ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ∆Ι (1 Ιουλ 19)
Βάσει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 7/2018, κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας EE 2015/2302
Παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συµµετοχής, οι
οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού, καθώς και
πληροφορίες και τυχόν άλλες συστάσεις που σας δίδονται, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα
οργανωµένα ταξίδια µας. Η συµµετοχή σε οποιοδήποτε οργανωµένο ταξίδι του τουριστικού
Οργανισµού µας, προϋποθέτει την προσεκτική µελέτη του προγράµµατος του συγκεκριµένου
ταξιδιού και σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/εκδροµέα των Γενικών Όρων
Συµµετοχής, σύµφωνα µε το Π.∆. 7/2018. Συνεπώς, απολαµβάνετε όλων των δικαιωµάτων που
προβλέπονται στην Ε.Ε για τα εν λόγω πακέτα. Στους Γενικούς Όρους Συµµετοχής αναφέρονται
γενικές πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των δύο συµβαλλόµενων µερών
στο οργανωµένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά στις ειδικές πληροφορίες (προορισµούς, τιµές, ηµέρες και
ώρες αναχώρησης και επιστροφής, µέσα µεταφοράς, καταλύµατα, επισκέψεις κτλ.), που αφορούν
στο κάθε οργανωµένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να συµβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραµµα
και τον σχετικό τιµοκατάλογο. Τα προγράµµατα των ταξιδιών ισχύουν για την περίοδο που
αναγράφεται στα σχετικά έντυπα ή στο Site µας (www.kalamaki-travelservices.gr) (όπου αναφέρονται
και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσµεύουν όλους τους
ταξιδιώτες) και σε αδιαίρετο συνδυασµό µε τον ισχύοντα τιµοκατάλογο.
1. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Η Εταιρεία µας, µε την επωνυµία “ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ”
και το διακριτικό τίτλο “Kalamaki Travel Services”, µε έδρα τα Χανιά, οδός Αγίου Φανουρίου
Καλαµάκι ΤΚ 73100, αριθµό MH.T.E 1042Ε60000039800, µε τηλέφωνο επικοινωνίας 2821033713
και email manolis@kalamaki-travelservices.gr ή manolis@cha.gr ,που στο εξής θα καλείται
“Τουριστικός Οργανισµός”, είναι µέλος του Συνδέσµου των εν Ελλάδι Τουριστικών και
Ταξιδιωτικών Γραφείων και είναι διοργανωτής ταξιδιών, είτε µόνη είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία
µε άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί ως µεσάζων µεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων καθώς
και των µεταφορικών µέσων, µε τελικό σκοπό την πώληση των οργανωµένων αυτών ταξιδιών στον
ταξιδιώτη/εκδροµέα.
2. ΓΕΝΙΚΑ
Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους
Συµµετοχής έχουν ελεγχθεί από το γραφείο µας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν
γενικό χαρακτήρα και ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στο
πρόγραµµα εκάστου ταξιδιού. Τα προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένου του ισχύοντος κάθε φορά
τιµοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία
των προγραµµάτων των ταξιδιών µπορεί να αλλάξουν, λόγω έκτακτων αλλαγών των συνθηκών.
Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άµεσα µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο και ως εκ τούτου θα
πρέπει να διαθέτουµε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για τη δήλωση των οποίων εσείς φέρετε
αποκλειστική ευθύνη. Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυµίες, ανάγκες ή απαιτήσεις σας, όσον αφορά στο
ταξίδι σας, θα πρέπει να περιλαµβάνονται ρητά στη σύµβαση, εφόσον έχουν συµφωνηθεί και είναι
εφικτή η πραγµατοποίησή τους.
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ
Οι εγγραφές γίνονται µε επίσκεψη στα γραφεία µας ή στα γραφεία των συνεργατών µας, µε
αλληλογραφία (ταχυδροµική ή ηλεκτρονική), fax, τηλέφωνο µε την προϋπόθεση (προκειµένου να
δεσµευτούν θέσεις στο συγκεκριµένο ταξίδι): 1ον της πληρωµής της προβλεπόµενης κάθε φορά
προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, µετρητοίς, µέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωµένης
κάρτας ή µε έµβασµα προς το τουριστικό γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης
αποδοχής και συµµόρφωσης µε τους παρόντες Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει
να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωµής της προκαταβολής το συγκεκριµένο ταξίδι, µε τις
ηµεροµηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωµα
συµµετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται µε την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών
επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ηµέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική

Σύµβαση. Τυχόν µη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόµενο χρόνο, δίνει
το δικαίωµα στον Τουριστικό Οργανισµό µας να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχοµένως, να
απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύµφωνα µε τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο
συµβαλλόµενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την οµάδα του, έχει την υποχρέωση να
ενηµερώσει όλους τους εκπροσωπούµενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτοµέρειες και
τους όρους του ταξιδιού. Οι συµµετέχοντες µέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον
εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε
σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί.
