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Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του επιβατικού κοινού, το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου εξέδωσε ενηµερωτικό φυλλάδιο, που εξηγεί τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις όσων ταξιδεύουν µε επιβατηγά πλοία. Από
σήµερα, Παρασκευή, 21 Ιουνίου, το Λιµενικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σε
συνεργασία µε την Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος, θα διανέµει τα σχετικά
φυλλάδια σε όλα τα λιµάνια της χώρας.

«Με το νόµο 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, προχωρήσαµε
αποφασιστικά στην επικαιροποίηση και στον εκσυγχρονισµό της Χάρτας
∆ικαιωµάτων Επιβατών της ακτοπλοΐας, θεµελιώνοντας ακόµα πιο ισχυρά το
υπάρχον νοµικό πλαίσιο», δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Κωστής Μουσουρούλης. «Σε κάθε περίπτωση, θα ελέγχουµε αυστηρά την
τήρηση του νόµου και την προστασία όλων των επιβατών που ταξιδεύουν στις
ελληνικές θάλασσες».

Οι 21 χρηστικές ερωτήσεις και απαντήσεις που περιέχονται στο φυλλάδιο είναι οι
ακόλουθες:

1. Τι δικαιούµαι σε περίπτωση µη παροχής της θέσης ή του τύπου της
καµπίνας που αναγράφεται στο εισιτήριο;

(α) Να υπαναχωρήσεις και να λάβεις την αξία του ναύλου που κατέβαλες
(επιβάτη ή και οχήµατος) και χρηµατική αποζηµίωση προσαυξηµένη κατά 100%
επί της τιµής του ναύλου επιβάτη ή
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(β) Να ταξιδέψεις σε θέση κατώτερη και να λάβεις τη διαφορά της τιµής του
ναύλου επιβάτη µεταξύ της κατηγορίας των θέσεων προσαυξηµένη κατά 100% ή
(γ) Μετά από αίτηµά σου και συµφωνία της εταιρείας, να ταξιδέψεις σε θέση
ανώτερη καταβάλλοντας τη διαφορά της τιµής του ναύλου µειωµένη κατά 50%. Η
καταβολή της διαφοράς δεν ισχύει εάν η εταιρεία σου διαθέσει ανώτερη θέση µε
δική της πρωτοβουλία χωρίς αίτηµά σου.

2. Έχω δικαίωµα να ακυρώσω το εισιτήριό µου;

∆ικαιούσαι να υπαναχωρήσεις και ανάλογα µε το χρόνο επιστροφής αυτούσιου
του σώµατος του εισιτηρίου, να σου επιστραφεί ολόκληρος ο ναύλος ή ποσοστό
του ως εξής:

- Ποσοστό 50% εφόσον επιστρέψεις το εισιτήριο έως και 12 ώρες πριν από τον
προγραµµατισµένο απόπλου.
- Ποσοστό 75% εφόσον επιστρέψεις το εισιτήριο έως και 7 ηµέρες πριν από τον
προγραµµατισµένο απόπλου.
- Ολόκληρο το ναύλο εφόσον επιστρέψεις το εισιτήριο έως και 14 ηµέρες πριν
από τον προγραµµατισµένο απόπλου.
- Ολόκληρο το ναύλο ανεξαρτήτως του χρόνου ειδοποίησης για αποδεδειγµένους
λόγους ανωτέρας βίας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις ακύρωσης επιστρέφονται και οι κρατήσεις υπέρ
τρίτων και ο ΦΠΑ.

3. Έχω δικαίωµα να τροποποιήσω το εισιτήριό µου;

∆ικαιούσαι να τροποποιήσεις το εισιτήριο σου εφόσον διατίθενται θέσεις µέχρι
και 48 ώρες πριν τον προγραµµατισµένο απόπλου.

