ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΑΞΙΔΙΟΤ
ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΣΩΝ
Σφμφωνα με τθ Διεκνι Οδθγία SOLAS, είναι υποχρεωτικι θ καταγραφι του ονοματεπϊνυμου του επιβάτθ, του φφλου, τθσ θλικίασ
(βρζφοσ, παιδί, ενιλικασ) του τφπου και του αρικμοφ κυκλοφορίασ του οχιματοσ. Ο επιβάτθσ οφείλει κατά τθν θλεκτρονικι κράτθςθ
ι τθν ζκδοςθ ειςιτθρίου, να δίνει τα ακριβι ςτοιχεία ταυτότθτασ του, τον αρικμό τθλεφϊνου επικοινωνίασ και τθ διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, με αποκλειςτικό ςκοπό τθν ενθμζρωςθ του από τθν εταιρεία ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ, ακφρωςθσ ι
ματαίωςθσ του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωςθ μθ επικυμίασ του επιβάτθ να γνωςτοποιιςει ςτοιχεία επικοινωνίασ, αυτι
καταχωρείται εγγράφωσ από τον εκδότθ επί του ειςιτθρίου. Σε περίπτωςθ θλεκτρονικισ κράτθςθσ, ο επιβάτθσ ςυμπλθρϊνει τα
ςτοιχεία επικοινωνίασ του ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι φόρμα ι ςυμπλθρϊνει τθν επιλογι «Δεν επικυμϊ να ενθμερωκϊ ςε περίπτωςθ
κακυςτζρθςθσ, ακφρωςθσ ι ματαίωςθσ του δρομολογίου». Επίςθσ ο επιβάτθσ οφείλει να ελζγχει κατά τθν ζκδοςθ του ειςιτθρίου
τθν ορκότθτα των αναγραφόμενων ςτο ειςιτιριο ςτοιχείων (θμερομθνία, ϊρα, δρομολόγια, πλοίο, ςτοιχεία ταυτότθτασ κλπ.) και να
μθν το παραλαμβάνει ςε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ αναγραφισ.
ΝΑΤΛΟΙ | ΕΚΠΣΩΕΙ
Η τιμι του ειςιτθρίου (ναφλοσ) περιλαμβάνει τθ μεταφορά του επιβάτθ ςτο λιμζνα προοριςμοφ, ςτο μοναδικό τφπο αεροπορικισ
κζςθσ που διακζτουν τα πλοία, κακϊσ και τισ εκάςτοτε νόμιμεσ επιβαρφνςεισ επ' αυτοφ. Στθν τιμι του ειςιτθρίου δεν
ςυμπεριλαμβάνονται ςνακ και ροφιματα από το μπαρ του πλοίου. Οι τιμζσ των ειςιτθρίων τθσ εταιρείασ αναγράφονται αναλυτικά
ςτθν εταιρικι μασ ιςτοςελίδα. Η εταιρεία χορθγεί εκπτϊςεισ ςτουσ επιβάτεσ ςφμφωνα με τθν εμπορικι τθσ πολιτικι. Ενδεικτικά:
Βρζφθ και νιπια ζωσ τεςςάρων (4) ετϊν ταξιδεφουν δωρεάν.
Παιδιά από τεςςάρων (4) ζωσ δζκα (10) ετϊν δικαιοφνται ζκπτωςθ 50% επί του ναφλου.
Πολφτεκνοι Συλλόγου Νομοφ Δωδεκανιςου δικαιοφνται ζκπτωςθ 20% επί του ναφλου.
Άτομα μειωμζνθσ κινθτικότθτασ με ποςοςτό αναπθρίασ 80% και άνω δικαιοφνται ζκπτωςθ 50% επί του ναφλου.
Για τθ μεταφορά ομάδων επιβατϊν (γκρουπ), κα ιςχφουν κατά περίπτωςθ οι ειδικότερεσ ςυμφωνίεσ με τθν εταιρεία.
Για να δείτε όλεσ τισ προςφορζσ και εκπτϊςεισ τθσ εταιρείασ πατήςτε εδώ
Οι εκπτϊςεισ δεν είναι ακροιςτικζσ. Εφόςον ςυντρζχουν περιςςότερεσ τθσ μίασ περιπτϊςεισ εκπτϊςεων, εφαρμόηεται μόνον θ
μεγαλφτερθ ζκπτωςθ.
Οι επιβάτεσ που δικαιοφνται εκπτϊςεισ κα πρζπει να το δθλϊςουν κατά τθν κράτθςθ των κζςεων και να επιδεικνφουν όλα τα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά ζγγραφα τόςο κατά τθν ζκδοςθ των αντιςτοίχων εκπτωτικϊν ειςιτθρίων όςο και κατά τθν επιβίβαςι
τουσ ςτο πλοίο. Μετά τθν ζκδοςθ του ειςιτθρίου, ουδεμία διαφορά ναφλου επιςτρζφεται.
