Τι δικαιώμαηα έτει ο καηαναλωηής αν καθσζηερήζει ηο πλοίο
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο αλαρώξεζεο ηνπ πινίνπ πάλσ από 90 ιεπηά από ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε ώξα, ιόγσ βιάβεο ή δεκηάο ηνπ πινίνπ ή γηα ιόγνπο πνπ
αλάγνληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ κεηαθνξέα, ν επηβάηεο δηθαηνύηαη:
- Να ππαλαρσξήζεη από ηε ζύκβαζε θαη λα ηνπ θαηαβιεζεί σο απνδεκίσζε ην
αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ επηβάηε θαη νρήκαηνο (εάλ ππάξρεη).
- Πιήξε θάιπςε ησλ εμόδσλ δηαηξνθήο θαη δηακνλήο κέρξηο όηνπ αλαρσξήζεη ην
πινίν.
- Να ιάβεη απνδεκίσζε 25% επί ηνπ εηζηηεξίνπ ή άιιε αληηζηαζκηζηηθή παξνρή
θαηόπηλ ζπκθσλίαο κόλν εθόζνλ ν επηβάηεο πξνσζήζεθε ζηνλ πξννξηζκό ηνπ κε ην
ίδην ή άιιν πινίν κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηεο εηαηξείαο θαη ε θαζπζηέξεζε είλαη: - 1
ώξα γηα πξνγξακκαηηζκέλε δηάξθεηα ηαμηδηνύ κέρξη 4 ώξεο.
- 2 ώξεο γηα πξνγξακκαηηζκέλε δηάξθεηα ηαμηδηνύ πάλσ από 4 ώξεο θαη κέρξη 8 ώξεο.
- 3 ώξεο γηα πξνγξακκαηηζκέλε δηάξθεηα ηαμηδηνύ πάλσ από 8 ώξεο θαη κέρξη 24
ώξεο.
- 6 ώξεο γηα πξνγξακκαηηζκέλε δηάξθεηα ηαμηδηνύ πάλσ από 24 ώξεο. Δάλ ε
θαζπζηέξεζε είλαη δηπιάζηα ηνπ ρξόλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο,
ν επηβάηεο δηθαηνύηαη απνδεκίσζε 50% επί ηνπ εηζηηεξίνπ.
- Να ιάβεη απνδεκίσζε δηπιάζηα ηνπ λαύινπ ηνπ επηβάηε θαζώο θαη ηελ επηζηξνθή
ηνπ λαύινπ νρήκαηνο πνπ θαηέβαιε ή θαηόπηλ ζπκθσλίαο άιιε αληηζηαζκηζηηθή
παξνρή, εθόζνλ κε ππαηηηόηεηα ηεο εηαηξείαο δελ πξνσζήζεθε ζηνλ πξννξηζκό ηνπ
κε ην ίδην ή άιιν πινίν εληόο 24 σξώλ από ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν απόπινπ.
- ε πεξίπησζε αθύξσζεο ηνπ εηζηηεξίνπ, δηθαηνύηαη νιόθιεξν ηνλ λαύιν ή πνζνζηό
ηνπ σο εμήο: - Πνζνζηό 50% εθόζνλ επηζηξαθεί ην εηζηηήξην έσο θαη 12 ώξεο πξηλ
από ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν απόπινπ.
- Πνζνζηό 75% εθόζνλ επηζηξαθεί ην εηζηηήξην έσο θαη 7 εκέξεο πξηλ από ηνλ
πξνγξακκαηηζκέλν απόπινπ.
- Οιόθιεξν ηνλ λαύιν εθόζνλ επηζηξαθεί ην εηζηηήξην έσο θαη 14 εκέξεο πξηλ από
ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν απόπινπ.
- Οιόθιεξν ηνλ λαύιν αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ εηδνπνίεζεο γηα απνδεδεηγκέλνπο
ιόγνπο αλσηέξαο βίαο.
εκεηώλεηαη όηη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο αθύξσζεο επηζηξέθνληαη θαη νη
θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη ν ΦΠΑ. Τπεύζπλνο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ εηζηηεξίνπ είλαη
ν λαπηηθόο πξάθηνξαο.
- Δάλ ν επηβάηεο δελ ηαμηδέςεη ιόγσ δηθήο ηνπ επζύλεο, ράλεη ην εηζηηήξην. - Ο
επηβάηεο δηθαηνύηαη λα ηξνπνπνηήζεη ην εηζηηήξηό ηνπ εθόζνλ δηαηίζεληαη ζέζεηο

κέρξη θαη 48 ώξεο πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν απόπινπ.
- Οη όξνη πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζηηήξην θαζώο θαη ζηελ απόδεημε κεηαθνξάο
νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλνη από ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο.
- Ο επηβάηεο δηθαηνύηαη λα κεηαθέξεη ρεηξαπνζθεπέο βάξνπο κέρξη 50 θηιώλ. Σα
άηνκα κεησκέλεο θηλεηηθόηεηαο, δηθαηνύληαη, επηπιένλ ησλ ρεηξαπνζθεπώλ, λα
κεηαθέξνπλ θάζε εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απηόλνκε κεηαθίλεζή ηνπο.
- Δθόζνλ νη απνζθεπέο έρνπλ παξαδνζεί γηα θύιαμε θαη έρεη εθδνζεί ζρεηηθή
απόδεημε, ζε πεξίπησζε θζνξάο ή απώιεηάο ηνπο, επζύλεηαη ε εηαηξεία.
