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Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

 

 

Ζννοια 

 

Ωσ ξενοδοχειακι ςφμβαςθ (Hotel Contract) ορίηεται θ ςφμβαςθ, με τθν οποία ο 

ξενοδόχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ ζναντι του αντιςυμβαλλομζνου του, του τουριςτικοφ 

πράκτορα, να παράςχει ξενοδοχειακζσ υπθρεςίεσ είτε ςε ςυγκεκριμζνο είτε ςε 

προςδιοριςμζνο κατά ανϊτατο και κατϊτατο όριο αρικμό/ποςοςτό εναλλαςςόμενων πελατϊν 

του δεφτερου εντόσ μίασ ι περιςςότερων τουριςτικϊν περιόδων. Πρόκειται για μικτι ςφμβαςθ 

κυρίωσ μιςκωτικοφ χαρακτιρα. 

Είναι ςθμαντικό να γίνει διάκριςθ μεταξφ τθσ ξενοδοχειακισ ςφμβαςθσ και τθσ 

ςφμβαςθσ «ξενίασ». Στθ δεφτερθ περίπτωςθ, ςυμφωνείται μεταξφ του ξενοδόχου και του 

πελάτθ του θ μίςκωςθ ενόσ ι περιςςότερων δωματίων ςε ζνα ξενοδοχείο. 

 

 

Μορφζσ 

 

Οι μορφζσ, με τισ οποίεσ εμφανίηεται θ εν λόγω ςφμβαςθ ςτισ ςυναλλαγζσ, είναι ιδίωσ 

οι κάτωκι: 

 

1. Σφμβαςη εγγυημζνησ ή βζβαιησ κράτηςησ (guarantee ή commitment) 

 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο ξενοδόχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παραχωριςει 

ςτον τουριςτικό πράκτορα ζναν ςυγκεκριμζνο και ςυμφωνθμζνο αρικμό κλινϊν και να 

προςφζρει τισ ςυναφείσ ξενοδοχειακζσ υπθρεςίεσ ςε οριςμζνθ κατά κανόνα τουριςτικι 

περίοδο, ο δε τουριςτικόσ πράκτορασ δεςμεφεται να καταβάλει ςτον ξενοδόχο το 

ςυμφωνθμζνο τίμθμα, ανεξαρτιτωσ αν ζκανε χριςθ του ςυνόλου των κλινϊν, ιτοι εάν 

κατόρκωςε τελικϊσ να τισ αξιοποιιςει, παραχωρϊντασ τθν χριςθ τουσ ςτουσ πελάτεσ του. Από 
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τα ανωτζρω αναφερόμενα, κακίςταται εμφανζσ ότι αυτι θ μορφι ςφμβαςθσ παρζχει 

μεγαλφτερθ προςταςία και αςφάλεια ςτον ξενοδόχο, ενϊ ο τουριςτικόσ πράκτορασ είναι 

εκείνοσ που αναλαμβάνει τον επιχειρθματικό κίνδυνο τθσ μθ κάλυψθσ των κλινϊν. 

 

2. Σφμβαςη μερικήσ δζςμευςησ ή κατά μερίδιο ή υπό προειδοποίηςη (allotment) 

 

Στθ ςφμβαςθ allotment, ςυμφωνείται θ κράτθςθ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα ενόσ 

αρικμοφ κλινϊν, που είναι προςδιοριςμζνοσ κατά ανϊτατο και κατϊτατο όριο για μία ι 

περιςςότερεσ χρονικζσ περιόδουσ. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, θ κατάςταςθ είναι λιγότερο 

βζβαιθ και για τα δφο μζρθ, κακότι ο μεν τουριςτικόσ πράκτορασ υποχρεοφται να καλφψει τον 

κατϊτατο αρικμό κλινϊν, ο δε ξενοδόχοσ δεςμεφεται να διατθρεί διακζςιμο για τον 

αντιςυμβαλλόμενό του το ανϊτατο όριο κλινϊν. Ειδικότερα, ο τουριςτικόσ πράκτορασ κα 

καταβάλει το τίμθμα για τισ κλίνεσ που τελικϊσ χρθςιμοποίθςε, με τθν τιρθςθ του κατϊτατου 

αρικμοφ, ενϊ ο ξενοδόχοσ αν δεν τθριςει τθν υποχρζωςι του για διατιρθςθ του ανϊτατου 

αρικμοφ, ενζχεται ςε αποηθμίωςθ του τουριςτικοφ πράκτορα. 

 

 

 

Νομοθετικό πλαίςιο 

 

Στθν εςωτερικι ζννομθ τάξθ, θ ξενοδοχειακι ςφμβαςθ δεν ρυκμίηεται ςε ζνα 

αυτοτελζσ νομοκζτθμα. Υφίςταται ζνασ Κανονιςμόσ που προβλζφκθκε αρχικϊσ ςτθν υπ’αρικμ. 

503007/1976 κανονιςτικι διοικθτικι πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα του ΕΟΤ και απζκτθςε 

αναδρομικά ιςχφ νόμου με το άρκρο 8 του ν. 1652/1986. Ωςτόςο, ο εν λόγω Κανονιςμόσ 

ρυκμίηει μόνο τθ ςφμβαςθ allotment και μάλιςτα όχι επαρκϊσ. Επιπλζον, εφαρμόηονται 

ςυμπλθρωματικά οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα, ενϊ ςθμαντικι κρίνεται θ υπ’αρικμ. 

38/1997 απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ του Αρείου Πάγου.  

 

 

 

 

 