Οι τουριστικές υπηρεσίες που θα σας παρασχεθούν, καθώς και τα σχετικά κόστη, αναφέρονται
λεπτοµερώς στη Σύµβαση Οργανωµένου Ταξιδιού που θα πρέπει να υπογράψετε. Σε περίπτωση
που δεν είναι δυνατή η φυσική σας παρουσία (κράτηση µέσω τηλεφώνου, mail κτλ.) θα παραλάβετε
τη Σύµβαση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (σ’ αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωµα να
υπαναχωρήσετε από τη σύµβαση εντός προθεσµίας 14 ηµερών από την ηµεροµηνία που σας
αποστάλθηκε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετιζόµενα ακυρωτικά
τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια).
Στις οργανωµένες αεροπορικές εκδροµές, ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόµιο άφιξης και οι
υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν µε την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόµιο
προορισµού της εκδροµής αντίστοιχα. Ο Οργανισµός διατηρεί το δικαίωµα αντικατάστασης του
αρχηγού/συνοδού κατά τη διάρκεια της εκδροµής/ταξιδιού. Σε ορισµένες περιπτώσεις η συνοδεία
πραγµατοποιείται µε τοπικούς αντιπροσώπους.
Ο Τουριστικός Οργανισµός µας, δεν φέρει καµία ευθύνη για τις µέρες και ώρες λειτουργίας των
αγορών, µουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
4. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ.
Η αξία-τιµή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο µας. Οι τιµές των
ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ηµέρα που εκδίδεται ο τιµοκατάλογος, µε βάση τα κοστολόγια των
υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, το κόστος των καυσίµων ή άλλων πηγών ενέργειας, τους ισχύοντες
ναύλους / επίναυλους, κάθε είδους φόρων ή τελών, την ισοτιµία ξένων νοµισµάτων σε σχέση µε το €
(Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους (π.χ. ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων κτλ.). Ο
Τουριστικός Οργανισµός µας, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωµα
αναπροσαρµογής των τιµών, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τιµή
του ταξιδιού µπορεί να αλλάξει µέχρι 20 ηµέρες πριν την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η
συγκεκριµένη αύξηση της τιµής θα κοινοποιηθεί στον ταξιδιώτη υπολογισµένη αναλυτικά µε σαφή,
κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο.
Σε περίπτωση αύξησης της τιµής σε σηµαντικό βαθµό (δηλαδή πάνω από 8% της αξίας του
ταξιδιού) για τους παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση χωρίς την
καταβολή χρέωσης καταγγελίας και να του επιστραφεί το ακριβές ποσό που έχει καταβάλει. Εάν ο
ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύµβαση οργανωµένου ταξιδιού για τον ως άνω λόγο, τότε ο ταξιδιώτης
δύναται να δεχθεί άλλο πακέτο ισοδύναµο ή ανώτερης ποιότητας. Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι
να γνωστοποιήσει στον Τουριστικό Οργανισµό µας, εγγράφως την όποια απόφασή του µέσα σε
εύλογο χρονικό διάστηµα, που όµως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 3 ηµέρες
από τη στιγµή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιµής. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν
απαντήσει εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσµίας, ο Τουριστικός Οργανισµός, είναι
υποχρεωµένος να ακυρώσει τη συµµετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήµατα που έχει
καταβάλει χωρίς καµία άλλη υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετιζόµενα ακυρωτικά τέλη που
αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια.
Επίσης, ο Τουριστικός Οργανισµός µας έχει το δικαίωµα, για ορισµένη χρονική περίοδο ή για
περιορισµένο αριθµό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιµές, µε ειδικούς όρους
ακυρωτικών τελών.
Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαµονής, χωρίς φαγητό,
στα ξενοδοχεία και τα πλοία, µέχρι µια µικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και µόνον
όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωµάτιο/καµπίνα).
