Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in CYPRUS
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ
Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηελ
επζχλε ηνπ Επηβάηε θαη ηνπ Μεηαθνξέα θαη ΔΕΜΕΤΟΤΝ ΣΑ ΜΕΡΗ ΕΘΣΕ
ΕΥΟΤΝ ΑΝΑΓΝΩΘΕΘ ΕΘΣΕ ΟΥΘ. Οη παξφληεο Όξνη έρνπλ ελζσκαησζεί ζηε
χκβαζε ηνπ Επηβάηε κε ην Δηνξγαλσηή.
Αλεθρώξεην
Ο Μεηαθνξέαο ζπκθσλεί λα κεηαθέξεη ην/α άηνκν/α πνπ αλαθέξνληαη ζηε χκβαζε
Μεηαθνξάο πνπ εθδίδεηαη απφ ην Δηνξγαλσηή θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη
ζε απηή, κε πινίν θαη θαηεγνξία θακπίλαο ή ηπρφλ ππνθαηάζηαην πινίν θαη ε
ζχκβαζε απηή ΓΔΝ ΔΚΥΩΡΔΗΣΑΗ.
1.

Οξηζκνί:
«Αλήιηθνο» ζεκαίλεη νηνδήπνηε παηδί ην νπνίν δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
«Απνζθεπέο» ζεκαίλεη θάζε αληηθείκελν πνπ αλήθεη ή κεηαθέξεηαη απφ
νηνδήπνηε

Επηβάηε

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

απνζθεπψλ,

ησλ

ζπζθεπαζηψλ, ησλ βαιηηζψλ, ησλ κπανχισλ, ησλ πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ,
ησλ εηδψλ έλδπζεο, απνζθεπψλ ελδηαηηεκάησλ, ρεηξαπνζθεπψλ, ησλ εηδψλ
έλδπζεο πνπ θέξεη ή κεηαθέξεη ν Επηβάηεο, ή παξαδίδνληαη ζηνλ αξρηινγηζηή
ηνπ πινίνπ γηα ηελ αζθαιή θχιαμή ηνπο, ησλ νρεκάησλ θαη νπνηνπδήπνηε
άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
«Άηνκν κε αλαπεξία» ή «Άηνκν κε Μεησκέλε Κηλεηηθόηεηα» ζεκαίλεη
νπνηνδήπνηε άηνκν ηνπ νπνίνπ ε θηλεηηθφηεηα είλαη κεησκέλε θαηά ηελ
ρξήζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ ιφγσ νπνηαζδήπνηε ζσκαηηθήο αλαπεξίαο
(αηζζεηήξηαο

ή

θηλεηηθήο,

κφληκεο

ή

πξνζσξηλήο)

δηαλνεηηθήο

ή

ςπρνθνηλσληθήο αληθαλφηεηαο ή αδπλακίαο ή ιφγσ ειηθίαο θαη ε θαηάζηαζε
ηνπ νπνίνπ απαηηεί θαηάιιειε πξνζνρή θαη πξνζαξκνγή ησλ πξνζθεξφκελσλ
ζε φινπο ηνπο επηβάηεο ππεξεζηψλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ απηνχ.

«Γηνξγαλσηήο» ζεκαίλεη ην κέξνο κε ην νπνίν ν Επηβάηεο έρεη ζπκβιεζεί κε
ζχκβαζε γηα Κξνπαδηέξα ή/θαη Οξγαλσκέλν Σαμίδη φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ
Οδεγία 90/314 ΕΟΚ ηεο 13εο Θνπλίνπ 1990 πεξί Οξγαλσκέλσλ Σαμηδίσλ,
Οξγαλσκέλσλ Δηαθνπψλ θαη Πεξηεγήζεσλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή
λνκνζεζία ή θαλνληζκνχο.
«Δπηβάηεο»

ζεκαίλεη

νπνηνδήπνηε

πξφζσπν

ή

πξφζσπα

,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηψλ, πνπ αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ζηε
ζρεηηθή χκβαζε Μεηαθνξάο ή ηαμηδεχνπλ κε ην Πινίν.
«Μεηαθνξέαο» ζεκαίλεη ηνλ Πινηνθηήηε ή νηνδήπνηε Ναπισηή ηνπ Πινίνπ,
ή εθκεηαιιεπηή ηνπ Πινίνπ ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ζην βαζκφ πνπ
έθαζηνο ησλ αλσηέξσ ελεξγεί σο κεηαθνξέαο ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
κεηαθνξέα (ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε χκβαζε ζρεηηθά
κε ηε Θαιάζζηα Μεηαθνξά Επηβαηψλ θαη ησλ Απνζθεπψλ ηνπο πνπ
ππεγξάθε ζηελ Αζήλα ζηηο 13 Δεθεκβξίνπ 1974 θαη ην Πξσηφθνιιν απηήο
πνπ ππεγξάθε ηνλ Ννέκβξην 1976 (εθεμήο αλαθεξφκελε σο ε «χκβαζε ησλ
Αζελψλ») Όπνπ εθαξκφδεηαη ην Πξσηφθνιιν ησλ Αζελψλ ηνπ 2002,
«Μεηαθνξέαο» ζεκαίλεη ην πξφζσπν απφ ην νπνίν ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
νπνίνπ εθηειείηαη κία ζχκβαζε κεηαθνξάο, είηε ε κεηαθνξά εθηειείηαη
πξάγκαηη απφ απηφ ην πξφζσπν είηε απφ ην πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Μεηαθνξέα (ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
Πξσηνθφιινπ ησλ Αζελψλ ηνπ 2002).
«Όξνη Μεηαθνξάο» ζεκαίλεη νπνηνπζδήπνηε φξνπο κεηαθνξάο ηνπ
Μεηαθνξέα ν νπνίνο πξνζθέξεη κεηαθνξά νπνηνπδήπνηε είδνπο. Οη φξνη
απηνί κεηαθνξάο ελζσκαηψλνπλ ην δίθαην ηνπ θξάηνπο

πξνέιεπζεο ηνπ

Μεηαθνξέα θαη δχλαληαη λα ππφθεηληαη ζε δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ακθφηεξα
ή θαη ηα δχν δχλαηαη λα πεξηνξίδνπλ ή λα εμαηξνχλ ηελ επζχλε ηνπ
Μεηαθνξέα. Η χκβαζε ηνπ Επηβάηε πεξηιακβάλεη ηνπο Όξνπο θαη ηηο
Πξνυπνζέζεηο Μεηαθνξάο σο ξεηνχο φξνπο.
«Πινίαξρνο» ζεκαίλεη ηνλ Πινίαξρν ηνπ Πινίνπ ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν
έρεη νξηζζεί νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή σο ππεχζπλνο θαη ν νπνίνο δηνηθεί
ην Κξνπαδηεξφπινην.

«Πινίν» ζεκαίλεη ην πινίν πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε χκβαζε
Μεηαθνξάο ή ηπρφλ ππνθαηάζηαην πινίν ππφ ηελ θπξηφηεηα, λαχισζε,
εθκεηάιιεπζε ή δηαρείξηζε ηνπ Μεηαθνξέα.
«ύκβαζε Μεηαθνξάο» ζεκαίλεη ηε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Επηβάηε θαη ηνπ
Δηνξγαλσηή.
«Υεξζαίεο εθδξνκέο» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε εθδξνκή πνπ πξνζθέξεηαη πξνο
πψιεζε βάζε μερσξηζηήο ρξέσζεο απφ ηελ θξνπαδηέξα είηε ε θξάηεζε
πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θξνπαδηέξαο είηε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο θξνπαδηέξαο.
2.

Δπηθεθαιίδεο

ηνπο παξφληεο φξνπο νη επηθεθαιίδεο αλαγξάθνληαη κφλν γηα δηεπθφιπλζε θαη δελ
ρξεζηκνπνηνχληαη σο βνήζεκα γηα ηελ εξκελεία ηεο ζχκβαζεο.
3.

Δπζύλε ιόγσ Θαλάηνπ, Σξαπκαηηζκνύ, Απώιεηαο ή Εεκίαο Απνζθεπώλ

3.1

Σπρφλ επζχλε ηνπ Μεηαθνξέα ιφγσ ζαλάηνπ ή/θαη ηξαπκαηηζκνχ Επηβάηε
ή/θαη απψιεηαο ή δεκίαο απνζθεπψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ζα
πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΕΚ) 392/2009 (εθεμήο
«Καλνληζκφο 392/2009») ή, φπνπ εθαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ησλ
Αζελψλ θαη απφ ηελ 23ε Απξηιίνπ 2014, φπνπ εθαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε ην
Πξσηφθνιιν ησλ Αζελψλ ηνπ 2002.

3.2

Οη φξνη ηνπ Καλνληζκνχ 392/2009 θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, ηνπ Πξσηνθφιινπ
ησλ Αζελψλ ηνπ 2002 ή ηεο χκβαζεο ησλ Αζελψλ δηα ηνπ παξφληνο ξεηά
ελζσκαηψλνληαη ζηνπο Όξνπο Μεηαθνξάο. Αληίγξαθν ηεο χκβαζεο ησλ
Αζελψλ είλαη δηαζέζηκν θαηφπηλ αηηήζεσο θαη κπνξεί λα ιεθζεί απφ ην
Ίληεξλεη

ζηελ

ειεθηξνληθή

δηεχζπλζε

http://www.celestyalcruises.com/media_files/docs/content_704/athens_conven
tion_1974.pdf

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Καλνληζκφ

392/2009 θαη ην πιήξεο θείκελν βξίζθνληαη ζηνλ ηζηνζειίδα ηεο Επξσπατθήο
Επηηξνπήο
(http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/index_en.htm).

Πεξίιεςε

ηνπ

Καλνληζκνχ

βξίζθεηαη

ζην

ειεθηξνληθή

δηεχζπλζε

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-caseof-accident.pdf. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 392/2009 θαη ηε χκβαζε ησλ
Αζελψλ ηεθκαίξεηαη φηη ν Μεηαθνξέαο παξέδσζε ηηο Απνζθεπέο ζηνλ
Επηβάηε άλεπ δεκίαο, εθηφο εάλ ν Επηβάηεο εηδνπνηήζεη γξαπηψο εληφο ησλ
αθνινχζσλ πεξηφδσλ:
i)

ζε πεξίπησζε εκθαλνχο δεκίαο, πξηλ ή θαηά ηελ απνβίβαζε ή ηελ
επαλαπαξάδνζε ησλ Απνζθεπψλ.

ii)

ζε πεξίπησζε κε εκθαλνχο δεκίαο ή απψιεηαο, εληφο 15 εκεξψλ απφ
ηελ απνβίβαζε ή επαλαπαξάδνζε ή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα
έπξεπε λα είρε ιάβεη ρψξα ε επαλαπαξάδνζε.

