ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΒΑΣΩΝ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΣΩΝ
φμφωνα με τθν Κοινοτικι Οδθγία 98/41 είναι υποχρεωτικι, για λόγουσ αςφαλείασ, θ ονομαςτικι καταγραφι των επιβαινόντων ςε κάκε
δρομολόγιο.
Για να είναι δυνατι θ καταγραφι, τα ειςιτιρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΙΚΑ και ςυγκεκριμζνα πρζπει να αναγράφονται:
-ΣΟ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΣΟΤ ΕΠΙΒΑΣΗ
- ΣΟ ΦΤΛΟ: ΑΝΔΡΑ/ΓΤΝΑΙΚΑ
- Η ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΟ-ΠΑΙΔΙ-ΒΡΕΦΟ
- Ο ΣΤΠΟ & Ο ΑΡΙΘΜΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ (εάν υπάρχει)
Εκτόσ από τα παραπάνω, πρζπει να δθλϊνονται ςτο πρακτορείο ζκδοςθσ τα άτομα που χρειάηονται ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ.
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΒΑΣΗ: υνιςτοφμε ςτουσ επιβάτεσ κατά τθν ζκδοςθ των ειςιτθρίων, να ενθμερϊνουν το πρακτορείο ζκδοςθσ για τον
αρικμό του τθλεφϊνου τουσ (κατά προτίμθςθ κινθτοφ) οφτωσ ϊςτε να ειδοποιοφνται ςε περίπτωςθ ανάγκθσ, π.χ. απαγόρευςθσ απόπλου λόγω
καιροφ κ.λ.π.
Ο επιβάτθσ οφείλει να ελζγχει κατά τθν παραλαβι του ειςιτθρίου του τθν ορκότθτα των αναγραφόμενων ςε αυτό, ςτοιχείων και να μθν το
παραλαμβάνει ςε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ αναγραφισ.
Η ζκδοςθ ειςιτθρίου πάνω ςτο πλοίο απαγορεφεται και ςυνεπϊσ για τθν αποφυγι άςκοπθσ ταλαιπωρίασ, οι επιβάτεσ πρζπει να προβαίνουν
ζγκαιρα ςε κρατιςεισ κζςεων και ζκδοςθ ειςιτθρίων.
Παιδιά ζωσ 5 ετών: ταξιδεφουν δωρεάν, χωρίσ δικαίωμα κλίνθσ ι κακίςματοσ και είναι υποχρεωτικι θ ζκδοςθ ειςιτθρίου με μθδενικό ναφλο.
Όταν παρζχεται κλίνθ ι κάκιςμα, ζχουν ζκπτωςθ 50% με απαραίτθτθ τθ ςυνοδεία ενιλικα.

2. ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΚΑΘΙΜΑΣΑ
Η χριςθ τουσ επιτρζπεται ςτουσ κατόχουσ ειςιτθρίων αρικμθμζνων κακιςμάτων.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΗ
Ο επιβάτθσ οφείλει:
α) να βρίςκεται ςτο χϊρο επιβίβαςθσ του πλοίου μιςι (1/2) ϊρα πριν τθν αναχϊρθςθ,
β) να φζρει το όχθμά του ςτο χϊρο αναμονισ φόρτωςθσ μία (1) ϊρα πριν τον απόπλου.
Ο οδθγόσ υποχρεοφται να φορτϊςει και να εκφορτϊςει το όχθμα του. Οι επιβάτεσ των οχθμάτων υποχρεοφνται να αποβιβάηονται από αυτά,
πριν από τθν φόρτωςθ τουσ ςτο πλοίο. Η ςειρά προτεραιότθτασ φόρτωςθσ των οχθμάτων κακορίηεται από τουσ Κανονιςμοφσ Λιμζνα κάκε
Λιμενικισ Αρχισ, ςτθ περιοχι τθσ οποίασ γίνεται θ φόρτωςθ.
Όλοι οι επιβάτεσ οφείλουν να είναι εφοδιαςμζνοι με τα απαραίτθτα ζγκυρα ταξιδιωτικά ζγγραφα. Η Εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα να μθν
επιτρζψει τθν επιβίβαςθ ςε επιβάτθ χωρίσ τα απαραίτθτα αυτά ταξιδιωτικά ζγγραφα.
Εάν ο επιβάτθσ επικυμεί να αποβιβαςκεί πριν τον απόπλου του πλοίου, τότε υποχρεοφται να το δθλϊςει ςτο Λογιςτιριο του πλοίου και να πάρει
μαηί του τισ αποςκευζσ και το όχθμά του, εφόςον είναι εφικτό να μετακινθκεί από το χϊρο ςτάκμευςθσ του πλοίου.

4. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΔΟΗ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ
Σα ειςιτιρια πρζπει να εκδίδονται μζςα ςτθν προκακοριςμζνθ από τθν θμερομθνία κράτθςθσ προκεςμία, για τθν οποία οι επιβάτεσ
ενθμερϊνονται από τον ταξιδιωτικό τουσ πράκτορα. ε αντίκετθ περίπτωςθ θ κράτθςθ ακυρϊνεται αυτόματα.

5. ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Σα ειςιτιρια ανοικτισ θμερομθνίασ δεν γίνονται αποδεκτά για επιβίβαςθ, εκτόσ εάν επιβεβαιωκεί θ θμερομθνία αναχϊρθςθσ και εκδοκεί Κάρτα
Επιβίβαςθσ. Σα ειςιτιρια ιςχφουν για 1 χρόνο από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τουσ. ε περίπτωςθ που ο επιβάτθσ επικυμεί να ταξιδζψει ςε
θμερομθνία με υψθλότερο τιμοκατάλογο από τον ναφλο που ζχει καταβάλει, τότε οφείλει να πλθρϊςει τθ διαφορά μεταξφ του τρζχοντοσ και του
προπλθρωμζνου ναφλου. Οι επιβάτεσ με ειςιτιρια ανοικτισ θμερομθνίασ οφείλουν να προβαίνουν εγκαίρωσ ςε κράτθςθ κζςεωσ, διαφορετικά θ
Εταιρεία δεν φζρει ευκφνθ εάν δεν υπάρχει προσ διάκεςθ θ επικυμθτι κζςθ.
Σα ειςιτιρια ανοικτισ θμερομθνίασ ακυρϊνονται χωρίσ ακυρωτικά, μόνο εφόςον ζχουν εκδοκεί εξαρχισ ςαν ανοικτισ θμερομθνίασ. Όταν ζχουν
μετατραπεί ςε ανοικτισ θμερομθνίασ, ωσ θμερομθνία ακφρωςθσ λαμβάνεται θ θμερομθνία που ζγινε το ειςιτιριο ανοχτό και θ όποια επιςτροφι
χρθμάτων γίνεται ςε ςυςχετιςμό με τθν αρχικι θμερομθνία ταξιδίου.

6. ΑΛΛΑΓΕ - ΑΚΤΡΩΕΙ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ

Σα ειςιτιρια ακυρϊνονται μόνο από τα πρακτορεία ζκδοςθσ. Σα ειςιτιρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωκοφν τθλεφωνικά. Οι ενδιαφερόμενοι
πρζπει να παραδϊςουν τα ειςιτιρια ςτο πρακτορείο ζκδοςθσ. Επιςτροφι χρθμάτων ςτα ακυρωμζνα ειςιτιρια γίνεται από το πρακτορείο
ζκδοςθσ, ζωσ και 1 χρόνο από τθν θμερομθνία ακφρωςθσ των ειςιτθρίων. Σα ειςιτιρια μποροφν να μετατραποφν τθλεφωνικά ςε ανοικτισ
θμερομθνίασ. Μπορεί να γίνει τθλεφωνικά αλλαγι θμερομθνίασ ταξιδίου. τθν περίπτωςθ αυτι ο επιβάτθσ κα πρζπει να παραλάβει το νζο
ειςιτιριό του, πριν τθν επιβίβαςθ ςτο πλοίο, από τα εκδοτιρια τθσ Κοινοπραξίασ ςτο λιμάνι.
ΓΙΑ ΑΚΤΡΩΕΙ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ επιςτρζφεται θ ακόλουκθ αξία από τθν τιμι του ειςιτθρίου, ανάλογα με τον χρόνο ακφρωςθσ πριν τθν αναχϊρ θςθ:
ΤΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 19/12/14-06/01/15, 03/04/15-19/04/15, 29/05/15-01/06/15 & 01/07/15-06/09/15
Ζωσ και 14 ημζρεσ πριν την αναχώρηςη: Σα ειςιτιρια ακυρϊνονται χωρίσ ακυρωτικά ι μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ
θμερομθνία.
Από 13 ζωσ και 7 ημζρεσ πριν την αναχώρηςη: παρακρατοφνται 25% ακυρωτικά ι εναλλακτικά μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για
άλλθ θμερομθνία.
Από 6 ημζρεσ ζωσ και 4 ώρεσ πριν την αναχώρηςη: παρακρατοφνται 50% ακυρωτικά ι εναλλακτικά μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι
για άλλθ θμερομθνία.
4 ώρεσ πριν και ζωσ την αναχώρηςη: παρακρατοφνται 50% ακυρωτικά, τα ειςιτιρια δεν μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ, ενϊ θ αλλαγι
τθσ θμερομθνίασ δεν είναι δυνατι.
Μετά την αναχώρηςη: Σα ειςιτιρια δεν ακυρϊνονται και δεν μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ, ενϊ θ αλλαγι τθσ θμερομθνίασ δεν είναι
δυνατι.
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: όλεσ οι υπόλοιπεσ ημερομηνί εσ
Ζωσ και 4 ώρεσ πριν την αναχώρηςη: Σα ειςιτιρια ακυρϊνονται χωρίσ ακυρωτικά ι μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ.
Από 3 ώρεσ ζωσ και 1 ώρα πριν την αναχώρηςη: παρακρατοφνται 50% ακυρωτικά ι εναλλακτικά μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για
άλλθ θμερομθνία.
1 ώρα πριν την αναχώρηςη και ζωσ την αναχώρηςη: Παρακρατοφνται 50% ακυρωτικά και δεν μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για
άλλθ θμερομθνία.
Μετά την αναχώρηςη: Σα ειςιτιρια δεν ακυρϊνονται και δεν μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ, ενϊ θ αλλαγι τθσ θμερομθνίασ δεν είναι
δυνατι.