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ
Ο επιβάτθσ οφείλει να προςζρχεται ςτο πλοίο εξιντα λεπτά (60) πριν τθν προγραμματιςμζνθ αναχϊρθςθ του πλοίου, όπωσ και ο
επιβάτθσ με όχθμα. Εάν δεν προλάβει τον απόπλου δεν δικαιοφται επιςτροφι ναφλου. Ο επιβάτθσ οφείλει να επιδεικνφει το
ειςιτιριο, το διαβατιριο, τθν ταυτότθτά ι άλλα ζγκυρα ταξιδιωτικά ζγγραφα του κατά τθν επιβίβαςθ. Η εταιρεία διατθρεί το
δικαίωμα να μθν επιτρζψει ςε κάποιον επιβάτθ να ταξιδζψει, αν κρίνει ότι αυτόσ δεν φζρει τα απαιτοφμενα ζγκυρα ταξιδιωτικά
ζγγραφα. Κατά τθν διάρκεια του ταξιδιοφ πραγματοποιοφνται τακτικοί ζλεγχοι και κάκε επιβάτθσ υποχρεοφται ςτθν επίδειξθ του
ειςιτθρίου του και των ζγκυρων ταξιδιωτικϊν εγγράφων. Ο επιβάτθσ οφείλει να κρατά το απόκομμα του ειςιτθρίου του και να το
επιδεικνφει ςε κάκε ζλεγχο μζχρι να αποβιβαςτεί. Επιβάτθσ που επικυμεί να αλλάξει προοριςμό από αυτόν που αναγράφεται ςτο
ειςιτιριο του, οφείλει να το δθλϊςει ςτον οικονομικό αξιωματικό του πλοίου καταβάλλοντασ τθ διαφορά του ναφλου. Επιβάτθσ που
διαπιςτϊνεται μετά από ζλεγχο ότι φζρει ειςιτιριο με προοριςμό διαφορετικό από αυτόν που αναγράφεται ςτο ειςιτιριο του πζραν
από το χρθματικό πρόςτιμο που κα καταβάλλει, ο ίδιοσ και μόνο, αντιμετωπίηει και άλλεσ ποινζσ. Επιβάτθσ που διαπιςτϊνεται μετά
από ζλεγχο ότι δεν ζχει εκδϊςει ειςιτιριο κα παραδίδεται ςτο Λιμεναρχείο ωσ λακρεπιβάτθσ.
ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ- ΑΚΤΡΩΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΤ
Σε περίπτωςθ απαγόρευςθσ του απόπλου κατόπιν εντολϊν του Υ.Ε.Ν. ι των Λιμενικϊν Αρχϊν, για λόγουσ κακοκαιρίασ ι λόγουσ
ανωτζρασ βίασ (π.χ. απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν), θ εταιρεία δε φζρει καμία ευκφνθ για τθν πικανι
κακυςτζρθςθ, τροποποίθςθ ι ακφρωςθ του δρομολογίου. Σε περίπτωςθ που απαγορευτεί ο απόπλουσ ςφμφωνα με εντολζσ
λιμενικϊν αρχϊν, Υ.Ε.Ν, τθσ εταιρείασ ι για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, ο επιβάτθσ δικαιοφται να τροποποιιςει το ειςιτιριο του ι να του
επιςτραφεί το αντίτιμο του ειςιτθρίου του χωρίσ άλλθ υποχρζωςθ τθσ εταιρείασ προσ τον επιβάτθ. Η εταιρεία ζχει το δικαίωμα μετά
από ζγκριςθ του ΥΕΝ, να αντικαταςτιςει το πλοίο με άλλο πλοίο. Τα δρομολόγια υπόκεινται ςε αλλαγζσ που γνωςτοποιοφνται άμεςα
ςτθν εταιρικι ιςτοςελίδα www.12ne.gr
ΑΚΤΡΩΗ-ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ
Ο επιβάτθσ μπορεί να ακυρϊςει ι να αντικαταςτιςει το ειςιτιριο του και ανάλογα με το χρόνο επιςτροφισ αυτοφςιου του ςϊματοσ
του ειςιτθρίου, να του επιςτραφεί ολόκλθροσ ο ναφλοσ ι ποςοςτό του, ωσ εξισ:
Αν ακυρωκεί από 7 θμζρεσ μζχρι και 1 ϊρα πριν από τον προγραμματιςμζνο απόπλου, επιςτρζφεται ποςοςτό 50% επί του ναφλου.