3.3

Ο Μεηαθνξέαο δελ επζχλεηαη γηα ηελ απψιεηα ή δεκία κεηξεηψλ,
αμηνγξάθσλ,

θνζκεκάησλ,

δηαθνζκεηηθψλ

αληηθεηκέλσλ,

εξγαιείσλ,

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, έξγσλ ηέρλεο ή άιισλ ηηκαιθψλ εθηφο εάλ είραλ
παξαδνζεί ζηνλ Μεηαθνξέα εηδηθά γηα ιφγνπο αζθαινχο θχιαμεο. Αθφκα θαη
ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε επζχλε ηνπ Μεηαθνξέα ζα πεξηνξίδεηαη ζηηο
νθεηιφκελεο απνδεκηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 392/2009 θαη,
φπνπ εθαξκφδεηαη, ζην Πξσηφθνιιν ησλ Αζελψλ ηνπ 2002 ή ζηε χκβαζε
ησλ Αζελψλ. Φχιαμε ζηηο θακπίλεο δελ ζεσξείηαη παξάδνζε γηα θχιαμε ζηνλ
Μεηαθνξέα.
4.

Πεξηνξηζκόο Δπζύλεο
Όξηα Δπζύλεο

4.1

Οπνηαδήπνηε επζχλε ζρεηηθά κε ζάλαην θαη ηξαπκαηηζκφ θαη απψιεηα ή
δεκία ζε απνζθεπέο, πνπ ηπρφλ επηθέξεη ν Μεηαθνξέαο ζηνλ Επηβάηε θαη
απνξξέεη είηε απφ ηε πκθσλία ηνπο ζε ζρέζε κε απηνχο ηνπ Όξνπο είηε απφ
άιινλ ιφγν, ζα πξέπεη πάληα λα ππφθεηηαη ζηα φξηα επζχλεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηνλ Καλνληζκφ 392/2009 ή ζηε χκβαζε ησλ Αζελψλ. Όπνπ ππάξρεη
λαπηηθφ ζπκβάλ, φπσο νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 392/2009, ν Επηβάηεο έρεη ην
δηθαίσκα απνδεκίσζεο απφ ηνλ Μεηαθνξέα ή απφ ηνλ πάξνρν αζθάιηζεο ηνπ
Μεηαθνξέα έσο ην πνζφ ησλ 250.000 Εηδηθψλ Σξαβεθηηθψλ Δηθαησκάησλ

(SDR) (€ 283.520,45) ζε θάζε πεξίπησζε, κε ηελ εμαίξεζε πεξηπηψζεσλ
πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ Μεηαθνξέα (πφιεκνο, θπζηθή θαηαζηξνθή, ελέξγεηα
ηξίηνπ κέξνπο). Η απνδεκίσζε κπνξεί λα απμεζεί έσο ηνπ πνζνχ ησλ 400.000
SDR (€453.539,91) εθηφο αλ ν Μεηαθνξέαο απνδείμεη φηη ην ζπκβάλ επήιζε
ρσξίο πηαίζκα ή ακέιεηά ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ επέιζεη λαπηηθφ
ζπκβάλ: ν Επηβάηεο έρεη ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο απφ ηνλ Μεηαθνξέα έσο
ηνπ πνζνχ ησλ 400.000 SDR (€453.539,91), εθφζνλ ν Επηβάηεο απνδείμεη φηη
ην ζπκβάλ ήηαλ απνηέιεζκα πηαίζκαηνο ή ακέιεηαο ηνπ Μεηαθνξέα. Σα φξηα
επζχλεο γηα ζάλαην / ηξαπκαηηζκφ ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε ησλ Αζελψλ
είλαη 46.666 SDR (€52.806,26) γηα θάζε Επηβάηε.
4.2

Σα φξηα επζχλεο γηα ηηο απνζθεπέο ελδηαηηεκάησλ είλαη 2250 SDR
(€2.546,20) γηα θάζε Επηβάηε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 392/2009 θαη ην
Πξσηφθνιιν ησλ Αζελψλ ηνπ 2002 θαη 833 SDR (€942,88) γηα θάζε Επηβάηε
ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ησλ Αζελψλ. Ο Μεηαθνξέαο δελ έρεη επζχλε γηα
ηηκαιθή εθηφο αλ έρνπλ δνζεί πξνο θχιαμε ζηνλ ινγηζηή ηνπ πινίνπ,
πεξίπησζε ζηελ νπνία ε επζχλε ζα πεξηνξίδεηαη ζε 3375 SDR (€3.819,27)
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 392/2009 ή, φπνπ εθαξκφδεηαη, ην Πξσηφθνιιν
ησλ Αζελψλ ηνπ 2002 ή 1200 SDR (€1.357,96) ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ησλ
Αζελψλ. Οη αλαθνξέο ζηα φξηα επζχλεο αλά επηβάηε ηζρχνπλ αλά κεηαθνξά.
Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη θαηά πξνζέγγηζε δείθηεο κεηαηξνπήο βαζίδνληαη
ζε ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο, φπσο απηέο ίζρπαλ ηελ 5ε Φεβξνπαξίνπ 2014). Σα
SDRs (Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα) είλαη κία λνκηζκαηηθή κνλάδα ηνπ
Δηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη νη ηξέρνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο
κπνξνχλ λα αλεπξεζνχλ ζε κεγάιεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο ή ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.ifm.org.
Πηαίζκα/Ακέιεηα

4.3

Ο Μεηαθνξέαο δελ ζα ππέρεη επζχλε ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή ηξαπκαηηζκνχ
ή/θαη απψιεηαο ή δεκίαο απνζθεπψλ εθηφο εάλ ν Μεηαθνξέαο ή νη
πξνζηεζέληεο ηνπ ή/θαη βνεζνί εθπιήξσζεο επζχλνληαη γηα "πηαίζκα ή
ακέιεηα" φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο ησλ Αζελψλ, ή φπσο
πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 302/2009 ζρεηηθά κε Ναπηηθφ πκβάλ.

πληξέρνλ Πηαίζκα
4.4

Κάζε νθεηιφκελε απφ ηνλ Μεηαθνξέα απνδεκίσζε ζα κεηψλεηαη αλαινγηθά
ζην βαζκφ πνπ δηαπηζηψλεηαη ζπληξέρνλ πηαίζκα ηνπ Επηβάηε φπσο νξίδεηαη
ζην άξζξν 6 ηεο χκβαζεο ησλ Αζελψλ.
πλνιηθόο Πεξηνξηζκόο ηεο Δπζύλεο

4.5

Επηπξνζζέησο,, ν Μεηαθνξέαο ζα έρεη ην επεξγέηεκα νησλδήπνηε
εθαξκνζηέσλ λφκσλ πνπ πξνβιέπνπλ πεξηνξηζκφ ή/θαη ζπλνιηθή απαιιαγή
απφ επζχλε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδεηθηηθά, ηεο Ννκνζεζίαο θαη/ή ηνπο
λφκνπο ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο ηνπ Πινίνπ, σο πξνο ηελ επζχλε ηνπ
Μεηαθνξέα ή ην ζπλνιηθφ πεξηνξηζκφ ησλ απνδεκηψζεσλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ)
θαη θακία δηάηαμε ζηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο δελ απνζθνπεί λα
ιεηηνπξγήζεη πεξηνξηζηηθά ή λα απνζηεξήζεη ηνλ Μεηαθνξέα απφ ην
επεξγέηεκα νηνπδήπνηε λνκνζεηηθνχ ή άιινπ πεξηνξηζκνχ επζχλεο ή
ζπλνιηθήο απαιιαγήο απφ επζχλε. Οη πξνζηεζέληεο ή/θαη νη βνεζνί
εθπιήξσζεο ηνπ Μεηαθνξέα ζα ηπγράλνπλ ηνπ επεξγεηήκαηνο φισλ ησλ
αλσηέξσ δηαηάμεσλ σο πξνο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επζχλεο.
Υξνληθή Πεξίνδνο Δπζύλεο ηνπ Μεηαθνξέα

4.6

Η επζχλε ηνπ Μεηαθνξέα πεξηνξίδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ή πεξηφδνπο πνπ ν
Επηβάηεο ή/θαη νη Απνζθεπέο ηνπ βξίζθνληαη πάλσ ζην Πινίν ή/θαη ζε
βνεζεηηθέο ιέκβνπο ή/θαη ζε άιια κέζα ππφ ηελ θπξηφηεηα ή εθκεηάιιεπζε
ηνπ Μεηαθνξέα.
Παξαγξαθή

4.6

Οπνηαδήπνηε αγσγή απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 392/2009 ή,
φπνπ εθαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν ησλ Αζελψλ ηνπ 2002 ή ηε
χκβαζε ησλ Αζελψλ παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν δχν εηψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο απνβίβαζεο θαη φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 16 ηεο
χκβαζεο ησλ Αζελψλ ή ζην άξζξν 9 ηνπ Πξσηνθφιινπ ησλ Αζελψλ ηνπ
2002. Σα ρξνληθά φξηα γηα ηελ ππνβνιή νησλδήπνηε γξαπηψλ εηδνπνηήζεσλ ή

ππνβνιή άιισλ απαηηήζεσλ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ φξνπ 7
θαησηέξσ.
5

Πηζαλή κε εθαξκνγή ησλ απαιιαγώλ θιπ.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ φξσλ 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο, εάλ
εγεξζεί αγσγή θαηά ηνπ Μεηαθνξέα ζε νπνηαδήπνηε δηθαηνδνζία φπνπ νη
εθαξκνζηέεο απαιιαγέο απφ επζχλε θαη νη πεξηνξηζκνχ πνπ ελζσκαηψλνληαη
ζηνπο παξφληεο Όξνπο θξηζνχλ λνκηθά αλίζρπξνη, ν Μεηαθνξέαο δελ ζα θέξεη
επζχλε ιφγσ ζαλάηνπ, ηξαπκαηηζκνχ, αζζέλεηαο, δεκίαο, θαζπζηεξήζεσο ή
άιιεο απσιείαο ή βιάβεο πξνζψπνπ ή πεξηνπζίαο εμ νηαζδήπνηε αηηίαο
πάζεο θχζεσο παξά κφλν εάλ νθείιεηαη ζε πηαίζκα ή ακέιεηα ηνπ
Μεηαθνξέα.

6.