Συνήθως στις τιµές δεν περιλαµβάνονται φόροι διαµονής και δηµοτικοί φόροι. Στην Ελλάδα ο φόρος
διαµονής ανά δωµάτιο/σουίτα και ανά διανυκτέρευση είναι: Ξενοδοχείο 3*: € 1,50, 4*: € 3,00, 5*: €

4,00 και βάση του σχετικού νόµου καταβάλλεται από τον πελάτη απ’ ευθείας στο εκάστοτε
ξενοδοχείο.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Ο Τουριστικός Οργανισµός µας, έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Όµως, έχοντας εξαντλήσει κάθε
δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασµένες ενέργειες και παραλείψεις
τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως
ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δροµολογίων των διαφόρων µεταφορικών µέσων
(αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισµού (“εµπάργκο”)
περιοχών εξ αιτίας τροµοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Ο
Τουριστικός Οργανισµός, δεν µπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις
ναυλωµένων πτήσεων (charters) ή και δροµολογηµένων αεροπλάνων ή πλοίων για τεχνικούς ή
µετεωρολογικούς ή άλλους λόγους (και κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να
προγραµµατίζουν σηµαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες µετακινήσεις, τις
ηµέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων).
Τονίζεται ότι, ο Τουριστικός Οργανισµός δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις
που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και µπορεί να οδηγήσουν στη µαταίωση του ταξιδιού
ή σε ζηµίες που οφείλονται σε µη εκτέλεση ή πληµµελή εκτέλεση των συµφωνηµένων υπηρεσιών
του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήµατα,
ασθένειες, επιδηµίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψοµέτρου, κλίµατος, λόγω
γευµάτων που δεν περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών
υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυµατισµοί ή κακουχίες λόγω πολέµου, πραξικοπηµάτων,
τροµοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισµών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδηµιών,
τοξικών µολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω
περιπτώσεις, ο Τουριστικός Οργανισµός µας δεν φέρει καµία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν
ζηµίας που προκλήθηκε από αυτές, όµως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συµπαρασταθεί
και να φροντίσει τους ταξιδιώτες µε κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή
υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως
στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες.
Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αµέσως και επί τόπου
στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, στον Οργανισµό µας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριµένη
υπηρεσία, εγγράφως. Αν το πρόβληµα που επισηµάνθηκε δεν κατέστη δυνατόν να λυθεί επί τόπου,
µετά την επιστροφή σας από το ταξίδι, θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο µας
οποιοδήποτε σχετικό παράπονο µέσα σε προθεσµία 7 εργάσιµων ηµερών, µαζί µε οποιαδήποτε
έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση
7ηµέρου, ο Τουριστικός Οργανισµός µας δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε
απαίτηση. Εάν προκύψουν ζηµιές λόγω της µη εκτέλεσης ή της πληµµελούς εκτέλεσης παροχών
του οργανωµένου ταξιδιού, η αποζηµίωση στον πελάτη περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς
συµβάσεις που δεσµεύουν την χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: H αποζηµίωση
που θεµελιώνεται από την µη εκτέλεση ή πληµµελή εκτέλεση των παροχών του οργανωµένου
ταξιδιού, περιορίζεται µέχρι το διπλάσιο της αξίας στην κατ’ άτοµο τιµή του ταξιδιού.
Για να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση ενός οργανωµένου ταξιδιού, απαιτείται ο ελάχιστος αριθµός
των 20 (είκοσι) συµµετεχόντων (µη συµπεριλαµβανοµένων παιδιών κάτω των 12 ετών). Για τα
µακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων περιορίζεται στα 15 (δεκαπέντε) άτοµα ή στον
αριθµό που καθορίζεται από το πρόγραµµα της εκδροµής. Εφόσον ο αριθµός αυτός δεν
συµπληρωθεί, το γραφείο µας διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει το συγκεκριµένο ταξίδι, οφείλει δε
να ενηµερώσει τους πελάτες που είχαν δηλώσει συµµετοχή σε αυτό και να τους επιστρέψει τα
χρήµατα που είχαν καταβάλει, χωρίς καµία άλλη υποχρέωση.
