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Traveler Rights GR Application: Νομοθεσία – Πηγές  
 

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 

Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών 

αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης 

επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης 

Μαΐου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2027/97 του Συμβουλίου για 

την ευθύνη του αερομεταφορέα σε περίπτωση ατυχήματος 

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών 

γραμμών στην Κοινότητα  

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

5ης Ιουλίου 2006 , σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με 

μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς  

• Νόμος 3709/2008 - ΦΕΚ 213/Α/14-10-2008 - Δικαιώματα - υποχρεώσεις επιβατών και 

μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις, ως ισχύει  

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

24ης Νοεμβρίου 2010, για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές 

πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών 

σιδηροδρομικών γραμμών 

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Φεβρουαρίου 2011 , για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004  

• Αριθμ. oικ: Α 27733/2213 ΦΕΚ 1181/Β/19.06.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Κανονισμός Δικαιωμάτων 

Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς (Λεωφορεία) 

και μέσα σταθερής τροχιάς (Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό και Τραμ)». 

• Νόμος 4070/2012 – ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012 - Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις, ως ισχύει 

• Προεδρικό Διάταγμα 243/1987 - ΦΕΚ 104/Β/24-6-1987 - Κανονισμός λειτουργίας επιβατικών 

αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως με ή χωρίς μετρητή (ταξί-αγοραία) που στην άδεια 

κυκλοφορίας τους γράφεται ως έδρα τους διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στα όρια 

της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς -Περιχώρων. 

• Νόμος 1652/1986 - ΦΕΚ 167/Α/30-10-1986 - Σύμβαση της χρονoμεριστικής μίσθωσης και 

ρύθμιση συναφών θεμάτων, ως ισχύει 

• Οδηγία 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 

Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32010R1177


2 
 

κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της 

ευθύνης αυτής 

• Υπ’ αριθμ. 16597/29-12-2010 - ΦΕΚ/Β/2156  Κ.Υ.Α.- Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και 

λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), 

χωρίς οδηγό        

•  Οδηγία (EE) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 

Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς 

διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 

2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 

90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

• Νόμος 710/1977 - ΦΕΚ 283/Α/27-9-1977 - Περί Ξεναγών, ως ισχύει  

• Νόμος 4177/2013 - ΦΕΚ 173/Α/8-8-2013 - Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της 

παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, ως ισχύει 

• Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 91354/2017 - ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017 - Κωδικοποίηση Κανόνων 

Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) 

• Νόμος  3730/2008 - ΦΕΚ 262/Α/23-12-2008 - Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα 

αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις, ως ισχύει 

• Νόμος 2251/1994 - ΦΕΚ 191/Α/16-11-1994 - Προστασία των Καταναλωτών, ως ισχύει 

• Νόμος 2224/1994 – ΦΕΚ 112/Α/6-7-1994 - Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών 

δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης υπ. Εργασίας και των 

εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις, ως ισχύει 

• ΠΟΛ.1338/30.12.1996 - ΦΕΚ 18/Β/17-01-1997 του Υπουργείου Οικονομικών για την 

απαλλαγή από ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιούνται από υποκείμενους 

στο φόρο εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστές − ταξιδιώτες μη 

εγκατεστημένους στο εσωτερικό της Κοινότητας και οι οποίοι αναχωρούν για τρίτη χώρα από 

την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης 

Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από 

τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 

Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και 

την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των 

χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της 

Ένωσης. 

•    Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2286 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, για τη 

θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή πολιτικής εύλογης χρήσης και τη 

μεθοδολογία εκτίμησης της βιωσιμότητας της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής 

λιανικής, καθώς και την αίτηση που υποβάλλει ο πάροχος περιαγωγής για τους σκοπούς της 

εν λόγω εκτίμησης. 

• Όροι μεταφοράς με τις αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ- «Τι πρέπει να    γνωρίζετε   

όταν ταξιδεύετε μαζί μας» - Έκδοση Σεπτεμβρίου 2017:  http://www.trainose.gr/wp-

content/uploads/2014/03/oroi_metaforas_epivatwn.pdf 

• https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_el.htm 

• http://www.mfa.gr/theoriseis-eisodou-visas/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/FAQS/International_roaming_FAQs.html 

• http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el 

• http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=el#nationalinfo 
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