Αλεμάξηεηνη αλάδνρνη
Ο Μεηαθνξέαο δελ ζα ππέρεη νπδεκία επζχλε νηαζδήπνηε κνξθήο ζρεηηθή κε, ή
πξνθχπηνπζα απφ νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ησλ αλεμάξηεησλ
αλαδφρσλ

ή

παξαρσξεζηνχρσλ

ζην

πινίν

ή/θαη

ηελ

μεξά,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά θη φρη πεξηνξηζηηθά ησλ αεξνπνξηθψλ
εηαηξεηψλ, εηαηξεηψλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ, ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ πινίνπ
θαη αλαδφρσλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη ην ζαιφλη νκνξθηάο.
Σν Πινίν κεηαθέξεη άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζην Πινίν θη ελεξγνχλ
σο αλεμάξηεηνη αλάδνρνη. Οη πξνζθεξφκελεο απηέο ππεξεζίεο θαη ηα
πξνζθεξφκελα πξντφληα εθ κέξνπο ησλ αλεμάξηεησλ αλάδνρσλ ρξεψλνληαη
μερσξηζηά. Ο Μεηαθνξέαο δελ θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε

ζρεηηθά κε ηηο

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα. Οη αλάδνρνη απηνί
κπνξνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ γηαηξνχο, ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, θνκκψηξηα,
manicurist, καζέξ θσηνγξάθν, ςπραγσγφ, γπκλαζηή, πξνζσπηθφ ζπα,
αηζζεηηθνχο,

πξνζσπηθφ

πιεξνθνξηθήο/δηθηχνπ

ή

άιινπ

είδνπο

παξαρσξεζηνχρνπο πνπ παξέρνπλ νδεγίεο, ηέρλε ή άιινπο δεκνπξάηεο,
ππεχζπλνπο θαηαζηεκάησλ θαη άιια πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο. Καηά
ην ρξφλν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο νη αλεμάξηεηνη απηνί αλάδνρνη
ζεσξνχληαη φηη εξγάδνληαη άκεζα γηα ηνπο Επηβάηεο. Ο Μεηαθνξέαο δελ

επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή/θαη παξάιεηςε ησλ αλαδφρσλ θαηά ηελ
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ ηνπο ζηνπο Επηβάηεο.
Οη αλεμάξηεηνη αλάδνρνη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ
Υεξζαίσλ

Εθδξνκψλ

ζε

νπδεκία

πεξίπησζε

ελεξγνχλ

σο

εληνινδφρνη/πξάθηνξεο ή/θαη αληηπξφζσπνη ηνπ Μεηαθνξέα. Ο Μεηαθνξέαο
νπδεκία ζρέζε έρεη νχηε ειέγρεη ηνπο ελ ιφγσ αλεμάξηεηνπο αλαδφρνπο , δελ
πξνβαίλεη ζε θακία δήισζε νπνηνπδήπνηε είδνπο αλαθνξηθά κε ηελ εθ κέξνπο
ξηνπο εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη

δελ αλαιακβάλεη λα επηβιέπεη ηηο

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.
7.

Τπνβνιή απαηηήζεσλ
Ο Μεηαθνξέαο δελ ζα θέξεη θακία επζχλε γηα νηαδήπνηε απαίηεζε πνπ ζα
εγεξζεί ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 392/2009 ή, φπνπ εθαξκφδεηαη, ζχκθσλα
κε ην Πξσηφθνιιν ησλ Αζελψλ ηνπ 2002 ή ηε χκβαζε ησλ Αζελψλ, παξά
κφλν εθφζνλ θνηλνπνηεζεί ζηνλ Μεηαθνξέα έγγξαθε φριεζε εληφο έμη κελψλ
απφ ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηεο απαίηεζεο θαη εθφζνλ αζθεζεί αγσγή ή
έλδηθν βνήζεκα εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία απηή (εμαηξνπκέλσλ ησλ
απαηηήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ 392/2009, ηνπ
Πξσηνθφιινπ ησλ Αζελψλ ηνπ 2002 ή ηεο χκβαζεο ησλ Αζελψλ, νη νπνίεο
αζθνχληαη εληφο δπν εηψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 16 ηεο χκβαζεο ησλ
Αζελψλ). Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ θάζε αγσγή ή έλδηθν
βνήζεκα/απαίηεζε ζα παξαγξάθεηαη.

8.

Υεξζαίεο Δθδξνκέο
Οη Όξνη Μεηαθνξάο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί πεξηνξηζκνχ
επζχλεο έρνπλ εθαξκνγή ζε νπνηεζδήπνηε ρεξζαίεο εθδξνκέο πνπ πσινχληαη ή
παξέρνληαη απφ ηνλ Μεηαθνξέα.

9.

Δγθπκνζύλε

9.1

πζηήλνπκε ζε γπλαίθεο πνπ δηαλχνπλ κέρξη θαη ηε 12ε εβδνκάδα
εγθπκνζχλεο λα αλαδεηήζνπλ ηαηξηθή ζπκβνπιή πξνηνχ ηαμηδέςνπλ.
Γπλαίθεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ή ζα ζπκπιεξψζνπλ ηελ 24ε εβδνκάδα

εγθπκνζχλεο

ζε

νπνηνδήπνηε

ζηάδην

ηεο

θξνπαδηέξαο

πξέπεη

λα

πξνζθνκίδνπλ ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ πεξί ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα ηαμηδέςνπλ.
Ο Μεηαθνξέαο επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα δεηήζεη ηαηξηθφ
πηζηνπνηεηηθφ, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο εγθπκνζχλεο θαη λα αξλεζεί ηε
κεηαθνξά εάλ ν Μεηαθνξέαο ή/θαη ν Πινίαξρνο δελ είλαη πεπεηζκέλνη φηη ε
επηβάηεο ζα είλαη αζθαιήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο.
9.2

Οη Επηβάηεο ζε ελδηαθέξνπζα παξαπέκπνληαη ζηελ παξάγξαθν πνπ
ηηηινθνξείηαη "Θαηξηθή Πεξίζαιςε" γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηαηξηθέο
εγθαηαζηάζεηο επί ηνπ Πινίνπ.

9.3

Ο γηαηξφο ηνπ Πινίνπ δελ είλαη εμεηδηθεπκέλνο καηεπηήξαο νχηε δχλαηαη λα
πξνζθέξεη αγσγή πξηλ ή κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη ν Μεηαθνξέαο δελ αλαιακβάλεη
νπδεκία επζχλε σο πξνο ηελ αδπλακία παξνρήο ηέηνησλ ππεξεζηψλ ή ηελ
έιιεηςε ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ. Ο Επηβάηεο αλαγλσξίδεη θαη θαηαλνεί φηη ηα
ζαιάζζηα ηαμίδηα πεξηιακβάλνπλ νξηζκέλνπο εγγελείο θηλδχλνπο, φηη πηζαλή
εθθέλσζε ή απνβίβαζε γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ή λα
θαηαζηεί αδχλαηε θαη εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε ηνπ πινίνπ θαη ηηο επηθξαηνχζεο
θαηξηθέο ζπλζήθεο φπσο θαη φηη νη ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηνπο πιεζηέζηεξνπο
ιηκέλεο ελδέρεηαη λα είλαη πεξηνξηζκέλεο ή αλχπαξθηεο.

10.

Ηθαλόηεηα γηα Σαμίδη

10.1

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ν Μεηαθνξέαο είλαη ηθαλφο λα κεηαθέξεη
επηβάηεο κε αζθάιεηα θαη ζχκθσλα κε εθαξκνζηέεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο
πνπ επηβάιινληαη απφ ην δηεζλέο, επξσπατθφ ή εζληθφ δίθαην θαη πξνθεηκέλνπ
λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο ηνπ Πινίνπ, ν Επηβάηεο
δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη είλαη πλεπκαηηθά θαη ζσκαηηθά ηθαλφο λα ηαμηδέςεη
θαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ ζα δηαθηλδπλεχζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ Πινίνπ
νχηε ζα παξελνριήζεη ηνπο άιινπο Επηβάηεο.

10.2

Ο Επηβάηεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε έιεγρν, κέζσ ησλ θπβεξλεηηθψλ αξρψλ
φισλ ησλ ρσξψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην δξνκνιφγην ηνπ Πινίνπ γηα λα
πξνζδηνξίζεη ηπρφλ απαηηήζεηο εκβνιηαζκνχ, απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά
πγείαο ή ζεσξήζεηο εηζφδνπ σο θαη πξνεηδνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία

θαη ηελ αζθάιεηα θαη ηζρχνπλ ζε απηνχο ηνπο ιηκέλεο. Ο Μεηαθνξέαο δελ
αλαιακβάλεη θακία επζχλε λα πιεξνθνξήζεη ηνπο Επηβάηεο γηα ηέηνηα
ζέκαηα.
10.3

Εάλ ν Μεηαθνξέαο ή/θαη ν Πινίαξρνο ηνπ πινίνπ ή ν ηαηξφο ηνπ πινίνπ
ζεσξήζνπλ φηη έλαο Επηβάηεο είλαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν αθαηάιιεινο λα
ηαμηδέςεη ή ελδέρεηαη λα δηαθηλδπλεχζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ ίδηνπ ή ησλ άιισλ
πάλσ ζην πινίν ή λα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ άλεζε ησλ άιισλ ή
πηζαλνινγήζνπλ φηη δελ ζα ρνξεγεζεί ζηνλ Επηβάηε άδεηα απνβίβαζεο ζε
νπνηνλδήπνηε ιηκέλα ή φηη ε εηαηξία ζα θαηαζηεί ππεχζπλε γηα ηα κέζα
δηαβίσζεο, ηελ ζπληήξεζε ή ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπ, ηφηε ν Μεηαθνξέαο
ή/θαη ν Πινίαξρνο ζα έρνπλ ην δηθαίσκα νπνηεδήπνηε λα ιάβνπλ θαζέλα απφ
ηα παξαθάησ κέηξα πνπ θξίλνληαη πξφζθνξα ζε απηνχο ρσξίο πεξαηηέξσ
επζχλε, ήηνη:
(i) Να αξλεζνχλ ηελ επηβίβαζε ηνπ επηβάηε ζε νπνηνλδήπνηε ιηκέλα.
(ii) Να απνβηβάζνπλ ηνλ Επηβάηε ζε νπνηνλδήπνηε ιηκέλα.
(iii) Να κεηαθέξνπλ ηνλ Επηβάηε απφ κηα θιίλε (θνπθέηα) ζε άιιε.
(iv) Να πεξηνξίζνπλ ηνλ Επηβάηε ζε θακπίλα ή ζην λνζνθνκείν ηνπ Πινίνπ ή
άιιν θαηάιιειν ρψξν ζην Πινίν.
(v) Να δεηήζνπλ απφ ηνλ Επηβάηε λα παξακείλεη ζηελ θακπίλα ζε πεξίπησζε
πνπ έρεη δηαγλσζζεί εληεξηθή γαζηξνξξαγία ή άιιε κεηαδνηηθή αζζέλεηα.
(vi) Να ρνξεγήζνπλ ηηο πξψηεο βνήζεηεο ή /θαη ηαηξηθή ζεξαπεία θαη/ή λα
ρνξεγήζνπλ νπνηνδήπνηε θαξκαθεπηηθφ ζθεχαζκα, θάξκαθν ή άιιε νπζία
ή λα εηζαγάγνπλ ή/θαη πεξηνξίζνπλ ηνλ Επηβάηε ζε λνζνθνκείν ή άιιν
παξεκθεξέο ίδξπκα ζε νπνηνλδήπνηε ιηκέλα, εθ’ φζνλ είηε ν Πινίαξρνο είηε
ν ηαηξφο ηνπ πινίνπ θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα ζεσξήζνπλ
αλαγθαία ή θαηάιιεια φηη ηα κέηξα απηά είλαη απαξαίηεηα λα ιεθζνχλ.