O Οργανισµός προσφέρει µόνο τις παροχές που αναφέρονται στις περιγραφές των προγραµµάτων
των οργανωµένων ταξιδιών. Τυχόν προαιρετικές παροχές διατίθενται µε επιπλέον χρέωση, εφόσον
τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Ο Οργανισµός µας δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη για
τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες πραγµατοποιούνται κυρίως από τοπικούς φορείς.

Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, ο Οργανισµός µας θα εκδώσει τα προβλεπόµενα εκ του
νόµου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαµβάνονται από τα γραφεία µας τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες των οικονοµικών υπηρεσιών (από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ
Επειδή στο οργανωµένο ταξίδι συµµετέχουν συνήθως και άλλα άτοµα, είναι απαραίτητη η
ανάλογη κοινωνική συµπεριφορά και η απόλυτη συµµόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραµµα
του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους
τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράµµατος (πτήσεις, µεταφορές,
ξεναγήσεις, εκδροµές, γεύµατα κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν
αποτέλεσµα την απώλεια πτήσης, εκδροµής, µετακίνησης ή άλλης τυχόν προσφερόµενης
υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί µε την οµάδα µε δική του ευθύνη και έξοδα,
χωρίς δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του
ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. Ο Οργανισµός θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για να τον συνδράµει, χωρίς να έχει ή να αναλαµβάνει οιαδήποτε υποχρέωση και
ευθύνη.
Στα αεροδρόµια και τα λιµάνια θα πρέπει να βρίσκεστε (2 ή 3 ) τουλάχιστον ώρες πριν την
αναχώρησή σας όπως ορίζει η κάθε αεροπορική εταιρεία. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι,
πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόµενες πτήσεις σας µε την αεροπορική εταιρεία και να
βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόµιο και σταθµό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας.
Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του µε δική του απόφαση και αποχωριστεί από την
οµάδα, δεν δικαιούται καµία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζηµίωση και η ευθύνη και τα έξοδα
οποιασδήποτε µετακίνησής του εκτός οµάδας βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. Κατά τον
ίδιο τρόπο, το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωµένου ταξιδιού οι
οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αµέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή
αιφνίδιου ατυχήµατός του. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συµµετάσχει στο οργανωµένο
ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, µπορεί να εκχωρήσει (ενηµερώνοντας εγγράφως προς τούτο
τον Οργανισµό µας) την κράτησή του σε άλλο άτοµο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις
συµµετοχής στο συγκεκριµένο ταξίδι, το αργότερο 7 ηµέρες πριν από την έναρξη των ταξιδιωτικών
υπηρεσιών, ενώ για τις θαλάσσιες µεταφορές η αντίστοιχη προθεσµία είναι 10 εργάσιµες ηµέρες
πριν από την αναχώρηση. Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συµµετέχων (εκχωρών)
ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι του Ταξιδιωτικού Οργανισµού µας, να καταβάλλουν
σε αυτόν το τυχόν οφειλόµενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και τα ενδεχόµενα πρόσθετα έξοδα της
εκχώρησης αυτής. ∆ιευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του
ιδίου πλαισίου και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο οργανωµένο
ταξίδι (εµπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι
για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’ όλη τη
διάρκεια του ταξιδιού για την ασφάλεια και τη συµπεριφορά τους.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αεροµεταφορέων, πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν επιτρέπεται η
αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά µόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης
και η κράτηση νέας θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν και µε το ανάλογο κόστος. Ο
Τουριστικός Οργανισµός µας δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό, η
δε συνεπαγόµενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύµφωνα µε τους
προβλεπόµενους στο παρόν ή από τους προµηθευτές υπηρεσιών όρους ακύρωσης. Στην
περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία έχουν εκδοθεί µετ' επιστροφής ή πολλαπλών
διαδροµών δεν είναι πάντοτε εφικτή η χρήση µεµονωµένων σκελών του εισιτηρίου. Ο χρήστης θα
πρέπει να επικοινωνήσει άµεσα µε τον ταξιδιωτικό οργανισµό, ώστε να ενηµερωθεί για την πολιτική
που εφαρµόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία.
7. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων
και των καταλυµάτων που αναφέρονται στα προγράµµατα των οργανωµένων ή πωλούµενων
ταξιδιών µας, είναι σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική

κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυµάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα
δωµάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ηµίδιπλο. Τα τρίκλινα
δωµάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα µε επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το
επιπλέον κρεβάτι µπορεί να είναι µικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόµενο. Τα δωµάτια
παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως µεταξύ 14:00΄-16:00΄ και είναι στη διάθεση των ενοίκων
ως τις 10.00΄-12.00΄ της ηµέρας αναχώρησης (ανάλογα µε την πολιτική του κάθε Ξενοδοχείου). Σε
περίπτωση που επιθυµείτε να µπείτε νωρίτερα στο δωµάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει
να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση (εφόσον υπάρχει ανάλογη διαθεσιµότητα). Αν, λόγω
απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδιού αναγκαστεί να αλλάξει ξενοδοχείο µε άλλο
ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ο Ταξιδιωτικός Οργανισµός δεν υποχρεούται άλλης αποζηµίωσης
προς τους ταξιδιώτες.
Σε περίπτωση καθυστερηµένης άφιξης στο ξενοδοχείο, µετά την ηµέρα ή την ώρα της
προγραµµατισµένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενηµερώσει εγκαίρως σχετικά
το ξενοδοχείο, αυτό έχει δικαίωµα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωµάτιο για όλη την
περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί.
Στην περίπτωση υπεράριθµων κρατήσεων, ο Οργανισµός µας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει
το δωµάτιο µε άλλο δωµάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό µε δωµάτιο
ξενοδοχείου χαµηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε,
χωρίς ο Οργανισµός µας να φέρει ουδεµία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.
Στα ταξίδια µε πούλµαν στις εκδροµές της Ελλάδας οι θέσεις δίνονται µε σειρά εγγραφής και δεν
αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ στις εκδροµές του εξωτερικού αλλάζουν καθηµερινά.
Το κάπνισµα στο πούλµαν απαγορεύεται. Η χρονική διάρκεια µιας ολοήµερης επίσκεψης/εκδροµής
δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) συνολικά ώρες, υπολογιζόµενης πάντα από την αναχώρηση έως και
την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η χρονική διάρκεια επίσκεψης/εκδροµής µισής µέρας δεν θα
υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόµενη πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή
στο ξενοδοχείο.
Οι αεροπορικές εταιρείες, για τους δικούς τους λόγους, ορισµένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους
πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης
του ταξιδιού από τον πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζηµίωσης.
Συνιστούµε να µην αφήνετε εκτεθειµένα και να επιτηρείτε συνεχώς όλα τα προσωπικά σας είδη (π.χ.
κινητά τηλέφωνα κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο (ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κτλ.). Ειδικότερα στα
ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική να µην αναλαµβάνουν ευθύνη για χρήµατα ή τιµαλφή που αφήνει
κανείς στο δωµάτιο. Για τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν µικρά χρηµατοκιβώτια.
8. ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Το διαβατήριο θα πρέπει να ισχύει για όσο χρόνο µετά την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία
επιστροφής καθορίζεται από τις χώρες προορισµού. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις
νέου τύπου, µε λατινικούς χαρακτήρες, αστυνοµικές ταυτότητες.
Ο Τουριστικός Οργανισµός µας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά στα
ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για Έλληνες υπηκόους, για κάθε ταξίδι και
προορισµό και την έκδοση ή/και θεώρησή τους, αλλά (ακόµη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη
σχετική διαδικασία) επουδενί ευθύνεται για τυχόν µη έκδοση ή µη θεώρηση αυτών από τις αρµόδιες
αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης, όπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση
που η ισχύς της βίζας είναι µικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν συµπίπτουν οι
ηµεροµηνίες) ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα µεταξύ τους,
εκτός Schengen. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει να
ενηµερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της
χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειµένου να ελέγχουν αν χρειάζονται
θεώρηση εισόδου ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα διέλθουν ή στις οποίες θα
ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν.
Τυχόν µη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν
δικαιολογεί την ακύρωση της συµµετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών τελών. Κάθε
ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και τη φύλαξη των
ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του. Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη της

φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του
ταξιδιού.
