ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ
α.1. Το εισιτήριο αυτό είναι ατοµικό, ονοµαστικό, δεν µεταβιβάζεται και ισχύει µόνο για τη θέση και το ταξίδι
για το οποίο εκδόθηχε.
α.2. Στο ναύλο δεν περιλαµβάνεται αντίτιµο τροφοδοσίας.
α.3. Ο επιβάτης οφείλει να βρίσκεται στο χώρο επιβίβασης του πλοίου µία (1) ώρα πριν από την
αναχώρηση. Αν δεν προλάβει τον απόπλου δεν δικαιούται επιστροφής ναύλου, ενώ αν δηλώσει προ του
απόπλου την πρόθεση του να µην πραγµατοποιήσει για οποιοδήποτε λόγο το ταξίδι δικαιούται επιστροφής
του µισού ναύλου.
α.4. Παιδιά ηλικίας µέχρι 4 χρόνων ταξιδεύουν δωρεάν και δεν δικαιούνται κλίνη, ενώ παιδιά απο 4-10
χρόνων πληρώνουν το µισό εισιτήριο και δικαιούνται κλίνη.
α.5. Ο κοµιστής ολόκληρου εισιτηρίου δικαιούται να µεταφέρει δωρεάν αποσκευές µέχρι 40 χιλιόγραµµων ή
0,5 m3.
α.6. Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, δεν αντικαθίσταται και δενεπιστρέφεται το αντίτιµό του.
α.7. Εφόσον ο επιβάτης διατήρησε τη φύλαξη των αποσευών του η πλοιοκτήτρια εταιρία δεν ευθύνεται για
φθορά ή απώλειά τους.
α.8. Τιµαλφή, χρήµατα και αντικείµενα αξίας µπορούν να παραδοθούν στο λογιστήριο του πλοίου για
φύλαξη.
α.9. Η πλοιοκτήτρια εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση του δροµολογίου, παρέκκλιση και µη
τήρηση κανονικής πορείας, που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή εντολές του ΥΕΝ ή των Λιµενικών
Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
α.10. Απαγορεύεται στους επιβάτες να µεταφέρουν εκρηκτικές, εύφλεκτες, εµπρηστικές και γενικά
επικίνδυνες ύλες.
α.11. Οι επιβάτες ευθύνονται για την τήρηση των Λιµενικών, Υγειονοµικών και Τελωνειακών διατάξεων.
α.12. Οι επιβάτες οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του πλοιάρχου και του πληρώµατος που
αφορούν στην τήρηση της τάξης και στην ασφάλεια του πλοίου.
α.13. Για κάθε παράπονο κατα τη διάρχεια του ταξιδιού οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον πλοίαρχο
ή τον ύπαρχο του πλοίου και µετά το πέρας του ταξιδιού στην πλοιοκτήτρια εταιρία ή στις Λιµενικές Αρχές.
α.14. Αν για οποιοδήποτε λόγο µαταιωθεί το ταξίδι µε υπαιτιότητα του πλοίου επιστρέφεται το αντίτιµο του
εισιτηρίου χωρίς άλλη υποχρέωση της πλοιοκτήτριας εταιρίας προς τον επιβάτη.
α.15. Η πλοιοκτήτρια εταιρία έχει το δικαίωµα, µετά από έγκριση του ΥΕΝ, να αντικαταστήσει το πλοίο, για το
οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο αυτό, µε άλλο πλοίο.
ΟΡΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
β.1. Ο οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχηµά του.
β.2. Τα οχήµατα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο αναµονής φόρτωσης µία (1) ώρα πριν τον απόπλου και σε
κάθε περίπτωση στο χρόνο που καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισµούς Λιµένα.
β.3. Ο οδηγός δεν δικαιούται επιστροφής του ναύλου αν δεν προλάβει τον απόπλου του πλοίου, ενω αν
δηλώσει προ του απόπλου την πρόθεσή του να µην δηλώσει το όχηµά του δικαιούται επιστροφής του µισού
ναύλου.
β.4. Σε περίπτωση απώλειας της απόδειξης µεταφοράς οχήµατος το αντίτιµο δεν επιστρέφεται.
β.5. Οι επιβάτες των οχηµάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται απο αυτά πριν απο την φόρτωσή τους στο
πλοίο.
β.6. Οι επιβάτες πρέπει να φέρουν µαζί τους αντικείµενα που θα χρειασθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Μετά την αναχώρηση απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο οχηµάτων.
β.7. Απαγορεύεται η µεταφορά εκρηκτικών, εµπρηστικών, εύφλεκτων και επικίνδυνων γενικά υλών.
β.8. Η σειρά προτεραιότητας φόρτωσης των οχηµάτων καθορίζεται απο τους κανονισµούς Λιµένα κάθε
Λιµενικής Αρχής, στην περιοχή της οποίας γίνεται η φόρτωση.
Οι ανωτέρω όροι δεν ισχύουν για πλόες εξωτερικού. Οι ανωτέρω όροι ισχύουν υπό την επιφύλαξη της
εφαρµογής του Ν.3709/2008 ∆ικαιώµατα – υποχρεώσεις επιβατών µεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες
µεταφορές και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 213Α/14.10.2008).