4. Τι δικαιούµαι να µεταφέρω χωρίς την καταβολή ιδιαίτερου ναύλου;

- ∆ικαιούσαι να µεταφέρεις χειραποσκευές βάρους µέχρι 50 κιλών.
- Εάν είσαι άτοµο µειωµένης κινητικότητας, δικαιούσαι, επιπλέον των
χειραποσκευών, να µεταφέρεις κάθε εξοπλισµό που απαιτείται για την αυτόνοµη
µετακίνησή σου.
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5.Ποιος ευθύνεται για την φθορά ή απώλεια των αποσκευών µου εντός του
πλοίου;

Εφόσον οι αποσκευές σου έχουν παραδοθεί για φύλαξη και σου έχει εκδοθεί
σχετική απόδειξη ευθύνεται η εταιρεία.

6.Τι δικαιούµαι σε περίπτωση που το πλοίο καθυστερήσει να αναχωρήσει
από το λιµάνι λόγω βλάβης ή ζηµίας του πλοίου ή υπαιτιότητας της
εταιρείας;

Σε περίπτωση καθυστέρησης πάνω από 90 λεπτά από την προγραµµατισµένη
ώρα απόπλου του πλοίου δικαιούσαι:

Να υπαναχωρήσεις και για αποζηµίωση να λάβεις το αντίτιµο του εισιτηρίου που
κατέβαλες ή
(α) Να διαµείνεις στο πλοίο, να λάβεις ελαφρά γεύµατα ή αναψυκτικά µε µέριµνα
και δαπάνη της εταιρείας και να προωθηθείς στον προορισµό του θαλάσσιου
ταξιδιού σου µε µέριµνα και δαπάνη της εταιρείας.
(β) Να σου χορηγηθεί από την εταιρεία τροφή για καθυστέρηση άνω των 4 ωρών
και κατάλυµα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον αυτό είναι εφικτό και καθίσταται
αναγκαία η διανυκτέρευση.
(γ) Να λάβεις αποζηµίωση 25% επί του εισιτηρίου ή άλλη αντισταθµιστική
παροχή κατόπιν συµφωνίας µόνο εφόσον τελικά προωθήθηκες στον προορισµό
σου µε το ίδιο ή άλλο πλοίο µε µέριµνα και δαπάνη της εταιρείας και η
καθυστέρηση σου είναι:
•

1 ώρα για προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού µέχρι 4 ώρες.

•

2 ώρες για προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 4 ώρες και

µέχρι 8 ώρες.
•

3 ώρες για προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 8 ώρες και

µέχρι 24 ώρες.
•

6 ώρες για προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 24 ώρες.

Αν η καθυστέρηση σου είναι διπλάσια του χρόνου που αναφέρεται στις
παραπάνω περιπτώσεις δικαιούσαι αποζηµίωση 50% επί του εισιτηρίου.
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(δ) Να λάβεις αποζηµίωση διπλάσια του ναύλου επιβάτη καθώς και την
επιστροφή του ναύλου οχήµατος που κατέβαλες ή κατόπιν συµφωνίας άλλη
αντισταθµιστική παροχή, εφόσον µε υπαιτιότητα της εταιρείας δεν προωθήθηκες
στον προορισµό σου µε το ίδιο ή άλλο πλοίο εντός 24 ωρών από την
προγραµµατισµένη ώρα απόπλου.

7. Τι δικαιούµαι σε περίπτωση καθυστέρησης του πλοίου κατά την
διάρκεια του ταξιδιού λόγω βλάβης ή ζηµιάς του ή υπαιτιότητας της
εταιρείας;

- Να υπαναχωρήσεις και να σου επιστραφεί ο η τιµή του εισιτηρίου που αναλογεί
για το υπόλοιπο της διαδροµής ή
- Να συνεχίσεις το ταξίδι σου και να λάβεις αποζηµίωση 25% επί του εισιτηρίου ή
κατόπιν συµφωνίας άλλη αντισταθµιστική παροχή όταν η καθυστερηµένη άφιξη
στο λιµάνι προορισµού σου είναι:
•

1 ώρα για προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού µέχρι 4 ώρες.

•

2 ώρες για προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 4 ώρες και

µέχρι 8 ώρες.
•

3 ώρες για προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 8 ώρες και

µέχρι 24 ώρες.
•

6 ώρες για προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 24 ώρες.