O γονέας που συνοδεύει µόνος ανήλικο τέκνο, οφείλει να φέρει µαζί του επικυρωµένη
εξουσιοδότηση στην Αγγλική γλώσσα, από τον έτερο γονέα, ο οποίος δεν ταξιδεύει. Ανάλογη
διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωσή κατά την οποία ο ανήλικος δεν συνοδεύεται από κανένα
γονέα/κηδεµόνα, οπότε απαιτείται επικυρωµένη εξουσιοδότηση και από τους δύο γονείς. Σε κάθε
περίπτωση το γραφείο µας δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη αν οι τοπικές αρχές δεν δεχτούν την είσοδο
αυτών στη χώρα τους ή ο αεροµεταφορέας δεν επιτρέψει την είσοδο τους εντός της πτήσης
Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συµµορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις και κανονισµούς καθώς και
τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Ο Οργανισµός µας δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση κατά
την οποία ο ταξιδιώτης αντιµετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να παρασταθεί ενώπιον αρχής,
συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ.
Ο Οργανισµός µας παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εµβολιασµούς ή άλλες
φαρµακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδηµιών. Λόγω της
εµπιστευτικότητας των ιατρικών προσωπικών δεδοµένων - ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα - την
ευθύνη να απευθυνθεί σχετικά στις αρµόδιες υγειονοµικές αρχές έχει ο µόνον ο ίδιος ο ταξιδιώτης. Ο
ταξιδιώτης υποχρεούται να ενηµερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονοµικά γραφεία για τους
υγειονοµικούς κανονισµούς εκάστης χώρας, καθώς και για τα εµβόλια ή τα φάρµακα τα οποία
πρέπει ενδεχοµένως να προµηθευτεί. Οι πελάτες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας θα
πρέπει λαµβάνουν τη σύµφωνη γνώµη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν, προσκοµίζοντας ιατρική
βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι µπορεί να ταξιδέψει ακίνδυνα. Ο Οργανισµός µας δεν φέρει
απολύτως καµία ευθύνη για αρρώστια, τραυµατισµό, απώλεια ζωής, ατύχηµα ή άλλο έκτακτο
περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης ενός ανάλογου
συµβάντος, ο Οργανισµός κατά το µέτρο του δυνατού θα προσπαθήσει να συµπαρασταθεί στον
παθόντα, δεν υπέχει όµως υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως σχετικού εξόδου και αλλαγής
του προγράµµατος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί οµαλά.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο Οργανισµός µας έχει συνάψει για κάθε εκδροµή που διοργανώνει ασφαλιστήριο συµβόλαιο
Αστικής Επαγγελµατικής Ευθύνης µε Ασφαλιστική εταιρεία και το πρόγραµµα Tour Operator. Ο
αριθµός του ασφαλιστηρίου συµβολαίου και τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας αναγράφονται
στη σύµβαση οργανωµένου ταξιδιού. Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο αντιµετωπίζει, µεταξύ άλλων, την
περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή, καλύπτοντας όλους τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από
τον τόπο κατοικίας τους, τον τόπο αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης της ταξιδιωτικής υπηρεσίας.
Αντιθέτως, για τα άτοµα άνω των 75 ετών υπάρχει συγκεκριµένο πλαίσιο καλύψεων ταξιδιωτικής
ασφάλισης, και υπάρχουν πακέτα επιπρόσθετα καλύψεων που πληρώνονται ξεχωριστά, ρωτείστε
µας.
10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές µεταφέρονται µε ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα της
ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων του Οργανισµού µας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας,
ισχύουν οι αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε µεταφορικό µέσον και για τα ξενοδοχεία και η
ευθύνη στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόµενα από τις συνθήκες αυτές. Ο
Οργανισµός µας δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο των αποσκευών.
Στα αεροπορικά ταξίδια, παρακαλώ ρωτείστε µας βάση το εισιτήριο που έχουµε κλείσει για εσάς αν
περιλαµβάνει αποσκευή ή βαλίτσα και ποια είναι τα επιτρεπόµενα όρια µε βάση την αεροπορική
εταιρεία . Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω µεγαλύτερου βάρους αποσκευών
από το επιτρεπόµενο, αυτά βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί
τόπου στο αεροδρόµιο. Σηµειώνεται επίσης ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καµπίνα
των επιβατών µόνο µία χειραποσκευή µικρών διαστάσεων. Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωµένος να
συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις, τους κανονισµούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής
εταιρίας στο θέµα των υπέρβαρων αποσκευών για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η
εκάστοτε αεροπορική εταιρία και ως εκ τούτου ο Οργανισµός δεν φέρει απολύτως καµία ευθύνη επί
αυτού. Σε περίπτωση δε φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισµός της IATA.