Αν ακυρωκεί από 14 θμζρεσ μζχρι και 7 θμζρεσ πριν από τον προγραμματιςμζνο απόπλου, επιςτρζφεται ποςοςτό 75% επί του
ναφλου.
Για ακφρωςθ πριν το διάςτθμα των 14 θμερϊν επιςτρζφεται το 100% του ναφλου.
Ο επιβάτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να μετατρζψει το ειςιτιριό του ςε ειςιτιριο ανοιχτισ θμερομθνίασ οποιαδιποτε ςτιγμι πριν τθν
αναχϊρθςθ του πλοίου (όπωσ αυτι αναγράφεται ςτο ειςιτιριο) και ζτςι θ χρονικι διάρκεια του κα ιςχφει για ζνα ζτοσ.
Μετά την αναχώρηςη του πλοίου δεν ακυρώνονται, δεν αντικαθίςτανται και δεν μετατρζπονται ςε ανοιχτήσ ημερομηνίασ
ειςιτήρια.
Τα ειςιτιρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωκοφν τθλεφωνικά. Μπορείτε να ακυρϊςετε ι να τροποποιιςετε το ειςιτιριο ςασ μόνο από
το πρακτορείο από όπου το εκδϊςατε ι ςτον οριςμζνο από τθν εταιρεία κατά λιμζνα ναυτικό πράκτορα.

ε ακυρώςεισ ειςιτηρίων, ςε περίπτωςεισ ολικήσ επιςτροφήσ(100%), υπάρχουν ακυρωτικά(Cancellation fees) 3,00Ευρώ
ανά ειςιτήριο.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ
Σε περίπτωςθ που χάςει το ειςιτιριό του ο επιβάτθσ ι τθν απόδειξθ μεταφοράσ του οχιματοσ, τότε το ειςιτιριο ι θ απόδειξθ
μεταφοράσ δεν αντικακίςταται, οφτε επιςτρζφεται το αντίτιμο του. Θα πρζπει να αγοραςτοφν νζα για να ταξιδζψει.
ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟ ΠΛΟΙΟ
Απαγορεφεται αυςτθρά θ μεταφορά όπλων, εκρθκτικϊν, εφφλεκτων, εμπρθςτικϊν και γενικά επικίνδυνων υλϊν εν πλω. Το κάπνιςμα
δεν επιτρζπεται ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ των πλοίων παρά μόνο ςτουσ εξωτερικοφσ. Για λόγουσ αςφαλείασ του πλου και
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, παρακαλείται ο επιβάτθσ να μθν πετά αναμμζνα τςιγάρα και απορρίμματα ςε εςωτερικό ι
εξωτερικό χϊρο του πλοίου ι ςτθ κάλαςςα. Οι επιβάτεσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται προσ όλουσ τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ
κατά τθν επιβίβαςθ, τθν αποβίβαςθ και τον πλου και τθσ δθμοςίασ τάξεωσ εντόσ του πλοίου και να τθροφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ.
Επιπλζον, οφείλουν να ςυμμορφϊνονται προσ κάκε εντολι του Πλοιάρχου ι οδθγία των μελϊν του πλθρϊματοσ κατά τθ διάρκεια
του ταξιδίου και να απευκφνονται ςτα αρμόδια μζλθ του πλθρϊματοσ ςε περίπτωςθ προβλιματοσ. Για κάκε παράπονο κατά τθν
διάρκεια του ταξιδιοφ οι επιβάτεσ πρζπει να απευκφνονται ςτον πλοίαρχο ι τον φπαρχο του πλοίου και μετά το πζρασ του ταξιδιοφ
ςτθν εταιρία.
ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ
Τα πλοία τθσ εταιρείασ διακζτουν ειδικοφσ χϊρουσ παραμονισ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ με εφκολθ πρόςβαςθ ςτο πλοίο, αφοφ
δεν χρειάηεται να μεταφερκοφν ςε κάποιο ανϊτερο κατάςτρωμα. Το πλιρωμα του πλοίου είναι πάντα διακζςιμο να διευκολφνει και
να βοθκιςει με οποιονδιποτε τρόπο.