Αν η καθυστέρηση σου είναι διπλάσια του χρόνου που αναφέρεται στις
παραπάνω περιπτώσεις δικαιούσαι αποζηµίωση 50% επί του εισιτηρίου.
Η άσκηση ενός από τα παραπάνω δικαιώµατα αποδεικνύεται µε ενυπόγραφη
συµπλήρωση σχετικού εντύπου που σου χορηγείται από την εταιρεία κατά την
ενηµέρωσή σου για το γεγονός της καθυστέρησης του ταξιδιού.

8. Τι δικαιούµαι σε περίπτωση που διακοπεί το ταξίδι σε ενδιάµεσο λιµάνι
εξαιτίας βλάβης ή ζηµιάς του πλοίου ή λόγω υπαιτιότητας της εταιρείας και
εφόσον τελικά προωθήθηκα στον προορισµό µου;

Να λάβεις αποζηµίωση 25% επί του εισιτηρίου ή άλλη αντισταθµιστική παροχή
κατόπιν συµφωνίας εφόσον τελικά προωθήθηκες στον προορισµό σου µε το ίδιο
ή άλλο πλοίο µε µέριµνα και δαπάνη της εταιρείας και η καθυστερηµένη άφιξη
στο λιµάνι προορισµού σου είναι:
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•

1 ώρα για προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού µέχρι 4 ώρες.

•

2 ώρες για προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 4 ώρες και

µέχρι 8 ώρες.
•

3 ώρες για προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 8 ώρες και

µέχρι 24 ώρες.
•

6 ώρες για προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 24 ώρες.

Αν η καθυστέρηση σου είναι διπλάσια του χρόνου που αναφέρεται στις
παραπάνω περιπτώσεις δικαιούσαι αποζηµίωση 50% επί του εισιτηρίου.

9. Τι δικαιούµαι σε περίπτωση που διακοπεί το ταξίδι µου σε ενδιάµεσο
λιµάνι εξαιτίας βλάβης ή ζηµιάς του πλοίου και εφόσον δεν προωθήθηκα
στον προορισµό µου και δεν άσκησα το δικαίωµα της υπαναχώρησης;

(α) Να σου χορηγηθεί από την εταιρεία τροφή και κατάλυµα, καθ’ όλο το χρόνο
αναµονής µέχρι τη συνέχιση του ταξιδίου σου, στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο,
εφόσον αυτό είναι εφικτό και καθίσταται αναγκαία η διανυκτέρευση.
(β) Να λάβεις αποζηµίωση διπλάσια του ναύλου ή άλλη αντισταθµιστική παροχή
µετά από συµφωνία µε την εταιρεία.
Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού, αποδεικνύεται µε ενυπόγραφη συµπλήρωση
σχετικού εντύπου που σου χορηγείται από την εταιρεία κατά την ενηµέρωσή σου
για το γεγονός της διακοπής του ταξιδίου.

10. Τι δικαιούµαι σε περίπτωση που καθυστερήσει ή µαταιωθεί το ταξίδι
εξαιτίας βλάβης ή ζηµιάς του πλοίου ή υπαιτιότητας της εταιρείας και χάσω
την ανταπόκριση για την συνέχιση του θαλάσσιου ταξιδιού;

- Εφόσον διαθέτεις εισιτήριο ανταπόκρισης ενηµερώνεις σχετικά την εταιρεία και
δικαιούσαι να προωθηθείς µε τον προσφορότερο τρόπο στον τελικό προορισµό
σου µε µέριµνα και δαπάνη της εταιρείας.
- Να σου προσφερθεί τροφή και κατάλυµα στο λιµάνι ανταπόκρισης, µε µέριµνα
και δαπάνη της εταιρείας, όταν εξαιτίας της απώλειας της ανταπόκρισης
αναγκάζεσαι να αναχωρήσεις την επόµενη ηµέρα από την άφιξή σου, ή
καθίσταται αναγκαία η διανυκτέρευσή σου ή η παραµονή σου για µεγαλύτερο
διάστηµα από αυτό που είχες προγραµµατίσει.
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11.Τι δικαιούµαι σε περίπτωση που απαγορευθεί ο απόπλους του πλοίου
λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών;

- Να τροποποιήσεις το εισιτήριό σου.
- Να διαµείνεις στο πλοίο εφόσον κατά την κρίση του πλοιάρχου οι συνθήκες το
επιτρέπουν.
- Να υπαναχωρήσεις και να σου επιστραφεί ο αναλογούν ναύλος.