- Απαγνξεύεηαη ε έθδνζε εηζηηεξίσλ εληόο ησλ επηβαηηθώλ πινίσλ. Δπηηξέπεηαη ε
έθδνζε ζπκπιεξσκαηηθνύ εηζηηεξίνπ, κε αλαθνξά ζην αξρηθό εηζηηήξην ιόγσ
αιιαγήο ζέζεο ή αλαθξηβώλ ζηνηρείσλ ζην αξρηθό εηζηηήξην.
- ε πεξίπησζε άξλεζεο έθδνζεο εηζηηεξίνπ από ηνλ πξάθηνξα κε ηελ αηηηνινγία όηη
έρεη θαιπθζεί ν αξηζκόο, εάλ δηαπηζησζεί όηη απηό δελ ηζρύεη, πξέπεη λα θαηαγγέιεηαη
ζηηο θαηά ηόπν αξκόδηεο ιηκεληθέο αξρέο γηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθώλ πξνζηίκσλ.
Πνύ κπνξώ λα απεπζπλζώ γηα λα ππνβάισ παξάπνλα-θαηαγγειία ζε πεξίπησζε πνπ
ε εηαηξεία δελ πιεξνί ηηο ππνρξεώζεηο ηεο; - Γηα θάζε παξάπνλν ή θαηαγγειία πνπ
αθνξά ζηε κε ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο ή ηνπ εθδόηε ηνπ εηζηηεξίνπ,
ή ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ιηκεληθνύ ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ όπσο θαζνξίδνληαη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3709/2008, θαζώο θαη γηα νπνηαδήπνηε απαίηεζε πνπ απνξξέεη
από ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ λόκνπ, ν επηβάηεο κπνξεί λα απεπζπλζεί εληόο δύν κελώλ,
αλάινγα, αξρηθά ζηελ εηαηξεία ή ζηνλ εθδόηε ηνπ εηζηηεξίνπ ή ζηνλ λαπηηθό
πξάθηνξα ή ζηνλ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ιηκεληθνύ ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ.
Δπηπιένλ, κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ην εηδηθό έληππν παξαπόλσλ πνπ ππάξρεη εληόο
ηνπ πινίνπ, ζηα γξαθεία έθδνζεο εηζηηεξίσλ, ζηηο ιηκεληθέο αξρέο θαη ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ησλ ιηκαληώλ.
- Μεηά ηελ παξέιεπζε δύν κελώλ εθόζνλ δε δόζεθαλ απαληήζεηο ή επαξθείο
εμεγήζεηο από ηελ εηαηξεία ή ηνλ εθδόηε ηνπ εηζηηεξίνπ ή ηνλ θνξέα εθκεηάιιεπζεο
ηνπ ιηκεληθνύ ζηαζκνύ ζε θαηαγγειίεο ή παξάπνλα, ν επηβάηεο κπνξεί λα απεπζπλζεί
απεπζείαο: Α) ηε Ληκεληθή Αξρή επηβίβαζεο ή απνβίβαζεο ηνπ. Β) ην ΤΝΑ/Γ/λζε
Θαιάζζησλ πγθνηλσληώλ πνπ αλαθέξεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ εηδηθνύ εληύπνπ.
Τι ιζτύει για ηις κανηίνες ηων πλοίων
Οη επηβάηεο πνπ κεηαθηλνύληαη κε πινία εζσηεξηθώλ γξακκώλ κπνξνύλ, ζύκθσλα κε
ηελ αγνξαλνκηθή δηάηαμε (αξηζκ. 03/2012) πνπ ζέζπηζε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, λα
αγνξάδνπλ από ηα θπιηθεία ησλ πινίσλ κηα ζεηξά από πξντόληα, ηα νπνία
ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο. πγθεθξηκέλα:
- Πξέπεη λα ππάξρνπλ αλαξηεκέλνη ηηκνθαηάινγνη ζε εκθαλή ζεκεία ζηνπο νπνίνπο
ζα αλαγξάθνληαη κε επθξίλεηα όια ηα πξνο πώιεζε είδε θαη νη ηηκέο ηνπο.
- Ο θαηαλαισηήο πξέπεη λα ιακβάλεη απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο θαη λα ειέγρεη ηηο
αλαγξαθόκελεο ηηκέο κε ηηο ηηκέο ησλ ηηκνθαηαιόγσλ: Δκθηαισκέλν λεξό 0.5l: 0.35

επξώ Σνζη δακπόλ-ηπξί: 1.35 επξώ άληνπηηο δακπόλ-ηπξί: 1.35 επξώ Διιεληθόο
θαθέο: 1.20 επξώ Καθέο θίιηξνπ: 1.20 επξώ Καθέο εζπξέζν: 1.35 επξώ Καθέο
θξαπέ: 1.20 επξώ Σζάτ: 1.20 επξώ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξείηαη ε παξαπάλσ
δηάηαμε θαη δεηεζεί επηπιένλ πιεξσκή γηα θάπνην από ηα παξαπάλσ πξντόληα, ν
επηβάηεο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ην ζρεηηθό ππόδεηγκα θαηαγγειίαο (www.ekpizo.gr
, Καηαγγειίεο, Σνπξηζκόο -Σαμίδηα) κε θνηλνπνίεζε ζηνπο θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ή
λα επηθνηλσλήζεη κε: - Κεληξηθά Ληκελαξρεία Πεηξαηά: 2104102269 - Ραθήλαο:
22940 22492 - Λαπξίνπ: 22920 25249.
- Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή: 1520. - Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ: 210
4191700 (60 γξακκέο) - 210 4064700 (60 γξακκέο).

