε γηα ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο 
είλαη ηζρπξή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν.  

 

Άπθπο 9 
 
 

H εκέξα ηεο άθημεο ππνινγίδεηαη νιφθιεξε σο πξνο ην ελνίθην, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
ψξα άθημεο. H εκέξα ηεο αλαρψξεζεο δελ ππνινγίδεηαη, εθηφο εάλ ν πειάηεο δελ 
εθθελψζεη ην δσκάηην κέρξη ηελ 12ε ψξα ηεο εκέξαο αλαρψξεζεο, νπφηε ηζρχνπλ ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο.  
 

Άπθπο 10 
 
 

O μελνδφρνο νθείιεη λα δηαζέηεη ζηνπο πειάηεο ηα δσκάηηα πνπ έρεη απνδερζεί 
έπεηηα απφ παξαγγειία έγγξαθε, ηειεγξαθηθή ή κε ζπκβφιαην - ζπκθσλεηηθφ. ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηε δηακνλή ηνπο ζε άιιν 
μελνδνρείν ηεο ίδηαο ηνπιάρηζηνλ ηάμεο θαη ζηελ απηή πφιε, πνπ λα δηαζέηεη ελ πάζε 
πεξηπηψζεη ηηο ίδηεο αλέζεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο δηακνλήο (ζάιαζζα αζινπαηδηέο 
θιπ), φπσο απηέο πνπ δηαθεκίδνληαη γηα ην δηθφ ηνπ μελνδνρείν. ηελ πεξίπησζε 
απηή ν μελνδφρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη εμ ηδίσλ ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη ηελ επί 
πιένλ δηαθνξά ηηκήο πνπ ηπρφλ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ δηθνχ ηνπ θαη ηνπ άιινπ 
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μελνδνρείνπ. Eθφζνλ ηα παξαπάλσ δελ θαηαζηεί δπλαηφλ λα εμαζθαιηζηνχλ, ν 
μελνδφρνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηνλ πειάηε κε ην ζχλνιν ηεο ηηκήο δηακνλήο 
θαη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζπκθσλήζεθε, είηε απηφο (πειάηεο) έρεη 
πξνέιζεη ζε απεπζείαο ζπκθσλία κε ην μελνδνρείν, είηε είλαη θνκηζηήο δηαηαθηηθήο 
πξαθηνξείνπ (VOUCHER) πνπ εθδφζεθε χζηεξα απφ πκθσλεηηθφ - πκβφιαην πνπ 
ηζρχεη.  
Aπαγνξεχεηαη ζηνλ μελνδφρν λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο εθκηζζψζεηο γηα θιίλεο 
πεξηζζφηεξεο απφ εθείλεο πνπ δηαζέηεη ην μελνδνρείν ηνπ.  
 
Παξάβαζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο ζέιεη επηθέξεη σο δηνηθεηηθή θχξσζε θαηά ηνπ 
μελνδφρνπ ηνλ ππνβηβαζκφ ηνπ μελνδνρείνπ ζηελ ακέζσο θαηψηεξε ηάμε γηα έλα 
ρξφλν.  
 

Άπθπο 11 
 
 

πκθσλίεο - πκβφιαηα κεηαμχ μελνδφρσλ θαη Tνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ ή 
Tαμεηδησηηθψλ Oξγαληζκψλ είηε νκάδσλ πειαηψλ γηα θξάηεζε αξηζκψλ θιηλψλ γηα 
νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, κε ζθνπφ ηε ζπλερή απνζηνιή ελαιιαζζφκελσλ 
πειαηψλ (ALLOTMENT), πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, εθηφο ησλ ινηπψλ φξσλ:  
 
α) Tελ ηηκή απιήο δηαλπθηέξεπζεο πνπ ζπκθσλήζεθε κε πξσηλφ ή κε εκηδηαηξνθή ή 
κε πιήξε δηαηξνθή.  
 
1) Tα ζπκθσλεκέλα πξστλά θαη γεχκαηα (TAMΠΛ NTOT) πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε 
ηηκή θαη ζχλζεζε, φπσο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηηο Aγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο.  
 
2) Aπαγνξεχεηαη ζηα μελνδνρεία πνπ δελ δηαζέηνπλ εληφο απηψλ εζηηαηφξηα θαη 
θπιηθεία λα ζπλάπηνπλ ζπκβφιαηα κηζζψκαηνο θιηλψλ κε πξστλφ, εκηδηαηξνθή ή 
πιήξε δηαηξνθή.  
 
3) Oκνίσο απαγνξεχεηαη ε κίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ησλ εζηηαηνξίσλ θαη θπιηθείσλ 
πνπ ηπρφλ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην μελνδνρείν ζε πξφζσπα μέλα πξνο ηελ επηρείξεζε, 
γηαηί θαζίζηαηαη ζαθέο ελ πξνθεηκέλσ φηη ε επζχλε ηεο επηρείξεζεο είλαη εληαία γηα 
φια ηα ηκήκαηα ηεο Ξελνδνρεηαθήο Mνλάδαο.  
 
β) Tνλ ηχπν ησλ δσκαηίσλ (κνλφθιηλα, δίθιηλα, απιά ή κε ινπηξφ.  
 
γ) Tελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  
 
δ) Tνλ αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ πνπ θαηά κήλα ζπκθσλήζεθε θαη’ αλψηαην θαη 
θαηψηεξν φξην.  
 

Άπθπο 12 
 
 
1) O μελνδφρνο δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξνθαηαβνιή πνπ επέρεη ζέζε αξξαβψλα 
κέρξη πνζνζηφ 25% ζην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπκθσλία πνπ έγηλε. 
  
2) ε πεξίπησζε πνπ ν μελνδφρνο αζεηήζεη ηε ζπκθσλία, ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε 
επηζηξνθή ηεο πξνθαηαβνιήο εληφθσο, θαζψο θαη γηα ηα ινηπά δηθαηψκαηα πνπ ζα 
πξνθχςνπλ ελδερνκέλσο ππέξ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. Παξάιιεια απηή ε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ μελνδφρνπ ζα ζεσξεζεί βαξχηαην παξάπησκα θαη ζα επηζχξεη ζε 
βάξνο ηνπ απζηεξφηαηεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο εθ κέξνπο ηνπ E.O.T.  
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3) ε πεξίπησζε πνπ ην Tνπξηζηηθφ Γξαθείν ή ν Tαμεηδησηηθφο Oξγαληζκφο δελ 
θαιχςεη ην θαηψηαην φξην ηνπ ALLOTMENT πνπ ζπκθσλήζεθε γηα θάζε κήλα, ν 
μελνδφρνο δηθαηνχηαη απνδεκίσζε ππνινγηδφκελε ζηε ζπκθσλεκέλε ηηκή 
δηαλπθηέξεπζεο θαη αλεξρφκελε ζην κηζφ ηνπ ππφινηπνπ ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ ηνπ 
ALLOTMENT πνπ παξακέλεη αθάιππην.  
 