12. Τι δικαιούµαι σε περίπτωση που ακυρωθεί το ταξίδι µε υπαιτιότητα της
εταιρείας;

Να λάβεις πλήρη αποζηµίωση ή άλλες αντισταθµιστικές παροχές κατ' επιλογή
σου εφόσον:
- ∆εν ενηµερώθηκες µία εβδοµάδα πριν από τον προγραµµατισµένο απόπλου
του ακυρωθέντος δροµολογίου και δεν σου επιστράφηκε το αντίτιµο του
εισιτηρίου ή
- ∆εν ενηµερώθηκες τουλάχιστον 12 ώρες πριν από τον προγραµµατισµένο
απόπλου του ακυρωθέντος δροµολογίου και δεν προωθήθηκες µε άλλο µέσο
στον προορισµό σου εντός 12 ωρών από τον προγραµµατισµένο απόπλου του
ακυρωθέντος δροµολογίου.

13.Τι δικαιούµαι σε περίπτωση που ακυρωθεί το ταξίδι λόγω βλάβης ή
ζηµίας του πλοίου;

- Να ενηµερωθείς εγκαίρως και εφόσον συµφωνήσεις να προωθηθείς στον
προορισµό σου µε µέριµνα και δαπάνη της εταιρείας εντός 24 ωρών ή να
υπαναχωρήσεις και να σου επιστραφεί το αντίτιµο του εισιτηρίου.
- Εφόσον δεν προωθηθείς στον προορισµό σου ή δεν υπαναχωρήσεις σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στην προηγούµενη περίπτωση δικαιούσαι να σου χορηγηθεί
από την εταιρεία τροφή και κατάλυµα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον αυτό
είναι εφικτό και καθίσταται αναγκαία η διανυκτέρευση.
- Να λάβεις χρηµατική αποζηµίωση διπλάσια του ναύλου επιβάτη ή άλλη
αντισταθµιστική παροχή κατόπιν συµφωνίας εφόσον µε υπαιτιότητα της εταιρείας
δεν προωθηθείς στον προορισµό σου εντός 24 ωρών.
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14. Τι δικαιούµαι σε περίπτωση που δεν µου επιτραπεί η επιβίβαση στο
πλοίο ενώ έχω στην κατοχή µου έγκυρο εισιτήριο;

- Να λάβεις αποζηµίωση τριπλάσια της αξίας του ναύλου επιβάτη ή
- Τη συντοµότερη προώθησή στον τελικό προορισµό σου, µε µέριµνα και δαπάνη
της εταιρείας, τροφή για καθυστέρηση άνω των 4 ωρών και κατάλυµα στο πλοίο
ή σε ξενοδοχείο, εφόσον αυτό είναι εφικτό και καθίσταται αναγκαία η
διανυκτέρευση. ή µεταφορά σε χρόνο της επιλογής σου. Στην περίπτωση αυτή
λαµβάνεις επιπρόσθετα ως αποζηµίωση την αξία του ναύλου επιβάτη.

15. Που µπορώ να επιστρέψω το εισιτήριό µου;

Μπορείς να το επιστρέψεις ή να το τροποποιήσεις το εισιτήριο σου από εκεί που
το εξέδωσες ή στον οριζόµενο κατά λιµένα από την εταιρεία ναυτικό πράκτορα ή σε
οποιοδήποτε πρόσωπο εκδίδει εισιτήρια επιβατών και αποδείξεις µεταφοράς
οχηµάτων για το συγκεκριµένο πλοίο.