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11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ακυρώσεις συµµετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται µόνο εγγράφως προς το
γραφείο µας και, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η
εκχώρηση της κράτησής του σε άλλο άτοµο µε τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο Άρθρο 6
των Γενικών όρων συµµετοχής), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτοµο, ανάλογα µε
τη χρονική στιγµή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση, ενώ είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη
καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι:
Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική
από τον µεταφορέα ή το ξενοδοχείο), εκτός των “µακρινών” ταξιδιών και ταξιδιών στη Ρωσική
Οµοσπονδία:
Έως και45 ηµέρες πριν από την αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 150 € για ταξίδια στο
εξωτερικό, κατ’ άτοµο, για διαχειριστικά έξοδα.
Από 44 έως και30 ηµέρες πριν από την αναχώρηση:
Από 29 έωςκαι 14 ηµέρες πριν από την αναχώρηση:
Από 13 ηµέρες πριν την αναχώρηση µέχρι και την αναχώρηση (non show - µη εµφάνιση): 100% της
συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύµφωνα µε τους όρους των
συµβάσεων της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδροµή – κρουαζιέρα.
Για τα ατοµικά / µεµονωµένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύµφωνα µε
τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέµατα
ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.
Σε περιπτώσεις µη επιστρέψιµων ναύλων (εντός ή εκτός Ελλάδος), τα ακυρωτικά φθάνουν
ακόµη και το 100%, όπως καθορίζεται από την αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται
στο πρόγραµµα της εκδροµής ή την προσφορά.
Για τα χαρακτηριζόµενα από τα σχετικά προγράµµατα του Γραφείου µας ως “µακρινά”
ταξίδια καθώς και για ταξίδια στη Ρωσική Οµοσπονδία, τα ακυρωτικά τέλη έχουν ως εξής:
Έως 2 µήνες πριν από την αναχώρηση, το σύνολο της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού)
για διαχειριστικά έξοδα.
Έως 30 ηµέρες πριν από την αναχώρηση, το 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
30 ηµέρες πριν από την αναχώρηση µέχρι και την αναχώρηση (non show - µη εµφάνιση) το 100% της
συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Τα παραπάνω ισχύουν ακόµη και στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης δεν συµµετέχει
σε όλες τις εκδηλώσεις του προγράµµατος ή/και χρησιµοποιεί δικό του µεταφορικό µέσο (και
εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον µεταφορέα ή το ξενοδοχείο).
Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών ή
καλλιτεχνικών γεγονότων, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγµατοποιούνται µε ειδικά ναυλωµένες
πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω αναφερόµενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να είναι
µεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα
της συγκεκριµένης εκδροµής.
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη
καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο
άτοµα που έχουν επιλέξει να διαµείνουν ή διαµένουν σε δίκλινο δωµάτιο ακυρώσει τη συµµετοχή
του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται
µε το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτοµο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη
διαφορά του δωµατίου του, καθώς θα διαµείνει αναγκαστικά σε µονόκλινο.
Σε περίπτωση µαταίωσης του ταξιδιού εκ µέρους του Τουριστικού Οργανισµού και εφόσον ο
χρόνος πραγµατοποίησης της κράτησης το επιτρέπει, ακολουθούνται οι εξής προθεσµίες
ενηµέρωσης του Ταξιδιώτη:
20 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί πάνω από 6 ηµέρες,
7 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί µεταξύ δύο και έξι ηµερών,
48 ώρες πριν από την ηµεροµηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί λιγότερο από δύο ηµέρες.

12. ΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Φροντίζουµε να είµαστε εναρµονισµένοι µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, τόσο σε
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την ορθή χρήση των προσωπικών δεδοµένων. Για
την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο ταξιδιώτης συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του
δεδοµένων, όπως είναι στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητάς του και πληροφορίες που αφορούν
υπηρεσίες που χρησιµοποιεί και συνήθειες που έχει.
Ο Τουριστικός Οργανισµός και ο ταξιδιώτης δεσµεύονται να επιλύσουν µε καλή πίστη κάθε διαφορά
που µπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού.
Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα µέρη δεσµεύονται να απευθυνθούν στην
Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης ∆ιαφορών του Συνδέσµου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών
Γραφείων και να ζητήσουν τη µεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί
δυνατή, αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια των Χανίων.

