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ΘΕΜΑ: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (άρθρο 49 του ν.
4688/2020)

Με το άρθρο 49 του ν. 4688/2020 (Α’ 101) «Ειδικές μορφές τουρισμού, δια-
τάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» εισήχθη ρύθμιση που αφο-
ρά  το  ζήτημα  των  «κατευθυνόμενων  αγορών»  (γνωστό  και  ως  “κατευθυνόμενο
shopping”).  Συγκεκριμένα,  προστέθηκε  παράγραφος  21  στο  άρθρο  7  του  ν.
4276/2014 (Α’ 155) σύμφωνα με την οποία «21. Απαγορεύεται η υπόδειξη καταστη-
μάτων παντός τύπου στο πλαίσιο πραγματοποίησης εκδρομών ή περιηγήσεων από
τουριστικά γραφεία, επί ποινή προστίμου εύρους από 1.000 (χίλια) ευρώ έως 2.000
(δύο χιλιάδες) ευρώ, το οποίο επιβάλλεται τόσο στον υπεύθυνο του τουριστικού
γραφείου, όσο και στο πρόσωπο που προέβη στην εν λόγω πράξη. Σε περίπτωση
υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης και κάθε επόμε-
νης υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται. Με το ίδιο πρόστιμο τιμωρείται και η
στάση σε μεμονωμένα και πάντοτε ίδια καταστήματα».

Για την ενιαία αντιμετώπιση,  ερμηνεία και  εφαρμογή της  προαναφερόμενης
διάταξης  τόσο  από  τα  αρμόδια  όργανα  της  Ελληνικής  Αστυνομίας  όσο  και  των
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,  παρέχονται  οι  ακόλουθες
διευκρινίσεις: 

Α.  Mε το π.δ 7/2018 (Α’ 12) με τίτλο «Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (Εε)
2015/2302  σχετικά  με  τα  οργανωμένα  ταξίδια  και  τους  συνδεδεμένους
ταξιδιωτικούς  διακανονισμούς (ΕΕ  L  326/11.12.2015).»,  εναρμονίζεται  η ελληνική
νομοθεσία  προς  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2015/2302/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου,  ήτοι  -μεταξύ  άλλων-  ρυθμίζονται  οι  υποχρεώσεις  τουριστικών
γραφείων έναντι καταναλωτών.
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Με  το  άρθρο  3  του  π.δ  7/2018  δίνεται  ορισμός  της  έννοιας  «ταξιδιωτικής
υπηρεσίας»  του  «πακέτου»  και  της  «σύμβασης  οργανωμένου  ταξιδιού».  Ως
«ταξιδιωτική  υπηρεσία»  ορίζεται  α) η  μεταφορά  πελατών,  β)  η  παροχή
καταλύματος γ) η ενοικίαση αυτοκινήτων ή άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων και δ)
τυχόν  άλλες  τουριστικές  υπηρεσίες.  Ως  «πακέτο»  ορίζεται  ο  συνδυασμός
τουλάχιστον  δύο  διαφορετικών  ειδών  ταξιδιωτικών  υπηρεσιών  στο  πλαίσιο  του
ίδιου  ταξιδιού  ή  των  ίδιων  διακοπών.  Ως  «σύμβαση  οργανωμένου  ταξιδιού»
ορίζεται η σύμβαση για το σύνολο του πακέτου ή, εάν το πακέτο παρέχεται βάσει
χωριστών  συμβάσεων,  τότε  όλες  οι  συμβάσεις  που  καλύπτουν  ταξιδιωτικές
υπηρεσίες, που περιλαμβάνονται στο πακέτο.

Εν  συνεχεία,  στο  άρθρο  4  του  π.δ/τος  ορίζονται  εξαντλητικά,  τα  κύρια
χαρακτηριστικά  των  ταξιδιωτικών  υπηρεσιών  που  πρέπει  να  περιέχονται  ως
πληροφορία στον καταναλωτή πριν την σύναψη της σύμβασης. Μεταξύ αυτών των
χαρακτηριστικών είναι και «…….δδ) τα παρεχόμενα γεύματα, εε) τις επισκέψεις, την
εκδρομή ή εκδρομές ή άλλες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη συμφωνηθείσα
συνολική  τιμή  του  πακέτου….».  Τέλος  στο  άρθρο  5  του  π.δ/τος  ορίζεται  ο
δεσμευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών που παρέχονται στον καταναλωτή πριν
από τη σύναψη της σύμβασης και σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω προκύπτει ότι η απαγόρευση που εισήχθη με  το
άρθρο 49 του ν.  4688/2020  αναφορικά με την υπόδειξη καταστημάτων  παντός
τύπου  στο  πλαίσιο  πραγματοποίησης  εκδρομών ή  περιηγήσεων,  από  τουριστικά
γραφεία, δεν βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση των οργανωμένων ταξιδιών.  Και
τούτο διότι η προβλεπόμενη από το πρόγραμμα εκδρομής, πραγματοποίηση στάσης
σε  συγκεκριμένα  εμπορικά  καταστήματα  ή  η  παροχή  φαγητού,  ποτού  κτλ  σε
συγκεκριμένο κατάστημα  εστίασης  συνιστά παρεχόμενη από το  διοργανωτή  του
οργανωμένου ταξιδιού “ταξιδιωτική υπηρεσία” κατά την έννοια της περ. δ’ της παρ.
1 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2018. 

Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2251/1994 (Α  191 ) με τίτλο «Προστασία των
καταναλωτών»   ρυθμίζονται  τα  δικαιωμάτων  των  καταναλωτών.  Συγκεκριμένα
ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να
αποτυπώνονται  στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές κατά την
πώληση αγαθών ή υπηρεσιών (περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 1). Ο προμηθευτής /
πωλητής  οφείλει  σε  συμβάσεις  που  συνάπτονται  είτε  εκτός  του  εμπορικού  του
καταστήματος είτε  στο εμπορικό του κατάστημα  είτε στη διάρκεια εκδρομής που
έχει  οργανωθεί  από  τον  προμηθευτή  (άρθρο  3,  παρ.2)  να  ενημερώνει  τον
καταναλωτή  μεταξύ  άλλων  για  τα  κύρια  χαρακτηριστικά  των  αγαθών  ή  των
υπηρεσιών, στον βαθμό που ενδείκνυται σε σχέση με το μέσο και τα αγαθά ή τις
υπηρεσίες (άρθρο 3β, παρ.α).

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 9 του  393/1976 (Α  199) « Περί ιδρύσεως και
λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων,  ορίζεται  ότι  τα τουριστικά γραφεία οφείλουν
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μεταξύ άλλων να καταρτίζουν αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής για κάθε εκδρομή
ημερήσια ή μη που διοργανώνουν.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω προκύπτει ότι, η απαγόρευση που εισήχθη με  το
άρθρο 49 του ν.  4688/2020  αναφορικά με την υπόδειξη καταστημάτων  παντός
τύπου στο πλαίσιο πραγματοποίησης κάθε είδους εκδρομών ή περιηγήσεων, από
τουριστικά γραφεία, δεν βρίσκει εφαρμογή, όταν στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης
εκδρομής προβλέπεται η πραγματοποίηση στάσης σε αυτά (εμπορικά καταστήματα
ή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κτλ.)

Γ. Συμπερασματικά, κάθε στάση σε εμπορικά ή υγειονομικού ενδιαφέροντος
καταστήματα,  η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια είτε οργανωμένου ταξιδιού
είτε ημερήσιας εκδρομής,  από τουριστικά γραφεία,  η οποία  αποτυπώνεται στο
πρόγραμμα της  συγκεκριμένης εκδρομής και  ο  καταναλωτής  έχει  συνεπώς λάβει
γνώση της στάσης αυτής εκ των προτέρων, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του
άρθρου 49 του ν. 4688/2020. Διαφορετική αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος θα
ερχόταν σε αντίθεση με τις διατάξεις τόσο της Οδηγίας (Εε) 2015/2302 σχετικά με τα
οργανωμένα  ταξίδια  και  του  π.δ/τος  7/2018  όσο  και  στο  ν.  2251/1991  περί
προστασίας των καταναλωτών.

  
Παρακαλείται  το  Υπουργείο  Προστασίας  του  Πολίτη  να  αποστείλει  την

παρούσα  εγκύκλιο  σε  όλες  τις  Αστυνομικές  Διευθύνσεις  της  επικράτειας,
προκειμένου να λάβουν γνώση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
-Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων
α. Γρ. Υπουργού 
Νίκης 5-7, Τ.Κ.: 101 80 
β.Γενική Διεύθυνση Προστασίας 
Καταναλωτή 
 Πλ. Κάνιγγος, 10181, ΑΘΗΝΑ
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-Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων 
Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού 
(FEDHATTA) Ξενοφώντος 14, 
105 57 Αθήνα 
(info@fedhatta.gr)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής
5. Γραμματεία Δ/νσης Ποιοτικών Προτύπων (για να αποσταλεί προς όλες τις ΠΥΤ)
6. Γραμματεία Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής Νομοθέτησης
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