ΑΠΟΚΕΤΕ
Ο επιβάτθσ δικαιοφται να μεταφζρει χειραποςκευζσ βάρουσ μζχρι 40kg και 0.5m 3. Οι αποςκευζσ τοποκετοφνται ςε ειδικοφσ χϊρουσ
ςτο χϊρο των οχθμάτων και δεν επιτρζπεται θ πρόςβαςθ του επιβάτθ κατά τθν διάρκεια του πλου. Ο επιβάτθσ πρζπει να φζρει μαηί
του προςωπικά αντικείμενα που κα χρειαςτοφν κατά τθν διάρκεια του ταξιδιοφ. Ο επιβάτθσ οφείλει ςε περίπτωςθ που μεταφζρει
χριματα, αξιόγραφα και λοιπά τιμαλφι αντικείμενα ι να τα φζρει μαηί με τα προςωπικά του είδθ εντόσ του πλοίου ι να τα
παραδίδει προσ φφλαξθ ςτον Οικονομικό Αξιωματικό του πλοίου. Σε τυχόν κλοπι ι απϊλεια αποςκευϊν, χρθμάτων, αξιόγραφων και
λοιπϊν τιμαλφϊν αντικειμζνων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του πλοίου θ εταιρεία και το πλιρωμα δεν φζρει καμία ευκφνθ όταν δεν
ζχει ηθτθκεί θ ειδικι φφλαξθ αυτϊν από τον Οικονομικό Αξιωματικό. Σε περίπτωςθ απϊλειασ προςωπικϊν αντικειμζνων ο επιβάτθσ
καλό είναι να επικοινωνιςει με το προςωπικό τθσ εταιρείασ.
ΔΕΜΑΣΑ
Η φόρτωςθ των δεμάτων για αποςτολι γίνεται μόνο πριν τθν αναχϊρθςθ του πλοίου, απαγορεφεται νωρίτερα. Απαγορεφεται θ
μεταφορά όπλων, εκρθκτικϊν, εφφλεκτων, εμπρθςτικϊν και γενικά επικίνδυνων υλϊν. Η χρζωςθ των δεμάτων γίνεται με βάςθ τον
όγκο του δζματοσ, τθν ποςότθτα των δεμάτων και τον προοριςμοφ παραλαβισ. Ο αποςτολζασ οφείλει να δθλϊςει τα ςτοιχεία
επικοινωνίασ του κακϊσ και του παραλιπτθ. Ο αποςτολζασ οφείλει ςε περίπτωςθ που το δζμα περιζχει χριματα, αξιόγραφα και
λοιπά τιμαλφι αντικείμενα να τα παραδίδει προσ ειδικι φφλαξθ ςτον Ναφκλθρο του πλοίου. Ο αποςτολζασ οφείλει να ενθμερϊςει
τον υπεφκυνο Ναφκλθρο ςε περίπτωςθ που το δζμα χρειάηεται ψφξθ ι κατάψυξθ, εάν όχι θ εταιρεία δεν φζρει καμία ευκφνθ για
τυχόν φκορά του περιεχόμενου του. Σε περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ δεν παραλάβει το δζμα τότε αυτό επιςτρζφεται ςτο λιμάνι
από όπου εςτάλθ και χρεϊνεται ξανά ςε περίπτωςθ που ο αποςτολζασ επικυμεί να το ςτείλει ξανά. Σε τυχόν κλοπι ι απϊλεια
αποςκευϊν, χρθμάτων, αξιόγραφων και λοιπϊν τιμαλφϊν αντικειμζνων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του πλοίου θ εταιρία και το
πλιρωμα δεν φζρουν καμία ευκφνθ εφόςον δεν ζχει ηθτθκεί θ φφλαξθ αυτϊν από τον Ναφκλθρο. Σε τυχόν κλοπι ι απϊλεια
αποςκευϊν, χρθμάτων, αξιόγραφων και λοιπϊν τιμαλφϊν αντικειμζνων για τα οποία ζχει ηθτθκεί θ φφλαξθ από τον Ναφκλθρο του
πλοίου θ εταιρία φζρει ευκφνθ.
ΚΑΣΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ
Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία απαγορεφεται θ είςοδοσ των κατοικίδιων ηϊων ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ των πλοίων.
Ωςτόςο το κατοικίδιό ηϊο μπορεί να παραμείνει κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ ςτουσ ειδικοφσ χϊρουσ φφλαξθσ για κατοικίδια ηϊα
που βρίςκονται ςτο εξωτερικό των πλοίων υπό τθν προςωπικι επίβλεψθ του ςυνοδοφ τουσ. Τα κατοικίδια πρζπει πάντα να είναι

ςυνοδευμζνα, να φζρουν λουρί και να φοροφν υποχρεωτικά φίμωτρο. O ςυνοδόσ τουσ οφείλει να ζχει μαηί του το πρόςφατα
ενθμερωμζνο βιβλιάριο υγείασ τουσ και να είναι υπεφκυνοσ για τθν φροντίδα, αςφάλεια και υγιεινι τουσ κατά τθ διάρκεια του πλου.