10.4

Επηβάηεο πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα ή/θαη έρνπλ εηδηθά αηηήκαηα ή ρξεηάδνληαη
εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ πξέπεη λα ην γλσζηνπνηήζνπλ ζηνλ
Μεηαθνξέα ηελ ζηηγκή ηεο θξάηεζεο. Ο φξνο απηφο ηίζεηαη πξνθεηκέλνπ λα

εμαζθαιηζηεί φηη ν Επηβάηεο κπνξεί λα κεηαθεξζεί κε αζθάιεηα θαη ζχκθσλα
κε φιεο ηηο εθαξκνζηέεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο.
10.5

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ν Μεηαθνξέαο είλαη ζε ζέζε λα παξάζρεη ηελ
αλαγθαία βνήζεηα θαη φηη δελ αλαθχπηνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ζρέδην ηνπ
Πινίνπ

ή

ηεο

θαηαζθεπήο

ηνπ

ιηκέλα

θαη

ηνπ

εμνπιηζκνχ

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεξκαηηθψλ ιηκέλσλ, ηα νπνία ζα θαζηζηνχζαλ αδχλαηε
ηελ δηεμαγσγή ηεο επηβίβαζεο, ηεο απνβίβαζεο ή ηεο κεηαθνξάο ηνπ Επηβάηε κε
έλαλ αζθαιή θαη ιεηηνπξγηθά εθηθηφ ηξφπν, κε απνηέιεζκα ν Επηβάηεο λα κελ
κπνξεί λα κεηαθεξζεί κε αζθάιεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο εθαξκνζηέεο απαηηήζεηο
αζθάιεηαο, ν Μεηαθνξέαο κπνξεί λα αξλεζεί λα δερζεί έλαλ Επηβάηε ή ηελ
επηβίβαζε Αηφκνπ κε Αλαπεξία ή Αηφκνπ κε Μεησκέλε Κηλεηηθφηεηα γηα
ιφγνπο αζθάιεηαο Ωο εθ ηνχηνπ, δεηείηαη απφ ηνλ Επηβάηε λα παξέρεη ζηνλ
Δηνξγαλσηή πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο θαηά ηελ ζηηγκή ηεο θξάηεζεο, εάλ ν
Επηβάηεο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ ηαμηδεχεη κε ηελ θξάηεζή ηνπ δελ
αηζζάλεηαη θαιά ή είλαη αζηαζήο, Άηνκν κε Αλαπεξία ή Άηνκν κε Μεησκέλε
Κηλεηηθφηεηα γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ άλεζε ηνπ.
Ζεηείηαη απφ ηνλ Επηβάηε λα παξέρεη ζηνλ Δηνξγαλσηή πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο
θαηά ηελ ζηηγκή ηεο θξάηεζεο, εάλ ν Επηβάηεο ή/θαη νπνηνδήπνηε άηνκν πνπ
ηαμηδεχεη κε ηελ θξάηεζή ηνπ έρεη νπνηεζδήπνηε εηδηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε
ην θάζηζκά ηνπ.
Ζεηείηαη απφ ηνλ Επηβάηε λα παξέρεη ζηνλ Δηνξγαλσηή πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο
θαηά ηελ ζηηγκή ηεο θξάηεζεο, εάλ ν Επηβάηεο ή/θαη νπνηνδήπνηε άηνκν πνπ
ηαμηδεχεη κε ηελ θξάηεζή ηνπ ρξεηάδεηαη λα θέξεη ζην Πινίν νπνηνλδήπνηε
ηαηξηθφ εμνπιηζκφ. Είλαη επζχλε ηνπ Επηβάηε λα γλσζηνπνηήζεη ηνλ
Δηνξγαλσηή πξηλ ηελ θξάηεζε, εάλ ν Επηβάηεο ή νπνηνδήπνηε άηνκν πνπ
ηαμηδεχεη κε ηελ θξάηεζή ηνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη ηαηξηθφ εμνπιηζκφ ζην Πινίν
πξνθεηκέλνπ ν Δηνξγαλσηήο λα κπνξέζεη λα κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία απηή
ζηνλ Μεηαθνξέαο πξνθεηκέλνπ ν Μεηαθνξέαο λα κπνξέζεη λα επηβεβαηψζεη φηη
ν ηαηξηθφο εμνπιηζκφο κπνξεί λα κεηαθεξζεί ή/θαη λα κεηαθεξζεί κε αζθάιεηα.
Ζεηείηαη απφ ηνλ Επηβάηε λα παξέρεη ζηνλ Δηνξγαλσηή πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο
θαηά ηελ ζηηγκή ηεο θξάηεζεο, εάλ ν Επηβάηεο ή/θαη νπνηνδήπνηε άηνκν πνπ

ηαμηδεχεη κε ηελ θξάηεζή ηνπ ρξεηάδεηαη λα θέξεη ζην Πινίν αλαγλσξηζκέλν
ζθχιν ζπλνδείαο. Παξαθαινχκε λα ζεκεησζεί φηη νη ζθχινη ζπλνδείαο
ππφθεηληαη ζε δηεζλείο θαλνληζκνχο.
10.6

Όπνπ ν Μεηαθνξέαο ζεσξεί φηη είλαη απζηεξά απαξαίηεην γηα ηελ αζθάιεηα θαη
ηελ άλεζε ηνπ Επηβάηε / ή νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ηαμηδεχεη κε ηελ θξάηεζή ηνπ,
κπνξεί λα απαηηήζεη έλα Άηνκν κε Αλαπεξία ή Άηνκν κε Μεησκέλε
Κηλεηηθφηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ άιιν άηνκν (εάλ ν Επηβάηεο δελ είλαη ζε
ζέζε λα πξνζθέξεη ηελ απαηηνχκελε απφ ην Άηνκν κε Αλαπεξία ή ην Άηνκν κε
Μεησκέλε Κηλεηηθφηεηα βνήζεηα), ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα πξνζθέξεη ηελ
απαηηνχκελε απφ ην Άηνκν κε Αλαπεξία ή ην Άηνκν κε Μεησκέλε
Κηλεηηθφηεηα βνήζεηα. Απηή ε απαίηεζε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ εθηίκεζε
ηνπ Μεηαθνξέα ζρεηηθά κε ηηο εηδηθφηεξεο αλάγθεο ηνπ Επηβάηε / ή
νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ηαμηδεχεη κε ηελ θξάηεζή ηνπ γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη
κπνξεί λα δηαθέξεη απφ Πινίν ζε Πινίν θαη/ή απφ δξνκνιφγην ζε δξνκνιφγην.

10.7

Εάλ ν Επηβάηεο / ή νπνηνδήπνηε άηνκν ηαμηδεχεη κε ηελ θξάηεζή ηνπ έρνπλ
νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε πγείαο, αλαπεξία ή πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα, ε νπνία
απαηηεί πξνζσπηθή βνήζεηα ή επηηήξεζε, ηφηε ηέηνηα πξνζσπηθή βνήζεηα ή
επηηήξεζε πξέπεη λα νξγαλσζεί απφ ηνλ Επηβάηε / ή νπνηνδήπνηε άηνκν
ηαμηδεχεη κε ηελ θξάηεζή ηνπ θαη κε δηθά ηνπο έμνδα. Σν Πινίν δελ είλαη ζε
ζέζε λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο αλάπαπιαο, απνθιεηζηηθή πξνζσπηθή βνήζεηα ή
επηηήξεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή θξνληίδαο γηα ζσκαηηθέο ή ςπρηαηξηθέο ή
άιιεο θαηαζηάζεηο πγείαο.

10.8

Εάλ, θαηφπηλ πξνζεθηηθήο εθηίκεζεο ηνπ Επηβάηε / ή νπνηνπδήπνηε αηφκνπ
ηαμηδεχεη κε ηελ θξάηεζή ηνπ θαη ησλ εηδηθφηεξσλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεψλ
ηνπ, ν Μεηαθνξέαο ζπκπεξαίλεη φηη ν Επηβάηεο ή ην άηνκν απηφ δελ κπνξεί λα
κεηαθεξζεί κε αζθάιεηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο εθαξκνζηένπο θαλφλεο
αζθάιεηαο , ηφηε ν Μεηαθνξέαο κπνξεί λα αξλεζεί ηελ απνδνρή ηεο θξάηεζεο ή
ηεο επηβίβαζεο ελφο Αηφκνπ κε Αλαπεξία ή ελφο Αηφκνπ κε Μεησκέλε
Κηλεηηθφηεηα γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Ο Μεηαθνξέαο επηθπιάζζεηαη γηα ην
δηθαίσκά ηνπ λα αξλεζεί λα κεηαθέξεη ηνλ Επηβάηε ή νπνηνδήπνηε άηνκν
ηαμηδεχεη κε ηελ θξάηεζή ηνπ, ν νπνίνο θαηά ηελ γλψκε ηνπ Μεηαθνξέα δελ

είλαη ηθαλφο λα ηαμηδέςεη ή ηνπ νπνίνπ ε θαηάζηαζε απνηειεί θίλδπλν ζηνλ ίδην
ή άιινπο ζηελ Κξνπαδηέξα γηα ιφγνπο αζθαιείαο.
10.9

Ο Μεηαθνξέαο επηθπιάζζεηαη γηα ην δηθαίσκά ηνπ λα αξλεζεί λα κεηαθέξεη ηνλ
Επηβάηε / ή νπνηνδήπνηε άηνκν ηαμηδεχεη κε ηελ θξάηεζή ηνπ, ν νπνίνο απέηπρε
λα γλσζηνπνηήζεη θαηάιιεια ζηνλ Δηνξγαλσηή / Μεηαθνξέα νπνηεζδήπνηε
αλαπεξίεο ή αλάγθεο ζρεηηθά κε ην θαηάιπκα, ην θάζηζκα ή ηελ παξνρή
βνήζεηαο, ηελ αλάγθε λα θέξνπλ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ ή αλαγλσξηζκέλν ζθχιν
ζπλνδείαο ζην Πινίν ή ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ απφ ηνλ θνξέα
εθκεηάιιεπζεο ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ. Εάλ ν Επηβάηεο ή νπνηνδήπνηε άηνκν
ηαμηδεχεη κε ηελ θξάηεζή ηνπ δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ απφθαζε ηνπ Μεηαθνξέα,
ηφηε ν Επηβάηεο ή νπνηνδήπνηε άηνκν ηαμηδεχεη κε ηελ θξάηεζή ηνπ πξέπεη λα
πξνβάιεη γξαπηφ παξάπνλν κε φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζηνλ Δηνξγαλσηή θαη ην
δήηεκα ζα εμεηαζηεί απφ αξκφδην Δηεπζπληή.

