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Στθν παροφςα παρζμβαςθ κα εξεταςτεί θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεων των μερϊν για λόγουσ που αφοροφν τθν πανδθμία ςε τρία ςυγκεκριμζνα 

είδθ ςυμβάςεων και ειδικότερα ςτισ ςυμβάςεισ αεροπορικισ μεταφοράσ επιβατϊν, ςτισ 

ςυμβάςεισ οργανωμζνων ταξιδιϊν και ςτισ ςυμβάςεισ ξενίασ. Ο τουριςτικόσ κλάδοσ είναι 

ζνασ από τουσ κλάδουσ που ζχουν επθρεαςτεί δραματικά από τθν πανδθμία. Οι ακυρϊςεισ 

ταξιδιϊν είναι μαηικζσ, αφενόσ λόγω των περιοριςμϊν που επιβάλλουν οι δθμόςιεσ αρχζσ 

ςτισ μετακινιςεισ, και αφετζρου λόγω τθσ κατακόρυφθσ πτϊςθσ τθσ ηιτθςθσ. 

 

Ι. Συμβάςεισ αεροπορικισ μεταφοράσ επιβατών 

Πςον αφορά τισ αερομεταφορζσ, εντελϊσ ενδεικτικά αναφζρεται ότι θ επιβατικι 

κίνθςθ ςτα ελλθνικά αεροδρόμια ςτο πρϊτο 9μθνο του 2020 ζχει ςθμειϊςει μείωςθ τθσ 

τάξθσ του 68,9%2 ςε ςχζςθ με τουσ αντίςτοιχουσ μινεσ του 2019. Το κφριο ηιτθμα που 

ανακφπτει είναι οι ματαιϊςεισ πτιςεων και τα δικαιϊματα των επιβατϊν εξαιτίασ αυτϊν. 

Το βαςικό νομοκζτθμα ςτθν αεροπορικι μεταφορά επιβατϊν είναι ο ευρωπαϊκόσ 

Κανονιςμόσ 261/2004, ο οποίοσ ρυκμίηει μεταξφ άλλων τθ ματαίωςθ πτιςθσ. Για τθν 

περίπτωςθ τθσ ματαίωςθσ ο Κανονιςμόσ χορθγεί ςτον επιβάτθ τρία δικαιϊματα3: 

1. Το δικαίωμα να επιλζξει μεταξφ: 

α) Τθσ πλιρουσ επιςτροφισ του αντιτίμου του ειςιτθρίου εντόσ επτά θμερϊν ι 

β) τθσ μεταφοράσ του με άλλθ πτιςθ ι άλλο μεταφορικό μζςο, υπό ςυγκρίςιμεσ ςυνκικεσ 

μεταφοράσ, ςτον τελικό του προοριςμό, το νωρίτερο δυνατόν, ι 

γ) τθσ μεταφοράσ του ςε άλλθ θμζρα που τον εξυπθρετεί, εφόςον υπάρχει διακεςιμότθτα 

κζςεων 

Οι ανωτζρω τρεισ επιλογζσ κα πρζπει πάντοτε να προςφζρονται ςτον επιβάτθ, 

ανεξαρτιτωσ του λόγου τθσ ματαίωςθσ ι του χρονικοφ ςθμείου ενθμζρωςισ του για αυτιν. 

2. Το δικαίωμα φροντίδασ (διαμονισ ςε κατάλυμα και παροχισ γευμάτων), μζχρι 

τθν αναχϊρθςθ τθσ εναλλακτικισ του πτιςθσ. 

 3. Το δικαίωμα επιπλζον κατ’ αποκοπι αποηθμίωςθσ 

Ο Κανονιςμόσ επιτρζπει τθν επιςτροφι του αντιτίμου του ειςιτθρίου με πιςτωτικά 

ςθμειϊματα ι ταξιδιωτικά κουπόνια («vouchers»), αλλά μόνον εφόςον ςυμφωνιςει 

ενυπογράφωσ ο επιβάτθσ. Στισ αρχζσ τθσ πανδθμίασ οριςμζνα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
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Ζνωςθσ, μεταξφ των οποίων και θ Ελλάδα, κεςμοκζτθςαν διατάξεισ, οι οποίεσ κακιςτοφςαν 

υποχρεωτικι τθν επιςτροφι του αντιτίμου του ειςιτθρίου με πιςτωτικά ςθμειϊματα4. 

Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει εκφράςει ρθτά τθν αντίκεςι τθσ ςτισ πρακτικι τθσ 

επιςτροφισ του ειςιτθρίου με ταξιδιωτικά κουπόνια, τόςο με Ερμθνευτικζσ Κατευκυντιριεσ 

Γραμμζσ που εξζδωςε ιδθ από τον Μάρτιο του 20205, όςο και με τθν γνωςτοποίθςθ τθσ 

πρόκεςισ τθσ να ξεκινιςει διαδικαςίεσ επί παραβάςει για τα κράτθ μζλθ που δεν 

ςυμμορφϊνονται με τουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ6. Η ςυγκεκριμζνθ πρόβλεψθ, 

τουλάχιςτον για τισ ςυμβάςεισ αεροπορικισ μεταφοράσ επιβατϊν, ζχει ςτθν ουςία 

καταργθκεί για τισ ματαιϊςεισ πτιςεων που λαμβάνουν χϊρα μετά τθν 1θ Σεπτεμβρίου 

20207. 

Πςον αφορά το δικαίωμα αποηθμίωςθσ, ο Κανονιςμόσ προβλζπει ότι αυτι δεν 

οφείλεται, αν θ ματαίωςθ προκλικθκε από ζκτακτεσ περιςτάςεισ που δεν κα μποροφςαν 

να αποφευχκοφν ακόμθ και αν είχαν λθφκεί όλα τα εφλογα μζτρα8. Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

ζχει διευκρινίςει9 ότι θ περίπτωςθ κατά τθν οποία οι δθμόςιεσ αρχζσ είτε απαγορεφουν 

ρθτά μία πτιςθ, είτε απαγορεφουν τθν κυκλοφορία προςϊπων κατά τρόπο που 

αποκλείει, de facto, τθν εκτζλεςθ τθσ πτιςθσ, κα πρζπει να κεωρθκεί ότι ςυνιςτά 

ζκτακτεσ περιςτάςεισ. 

Ο αερομεταφορζασ ςε κάκε περίπτωςθ απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ 

αποηθμίωςθσ, αν ενθμερϊςει τον επιβάτθ για τθ ματαίωςθ τουλάχιςτον 14 θμζρεσ πριν 

τθν πτιςθ, ανεξαρτιτωσ του λόγου τθσ ματαίωςθσ10. 

Θα πρζπει να διευκρινιςτεί ότι θ περίπτωςθ κατά τθν οποία θ πτιςθ εκτελείται, 

αλλά ο επιβάτθσ επιλζγει ι αναγκάηεται να μθν ταξιδζψει, δεν καλφπτεται από τον 

Κανονιςμό, αλλά θ ενδεχόμενθ επιςτροφι του ειςιτθρίου κα ρυκμιςτεί από τουσ γενικοφσ 

όρουσ μεταφοράσ του αερομεταφορζα. 

 

ΙΙ. Συμβάςεισ οργανωμζνων ταξιδιών 

 Πςον αφορά τισ ςυμβάςεισ οργανωμζνων ταξιδιϊν που ακυρϊκθκαν λόγω τθσ 

πανδθμίασ, ςχετικζσ ρυκμίςεισ περιζχονται ςτθν Οδθγία 2015/2302 για τα οργανωμζνα 

ταξίδια και τουσ ςυνδεδεμζνουσ ταξιδιωτικοφσ διακανονιςμοφσ.  Στο άρκρο 12 τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ Οδθγίασ προβλζπεται ότι, τόςο ο διοργανωτισ11, όςο και ο ταξιδιϊτθσ 

δικαιοφνται να καταγγείλουν τθ ςφμβαςθ αηθμίωσ ςε περίπτωςθ «αναπόφευκτων και 

ζκτακτων περιςτάςεων»12. Στθν περίπτωςθ αυτι επιςτρζφονται τα καταβλθκζντα ποςά, 

αλλά δεν οφείλεται περαιτζρω αποηθμίωςθ.  
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Στθν Οδθγία για τα οργανωμζνα ταξίδια δεν προβλζπεται ρθτά θ επιςτροφι των 

καταβλθκζντων με ταξιδιωτικά κουπόνια. Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει εκφράςει τθ κζςθ ότι 

μπορεί να λάβει χϊρα τζτοια επιςτροφι,  με τθν ςυναίνεςθ του ταξιδιϊτθ13. Ωςτόςο, και 

ςτθν περίπτωςθ αυτι ο ζλλθνασ νομοκζτθσ επζλεξε με Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου 

να καταςτιςει υποχρεωτικι τθν αποδοχι πιςτωτικϊν ςθμειωμάτων, αντί τθσ επιςτροφισ 

των ποςϊν που καταβλικθκαν για το ταξίδι14. Και για τθν εν λόγω ρφκμιςθ θ χϊρα μασ ζχει 

λάβει προειδοποίθςθ ςχετικά με παράβαςθ του Ευρωπαϊκοφ δικαίου15.  