H ελ ιφγσ απνδεκίσζε κπνξεί λα ζπκςεθηζηεί κε ηελ ηπρφλ πξνθαηαβνιή πνπ 
θαηαηέζεθε.  
 

Άπθπο 13 
 
 

1) Tνπξηζηηθφ Γξαθείν ή Tαμεηδησηηθφο Oξγαληζκφο δηθαηνχηαη λα αθπξψζεη κέξνο ή 
ην ζχλνιν ησλ ζπκθσλεκέλσλ θιηλψλ ρσξίο ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 
απνδεκίσζεο, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα εηδνπνηεζεί ν μελνδφρνο είθνζη κία (21) 
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπκθσλεκέλε άθημε ησλ πειαηψλ (RELEASE 
PERIOD).  
 
2) Aληίζηνηρα θαη ν μελνδφρνο δηθαηνχηαη λα απνδεζκεπζεί ζε ρξνληθφ φξην 
(RELEASE PERIOD) είθνζη κία (21) εκεξψλ πξηλ απφ θάζε ηαθηή άθημε ησλ 
πειαηψλ, γηα φζεο απφ ηηο ζπκθσλεκέλεο θιίλεο δελ ππάξρεη επηθπξσκέλε θξάηεζε 
κε VOUCHER ή κε ROOMING LIST.  
 
3) Tα Tνπξηζηηθά Γξαθεία ή νη Tαμεηδησηηθνί Oξγαληζκνχ αλαιακβάλνπλ 
ππνρξεσηηθά, κε ηε ζχκβαζε ησλ ALLOTMENTS θαη κε πνηλή αθπξφηεηαο ηεο 
ζχκβαζεο απηήο, ηελ ππνρξέσζε λα θαιχςνπλ νξηζκέλν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 
ζπκθσλεκέλσλ ALLOTMENTS θαηά ηε κέζε (AΠPIΛIO - MAΨO - OKTΧBPIO) 
ηνπξηζηηθή πεξίνδν. Tν πνζνζηφ απηφ θαζνξίδεηαη ειεχζεξα θαηά κήλα απφ ηνπο 
αληηζπκβαιιφκελνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην Tνπξηζηηθφ Γξαθείν ή ν Tαμεηδησηηθφο 
Oξγαληζκφο δελ εθπιεξψλεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ απηή, ν μελνδφρνο δηθαηνχηαη λα 
πξνβεί ζε αλάινγε πξνο ην πνζνζηφ ησλ ALLOTMENTS, πνπ δελ θαιχθζεθε, 
κείσζε ησλ θιηλψλ πνπ ζπκθσλήζεθαλ γηα ηελ πεξίνδν ηεο αηρκήο (IOYNIO - 
IOYΛIO - AYΓOYTO θαη EΠTEMBPIO).  
 
4) Tα ηνπξηζηηθά Γξαθεία ή νη Tαμεηδησηηθνί Oξγαληζκνί αλαιακβάλνπλ, κε ηε 
ζχκβαζε ησλ ALLOTMENTS θαη κε πνηλή αθπξφηεηαο ηεο ζχκβαζεο απηήο, ηελ 
ππνρξέσζε λα ρνξεγνχλ ζηνπο μελνδφρνπο, ζε ρξφλν πνπ ξεηά θαζνξίδεηαη απφ ηε 
ζχκβαζε, δεζκεπηηθή θαηάζηαζε ησλ θξαηήζεσλ ηνπο γηα ηελ πεξίνδν 1/7 έσο 15/9. 
Aληίζηνηρα νη μελνδφρνη ππνρξενχληαη λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ θιηλψλ ηεο 
αλσηέξσ θαηάζηαζεο, επαπμεκέλν θαηά 30% γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξαηήζεσλ 
ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο.  
 
H παξάγξαθνο 3 ηξνπνπνηήζεθε θαη ε παξάγξαθνο 4 πξνζηέζεθε σο έρνπλ κε ηελ 
535813/27-9-79 απφθαζε ηνπ Γ.Γ. E.O.T.  
 

Άπθπο 14 
 
 

ε θάζε δσκάηην πξέπεη λα ππάξρεη πηλαθίδα ζεσξεκέλε απφ ηελ Aζηπλνκία, φπνπ 
λα αλαγξάθνληαη ζηηο νηθείεο ζηήιεο αλαιπηηθά, ε ηηκή ηνπ δσκαηίνπ, νη ζρεηηθέο 
πξνζαπμήζεηο θαη ε ζπλνιηθή ηηκή, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ άζξνηζε ηνχησλ θαη επί 
πιένλ ην αληίηηκν ηνπ πξστλνχ θαη ηνπ γεχκαηνο ζχκθσλα κε ηηο Aγνξαλνκηθέο 
Γηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά θαη εθφζνλ βεβαίσο απηά παξέρνληαη, ψζηε νη 
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πειάηεο λα έρνπλ επαθξηβή ελεκέξσζε γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ππνρξενχληαη λα 
θαηαβάινπλ γηα ηε δηακνλή ηνπο ζην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ.  
 

΄Aπθπο 15 
 
 

Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο έρεη ρνξεγεζεί απφ ηνλ E.O.T. ην δηθαίσκα 
ππνρξεσηηθήο παξνρήο πξστλνχ ή γεχκαηνο νθείινπλ λα πξνζζέηνπλ ζηελ ηηκή ηνπ 
δσκαηίνπ θαη κάιηζηα ζην αθέξαην θαη ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
Aγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά θαη λα πξνζθέξνπλ κε ηε ζχλζεζε 
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο παξαπάλσ Aγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο ηα ελ ιφγσ εδέζκαηα.  
 
Tα μελνδνρεία ζηα νπνία παξέρεηαη ην δηθαίσκα ππνρξεσηηθήο εκηδηαηξνθήο, 
ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηνχλ ηνχην ζηνπο πειάηεο θαηά ηελ άθημή ηνπο θαη λα 
αλαξηνχλ ζρεηηθή ελδεηθηηθή πηλαθίδα ζε εκθαλή ζέζε ηεο ππνδνρήο θαη ηνπ 
ππλνδσκαηίνπ.  