10.10 Γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ άλεζε ηνπ Επηβάηε ή νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ηαμηδεχεη
κε ηελ θξάηεζή ηνπ, εάλ ν Επηβάηεο ή νπνηνδήπνηε άηνκν ηαμηδεχεη κε ηελ
θξάηεζή ηνπ δηαπηζηψζνπλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία
θξάηεζεο έσο θαη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Κξνπαδηέξαο φηη ν Επηβάηεο ή
νπνηνδήπνηε άηνκν ηαμηδεχεη κε ηελ θξάηεζή ηνπ ζα ρξεηαζηνχλ εηδηθή
θξνληίδα ή βνήζεηα φπσο εθηίζεηαη αλσηέξσ, ηφηε ν Επηβάηεο ή νπνηνδήπνηε
άηνκν ηαμηδεχεη κε ηελ θξάηεζή ηνπ απαηηείηαη λα ελεκεξψζνπλ άκεζα ηνλ
Δηνξγαλσηή πξνθεηκέλνπ ν Δηνξγαλσηήο λα κεηαθέξεη απηή ηελ πιεξνθνξία
ζηνλ Μεηαθνξέα πξνθεηκέλνπ ν Μεηαθνξέαο λα θάλεη κία επίθαηξε εθηίκεζε
ζρεηηθά κε ην αλ ν Επηβάηεο ή νπνηνδήπνηε άηνκν ηαμηδεχεη κε ηελ θξάηεζή
ηνπ, πνπ ρξεηάδνληαη ηέηνηα εηδηθή βνήζεηα, κπνξνχλ ή φρη λα κεηαθεξζνχλ κε
αζθαιή ή ιεηηνπξγηθά εθηθηφ ηξφπν.
10.11 Σν Πινίν δηαζέηεη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ελδηαηηεκάησλ εμνπιηζκέλσλ γηα
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Κάπνηνη απφ ηνπο ρψξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ Πινίνπ δελ είλαη πξνζηηέο ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο νχηε θαηάιιειεο
πξνο πξφζβαζε απφ απηά. Ο Μεηαθνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηε
κεηαθνξά ζε νπνηνλδήπνηε παξέιεηςε λα ελεκεξψζεη φηη έρεη εηδηθέο αλάγθεο
ή ζε νπνηνλδήπνηε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Μεηαθνξέα ή/θαη ηνπ Πινηάξρνπ

είλαη αθαηάιιεινο λα ηαμηδέςεη ή ζε νπνηνλδήπνηε ηνπ νπνίνπ ε θαηάζηαζε
δχλαηαη λα πξνθαιέζεη θίλδπλν ζηνλ ίδην ή ζε άιινπο πάλσ ζην Πινίν.
10.12 Ο Μεηαθνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα παξέρεη νπνηαδήπνηε βνήζεηα ή λα
ηθαλνπνηεί εηδηθέο απαηηήζεηο παξά κφλν εάλ ν Μεηαθνξέαο εγγπήζεθε
εγγξάθσο ηελ παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ επηβάηε ή ζηνλ
Δηνξγαλσηή.
10.13 Οη Επηβάηεο πνπ ρξεηάδνληαη αλαπεξηθέο θαξέθιεο πξέπεη λα έρνπλ
εθνδηαζηεί κε ηηο δηθέο ηνπο αλαπεξηθέο θαξέθιεο ζε ζχλεζεο κέγεζνο θαη λα
ζπλνδεχνληαη απφ ζπλνδφ θαηάιιειν θαη ηθαλφ λα ηνπο βνεζήζεη ζην ηαμίδη.
Οη αλαπεξηθέο θαξέθιεο ηνπ πινίνπ δηαηίζεληαη κφλν γηα ρξήζε έθηαθηεο
αλάγθεο.
10.14 Οηνζδήπνηε Επηβάηεο κε δηαλνεηηθή ή ζσκαηηθή αληθαλφηεηα πάζεο θχζεσο
ή κε ζπκπηψκαηα δηαλνεηηθήο ή ζσκαηηθήο αζζέλεηαο νηαζδήπνηε κνξθήο,
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ηαμηδέςεη, νθείιεη λα
πξνζθνκίζεη πξηλ απφ ηνλ απφπινπ ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα βεβαηψλεη
ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Επηβάηε λα ηαμηδέςεη.
10.15 Οηνζδήπνηε Επηβάηεο επηβηβάδεηαη, ή επηηξέπεη ζε άιινλ Επηβάηε ππφ ηελ
επζχλε ηνπ λα επηβηβαζηεί, ελψ ν ίδηνο ή ν Επηβάηεο ππφ ηελ επζχλε ηνπ πάζρεη
απφ νηαδήπνηε αζζέλεηα, λφζν, ηξαπκαηηζκφ ή παζνινγηθή θαηάζηαζε,
ζσκαηηθή ή δηαλνεηηθή, ή ελ γλψζεη ηνπ έρεη εθηεζεί ζε νπνηαδήπνηε κφιπλζε ή
κεηαδνηηθή αζζέλεηα, ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν ελδέρεηαη λα βιάςεη ηελ
πγεία, ηελ αζθάιεηα ή ηελ αληηθεηκεληθψο λννχκελε άλεζε άιισλ πξνζψπσλ
ζην Πινίν, ή πνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία δελ ηνπ επηηξαπεί λα απνβηβαζζεί ζηνλ
ιηκέλα πξννξηζκνχ ηνπ, ζα επζχλεηαη γηα θάζε απψιεηα ή δαπάλε πνπ πθίζηαηαη
ν Μεηαθνξέαο ή ν Πινίαξρνο άκεζα ή έκκεζα ζπλεπεία απηήο ηεο αζζέλεηαο,
λφζνπ, ηξαπκαηηζκνχ, παζνινγηθήο θαηάζηαζεο, έθζεζεο ή άξλεζεο άδεηαο
απνβίβαζεο, εθηφο αλ, ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο, λφζνπ, ηξαπκαηηζκνχ,
παζνινγηθήο θαηάζηαζεο ή έθζεζεο, απηή είρε γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ζηνλ
Μεηαθνξέα ή ηνλ Πινίαξρν πξηλ απφ ηελ επηβίβαζε θαη ν Μεηαθνξέαο ή ν
Πινίαξρνο ζπγθαηαηέζεθαλ εγγξάθσο.

10.16 Γηα ιφγνπο πγείαο θαη αζθάιεηαο ν Μεηαθνξέαο ή θαη ν Δηνξγαλσηήο ή θαη νη
αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο αξρέο ζε νηνδήπνηε ιηκέλα έρνπλ ην δηθαίσκα λα
απεπζχλνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην δεκφζηαο πγείαο. Ο Επηβάηεο ππνρξενχηαη λα
παξάζρεη αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθψο κε ζπκπηψκαηα νηαζδήπνηε αζζέλεηαο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθψο ηπρφλ γαζηξνεληεξηθψλ αζζελεηψλ. Ο
Μεηαθνξέαο δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ επηβίβαζε ζε νηνδήπνηε Επηβάηε ζεσξεί
θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα φηη έρεη νπνηαδήπνηε ζπκπηψκαηα
νηαζδήπνηε αζζέλεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηνγελνχο ή θαη βαθηεξηδηαθήο
αζζέλεηαο, ελδεηθηηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λνξντνχ (norovirus). Η
άξλεζε απφ ηνλ Επηβάηε λα ζπκπιεξψζεη ην εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ άξλεζε επηβίβαζεο.
10.17 Εάλ δηαγλσζζεί απφ ην γηαηξφ ηνπ Πινίνπ φηη ν Επηβάηεο πάζρεη απφ ηνγελή ή
βαθηεξηδηαθή αζζέλεηα, ν Μεηαθνξέαο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ Επηβάηε λα
παξακείλεη ζηελ θακπίλα ηνπ γηα ιφγνπο πγείαο

θαη αζθάιεηαο. Άξλεζε

ζπκκφξθσζεο ηνπ Επηβάηε κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνβίβαζή ηνπ
εάλ ν ηαηξφο ή ν Πινίαξρνο θξίλνπλ φηη απνηειεί πξαγκαηηθή απεηιή γηα ηελ
πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηλφλησλ.
10.18 ε πεξίπησζε πνπ απαγνξεπζεί ζε Επηβάηε ε επηβίβαζε ή έρεη απνβηβαζζεί ή
έρεη πεξηνξηζηεί ζηελ θακπίλα ηνπ ιφγσ πγείαο ή ηθαλφηεηαο λα ηαμηδέςεη, ν
Μεηαθνξέαο δελ ζα θέξεη θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα, δεκία ή
δαπάλε πνπ βαξχλεη ηνλ Επηβάηε εμ’ απηνχ ηνπ ιφγνπ νχηε ν Επηβάηεο ζα
δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο απφ ην Μεηαθνξέα. πληζηάηαη ζηνπο Επηβάηεο λα
πξνβνχλ ζε πξνζσπηθή αζθάιηζε ηαμηδίνπ.
11

Γαπάλεο γηα Ηαηξηθή Πεξίζαιςε θιπ.

11.1

Οη παξερφκελεο ζην Πινίν πγεηνλνκηθέο, ηαηξηθέο ή άιιεο εηδηθέο ή
πξνζσπηθέο ππεξεζίεο ζα επηβαξχλνπλ νηθνλνκηθά ηνλ Επηβάηε.

11.2

ε πεξίπησζε παξνρήο ή εληνιήο απφ ηνλ Μεηαθνξέα ή ηνλ Πινίαξρν ή ηνλ
ηαηξφ ππεξεζίαο (εάλ ππάξρεη) πξνο παξνρή ηεο απαηηνχκελεο ηαηξηθήο
παξαθνινχζεζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ή ηαηξηθήο κεηαθνξάο (δηα μεξάο,
ζαιάζζεο ή αέξνο), ν ελδηαθεξφκελνο Επηβάηεο ζα επζχλεηαη γηα ηελ πιήξε
δαπάλε ή ην θφζηνο απηήο θαη νθείιεη λα απνδεκηψλεη ζε πξψηε φριεζε ηνλ

Μεηαθνξέα γηα θάζε δαπάλε πνπ βάξπλε απηφλ ή ηνπο πξνζηεζέληεο ηνπ ή ηνπο
βνεζνχο εθπιήξσζεο.
11.3.

Οη επηβάηεο πνπ ιφγσ αζζέλεηαο ή εμ νηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο ρξεηάδνληαη
εηδηθφ ή πξφζζεην θαηάιπκα ή ηδηαίηεξε ή πξφζζεηε θξνληίδα θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ηαμηδηνχ, ε νπνία ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ παξέρεηαη, ζα ρξεψλνληαη
αλαιφγσο.