 

ΙΙΙ. Συμβάςεισ ξενίασ 

Πςον αφορά το ηιτθμα των ςυμβάςεων ξενίασ, παράλλθλα με τισ οποίεσ κα 

μποροφςαν να εξεταςκοφν και οι ςυμβάςεισ βραχυχρόνιασ μίςκωςθσ, τα πράγματα 

εμφανίηονται πολφ πιο πολφπλοκα. Για λόγουσ οικονομίασ χρόνου, κα γίνει αναφορά μόνο 

ςτισ μεμονωμζνεσ κρατιςεισ ξενοδοχείων ι άλλων καταλυμάτων απευκείασ από τουσ 

πελάτεσ.  

Θα μποροφςε να παρατθρθκεί καταρχιν ότι το πρϊτο ηιτθμα που τίκεται είναι 

αυτό του εφαρμοςτζου δικαίου, κακϊσ ςυχνά πρόκειται για ςυμβάςεισ με ςτοιχείο 

αλλοδαπότθτασ. Το εφαρμοςτζο δίκαιο κα κρικεί από τον Κανονιςμό ϊμθ Ι και κα δοκεί 

διαφορετικι απάντθςθ αναλόγωσ με το αν θ ςφμβαςθ μπορεί να κεωρθκεί καταναλωτικι ι 

όχι16. Κατά κανόνα ςτισ ςυμβάςεισ αυτζσ, θ λφςθ κα δοκεί από τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ και 

τυχόν ριτρεσ ανωτζρασ βίασ, ςτισ οποίεσ ζχουν ςυμφωνιςει τα μζρθ. Αν πάντωσ δεν 

υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ ςφμβαςθ και πρόκειται για τουριςτικό κατάλυμα, 

εφαρμόηεται το άρκρο 3 του Κανονιςμοφ Σχζςεων Ξενοδόχων-Ρελατϊν17, ςφμφωνα με το 

οποίο αν ο πελάτθσ ακυρϊςει τθν κράτθςθ 21 θμζρεσ πριν τθν άφιξι του, δικαιοφται να 

λάβει πίςω τθν τυχόν καταβλθκείςα προκαταβολι. 

Κατά τα άλλα κα εφαρμοςτοφν  οι γενικζσ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα για τθν 

ανυπαίτια αδυναμία παροχισ και τθν ανωτζρα βία18. Ζτςι, για παράδειγμα, θ περίπτωςθ 

κατά τθν οποία ζνα κατάλυμα μζνει κλειςτό κατ’ εντολι των αρμόδιων αρχϊν κα κεωρθκεί 

ανυπαίτια αδυναμία παροχισ και κα επζλκει λφςθ τθσ ςφμβαςθσ και κοινι απαλλαγι των 

μερϊν. 

Εφόςον πρόκειται για τουριςτικά καταλφματα, και πάλι με τθν ίδια Ρράξθ 

Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου ζχει προβλεφκεί, τουλάχιςτον για ςυμβάςεισ που 

καταγγζλκθκαν ωσ τισ 31-8-20, ότι θ τουριςτικι επιχείρθςθ δφναται να επιςτρζψει 

οποιοδιποτε χρθματικό ποςό ςτον πελάτθ με πιςτωτικά ςθμειϊματα19.  

Δφο τελευταία ηθτιματα που αξίηει να αναφερκοφν, όςον αφορά τουλάχιςτον τισ 

ςυμβάςεισ οργανωμζνων ταξιδιϊν και τισ ςυμβάςεισ διαμονισ είναι  αφενόσ, το γενονόσ ότι 

κατά κανόνα δεν κα μπορεί να γίνει επίκλθςθ ανωτζρασ βίασ ι ζκτακτων περιςτάςεων για 
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τισ ςυμβάςεισ που ζχουν ςυναφκεί μετά τον Μάρτιο του 202020, και αφετζρου, το 

ενδεχόμενο εφαρμογισ των διατάξεων προςταςίασ καταναλωτι, και ιδιαίτερα των 

διατάξεων για τισ καταχρθςτικζσ ριτρεσ. 

Εν κατακλείδι, είναι αναμφιςβιτθτο ότι οι πάροχοι τουριςτικϊν υπθρεςιϊν ζχουν 

περιζλκει ςε εξαιρετικά δυςμενι κζςθ εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ και χριηουν τθσ ειδικισ 

υποςτιριξθσ τθσ πολιτείασ. Ωςτόςο, θ διαπίςτωςθ αυτι δεν μπορεί να δικαιολογιςει τθν 

καταςτρατιγθςθ των δικαιωμάτων των ταξιδιωτϊν, τα οποία ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει 

να γίνονται ςεβαςτά.  
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