16. Με ποιόν τρόπο θα µου επιστραφεί ο ναύλος και θα µου καταβληθεί η
αποζηµίωση;

Θα πρέπει να παραδώσεις αυτούσιο το σώµα του εισιτηρίου ή το απόκοµµα,
στην εταιρεία ή στον εκδότη του εισιτηρίου ή στον κατά λιµένα οριζόµενο από την
εταιρεία ναυτικό πράκτορα έως και 7 ηµέρες µετά την προγραµµατισµένη
αναχώρηση του πλοίου.

17. Έχει η εταιρεία άλλες υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να γνωρίζω;

Ναι, πρέπει να γνωρίζεις ότι οι εταιρείες υποχρεούνται να:
- Ανακοινώνουν δηµόσια τα δροµολόγια µε κάθε πρόσφορο µέσο και να
πληροφορούν εγκαίρως το κοινό σχετικά µε την εκτέλεσή τους.
- Ανακοινώνουν µε προσβάσιµες στους επιβάτες µορφές αναγγελίας την
οποιαδήποτε καθυστέρηση στον απόπλου, πλου και κατάπλου του πλοίου,
αναφέροντας τόσο τον εκτιµώµενο χρόνο όσο και την αιτία της καθυστέρησης.
- Ενηµερώνουν τον ενδιαφερόµενο επιβάτη πριν την έκδοση του εισιτηρίου για
τις τιµές και εκπτώσεις και να µην αυξάνουν την τιµή του εισιτηρίου για το οποίο
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έγινε κράτηση µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής κράτησης θέσεως µέχρι τη
συµφωνηµένη ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής ή πληρωµής του εισιτηρίου.
- Ενηµερώνουν αναλυτικά τον επιβάτη ως προς τα δικαιώµατά του και τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις του νόµου.

18.Τι υποχρεώσεις έχω εγώ απέναντι στην εταιρεία;

Ως επιβάτης υποχρεούσαι να:

- Προσέρχεσαι στο πλοίο µισή ώρα πριν την προγραµµατισµένη ώρα απόπλου
και να φέρεις το όχηµα στο χώρο αναµονής φόρτωσης τουλάχιστον 1 ώρα πριν
τον απόπλου.
- Καταλαµβάνεις την αντίστοιχη θέση που αναγράφεται επί του εισιτηρίου, να µην
τοποθετείς τις αποσκευές σου ή άλλα αντικείµενα επάνω στα καθίσµατα ή σε
άλλες θέσεις επιβατών ώστε να στερείται η θέση άλλου επιβάτη και να
συµµορφώνεσαι στους κανονισµούς του πλοίου καθώς και στις οδηγίες του
πλοιάρχου ή του προσωπικού του πλοίου που σχετίζονται µε την ησυχία,
ευταξία, καθαριότητα και ασφάλεια του πλοίου.
- Μην µεταφέρεις εκρηκτικές, εύφλεκτες, εµπρηστικές και γενικά επικίνδυνες
ύλες.
- ∆ίνεις τα ακριβή στοιχεία σου και εφόσον το επιθυµείς στοιχεία επικοινωνίας για
την ενηµέρωσή σου σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή µαταίωσης του
δροµολογίου και ελέγχεις την ορθότητα των αναγραφοµένων στο εισιτήριο
στοιχείων.

19. Που µπορώ να απευθυνθώ για να υποβάλω παράπονα - καταγγελία
στην περίπτωση που η εταιρεία δεν πληρεί τις υποχρεώσεις της;