12

Ηαηξηθή Πεξίζαιςε

12.1

Ο Επηβάηεο αλαγλσξίδεη φηη θαίηνη ππάξρεη γηαηξφο έρσλ ηα πξνζφληα επί ηνπ
Πινίνπ, είλαη ππνρξέσζε θαη επζχλε ηνπ Επηβάηε λα δεηήζεη ηαηξηθή βνήζεηα
εάλ ρξεηαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο.

12.2

Ο γηαηξφο ηνπ πινίνπ δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα θαη ην ηαηξηθφ θέληξν
ηνπ πινίνπ δελ απαηηείηαη λα είλαη θαη δελ είλαη εμνπιηζκέλν θαηά ηα πξφηππα
ρεξζαίνπ λνζνθνκείνπ. Σν Πινίν θέξεη ηαηξηθέο πξνκήζεηεο θαη εμνπιηζκφ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο ηνπ. Οχηε ν
Μεηαθνξέαο νχηε ν γηαηξφο ζα επζχλνληαη έλαληη ηνπ Επηβάηε γηα ηπρφλ
αδπλακία

αληηκεηψπηζεο

νπνηνπδήπνηε

ηαηξηθνχ

πξνβιήκαηνο.

Ο

Μεηαθνξέαο δελ επηβιέπεη νχηε ειέγρεη ην γηαηξφ ηνπ Πινίνπ θαη ην ηαηξηθφ
πξνζσπηθφ γηα νπνηαδήπνηε ηαηξηθή ζεξαπεία ησλ Επηβαηψλ θαη δελ ζα είλαη
ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ γηαηξνχ ηνπ Πινίνπ ή ηνπ
ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ.
12.3

ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο νη Επηβάηεο ελδέρεηαη λα κεηαθεξζνχλ
ζηελ μεξά απφ ηνλ Μεηαθνξέα ή ηνλ Πινίαξρν γηα πεξίζαιςε. Ο
Μεηαθνξέαο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηεο
ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζε νηνλδήπνηε ιηκέλα ή ηφπν απνβίβαζεο ηνπ Επηβάηε.
πληζηάηαη ζηνπο Επηβάηεο λα ζπλάςνπλ αζθάιεηα θαιχπηνπζα ηελ ηαηξηθή
πεξίζαιςε θαη ηελ επείγνπζα αεξνκεηαθνξά ή άιιν ηξφπν επαλαπαηξηζκνχ.
Ο Μεηαθνξέαο δελ απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηηο ηαηξηθέο
εγθαηαζηάζεηο ζηελ μεξά. Οη ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα πξφηππα
πεξίζαιςεο πνηθίιινπλ απφ ιηκέλα ζε ιηκέλα. Ο Μεηαθνξέαο δελ πξνβαίλεη
ζε θακία δήισζε νχηε εγγπάηαη ηελ πνηφηεηα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζηελ
μεξά.

13.

Ηαηξηθόο εμνπιηζκόο

13.1

ρεηηθά κε ηνλ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ πνπ ν Επηβάηεο ζθνπεχεη λα θέξεη ζην
Πινίν, είλαη επζχλε ηνπ Επηβάηε λα θαλνλίζεη ηελ παξάδνζε φινπ ηνπ
ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο απνβάζξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε.

13.2

Η απαίηεζε πξνο ηνπο Επηβάηεο ζρεηηθά κε ην φηη απηνί πξέπεη λα
ελεκεξψλνπλ ηνλ Δηνξγαλσηή θαηά ηελ ζηηγκή ηεο θξάηεζεο γηα ηελ αλάγθε
λα έρνπλ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ ζην Πινίν, ηίζεηαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί
φηη ν ηαηξηθφο εμνπιηζκφο κπνξεί λα κεηαθεξζεί θαη/ή λα κεηαθεξζεί κε
αζθάιεηα.

13.3

Είλαη επζχλε ηνπ Επηβάηε λα εμαζθαιίζεη φηη θάζε ηαηξηθφο εμνπιηζκφο είλαη
ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα θξνληίζεη λα έρεη αξθεηφ εμνπιηζκφ θαη
πξνκήζεηεο γηα λα δηαξθέζεη γηα νιφθιεξν ην ηαμίδη. Σν Πινίν δελ κεηαθέξεη
νπνηαδήπνηε αληηθαηάζηαζε θαη ε πξφζβαζε ζε θξνληίδα ζηελ μεξά θαη
εμνπιηζκφ, ελδέρεηαη λα είλαη δχζθνιε θαη αθξηβή. Κάζε επηβάηεο κπνξεί λα
κεηαθέξεη κέρξη δχν αληηθείκελα ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ ή ηαηξηθφ εμνπιηζκφ
ζπλνιηθήο αμίαο € 5.000, εθηφο αλ ζπκθσλεζεί εγγξάθσο δηαθνξεηηθά απφ
ηνλ Μεηαθνξέα.

13.4

Οη Επηβάηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδνληαη ηνλ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ.
Εάλ ππάξρνπλ εηδηθέο πεξηζηάζεηο, άηνκα κε αλαπεξία ή/θαη άηνκα κε
πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα ηα νπνία απαηηνχλ πξνζσπηθή βνήζεηα ή επηηήξεζε,
ηφηε ηέηνηα πξνζσπηθή βνήζεηα ή επηηήξεζε πξέπεη λα νξγαλσζεί απφ ηνλ
Επηβάηε θαη κε δηθά ηνπ έμνδα. Σν Πινίν δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη
ππεξεζίεο αλάπαπιαο, απνθιεηζηηθή πξνζσπηθή βνήζεηα ή επηηήξεζε ή
νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή θξνληίδαο γηα ζσκαηηθέο ή ςπρηαηξηθέο ή άιιεο
θαηαζηάζεηο πγείαο.

14.

Αλήιηθνη

14.1

Ο Μεηαθνξέαο δελ δέρεηαη αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πνπ δελ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ειηθίαο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαρψξεζεο θαη δελ

επηηξέπεηαη ζε παηδηά λα επηβηβάδνληαη ζην Πινίν ρσξίο ηε ζπλνδεία γνλέα ή
θεδεκφλα. Πάλσ ζην πινίν ηα παηδηά πξέπεη λα ηεινχλ αλά πάζα ζηηγκή ππφ ηελ
επνπηεία ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα, θαη είλαη εππξφζδεθηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
πάλσ ζην Πινίν ή ζηηο Υεξζαίεο Εθδξνκέο εθφζνλ είλαη παξψλ γνλέαο ή
θεδεκφλαο. Σα παηδηά δελ επηηξέπεηαη λα παξακέλνπλ ζην Πινίν εάλ ν γνλέαο ή
θεδεκφλαο απνβηβαζηεί ζηελ μεξά.
14.2

Σν θαδίλν ηνπ Πινίνπ ππφθεηηαη ζηνπο λφκνπο πεξί ηπρεξψλ παηγλίσλ ηνπ
θξάηνπο ηεο ζεκαίαο ηνπ. Οη αλήιηθνη απαγνξεχεηαη λα παίδνπλ ζην θαδίλν.

14.3

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ζπκκεηνρή αλειίθσλ ζε ηπρεξά παίγληα θαη πξνο
φθεινο ηεο άλεζεο θαη ςπραγσγίαο ησλ ελειίθσλ Επηβαηψλ, δελ επηηξέπεηαη ε
είζνδνο ησλ αλειίθσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ θαδίλν θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.

14.4

Κάζε ελήιηθνο Επηβάηεο πνπ ηαμηδεχεη κε νπνηνλδήπνηε αλήιηθν, είλαη
ππεχζπλνο γηα ηε δηαγσγή θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ αλήιηθνπ Επηβάηε θαη είλαη
ππεχζπλνο λα δηαζθαιίζεη φηη ν αλήιηθνο Επηβάηεο δελ ζα αγνξάζεη ή
θαηαλαιψζεη αιθννινχρα πνηά ΚΑΘ ν ελήιηθνο Επηβάηεο ζα επζχλεηαη έλαληη
ηνπ Μεηαθνξέα θαη ζα νθείιεη απνδεκίσζε γηα απψιεηεο, δεκίεο ή
θαζπζηεξήζεηο πνπ πθίζηαηαη ν Μεηαθνξέαο εμ νηαζδήπνηε πξάμεο ή
παξάιεηςεο ηνπ αλήιηθνπ Επηβάηε.

14.5

Οη αλήιηθνη Επηβάηεο ππφθεηληαη ζε φινπο ηνπο Όξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο.

15

πκπεξηθνξά

15.1

Ο Επηβάηεο ζπκθσλεί λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο εηαηξηθνχο θαλφλεο θαη
θαλνληζκνχο ηνπ Μεηαθνξέα θαζψο θαη φιεο ηηο εληνιέο θαη ππνδείμεηο ηνπ
Πινηάξρνπ θαη ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ Πινίνπ.
Καηά πάληα ρξφλν ε απφθαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Μεηαθνξέα ζα είλαη
νξηζηηθή επί φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ ηπρφλ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα
θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο θξνπαδηέξαο. Καηά ην ρξφλν ηεο θξάηεζεο ζην
Δηνξγαλσηή, νη Επηβάηεο θαη ηα εμνπζηνδνηεκέλα κέιε ηεο παξέαο ηνπο
ζπκθσλνχλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ εμνπζία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ

Μεηαθνξέα. Ο Επηβάηεο θαη ε παξέα ηνπ νθείινπλ θαηά πάληα ρξφλν λα
ζπκκνξθψλνληαη ξεηά κε ηνπο λφκνπο, ηνπο θαλνληζκνχο πεξί ηεισλείσλ,
ζπλαιιάγκαηνο θαη παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ φισλ ησλ ρσξψλ πνπ
επηζθέπηνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ν Επηβάηεο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηα
παξαπάλσ ή δηαπξάμεη νπνηαδήπνηε παξάλνκε πξάμε θαζφζνλ ρξφλν
βξίζθεηαη ζηελ θξνπαδηέξα ή αλ θαηά ηελ άπνςε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ
Μεηαθνξέα, ε ζπκπεξηθνξά ησλ Επηβαηψλ ή νπνησλδήπνηε απφ ηελ παξέα
ηνπο πξνθαιεί ή είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη θίλδπλν, λα θέξεη ζε δχζθνιε
ζέζε ή λα πξνθαιέζεη ελφριεζε ζε άιινπο, ν Μεηαθνξέαο κπνξεί λα
ηεξκαηίζεη./καηαηψζεη ην ηαμίδη ηνπ Επηβάηε ή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηβαηψλ
αδεκίσο γηα ην Μεηαθνξέα θαη ν Επηβάηεο δελ ζα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε
επηζηξνθή ρξεκάησλ γηα ππεξεζίεο πνπ δελ παξαζρέζεθαλ ή δελ ιήθζεθαλ ή
γηα έμνδα ηα νπνία ππέζηεζαλ σο απνηέιεζκα ηνπ ηεξκαηηζκνχ/ηεο
καηαίσζεο ηνπ ηαμηδηνχ
15.2