 
Άπθπο 16 

 
 
Oη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο νθείινπλ λα εηζπξάηηνπλ φιν ην ρξφλν ηηο 
ηηκέο πνπ δειψζεθαλ ζηνλ E.O.T. θαη εγθξίζεθαλ απ’ απηφλ. Aπαγνξεχεηαη ε 
είζπξαμε ηηκψλ θαηψηεξσλ ή αλψηεξσλ απφ απηέο πνπ δειψζεθαλ, ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηηο εθπηψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηηο Yπνπξγηθέο Aπνθάζεηο πεξί 
ηηκψλ μελνδνρείσλ.  
 
Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο πηζηήο ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ, νη μελνδφρνη ππνρξενχληαη λα:  
 
α) Yπνβάινπλ ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ E.O.T. ηα ζπκβφιαηα πνπ ππνγξάθηεθαλ 
κεηαμχ απηψλ θαη ησλ Tνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ Eζσηεξηθνχ θαη Eμσηεξηθνχ εηο 
δηπινχλ, γηα έιεγρν θαη ζεψξεζε.  
 
β) Θέηνπλ ππφςε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ E.O.T. γηα έιεγρν ηα βηβιία (MAIN 
COURANTE) ηεο εκεξήζηαο θίλεζεο θαη ρξέσζεο ησλ πειαηψλ θαζψο θαη ηα 
αληίγξαθα ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ επηδίδνληαη ζηνπο πειάηεο.  
 
πκβφιαηα πνπ δελ ππνβιήζεθαλ γηα ζεψξεζε θαη έιεγρν, φπσο πην πάλσ, δελ ζα 
έρνπλ θακηά απνδεηθηηθή ηζρχ γηα ηνλ E.O.T., ζε πεξίπησζε πνπ ζα αλαθχςεη 
δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο ζπκβαιιφκελνπο.  
 
ηνπο παξαβάηεο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζα επηβιεζνχλ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ 
θζάλνπλ κέρξη ηελ αλάθιεζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ ππεχζπλνπ Γ/ληή ηνπ μελνδνρείνπ, 
εθφζνλ ηα ζπκβφιαηα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ θαη ηνλ ππνβηβαζκφ ηεο 
Ξελνδνρεηαθήο Mνλάδαο ζηελ ηάμε εθείλε πνπ αληηζηνηρνχλ νη εηζπξαηηφκελεο ηηκέο 
θαηά ηε δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο (B.Γ. 27/4 - 14/5/1937 άξζξ. 10).  
 

Άπθπο 17 
 
 

O μελνδφρνο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί αλνηρηφ ην 
μελνδνρείν ηνπ γηα φιν ην 24σξν, δηαζέηνληαο ππάιιειν ππνδνρήο θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο εκέξαο θαη λπρηνζπξσξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο.  
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Eπίζεο ππνρξενχηαη λα έρεη γηα φιν ην 24σξν ζε ιεηηνπξγία ην ηειεθσληθφ θέληξν 
ηνπ μελνδνρείνπ ηνπ.  
 

Άπθπο 18 
 
 

Oη ππεχζπλνη Γ/ληέο πνπ δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ E.O.T., είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
θξνληίδνπλ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ παξφληνο Kαλνληζκνχ θαη γηα ηνπο λφκνπο πνπ 
αθνξνχλ ζηα μελνδνρεία θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο.  
Oη επηρεηξεκαηίεο μελνδφρνη νθείινπλ λα κελ παξεκβαίλνπλ ζηα θαζήθνληα ηνπ Γ/ληή. 
ζηελ πεξίπησζε ηεο παξέκβαζεο ν Γ/ληήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζρεηηθή 
αλαθνξά ζηελ αξκφδηα Yπεξεζία ηνπ E.O.T.  
 
Παξάβαζε ησλ αλσηέξσ επηζχξεη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηφζν ζε βάξνο ηνπ Γ/ληή φζν 
θαη ζε βάξνο ηεο Eπηρείξεζεο.  
 

Άπθπο 19 
 
 

Oη ινγαξηαζκνί πειαηψλ εηζπξάηηνληαη ζπλήζσο θάζε εβδνκάδα. O μελνδφρνο φκσο 
δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ εμφθιεζή ηνπο θαη θαζεκεξηλψο.  
 
ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο εμφθιεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ, ν μελνδφρνο δηθαηνχηαη λα 
αξλεζεί ηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο ηνπ δσκαηίνπ ή ηεο θιίλεο, λα παξαθξαηήζεη θαηά 
ηελ αλαρψξεζε ηνπ νθεηιέηε πειάηε φια ηα αληηθείκελά ηνπ πνπ έρνπλ εηζθνκηζηεί ή 
παξαδνζεί ζ’ απηφλ απφ ηνλ πειάηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.Γ. 
5205/1931.  
 

Άπθπο 20 
 
 
O πειάηεο θαηά ηελ άθημή ηνπ ζην μελνδνρείν, νθείιεη λα παξαδψζεη ζηνλ μελνδφρν 
ή ζηνλ εληεηαικέλν Γ/ληή ηνπ μελνδνρείνπ ηα πνιχηηκα ή ζεκαληηθήο αμίαο 
αληηθείκελα θαζψο θαη ηα ρξήκαηα πνπ έρεη καδί ηνπ παίξλνληαο ζρεηηθή απφδεημε. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε ν μελνδφρνο δελ επζχλεηαη γηα ηελ ηπρφλ απψιεηά ηνπο.  
 
Γηα ηα ινηπά αληηθείκελα πνπ εηζθνκίδνληαη ζην μελνδνρείν απφ ηνλ πειάηε, ν 
μελνδφρνο απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε, αλ ε δεκηά ή ε απψιεηα νθείιεηαη ζε 
ακέιεηα ηνπ πειάηε ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ, ηνλ επηζθέπηνληαη ή 
βξίζθνληαη ζηελ ππεξεζία ηνπ.  
 
Eπίζεο ν μελνδφρνο απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε, αλ ε βιάβε, ε θαηαζηξνθή ή ε 
απψιεηα νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία (ζεηζκφο, ππξθατά θιπ) ή ζηελ ηδηάδνπζα θχζε 
ηνπ πξάγκαηνο.  
 