- Για κάθε παράπονο ή καταγγελία που αφορά στη µη τήρηση των υποχρεώσεων
της εταιρείας ή του εκδότη του εισιτηρίου, ή του φορέα εκµετάλλευσης του
λιµενικού τερµατικού σταθµού όπως καθορίζονται στις διατάξεις του ν.
3709/2008, καθώς και για οποιαδήποτε απαίτηση που απορρέει από τις διατάξεις
του ίδιου νόµου απευθύνεσαι εντός δύο µηνών, ανάλογα, αρχικά στην εταιρεία ή
στον εκδότη του εισιτηρίου ή στον ναυτικό πράκτορα ή στο φορέα εκµετάλλευσης
του λιµενικού τερµατικού σταθµού. Κατά την διάρκεια του πλου στον ορισµένο
από τον πλοίαρχο αξιωµατικό του πλοίου. Συµπληρώνεις το ειδικό έντυπο
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παραπόνων το οποίο µπορείς να προµηθευτείς ανάλογα εντός του πλοίου, στα
γραφεία έκδοσης εισιτηρίων, στις λιµενικές αρχές και στις εγκαταστάσεις των
λιµανιών.
- Μετά την παρέλευση 2 µηνών εφόσον δεν δόθηκαν απαντήσεις ή επαρκείς
εξηγήσεις από την εταιρεία ή τον εκδότη του εισιτηρίου ή το φορέα
εκµετάλλευσης του λιµενικού τερµατικού σταθµού, σε καταγγελίες ή παράπονα,
µπορείς να συµπληρώσεις και να υποβάλεις το ίδιο ειδικό έντυπο παραπόνων,
επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο του αρχικού έντυπου παραπόνων που
συµπλήρωσες απευθείας:
α) στη Λιµενική Αρχή επιβίβασής ή αποβίβασής σου ή
β) στο ΥΝΑ/∆/νση Θαλασσίων Συγκοινωνιών που αναφέρεται στο πίσω µέρος
του ειδικού εντύπου.

20. Σε ποιες περιπτώσεις δεν έχουν εφαρµογή τυχόν απαιτήσεις µου;

Καµία απαίτηση δεν δύναται να θεµελιωθεί για καθυστέρηση, διακοπή, ακύρωση
ή τροποποίηση δροµολογίου που οφείλεται σε λόγους δηµόσιας τάξης και
ασφάλειας, στην εφαρµογή διατάξεων της νοµοθεσίας( όπως περίπτωση δ της
παραγράφου 3,του άρθρου έκτου ν.2932/01) ή σε εντολές της αρµόδιας Αρχής
γενικά ιδίως δε για την παροχή βοήθειας σε πλοία ή πρόσωπα που βρίσκονται
σε κίνδυνο ή σε τυχόν εγκεκριµένη τροποποίηση των προγραµµατισµένων
δροµολογίων η οποία σχετίζεται µε την εξυπηρέτηση εκτάκτων µεταφορικών
αναγκών ή την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος.

21. Είµαι άτοµο µε ειδικές ανάγκες ή µειωµένη κινητικότητα µπορώ να
ταξιδέψω µε άνεση και ασφάλεια;

- Ο φορέας εκµετάλλευσης του λιµενικού τερµατικού σταθµού σε συνεργασία µε
την εταιρεία υποχρεούνται να σου εξασφαλίσουν και να παρέχουν δωρεάν
συνδροµή και κατάλληλες συνθήκες πρόσβασης, τόσο µέσα στο λιµάνι όσο και
κατά την επιβίβαση, αποβίβαση και τη διάρκεια του ταξιδιού σου.
- Σε κάθε περίπτωση φθοράς ή απώλειας ειδικού εξοπλισµού σου που οφείλεται
σε υπαιτιότητα της εταιρείας, αυτή οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
να παρασχεθεί προσωρινός και κατάλληλος εξοπλισµός αντικατάστασης, ενώ
παράλληλα οφείλει να καταβάλει αποζηµίωση που αντιστοιχεί στην αξία
αντικατάστασης του σχετικού εξοπλισµού.
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- Μην ξεχάσεις, κατά την έκδοση του εισιτηρίου σου ή το αργότερο 48 ώρες πριν
ταξιδέψεις να ενηµερώσεις την εταιρεία για τις ειδικές ανάγκες σου και τις
απαιτούµενες υπηρεσίες που θα πρέπει να σου παρασχεθούν.

Το νοµικό πλαίσιο για τα δικαιώµατα των επιβατών θεσπίστηκε για πρώτη
φορά µε το νόµο 3709/2008 και ενισχύθηκε µε το νόµο 4150/2013. Για
περισσότερες πληροφορίες οι επιβάτες µπορούν να απευθύνονται στις
Λιµενικές Αρχές και στην Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος.
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