Ο Επηβάηεο νθείιεη λα αλαθέξεη άκεζα ζε αμησκαηηθφ ηνπ Μεηαθνξέα φιεο
ηηο αζζέλεηεο θαη ηα αηπρήκαηα ζηα νπνία εκπιέθεηαη ή ησλ νπνίσλ ιακβάλεη
άκεζε αληίιεςε ζην Πινίν, ζηε γέθπξα επηβίβαζεο ή ζηηο βνεζεηηθέο
ιέκβνπο, θαη λα ζπκπιεξψλεη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη λα πξνβαίλεη
ζε ηέηνηεο δειψζεηο ή λα ζπλδξάκεη ηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ Πινίνπ, θαηά πψο
ηνπ δεηείηαη απφ απηνχο ή θαη απφ θάζε αξκφδηα αξρή ή θαη θξαηηθή
ππεξεζία. Ο Μεηαθνξέαο δελ ζα θέξεη θακία επζχλε ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε
απαίηεζε γηα αζζέλεηα ή ηξαπκαηηζκφ πνπ δελ αλαθέξζεθε απφ ηνλ Επηβάηε
ζε Αμησκαηηθφ ηνπ Πινίνπ θαζφζνλ δηάζηεκα βξηζθφηαλ επί ηνπ Πινίνπ.

15.3

Κάζε είδνπο δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζηίκσλ, ρξεκαηηθψλ
θπξψζεσλ, ηειψλ ή άιισλ ρξεψζεσλ, πνπ βαξχλνπλ ηνλ Μεηαθνξέα εμ
αηηίαο ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Επηβάηε κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Πινίνπ ή
ηνπο θαλνληζκνχο νπνηαζδήπνηε θπβέξλεζεο ή άιισλ αξρψλ, ζα εμνθινχληαη
απφ ηνλ Επηβάηε ζηνλ Μεηαθνξέα ζε πξψηε φριεζε.

15.4

Ο Επηβάηεο επζχλεηαη έλαληη ηνπ Μεηαθνξέα θαη νθείιεη απνδεκίσζε γηα
θάζε απψιεηα, δεκία ή θαζπζηέξεζε πνπ πθίζηαηαη ν Μεηαθνξέαο εμ
νηαζδήπνηε πξάμεο ή παξάιεηςεο ηνπ Επηβάηε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ελδεηθηηθψο ησλ παξαβάζεσλ ησλ φξσλ 15 έσο 17.

16

Δπηθίλδπλα Αγαζά ή Αληηθείκελα
Ο Επηβάηεο δελ ζα θέξεη ζην Πινίν νηεζδήπνηε παξάλνκεο νπζίεο ή άιια
παξάλνκα αληηθείκελα, καραίξηα, ππξνβφια, φπια, εχθιεθηα ή επηθίλδπλα
αγαζά ή αληηθείκελα, νχηε άιιε ειεγρφκελε ή απαγνξεπκέλε νπζία. Σν αληίζεην
ζπληζηά παξαβίαζε ησλ παξφλησλ φξσλ θαη θαζηζηά ηνλ Επηβάηε απζηεξά
ππεχζπλν έλαληη ηνπ Μεηαθνξέα γηα θάζε ηξαπκαηηζκφ, απψιεηα, δεκία ή
δαπάλε θαη ν Επηβάηεο ζα επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε ηνπ Μεηαθνξέα γηα θάζε
αμίσζε, πξφζηηκν ή ρξεκαηηθή θχξσζε πνπ πξνθχπηεη εθ ηεο παξαβίαζεο απηήο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά λνκηθψλ εμφδσλ ή άιισλ δαπαλψλ πνπ
αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ αμηψζεσλ ή ηελ δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ
ζρεηηθψλ κε ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ή θπξψζεσλ επί ηε βάζεη πιήξνπο
απνδεκίσζεο). Ο Επηβάηεο ελδέρεηαη λα επζχλεηαη γηα πξφζηηκα εθ ηνπ λφκνπ ή
άιιεο θπξψζεηο. Ο Πινίαξρνο (ή άιινο αξκφδηνο αμησκαηηθφο) έρεη ην δηθαίσκα
αλά πάζα ζηηγκή θαη ρσξίο εηδνπνίεζε λα εηζέξρεηαη θαη/ή λα εξεπλά ηελ
θακπίλα, ηηο Απνζθεπέο (είηε εληφο είηε εθηφο ηεο θακπίλαο), άιια πεξηνπζηαθά
αληηθείκελα ηνπ Επηβάηε ή λα δηελεξγεί ζσκαηηθή έξεπλα ζηνλ Επηβάηε, θαη ν
Επηβάηεο δηα ηνπ παξφληνο ζπλαηλεί ζε ηνηαχηε είζνδν θαη έξεπλα.

17.

Αζθάιεηα & Πξνζηαζία

17.1

Η πγεία θαη ε αζθάιεηα ηνπ Πινίνπ θαη φισλ φζσλ επηβαίλνπλ ζε απηφ είλαη
χςηζηεο

ζεκαζίαο.

Οη

Επηβάηεο

νθείινπλ

λα

πξνζέρνπλ

θαη

λα

ζπκκνξθψλνληαη κε φινπο ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε
ηελ αζθάιεηα ηνπ Πινίνπ, ηνπ πιεξψκαηνο θαη ησλ Επηβαηψλ ηνπ, ησλ
ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη ηεο λνκνζεζίαο εηζφδνπ θάζε θξάηνπο.
17.2

Οη Επηβάηεο νθείινπλ πάληα λα ζπκπεξηθέξνληαη θαηά ηξφπν πνπ ζέβεηαη ηελ
αζθάιεηα θαη ηελ ηδησηηθή δσή ησλ άιισλ πξνζψπσλ ζην Πινίν.

17.3

Οη Επηβάηεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε θάζε εχινγε ππφδεημε
νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ Πινηάξρνπ ή ησλ Αμησκαηηθψλ.

17.4

Απαγνξεχνληαη πάλσ ζην Πινίν φια ηα ππξνβφια φπια θαη θάζε άιιν φπιν
νηαζδήπνηε κνξθήο. Ο Πινίαξρνο ή/θαη ν Μεηαθνξέαο δηθαηνχληαη λα
θαηαζρέζνπλ, παξαθξαηήζνπλ ή ιάβνπλ νπνηνδήπνηε άιιν κέηξν ζε ζρέζε

κε ηέηνηα φπια. Καη ηα πξφζσπα πνπ κεηαθέξνπλ ή δηαθηλνχλ ηέηνηα
αληηθείκελα ελδέρεηαη λα απνβηβαζηνχλ ρσξίο πεξαηηέξσ επζχλε ηνπ
Μεηαθνξέα.
17.5

Ελδέρεηαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο νη πξνζηεζέληεο ή βνεζνί εθπιήξσζεο ηνπ
Μεηαθνξέα λα πξέπεη λα δηελεξγήζνπλ έξεπλεο ζε Επηβάηεο ή/θαη Απνζθεπέο
ή άιια αληηθείκελα πνπ θέξνπλ καδί ηνπο. Ο Επηβάηεο κε ην παξφλ ζπλαηλεί
ζε ηέηνηεο έξεπλεο θαη ζπκθσλεί λα επηηξέςεη απηέο εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ
Πινίαξρν ηνπ Πινίνπ ή άιινπο αξκνδίνπο πξνζηεζέληεο ή βνεζνχο
εθπιήξσζεο ηνπ Μεηαθνξέα. Ο Επηβάηεο ζπλαηλεί πεξαηηέξσ ζηελ αθαίξεζε,
θαηάζρεζε ή ηπρφλ άιια κέηξα σο πξνο θάζε αληηθείκελν, πνπ θαηά ηελ
θξίζε ηνπ Μεηαθνξέα ελδέρεηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ
Πινίνπ ή λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηνπο Επηβάηεο.

17.6

Όινη νη Επηβάηεο νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο ελφζσ
πεξπαηνχλ ζηα εμσηεξηθά θαηαζηξψκαηα. Απαγνξεχεηαη ζηνπο Επηβάηεο θαη
ηα παηδηά λα ηξέρνπλ ζηα θαηαζηξψκαηα ή άιινπο ρψξνπο ηνπ Πινίνπ.

17.7

Οη Επηβάηεο νθείινπλ πάληα λα επηβιέπνπλ ηηο Απνζθεπέο ηνπο. Οη
Αζπλφδεπηεο απνζθεπέο ελδέρεηαη λα απνκαθξπλζνχλ θαη λα θαηαζηξαθνχλ.

18.

Εώα/Καηνηθίδηα

18.1

Με ηελ εμαίξεζε ησλ δψσλ πνπ δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε εθπαίδεπζεο, επ’ νπδελί
επηηξέπνληαη ηα δψα θαη/ή ηα θαηνηθίδηα επί ηνπ Πινίνπ.

18.2

Οπνηαδήπνηε δψα ή/θαη θαηνηθίδηα ηπρφλ κεηαθέξνληαη ζην Πινίν απφ
νπνηνλδήπνηε Επηβάηε, ζα ηίζεληαη ζε επηηήξεζε θαη ζα ιακβάλνληαη ηα
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνβίβαζε ηνπ δψνπ ζηνλ ακέζσο επφκελν ιηκέλα
πξνζέγγηζεο. Ο Επηβάηεο ζα επζχλεηαη γηα ην θφζηνο απνβίβαζεο ησλ
θαηνηθίδησλ ή ησλ δψσλ θαζψο θαη/ή γηα νπνηαδήπνηε πξφζηηκα. Οη Επηβάηεο
πνπ κεηαθέξνπλ δψα ή/θαη θαηνηθίδηα πάλσ ζην Πινίν, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ
φξνπ 17.5 θαησηέξσ, ελδέρεηαη λα απνβηβαζηνχλ ρσξίο πεξαηηέξσ επζχλε ηνπ
Μεηαθνξέα.

18.3

Ο Μεηαθνξέαο δελ ζα επζχλεηαη επ’ νπδελί έλαληη ηνπ Επηβάηε γηα ην θφζηνο
απνβίβαζεο ή θάζε άιιεο δαπάλεο πνπ βαξχλεη ηνλ Επηβάηε.