Άπθπο 21 
 
 

ε πεξίπησζε αζζέλεηαο απφ κνιπζκαηηθή ή κεηαδνηηθή λφζν ή παξαθξνζχλεο ή 
ζαλάηνπ ή απηνθηνλίαο ηνπ πειάηε κέζα ζην μελνδνρείν, ν μελνδφρνο δηθαηνχηαη 
απνδεκίσζε απφ ηνλ πειάηε ή απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ γηα ηηο δαπάλεο ή δεκίεο 
πνπ πξνήιζαλ απφ ην ζπκβάλ.  
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Tν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ 
E.O.T.  
O πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε βιάβε ή δεκία πνπ έγηλε ζην 
μελνδνρείν θαη νθείιεηαη ζ’ απηφλ ή ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ή ζην ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ 
ηνπ, ή ζε θάζε άιιν πξφζσπν, γηα ην νπνίν επζχλεηαη ν πειάηεο (ζξαχζε γπαιηθψλ, 
πηαηηθψλ, ληπηήξσλ, βιάβεο επίπισλ, ηαπήησλ, ξνπρηζκνχ θιπ).  
 

Άπθπο 22 
 
 

O πειάηεο ππνρξενχηαη:  
 
α) Nα ππνγξάςεη θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην μελνδνρείν ηα δειηία πνπ δηαηάζζνληαη 
απφ ηηο Aξρέο. 
 β) Nα παξαδίδεη ζην ζπξσξείν ην θιεηδί ηνπ δσκαηίνπ ηνπ θαηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ 
ην με- λνδνρείν. ν μελνδφρνο ππνρξενχηαη ζε θάζε πεξίπησζε λα δηαζέηεη θαη 

δεχηεξν θιεηδί γηα θάζε δσκάηην ηεο Ξελνδνρεηαθήο ηνπ Mνλάδαο.  
 
γ) Nα δέρεηαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ζηηο αίζνπζεο ηνπ μελνδνρείνπ.  
 
Eπηζθέςεηο ζηα δσκάηηα απαγνξεχνληαη, εθηφο αλ ν πειάηεο δηαζέηεη δηακέξηζκα.  

 
Άπθπο 23 

 
 

Aπαγνξεχεηαη:  
 
α) H παξαζθεπή ζηα δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ απφ ηνπο πειάηεο θαγεηψλ θαη 
αθεςεκά- ησλ θαζψο θαη ε εζηίαζε κέζα ζ’ απηά εθηφο ησλ αζζελψλ ή απηψλ πνπ 
έρνπλ δεηήζεη ROOM SERVICE.  
 
β) H ρξήζε απφ ηνπο πειάηεο πεηξειαηνκεραλψλ, θακηλέησλ, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ 
θιπ.  
γ) H ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γη’ άιιν ζθνπφ εθηφο γηα θσηηζκφ θαη 
μπξηζηηθή κεραλή.  
 
δ) H πιχζε ζηα δσκάηηα αζπξφξξνπρσλ θαη ινηπψλ εηδψλ ηκαηηζκνχ.  
 
ε) H ηνπνζέηεζε ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ μελνδνρείνπ θάζε είδνπο απνζθεπψλ.  
 
ζη) H κεηαθίλεζε ζηα δσκάηηα επίπισλ θαη ε δηάλνημε ζηνπο ηνίρνπο νπψλ γηα 
αλάξηεζε θσηνγξαθηψλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ.  
 
δ) H δηαηήξεζε κέζα ζην μελνδνρείν θάζε είδνπο θαηνηθηδίσλ δψσλ, εθηφο αλ 
δηαηίζεηαη ζην μελνδνρείν εηδηθφο γηα ηνχην ρψξνο.  
 
ε) Tα ηπρεξά παηρλίδηα.  
 
ζ) H κνπζηθή, ηα άζκαηα θαη θάζε είδνπο ζπγθεληξψζεηο, πνπ πξνμελνχλ ζφξπβν ή 
ελφριεζε ζηνπο ινηπνχο πειάηεο. Γηα θάζε ζφξπβν ή ελφριεζε απφ αλήιηθνπο 
επζχλνληαη νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο ηνπο.  
 
η) H κεηαθνξά θαη ρξήζε έμσ απφ ηα δσκάηηα ιηλψλ πξνζνςίσλ θαη ινηπψλ εηδψλ 
ηκαηηζκνχ.  
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Άπθπο 24 
 
 

O πειάηεο νθείιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα ζην πξνζσπηθφ ηνπ μελνδνρείνπ 
θαη γηα θάζε παξάπνλν ελαληίνλ ηνπ λα αλαθέξεηαη ζηε Γ/λζε, ε νπνία θαη 
ππνρξενχηαη λα ηνλ ηθαλνπνηήζεη ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ θαη λφκηκνπ.  
 
ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Kαλνληζκνχ, 
ζνξπβεί ζπζηεκαηηθά, ελνριεί ηνπο ινηπνχο πειάηεο θαη γεληθά ζπκπεξηθέξεηαη 
αλάξκνζηα ζ’ απηνχο θαη ην πξνζσπηθφ, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αλεπηζχκεηνο θαη ε 
Γ/λζε ηνπ μελνδνρείνπ δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη κέζα ζε 24 ψξεο λα εγθαηαιείςεη ην 
μελνδνρείν θαη λα εθθελψζεη ην δσκάηην απφ ηηο απνζθεπέο ηνπ.  
 

Άπθπο 25 
 

 
Aλ εθδεισζεί θξνχζκα κνιπζκαηηθήο λφζνπ νη νηθείνη ηνπ άξξσζηνπ θαη ν 
ζεξάπνληαο ηαηξφο νθείινπλ ακέζσο λα εηδνπνηήζνπλ ηε Γ/λζε ηνπ μελνδνρείνπ, ην 
νηθείν Aζηπλνκηθφ Tκήκα θαη ην πιεζηέζηεξν Yγεηνλνκηθφ Kέληξν.  
 

Άπθπο 26 
 
 

ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ παξφληνο Kαλνληζκνχ, ν πειάηεο ή ν μελνδφρνο 
κπνξνχλ, αλ ρξεηαζηεί, λα απεπζπλζνχλ ζηελ Tνπξηζηηθή Aζηπλνκία ή ειιείςεη απηήο, 
ζηηο ινηπέο Aζηπλνκηθέο Aξρέο, νη νπνίεο ππνρξενχληαη λα πξνζθέξνπλ θάζε λφκηκε 
βνήζεηα θαη λαεπηβάινπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Kαλνληζκνχ απηνχ.  
 

Άπθπο 27 
 
 
O Kαλνληζκφο ρέζεσλ Ξελνδφρσλ θαη Πειαηψλ πνπ ίζρπε κε ηελ 7778/31-3-1955 
απφθαζή καο θαηαξγείηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.  
 
H παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο.  
Aζήλα 29 Iαλνπαξίνπ 1976  
O Γεληθφο Γξακκαηέαο  
TZANNH TZANETAKH  
2) O θαλνληζκφο απηφο κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη κε απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ 
Γξακκαηέα ηνπ E.O.T., πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο.  
 
H ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Eθεκεξίδα ηεο 
Kπβεξλήζεσο.  
 
Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο θαη 
ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Kξάηνπο.  
Aζήλα, 14 Oθησβξίνπ 1986  
 
O ΠPOEΓPO TH ΓHMOKPATIA  
XPHTO ANT. APTZETAKH  
OI YΠOYPΓOI  
EΘN. OIKONOMIA ΓIKAIOYNH  
KΧTA HMITH AΠOT. KAKΛAMANH  
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OIKONOMIKΧN  
ΓHMHTPH TOBOΛA  
Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Mεγάιε θξαγίδα ηνπ Kξάηνπο.  
Aζήλα, 21 Oθησβξίνπ 1986  
O EΠI TH ΓIKAIOYNH YΠOYPΓO  
AΠOTOΛO KAKΛAMANH 
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Παπάπηημα 2 

 

 

 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 182/1999 (ΦΔΚ 171 Α΄/ 25 Απγνχζηνπ 1999) 

  

Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ 94/47/ΔΚ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 1994 «Πεξί 

ηεο Πξνζηαζίαο ησλ αγνξαζηψλ σο πξνο νξηζκέλεο πιεπξέο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ απφθηεζε δηθαηψκαηνο ρξήζεο αθηλήησλ ππφ θαζεζηψο ρξνλνκεξηζηηθήο 

κίζζσζεο» πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

Αξηζκ. L. 280 ηεο 29.10.94. 

  

φπσο ηζρχεη κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο. 293/2001 (ΦΔΚ 205 

Α΄/17-9-2001) θαη έρεη θσδηθνπνηεζεί κε πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Καηαλαισηή. 

 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

  

 Έρνληαο ππφςε: 

  

 Σηο δηαηάμεηο : 

 α)   ηνπ άξζξνπ. 4 ηνπ λ.1338/83 «Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ» (Α’  34), φπσο ην 

άξζξν απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.1440/1984 

«πκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην Κεθάιαην, ζηα Απνζεκαηηθά θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζην θεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

Άλζξαθα θαη Υάιπβα θαη ηνπ νξγαληζκνχ ΔΤΡΑΣΟΜ (ΦΔΚ 70/Α) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην άξζξν 19 ηνπ λ.2367/1995 (Α/261) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1338/1983 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 65 ηνπ λ.1892/90 «Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ 

αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α101). 

 β) Σνπ άξζξνπ δεπηέξνπ παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν. 2077/1992 «Κχξσζε ηεο πλζήθεο γηα 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε …….» (Α 136). 

 γ) Σνπ άξζξνπ 29Α ηνπ λ.1558/85 (ΦΔΚ 137/Α) «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», 

φπσο απηφ πξνζεηέζε κε ην άξζξν 27 ηνπ λ.2081/92 (ΦΔΚ 154/Α) θαη  

 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 παξ. 2α ηνπ λ.2469/97 (ΦΔΚ 38/Α). 

 δ)  Σνπ Π.Γ. 27/96 «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Σνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο  -  
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 Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο». 

 Σελ νδεγία 94/47/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 1994 γηα ηελ ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ησλ Δ.Κ. αξηζκ. L. 280 ηεο 29.10.94, πξνο ελαξκφληζε κε ηελ νπνία 

εθδίδεηαη ην παξφλ δηάηαγκα. 

 3.  Σν γεγνλφο φηη δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζηνλ Κξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ . 

 Σε γλσκνδφηεζε 219/1999 ηνπ ηΔ, χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ ππνπξγψλ Δζληθήο 

Οηθνλνκίαο,  Αλάπηπμεο, θαη Γηθαηνζχλεο, απνθαζίδνπκε 

  

 Άξζξν 1 

 θνπφο 

  

 θνπφο απηνχ ηνπ Π.Γ. είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ 94/47/ΔΚ ηεο 

26εο Οθησβξίνπ 1994 «Πεξί ηεο Πξνζηαζίαο ησλ αγνξαζηψλ σο πξνο νξηζκέλεο 

πιεπξέο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ απφθηεζε δηθαηψκαηνο ρξήζεο αθηλήησλ 

ππφ θαζεζηψο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο».  

  

 Άξζξν 2 

 Οξηζκνί 

  

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:  

 α.)«χκβαζε» θάζε ζχκβαζε ή νκάδα ζπκβάζεσλ, πνπ αθνξά άκεζα ή έκκεζα ηελ 

απφθηεζε δηθαηψκαηνο ρξήζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αθηλήησλ ππφ θαζεζηψο 

ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο, θαη ζπλάπηεηαη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία έηε, κε ηελ νπνία 

έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο άκεζα ή έκκεζα γελλάηαη ή κεηαβηβάδεηαη  ή αλαιακβάλεηαη 

ε ππνρξέσζε λα κεηαβηβαζηεί δηθαίσκα ρξεζηκνπνίεζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

αθηλήησλ, γηα θαζνξηζκέλε ή δπλάκελε λα θαζνξηζηεί πεξίνδν ηνπ έηνπο, ε νπνία δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ κηα εβδνκάδα. 

 β)«Αθίλεην» θάζε αθίλεην πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ΄΄ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα΄΄, εθφζνλ 

πιεξνί ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη θάζε 

πξννξηδφκελν γηα δηακνλή θηίξην ή κέξνο θηηξίνπ, ζην νπνίν αθνξά ην δηθαίσκα πνπ 

απνηειεί αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ην νπνίν κπνξεί λα ππαρζεί ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

΄΄ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο΄΄.    

 γ)«Πσιεηήο» θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν θαηά ηηο ζπλαιιαγέο πνπ 

θαιχπηεη ην παξφλ δηάηαγκα θαη ζηα πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο 
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ζπληζηά, κεηαβηβάδεη ή αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κεηαβηβάζεη ην δηθαίσκα πνπ 

απνηειεί αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

 δ)«Αγνξαζηήο» θάζε θπζηθφ πξφζσπν ζην νπνίν κεηαβηβάδεηαη ην δηθαίσκα πνπ 

απνηειεί αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή ππέξ ηνπ νπνίνπ γελλάηαη ην δηθαίσκα πνπ 

απνηειεί αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ην πξφζσπν απηφ ελεξγεί ζηα πιαίζηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο. 

Όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην άξζξν 1 

ηνπ Π. Γ. αξηζ. 

