ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
α. Όροι εισιτηρίου επιβάτη:
α.1. Το εισιτήριο αυτό είναι ατομικό, ονομαστικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για τη θέση κα
το ταξίδι για το οποίο εκδόθηκε.
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 ην
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 από 4 10 χρόνων πληρώνουν το μισό εισιτήριο και δικαιούνται κλίνη.
α.5. O κομιστής ολόκληρου εισιτηρίου δικαιούται να μεταφέρει δωρεάν αποσκευές μέχρι 40
χιλιόγραμμων ή 0.5m3.
α.6. Σε περίπτωση απώλειας του εισιτήριου, δεν αντικαθίσταται και δεν επιστρέφεται το αντίτιμό
του.
α.7. Εφόσον ο επιβάτης διατήρησε τη φύλαξη των αποσκευών του η πλοιοκτήτρια εταιρεία 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 εταιρεία 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 κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον
πλοίαρχο ή τον ύπαρχο του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού στην πλοιοκτήτρια εταιρεία 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.
β. Όροι απόδειξης μεταφοράς οχήματος:
β.1. Ο οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημα 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 Κανονισμού Λιμένα.
β.3. Ο οδηγός δεν δικαιούται επιστροφής του ναύλου αν δεν προλάβει τον απόπλου του πλοίου, ενώ
αν δηλώσει προ του απόπλου την πρόθεσή του να μην φορτώσει 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 από αυτά πριν από την φόρτωσή
τους στο πλοίο.
β.6.Οι επιβάτες πρέπει να φέρουν μαζί τους αντικείμενα που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού. Μετά την αναχώρηση απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των οχημάτων.
β.7. Απαγορεύεται η μεταφορά εμπρηστικών, εύφλεκτων και επικίνδυνων γενικά υλών.
β.8. Η σειρά προτεραιότητας φόρτωσης των οχημάτων καθορίζεται από του 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, "Δικαιώματα Υποχρεώσεις Επιβατών Μεταφορέων στις
τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 213Α/14.10.2008)".

a.Passenger Ticket Terms and Conditions:
a.1. This ticket is personal, non-transferable and issued in the passenger's name. lt is valid only for the
seat and voyage for which it was issued. A
.2.Meals are not included in the fare.
a.3. Passengers should be in the embarkation area one (1) hour before departure. Passengers who are
not on time for sailing are not entitled to a refund. Passengers who are not on time for sailing are not
entitled to a refund. Passengers who may cancel their tickets for any reason before sailing are entitled
to a refund of half the ticket price.
a.4. Children of up to 4 years of age travel free and are not entitled to berths. Children between 4 and
10 years of age pay half fare and are entitled to berths.
a.5.Α holder of a full fare t1Cket is entitled to carry aboard luggage of up to 40 kilograms or 0.5 m 3
free of charge.
a.6.In case of loss, a ticket is not replaced and its fare is not refunded.
a.7.The ship-owning company is not responsible for any damage to or loss of luggage that is under the
personal care of the passenger.
a.8. Jewelry, money and valuables may be handed to the Purser's Office for safekeeping.
a.9. The ship-owning company is not responsible for any delay, deviation
and not following the scheduled course due to adverse weather conditions or on orders of the Greek
Ministry of Mercantile Marine or of the Ρort Authorities, or due to force majeure.
a.10.Passengers are not permitted to carry explosive, flammable, incendiary and generally dangerous
substances.
a.11 Passengers are responsible for observing Port, Health and Customs Regulations.
a.12.Passengers should comply with the Master's and crew’s directions for maintaining order and
ensuring safety aboard.
a.13. During the voyage, all passenger complaints should be made to the ship’s Master or First Officer
and after the completion of the voyage, to the ship-owning company or the Ρort Authorities.
a.14.lf, for any reason, the voyage is cancelled and such cancellation is due to ship, the fare will be
refunded with no further obligation on the part of the ship-owning company to the passenger.
a.15. The ship-owning company has the right (with approval of the Greek Ministry of Mercantile
Marine) to replace the ship for which this ticket was issued with another ship.
b. Terms and Conditions for Vehicle Transport Vouchers: b.1. The driver is obliged to embark and
disembark his/her vehicle.
b.2. Vehicles must be in the waiting area to be embarked one (1) hour before sailing and in any case
at the time specified in the applicable Ρort Regulations.
b.3. Drivers who are not on time for sailing are not entitled to a refund. Drivers who, before sailing,
may make known that they do not intend to embark their vehicles are entitled to a refund of half the
ticket price.
b.4. Ιη case of loss of the vehicle transport voucher, the fare is not refunded.
b.5. Vehicle passengers are obliged to alight before vehicles are embarked aboard.
b.6. Passengers should have with them the items they may
need during the voyage. After departure, entry into the vehicle area is forbidden.
b.7. Passengers are not permitted to carry explosive, incendiary, flammable and generally dangerous
substances.
b.8. The order of priority for vehicle embarkation is determined in the Ρort Regulations of every Port
Authority in the region of which the embarkation occurs.
The Terms and Conditions above are not applicable to overseas voyages.
The above mentioned terms apply under the reservation of the implementation of Law 3709/2008
"Passengers and Transporters Rights
and Obligations at Regular Maritime Transports and other provisions.