ε ακυρώςεισ ειςιτηρίων, ςε περίπτωςεισ ολικήσ επιςτροφήσ(100%), υπάρχουν ακυρωτικά(Cancellation fees) 3,00Ευρώ ανά
ειςιτήριο.

7. ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ Ή ΜΑΣΑΙΩΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ (Π.Χ. ΚΑΚΕ ΚΑΙΡΙΚΕ ΤΝΘΗΚΕ)
ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ ΑΠΟΠΛΟΤ:
Οι επιβάτεσ και τα οχιματα μποροφν να επιβιβαςκοφν χωρίσ να αλλάξουν τα ειςιτιριά τουσ.
ΜΑΣΑΙΩΗ ΣΑΞΙΔΙΟΤ:
Σα ειςιτιρια τθσ αναχϊρθςθσ που ματαιϊκθκε δεν ιςχφουν για επιβίβαςθ και πρζπει να αλλαχκοφν για τθν επόμενθ προγραμματιςμζνθ
αναχϊρθςθ, ςτθν οποία υπάρχει διακεςιμότθτα κζςεων, με ζκδοςθ κάρτασ επιβίβαςθσ.
ΠΡΟΟΧΗ:
τισ περιπτϊςεισ που κακυςτερεί ι ματαιϊνεται το δρομολόγιο για λόγουσ ανωτζρασ βίασ (π.χ. κακζσ καιρικζσ ςυνκικεσ), οι επιβάτεσ
παρακαλοφνται να επικοινωνοφν με τα Κεντρικά ι Λιμενικά Γραφεία, για να ενθμερϊνονται ςχετικά με τθ νζα ϊρα αναχϊρθςθσ του πλοίου.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΙΣΗΡΙΟΤ
ε περίπτωςθ απϊλειασ ειςιτθρίου:
α) για να μπορζςει να ταξιδζψει ο επιβάτθσ κα πρζπει να αγοράςει νζο ειςιτιριο.
β) πρζπει πριν τον προγραμματιςμζνο απόπλου να δθλωκεί εγγράφωσ ςτα Κεντρικά ι Λιμενικά Γραφεία τθσ εταιρείασ θ απϊλεια του ειςιτθρίου,
αναφζροντασ τθν θμερομθνία του ταξιδίου, τθ διαδρομι, κακϊσ και τον αρικμό του ειςιτθρίου που αγοράςτθκε. Κατόπιν ελζγχου ςτα αρχεία τθσ
εταιρείασ και εφόςον προκφψει ότι το απολεςκζν ειςιτιριο δεν χρθςιμοποιικθκε ι δεν αντικαταςτάκθκε, εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν
θμερομθνία ταξιδίου, ο επιβάτθσ δικαιοφται δωρεάν ειςιτιριο ίςθσ αξίασ με το απολεςκζν.

8. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ωσ ϊρα άφιξθσ αναφζρεται θ ϊρα προςζγγιςθσ του πλοίου ςτθν είςοδο του λιμανιοφ. Η πλοιοκτιτρια εταιρεία δεν ευκφνεται για τυχόν
κακυςτζρθςθ ι ακφρωςθ του δρομολογίου, παρζκκλιςθ και μθ τιρθςθ κανονικισ πορείασ, που οφείλονται ςε ευκφνεσ τρίτων, κακζσ καιρικζσ
ςυνκικεσ ι εντολζσ του αρμόδιου Τπουργείου, των Λιμενικϊν Αρχϊν ι ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ. Η πλοιοκτιτρια εταιρεία ζχει το δικαίωμα, μετά
από ζγκριςθ του αρμόδιου Τπουργείου, να αντικαταςτιςει το πλοίο, για το οποίο εκδόκθκε ειςιτιριο, με άλλο πλοίο, όπωσ επίςθσ και να
τροποποιιςει το πρόγραμμα δρομολογίων. Σα δρομολόγια υπόκεινται ςε αλλαγζσ που γνωςτοποιοφνται μζςω τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ τθσ
εταιρείασ και μζςω ενθμζρωςθσ ςε όλα τα ςυνεργαηόμενα πρακτορεία.

9. ΝΑΤΛΟΙ – ΕΚΠΣΩΕΙ
Οι τιμζσ των ειςιτθρίων ςυμπεριλαμβάνουν τθ καλάςςια μεταφορά και τα Λιμενικά Σζλθ. το ναφλο δεν περιλαμβάνεται αντίτιμο τροφοδοςίασ.
Η ANEK-SUPERFAST διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει τουσ ναφλουσ. Οι ειδικζσ εκπτϊςεισ-προςφορζσ δεν είναι ακροιςτικζσ. Εφόςον ο
επιβάτθσ δικαιοφται περιςςότερεσ από μία εκπτϊςεισ, τότε εφαρμόηεται μόνο θ μεγαλφτερθ ζκπτωςθ. Ο επιβάτθσ που δικαιοφται κάποια ειδικι
ζκπτωςθ, οφείλει να το δθλϊςει πριν τθν ζκδοςθ του ειςιτθρίου, επιδεικνφοντασ τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά, κακϊσ και κατά τθν
επιβίβαςι του ςτο πλοίο. Μετά τθν πραγματοποίθςθ του ταξιδίου, ουδεμία επιςτροφι ναφλου πραγματοποιείται. Για τθν μεταφορά ομάδων
επιβατϊν (group), λεωφορείων και αςυνόδευτων αυτοκινιτων, οι τιμζσ κα διαμορφϊνονται κατόπιν ειδικισ ςυμφωνίασ με τθν εταιρεία.

10.ΑΠΟΚΕΤΕ – ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΣΙΜΑΛΦΗ
Οι αποςκευζσ πρζπει να τοποκετοφνται ςε ειδικά ςθμεία του πλοίου, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του πλθρϊματοσ. Ο επιβάτθσ δικαιοφται να
μεταφζρει χειραποςκευζσ βάρουσ μζχρι 50 κιλϊν ι 1 κυβικό μζτρο. Οι αποςκευζσ δεν πρζπει να περιζχουν αντικείμενα αξίασ. Σα αντικείμενα
αξίασ μποροφν να παραδίδονται ςτουσ υπεφκυνουσ Αξιωματικοφσ του πλοίου προσ φφλαξθ. Ο μεταφορζασ ευκφνεται για τθ φκορά ι απϊλεια
των αποςκευϊν εντόσ του πλοίου, μόνο εφόςον αυτζσ παραδίδονται για φφλαξθ και εκδίδεται ςχετικι απόδειξθ. Ο μεταφορζασ δεν ευκφνεται
για απϊλεια χρθμάτων, πολφτιμων ειδϊν ι αποςκευϊν ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του πλοίου, ςτα οχιματα ι ςτισ καμπίνεσ. Η απϊλεια
δθλϊνεται ςτθ Reception του πλοίου ι ςτο Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν.

11. ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ
Σα πλοία μασ διακζτουν ειδικά διαμορφωμζνεσ καμπίνεσ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των επιβατϊν με ειδικζσ ανάγκεσ. Λόγω του
περιοριςμζνου αρικμοφ καμπινϊν, είναι απαραίτθτθ θ ζγκυρθ κράτθςθ (τθλ. κρατιςεων: 210-8919750, fax: 210-8919759).

12. ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΔΙΑ
Σα πλοία διακζτουν ειδικζσ καμπίνεσ αλλά και ειδικοφσ χϊρουσ διαμονισ κατοικίδιων ςτα καταςτρϊματα του πλοίου (κλωβοί φφλαξθσ). Ο
αρικμόσ των καμπινϊν αυτϊν είναι περιοριςμζνοσ, γι’ αυτό και είναι απαραίτθτθ θ ζγκαιρθ κράτθςθ κζςθσ.
Για λόγουσ υγιεινισ, απαγορεφεται θ παραμονι των κατοικίδιων ςε άλλεσ καμπίνεσ (εκτόσ των ειδικϊν), ςτα μπαρ, τα εςτιατόρια και τουσ
εςωτερικοφσ χϊρουσ του πλοίου. Εφόςον κυκλοφοροφν (πάντα με λουρί και ςυνοδό), κα πρζπει να φοροφν υποχρεωτικά φίμωτρο.
Οι επιβάτεσ που ταξιδεφουν με κατοικίδιο, πρζπει να ζχουν πάντα μαηί τουσ το πρόςφατα ενθμερωμζνο βιβλιάριο υγείασ του και είναι
υπεφκυνοι για τθ φροντίδα, τθν αςφάλεια, τθν υγιεινι του και τθν τιρθςθ των κανόνων που ιςχφουν, κακϊσ και για τισ τυχόν ςωματικζσ και
υλικζσ βλάβεσ που αυτά μπορεί να προκαλζςουν ςε τρίτουσ. Σα πλοία παρζχουν ειδικό χϊρο για τθν κακθμερινι υγιεινι των κατοικίδιων.
Αςυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.

14. ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟ ΠΛΟΙΟ
Ο επιβάτθσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται ςτισ οδθγίεσ των αρμόδιων προςϊπων του πλοίου, που ςχετίηονται με τθν θςυχία, ευταξία,
κακαριότθτα και αςφάλεια του πλοίου. Ο επιβάτθσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται ςτουσ κανονιςμοφσ του πλοίου, κακϊσ και ςτισ οδθγίεσ του
πλοιάρχου ι του προςωπικοφ του πλοίου. Θα απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο πλοίο ςτα πρόςωπα τα οποία αρνοφνται να ςυμμορφωκοφν και κα
αναφζρονται ςτισ κατά τόπουσ Λιμενικζσ Αρχζσ.
Η εταιρεία και το πλοίο δεν φζρουν ευκφνθ για ατυχιματα και απϊλειεσ ι ηθμιζσ πριν τθν επιβίβαςθ ι φόρτωςθ ςτο πλοίο και μετά τθν
αποβίβαςθ ι εκφόρτωςθ από αυτό.
Απαγορεφεται θ μεταφορά εκρθκτικϊν, εφφλεκτων, εμπρθςτικϊν και γενικά επικίνδυνων υλϊν.

15. ΧΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Κάκε καμπίνα χαρακτθρίηεται και διατίκεται ωσ 1κλινθ, 2κλινθ, 3κλινθ ι 4κλινθ βάςει του αρικμοφ των επιβατϊν που τθ χρθςιμοποιοφν και όχι
βάςει του αρικμοφ των κλινϊν που διακζτει ι τισ πικανζσ (ζξτρα) παροχζσ που προςφζρει.
Οι επιβάτεσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν ελεφκερα όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των πλοίων (bar, εςτιατόρια, ςαλόνια κ.λ.π.). Δεν
επιτρζπεται ο φπνοσ και το φαγθτό ςτα ςαλόνια και ςτουσ διαδρόμουσ του πλοίου.
Με βάςθ τον υπ’ αρικμ.3730 νόμο του Τπουργείου Τγείασ, από τθν 1θ Ιουλίου 2010, απαγορεφεται το κάπνιςμα ςε όλουσ τουσ κλειςτοφσ χϊρουσ
του πλοίου. Οι επιβάτεσ μποροφν να καπνίηουν μόνο ςτουσ κακοριςμζνουσ χϊρουσ των εξωτερικϊν ανοικτϊν καταςτρωμάτων.
Σο επίςθμο νόμιςμα εν πλω είναι το ΕΤΡΩ.
Για τα λοιπά δικαιϊματα υποχρεϊςεισ του επιβάτθ, ιςχφει ο Νόμοσ 3709/Φ.Ε.Κ.213/14-10-08, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 35 του Νόμου
4150/2013 (Φ.Ε.Κ.102 Α' /29-04-2013)