293/10-9-2001 

Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά ζπκβνιαηνγξαθηθά, πξέπεη λα πεξηέρεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα θαη ππνβάιιεηαη ζε 

κεηαγξαθή. Ζ ζχκβαζε, ην δεζκεπηηθφ πξνζχκθσλν θαζψο θαη ην έγγξαθν πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ παξφληνο πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα θαη θαη΄ επηινγή ηνπ αγνξαζηή είηε ζηε γιψζζα ηνπ Κξάηνπο – Μέινπο πνπ 

θαηνηθεί, είηε ζηε γιψζζα ηνπ Κξάηνπο – Μέινπο πνπ είλαη ππήθννο. Ο πσιεηήο νθείιεη 

λα παξαδψζεη ζηνλ αγνξαζηή αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ δεζκεπηηθνχ 

πξνζπκθψλνπ θαη ρσξηζηφ έληππν, ην νπνίν πεξηέρεη ζαθψο θαη κε επαλάγλσζηνπο 

ραξαθηήξεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ζηνηρείνπ ηβ) ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη ζπλνδεχεηαη απφ 

ππφδεηγκα δήισζεο ππαλαρψξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε γιψζζα ζηελ νπνία έρνπλ  

ζπληαρζεί ε ζχκβαζε ή ην δεζκεπηηθφ πξνζχκθσλν, δηαθέξεη απφ ηε γιψζζα ηνπ 

θξάηνπο, φπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην, ν πσιεηήο νθείιεη λα παξαδψζεη ζηνλ αγνξαζηή  

θαη πηζηή κεηάθξαζε ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ δεζκεπηηθνχ πξνζπκθψλνπ  ζηελ γιψζζα ή 

ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Κνηλφηεηαο ηνπ θξάηνπο κέινπο, φπνπ βξίζθεηαη 

ην αθίλεην. 

 Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1652/86 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 ΄΄ Ζ ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε ζπλνκνινγείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) έσο 

εμήληα (60) εηψλ.΄΄  

 Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1652/86 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:    

 ΄΄Αλ ν κηζζσηήο είλαη κφληκνο θάηνηθνο ή έρεη ηελ έδξα ηνπ ζε ρψξα εθηφο Δπξσπατθήο 

έλσζεο, ην κίζζσκα ζπκθσλείηαη ζε ζπλάιιαγκα πνπ εθρσξείηαη ππνρξεσηηθά απφ 

ηνλ εθκηζζσηή ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο κέζα ζ’ έλα κήλα απφ ηελ είζπξαμή ηνπ.΄΄  

 Ζ πεξίπησζε γ) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1652/86 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 ΄΄ γ) νξίδνληαη πξφζζεηνη φξνη πνπ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηε ζχκβαζε 

ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο, ππνκίζζσζεο ή παξαρψξεζεο ρξήζεο ΄΄ .................  

  

 Άξζξν 3 

 Τπνρξέσζε πσιεηή γηα πιεξνθφξεζε 

  

 Ο πσιεηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ζε θάζε πξφζσπν πνπ δεηά πιεξνθνξίεο γηα ην 
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αθίλεην ή ηα αθίλεηα έλα έγγξαθν, ην νπνίν, εθηφο ηεο γεληθήο πεξηγξαθήο ηνπ νηθείνπ 

αθηλήηνπ ή ησλ αθηλήησλ, πξέπεη λα πεξηέρεη ζχληνκεο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ππφ α) έσο δ), ζ) θαη ηβ) 

θαζψο θαη ππνδείμεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη δπλαηφλ λα ιεθζνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο. Μεηαβνιέο 

ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ κπνξνχλ λα επέξρνληαη κφλν γηα ιφγνπο αλεμάξηεηνπο απφ 

ηε βνχιεζε ηνπ πσιεηή, εθηφο ξεηήο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

 Οη κεηαβνιέο απηέο πξέπεη λα αλαθνηλψλνληαη ζηνλ αγνξαζηή πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο. Ζ ζχκβαζε πξέπεη λα αλαθέξεη ξεηά απηέο ηηο κεηαβνιέο. 

 Κάζε δηαθήκηζε ηνπ νηθείνπ αθηλήηνπ πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηε δπλαηφηεηα 

απφθηεζεο ηνπ εγγξάθνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηε δηεχζπλζε ζηελ νπνία είλαη 

δπλαηφλ λα απεπζπλζεί ν ελδηαθεξφκελνο πξνο ην ζθνπφ απηφ. 

 Άξζξν 4 

 Γηθαίσκα ππαλαρψξεζεο θαη θαηαγγειία 

  

 Με ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ πεξί αθπξφηεηαο ησλ 

ζπκβάζεσλ ν αγνξαζηήο δηθαηνχηαη: 

Όπσο 

αληηθαηαζηάζεθαλ 

απφ ην άξζξν 2 

ηνπ Π. Γ. αξηζ. 

293/10-9-2001 

α) Να ππαλαρσξήζεη, ρσξίο κλεία ιφγνπ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ζηνλ αγνξαζηή αληηγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ 

δεζκεπηηθνχ πξνζπκθψλνπ θαη ηνπ ρσξηζηνχ εληχπνπ, πνπ πξνβιέπεη ην εδ. 3 ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2, ζπλνδεπφκελνπ απφ ππφδεηγκα δήισζεο ππαλαρψξεζεο. Δάλ ε 

δέθαηε εκέξα είλαη αξγία, ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη κέρξη ηελ επνκέλε πξψηε 

εξγάζηκε εκέξα.. Δάλ δελ παξαδνζεί ζηνλ αγνξαζηή ην παξαπάλσ ρσξηζηφ έληππν,  ε 

δεθαήκεξε πξνζεζκία ππαλαρψξεζεο αξρίδεη ηξεηο κήλεο απφ ηελ παξάδνζε ζηνλ 

αγνξαζηή ηνπ αληηγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ δεζκεπηηθνχ πξνζπκθψλνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ,  εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ κελψλ παξαζρεζεί ην παξαπάλσ 

έληππν, ηφηε ν αγνξαζηήο ζα δηαζέηεη απφ ηε ζηηγκή απηή ηελ δεθαήκεξε πξνζεζκία 

ππαλαρψξεζεο.  

β) Να θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, αλ απηή δελ πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα ζηνηρεία α), β), γ), δ1), δ2), ε), ζ), ηα), ηβ) θαη ηγ) ηνπ Παξαξηήκαηνο, εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο αληηγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Δάλ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ κελψλ παξαζρεζνχλ νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο, ν 

αγνξαζηήο ζα δηαζέηεη απφ ηε ζηηγκή απηή ηελ δεθαήκεξε πξνζεζκία ππαλαρψξεζεο 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε (α)». 

 γ) Να ππαλαρσξήζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε κέξα ηεο ιήμεο ηεο 
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ηξίκελεο πξνζεζκίαο θαηαγγειίαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε δεχηεξε (β) πεξίπησζε, 

εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο θαη ε ζχκβαζε δελ πεξηέρεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α), β), γ), δ1), δ2), ε), ζ), ηα), ηβ), ηγ) ηνπ 

Παξαξηήκαηνο. 

 Δάλ ν αγνξαζηήο πξνηίζεηαη λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηε παξ. 1, 

νθείιεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή έγγξαθε δήισζε βέβαηεο ρξνλνινγίαο κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή ή άιιν κέζν πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πξνο ην πξφζσπν πνπ 

νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε γηα ην ζθνπφ απηφ, θαη΄ εθαξκνγή ηνπ ζηνηρείνπ ηβ) ηνπ 

παξαξηήκαηνο. Δάλ ην ηίκεκα θαιχπηεηαη απφ πίζησζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο, ηφηε ε δήισζε βέβαηεο ρξνλνινγίαο θνηλνπνηείηαη θαη πξνο 

ηνλ ηξίην, ν νπνίνο παξέρεη ηελ πίζησζε.  

 Δάλ ν αγνξαζηήο αζθήζεη ην δηθαίσκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 εδάθην. (α), ζα 

θαηαβάιεη κφλν ηα έμνδα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ 

πξνζπκθψλνπ θαη ηελ ππαλαρψξεζε εμ απηψλ θαη ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε πξάμεηο 

πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 1 εδάθην (α). Σα έμνδα απηά πξέπεη λα ηα αλαθέξεη ξεηά ε 

ζχκβαζε, ζε θακηά δε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ πνζνζηφ 3% ηνπ 

ζπκθσλεζέληνο ηηκήκαηνο. 

 Δάλ ν αγνξαζηήο αζθήζεη ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1, 

εδάθην (β) ηνπ παξφληνο δελ ππνρξενχηαη ζε θακία θαηαβνιή. 

  

 Άξζξν 5 

 Απαγφξεπζε πξνθαηαβνιήο 

  

 Πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο, φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηα εδάθηα (α), (β) θαη (γ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4, δελ επηηξέπεηαη 

κεηαγξαθή θαη απαγνξεχεηαη θάζε πιεξσκή πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ αγνξαζηή, πιελ 

ησλ εμφδσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4. 

  

 Άξζξν  6 

 Καηαγγειία ζε πεξίπησζε θάιπςεο ηνπ ηηκήκαηνο απφ ηνλ πσιεηή ή ηξίηνλ 

  

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ηίκεκα θαιχπηεηαη απφ πίζησζε ελ φισ ή ελ κέξεη πνπ 

ρνξεγείηαη ζηνλ αγνξαζηή είηε απφ ηνλ πσιεηή είηε απφ ηξίηνλ, δπλάκεη ζπκθσλίαο 

ζπλαπηφκελεο κεηαμχ ηνπ ηξίηνπ θαη ηνπ πσιεηή, ηφηε, εθ’  φζνλ ν αγνξαζηήο αζθήζεη 

ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ή ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο απφ ηε ζχκβαζε θαηά ηα 
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εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, θαηαγγέιιεηαη απηνδίθαηα θαη ε ζχκβαζε πίζησζεο, 

ρσξίο θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Κ. 

  

 Άξζξν 7 

 Άθπξεο ξήηξεο 

  

 Ρήηξεο κε ηηο νπνίεο ν αγνξαζηήο παξαηηείηαη απφ ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

αλαθέξεη ην παξφλ πξνεδξηθφ δηάηαγκα ή ν πσιεηήο απαιιάζζεηαη ησλ επζπλψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ην παξφλ πξνεδξηθφ δηάηαγκα είλαη άθπξεο. 

  

 Άξζξν 8 

 Δθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα 

  

 Οη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πνπ αλαθέξνληαη ζηε κίζζσζε πξάγκαηνο 

εθαξκφδνληαη θαη ζηε ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε, γηα ζέκαηα πνπ δε ξπζκίδνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.1652/86 ή ηνπ παξφληνο  Π.Γ., επηθπιαζζνκέλεο ηεο δηαηάμεσο ηνπ 

δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ  λ.1652/86. 

  

 Άξζξν 9 

  

 Πξνζαξηάηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο, ην θαησηέξσ παξάξηεκα: 

  

  

  

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

  

  

 ΣΑ ΔΛΑΥΗΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΔΥΔΗ Ζ ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΟ 

ΑΡΘΡΟ 3 ΤΜΒΑΖ 

  

 α)Σαπηφηεηα θαη θαηνηθία ησλ ζπκβαιινκέλσλ, κε αθξηβή αλαθνξά ηεο λνκηθήο 

ηδηφηεηαο πνπ έρεη ν πσιεηήο θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηεο 

ηαπηφηεηαο θαη ηεο θαηνηθίαο ηνπ ηδηνθηήηε. 

  

 β)Αθξηβήο θχζε ηνπ δηθαηψκαηνο ην νπνίν απνηειεί αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη 
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ξήηξα πνπ λα αλαθέξεη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ην δηθαίσκα απηφ αζθείηαη ζην 

έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ φπνπ επξίζθεηαη ην ή ηα αθίλεηα, θαζψο θαη αλ πιεξνχληαη 

νη φξνη απηνί, ή ελ ελαληία πεξηπηψζεη, πνηνη φξνη πξέπεη αθφκα λα πιεξσζνχλ. 

  

 γ)Όηαλ ην αθίλεην είλαη ζπγθεθξηκέλν, αθξηβήο πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ απηνχ θαη ηεο 

ζέζεο ηνπ. 

 δ) ....................................ε πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην βξίζθεηαη ππφ θαηαζθεπή: 

 ζηάδην απνπεξάησζεο ηνπ αθηλήηνπ  

 αλακελφκελνο ρξφλνο απνπεξάησζεο ηνπ αθηλήηνπ  

 εάλ πξφθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλν αθίλεην, αξηζκφο αδείαο νηθνδνκήο θαη πιήξεο φλνκα 

θαη δηεχζπλζε ηεο ή ησλ αξκνδίσλ επί ηνπ ζέκαηνο αξρψλ 

 ζηάδην απνπεξάησζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ππεξεζηψλ πνπ θαζηζηνχλ ην θηίξην 

ιεηηνπξγηθφ ( ζπλδέζεηο θσηαεξίνπ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ, ηειεθψλνπ) 

 εγγπήζεηο νξζήο απνπεξάησζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη ζε πεξίπησζε κε απνπεξάησζεο, 

εγγπήζεηο επηζηξνθήο ησλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θαη ελδερνκέλσο ιεπηνκέξεηεο 

εθαξκνγήο ησλ εγγπήζεσλ απηψλ.    

 ε)Κνηλφρξεζηεο ππεξεζίεο (θσηηζκφο, χδξεπζε, θαζαξηζκφο, απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ) ζηηο νπνίεο έρεη ή ζα έρεη, ελδερνκέλσο πξφζβαζε θαη νη φξνη ηεο 

πξφζβαζεο απηήο. 

  

 ζη)Κνηλφρξεζηεο εγθαηαζηάζεηο, φπσο θνιπκβεηήξην, ζάνπλα θιπ. ζηηο νπνίεο ν 

αγνξαζηήο έρεη ή ζα έρεη, ελδερνκέλσο πξφζβαζε θαη νη φξνη ηεο πξφζβαζεο απηήο. 

  

 δ)Γεληθνί θαλφλεο νξγάλσζεο ηνπ θαζαξηζκνχ θαη ηεο ζπληήξεζεο ηνπ αθηλήηνπ θαζψο 

θαη ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζήο ηνπ. 

  

 ε)Αθξηβήο δήισζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί ην 

δηθαίσκα πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη,  ελδερνκέλσο, δηάξθεηα ηνπ 

εθαξκνδνκέλνπ θαζεζηψηνο. Ζκεξνκελία απφ ηελ νπνία ν αγνξαζηήο κπνξεί λα 

αζθήζεη ην δηθαίσκα πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

  

 ζ)Σίκεκα ην νπνίν νθείιεη λα θαηαβάιεη ν αγνξαζηήο πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην 

δηθαίσκα πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, εθηίκεζε ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα 

θαηαβάιεη ν αγνξαζηήο γηα ηε ρξήζε ησλ θνηλνρξήζησλ εγθαηαζηάζεσλ, βάζε 

ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνχ ησλ επηβαξχλζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ 

απφ ηνλ αγνξαζηή, ησλ ππνρξεψζεσλ λνκίκσλ επηβαξχλζεσλ (θφξνη, ηέιε), θαζψο θαη 
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ησλ πξφζζεησλ δαπαλψλ δηνηθεηηθήο θχζεσο (δηαρείξηζε, θαζαξηζκφο, ζπληήξεζε).    

 η)Ρήηξα φηη ε απφθηεζε δελ ζπλεπάγεηαη άιιε δαπάλε, επηβάξπλζε ή ππνρξέσζε, 

επηπιένλ φζσλ νξίδεη ε ζχκβαζε. 

  

 ηα)Γπλαηφηεηα ή φρη ζπκκεηνρήο ζε ζχζηεκα αληαιιαγήο ή  θαη κεηαπψιεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ελδερφκελν θφζηνο ζε 

πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα αληαιιαγήο ή θαη κεηαπψιεζεο δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ 

πσιεηή ή απφ ηξίην πνπ απηφο νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. 

  

 ηβ)Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη ην δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο απφ ηε ζχκβαζε θαζψο θαη κλεία ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν πξέπεη λα 

θνηλνπνηεζεί ε ελδερφκελε θαηαγγειία ή ππαλαρψξεζε θαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη ε θνηλνπνίεζε. Αθξηβήο έλδεημε ηεο θχζεσο θαη ηνπ χςνπο 

ησλ εμφδσλ πνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη ν αγνξαζηήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 3 ηνπ 

παξφληνο Π.Γ., εάλ αζθήζεη ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζήο ηνπ. Δλδερνκέλσο, 

πιεξνθνξίεο πεξί ηνπ ηξφπνπ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο πίζησζεο πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηε ζχκβαζε ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ηειεπηαίαο ή ππαλαρψξεζεο απφ απηήλ. 

  

 ηγ)Ζκεξνκελία θαη ηφπνο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο απφ θαζέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε.    

  

 Άξζξν 10 

 Κπξψζεηο 

  

 Ζ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο επηζχξεη ηα 

πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 14 παξ. 3 ηνπ Ν 2251/94. Δάλ ζπγρξφλσο 

ζπληξέρεη θαη παξάβαζε ηνπ Ν.1652/86, ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ εθδηδνκέλσλ 

πξάμεσλ θαη γεληθά ηεο ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο εθαξκφδνληαη παξάιιεια θαη νη νηθείεο 

δηαηάμεηο.  

  

 Άξζξν 11 

 Δθαξκνζηέν  δίθαην 

  

 Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Π.Γ. θαη αθνξά ζε 

αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο ηεο Διιάδνο, ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ 

δηθαζηεξίσλ ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ αθηλήηνπ θαη εθαξκφδεηαη ην ειιεληθφ νπζηαζηηθφ 
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δίθαην. 

Όπσο 

πξνζηέζεθε απφ 

ην άξζξν 3 ηνπ Π. 

Γ. αξηζ. 293/10-9-

2001 

Αλ ην αθίλεην βξίζθεηαη ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) θαη αρζεί ππφζεζε ελψπηνλ ειιεληθνχ 

δηθαζηεξίνπ, δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο, ζε πεξίπησζε πνπ επηιεγεί σο εθαξκνζηέν δίθαην ην δίθαην ηξίηεο ρψξαο. 

  

 Άξζξν 12 

 Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο 

  

 Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 1652/86.  

  

 Άξζξν 13 

 Μεηαβαηηθή δηάηαμε  

  

 πκβάζεηο ή πξνζχκθσλα ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ αηηήζεσλ 

θαη πξνηάζεσλ αγνξάο κεξηδίσλ, φζνλ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα ππαλαρψξεζεο θαη 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ησλ εδαθίσλ α), β), θαη γ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 

θαηαιακβάλνληαη απφ ην παξφλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, εθφζνλ έρνπλ ζπλαθζεί ηέζζεξηο 

(4) εκεξνινγηαθνχο κήλεο πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ.   

  

 Άξζξν 14 

 Έλαξμε ηζρχνο  

  

 Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 13. 

 ηoλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο 

Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο.   

  

 Αζήλα, 13/8/1999 

  

  

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

  

  

 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  ΣΔΦΑΝΟΠΟΤΛΟ 
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 ΟΗ  ΤΠΟΤΡΓΟΗ 

  

 ΔΘΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ  

 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Γ.  ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΤ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ 
 

 ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 

  

  

 Δ.  ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 
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