18.4

Μνινλφηη ν Μεηαθνξέαο θαη νη πξνζηεζέληεο ηνπ ή/θαη νη βνεζνί εθπιήξσζεο
ηνπ ζα επηδεηθλχνπλ εχινγε θξνληίδα γηα ην θαηνηθίδην ή ην δψν ελφζσ απηφ
βξίζθεηαη ππφ ηελ επηηήξεζή ηνπο, δελ ζα επζχλνληαη ζε θακία πεξίπησζε
έλαληη ηνπ Επηβάηε γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή βιάβε ηνπ θαηνηθίδηνπ ή ηνπ
δψνπ ελφζσ απηφ βξίζθεηαη ππφ ηελ επηηήξεζε ηνπ Μεηαθνξέα.

18.5

ε πεξίπησζε πνπ ν Επηβάηεο απαηηεί ηε ρξήζε εθπαηδεπκέλνπ δψνπ ελψ
βξίζθεηαη ζην Πινίν, ν Επηβάηεο πξέπεη λα ελεκεξψζεη ην Μεηαθνξέα γηα ηελ
πξφζεζε λα θέξεη ηέηνην δψν πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε θαη πξέπεη λα παξέρεη
ζην Μεηαθνξέα φια ηα θαησηέξσ εγγξάθσο: (1) κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ
εθπαηδεπκέλνπ δψνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νλφκαηνο, ηεο ειηθίαο, ηνπ
είδνπο ηνπ δψνπ θαη ηεο ξάηζαο, (2) κηα επηζηνιή απφ έλαλ γηαηξφ πνπ
πηζηνπνηεί φηη ν Επηβάηεο πάζρεη απφ αληθαλφηεηα πνπ απαηηεί ηε ρξήζε
εθπαηδεπκέλνπ δψνπ, (3) πηζηνπνίεζε ηεο εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο ή άιινπ
είδνπο πηζηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπκέλνπ δψνπ, (4) βεβαίσζε αληηιπζζηθνχ
εκβνιηαζκνχ θαη άιισλ εκβνιηαζκψλ, (5) πηζηνπνηεηηθφ πγείαο απφ
εμνπζηνδνηεκέλν θηελίαηξν πνπ θέξεη ρξνλνινγία ην αλψηεξν 30 εκέξεο πξν
ηεο αλαρψξεζεο θαη βεβαηψλεη ηελ πγεία ηνπ εθπαηδεπκέλνπ δψνπ. Οη Επηβάηεο
πνπ θέξλνπλ εθπαηδεπκέλα δψα πάλσ ζην Πινίν είλαη ζπλερψο ππεχζπλνη γηα
ηελ πγεία θαη ηελ πγηεηλή ηέηνηνπ εθπαηδεπκέλνπ δψνπ. Ο Επηβάηεο ζα
απνδεκηψζεη ην Μεηαθνξέα γηα νπνηαδήπνηε επζχλε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ
παξνπζία ηέηνηνπ εθπαηδεπκέλνπ δψνπ ζην Πινίν. Ο Μεηαθνξέαο δελ κπνξεί λα
εγγπεζεί φηη ζα επηηξαπεί ε απνβίβαζε ησλ εθπαηδεπκέλσλ δψσλ ζηελ μεξά ζε
νπνηνδήπνηε ιηκέλα πξνζέγγηζεο θαη νη επηζθέπηεο πξνεηδνπνηνχληαη φηη ηα δψα
ελδέρεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα ππνρξεσζνχλ ζε ππνρξεσηηθή
απνκφλσζε (θαξαληίλα) εάλ κεηαθεξζνχλ ζε νξηζκέλα ιηκάληα. Πξνηείλεηαη
ζηνλ

Επηβάηε

λα

ειέγμεη

κε

φιεο

ηηο

αξκφδηεο

θπβεξλήζεηο

ηνπ

πξνγξακκαηηζκέλνπ δξνκνινγίνπ πηζαλέο πεξηπηψζεηο απνκφλσζεο ή άιισλ
πεξηνξηζκψλ.
19.

Πνηά

19.1

Οηλνπλεπκαηψδε πνηά ζα ζεξβίξνληαη κφλν ζε ελήιηθεο.

19.2

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θαηαβαιιφκελνο απφ ηνλ Επηβάηε λαχινο πεξηιακβάλεη
δηαηξνθή, δελ πεξηιακβάλεη θξαζί, νηλνπλεπκαηψδε πνηά, δχζν, κεηαιιηθφ λεξφ
ή άιια πνηά. Απηά δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζην Πινίν ζε ζηαζεξέο ηηκέο θαη νη
Επηβάηεο δελ επηηξέπεηαη λα θέξνπλ ζην Πινίν ηέηνηα πνηά γηα θαηαλάισζε ζηε
δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ είηε ζηελ θακπίλα ηνπο είηε αιινχ.

19.3

Ο Μεηαθνξέαο θαη/ή νη πξνζηεζέληεο θαη/ή νη βνεζνί εθπιήξσζεο δηθαηνχληαη
λα θαηαζρέζνπλ αιθννινχρα πνηά πνπ θέξλνπλ νη Επηβάηεο ζην Πινίν, ηα
νπνία επηζηξέθνληαη ζηνπο Επηβάηεο ζην ηέινο ηεο θξνπαδηέξαο.

19.4

Ο Μεηαθνξέαο θαη/ή νη πξνζηεζέληεο θαη/ή νη βνεζνί εθπιήξσζεο δηθαηνχληαη
λα αξλεζνχλ λα ζεξβίξνπλ ζε Επηβάηε αιθνφι ή επηπιένλ πνζφηεηα αιθνφι εάλ
θαηά ηελ θξίζε ηνπο ν Επηβάηεο ελδέρεηαη λα ζέζεη εαπηφλ, άιινπο Επηβάηεο ή
θαη ην Πινίν ζε θίλδπλν ή/θαη λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα.

20.

Θεσξήζεηο Δηζόδνπ

20.1

(i) Σα δηαβαηήξηα, νη ζεσξήζεηο εηζφδνπ θαη ινηπά ηαμηδησηηθά έγγξαθα
απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίβαζε θαη ηελ απνβίβαζε ζε φινπο ηνπο ιηκέλεο είλαη
επζχλε ηνπ Επηβάηε.
(ii) Οη Επηβάηεο, ή εάλ πξφθεηηαη γηα παηδί θάησ ησλ 18 εηψλ νη γνλείο ή ν
θεδεκφλαο ηνπ, επζχλνληαη έλαληη ηνπ Μεηαθνξέα γηα θάζε ηπρφλ πξφζηηκν ή
θχξσζε πνπ ζα επηβιεζεί ζην Πινίν ή ηνλ Μεηαθνξέα απφ νπνηαδήπνηε αξρή
ιφγσ ηεο κε ζπκκφξθσζεο ή παξαβίαζεο απφ ηνλ Επηβάηε ηεο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο εζληθήο λνκνζεζίαο ή θαλνληζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δηαηάμεσλ πεξί εηζφδνπ, ησλ ηεισλεηαθψλ δηαηάμεσλ ή έκκεζεο θνξνινγίαο.

20.2

Ο Μεηαθνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θαη θαηαγξάθεη ηα ζηνηρεία
ησλ εγγξάθσλ απηψλ. Ο Μεηαθνξέαο δελ πξνβαίλεη ζε θακία δήισζε θαη δελ
εγγπάηαη ηελ αθξίβεηα νπνηνπδήπνηε ειεγρφκελνπ εγγξάθνπ. πληζηάηαη
ζηνπο Επηβάηεο λα ειέγρνπλ φιεο ηηο θαηά λφκν πξνυπνζέζεηο γηα ηαμίδηα
ζηελ

αιινδαπή

θαη

ζηνπο

δηάθνξνπο

ιηκέλεο

πξνζέγγηζεο

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ γηα ζεψξεζε εηζφδνπ, ππνδνρήο
αιινδαπψλ, ηεισλεηαθήο θαη πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο.
21.

Δμόθιεζε πξόζζεησλ ρξεώζεσλ
Οπνηνζδήπνηε ινγαξηαζκφο γηα ηελ αγνξά πνηψλ ή άιισλ πξφζζεησλ αγαζψλ ή
ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, πξέπεη λα
εμνθιείηαη εμ νινθιήξνπ πξηλ απφ ηελ απνβίβαζε, ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα
ρξεζηκνπνηείηαη ελ γέλεη ζην Πινίν θαηά ην ρξφλν ηεο εμφθιεζεο.

22.

Υξήζε Κιηλώλ θαη θακπηλώλ

22.1

Καλέλαο Επηβάηεο δελ ζα θαηαιακβάλεη θιίλε ή θακπίλα ρσξίο πξνεγνχκελε
αίηεζε ζε αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν πξάθηνξα ζηελ μεξά ή ζην ινγηζηήξην
ηνπ Πινίνπ.

22.2

Ο Πινίαξρνο ή ν Μεηαθνξέαο κπνξνχλ νπνηεδήπνηε λα κεηαθέξνπλ έλαλ
Επηβάηε απφ κία θιίλε ζε άιιε, εάλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο είλαη ζθφπηκν ή
απαξαίηεην, κε αλάινγε πξνζαξκνγή ηνπ αληηηίκνπ ηεο Μεηαθνξάο εθφζνλ
θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ην ζεσξεί θαηάιιειν.

22.3

Εάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν Επηβάηεο παξακείλνπλ επί ηνπ Πινίνπ κεηά ηελ
άθημή ηνπο ζην ιηκέλα πξννξηζκνχ, ν Μεηαθνξέαο ζα ρξεψζεη ηνπο Επηβάηεο
γηα ηε δηακνλή ηνπο κε ηηο ηζρχνπζεο ηηκέο γηα θάζε δηαλπθηέξεπζε επί ηνπ
Πινίνπ.

23.

Παξεθθιίζεηο, Αθπξώζεηο, Πξόσξε Λήμε ηεο Κξνπαδηέξαο

(α)

Η ιεηηνπξγία ηνπ Πινίνπ εμαξηάηαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηελ θίλεζε
πινίσλ, ηηο θπβεξλεηηθέο επεκβάζεηο, ηελ ππνρξέσζε βνήζεηαο πξνο άιια
πινία πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ
αγθπξνβνιίσλ, ηηο αζπλήζηζηεο θαη ή απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο θαη ή
πεξηζηάζεηο πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ ή λα καηαησζνχλ θαη ή
άιινπο παξάγνληεο πέξα απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Μεηαθνξέα. Ο Μεηαθνξέαο
κπνξεί λα παξεθθιίλεη ηεο πνξείαο ηνπ, πεξηνξίζεη, αθπξψζεη, αλαβάιεη ή
θαη λα ηεξκαηίζεη ηελ θξνπαδηέξα νπνηαδήπνηε ζηηγκή πξηλ απφ ή κεηά απφ

ηελ έλαξμή ηεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν αλεμαξηήησο εάλ ην Πινίν παξέθθιηλε
ηεο πνξείαο ηνπ ή φρη.
(β)

Ο Μεηαθνξέαο κπνξεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα παξεθθιίλεη, πεξηνξίζεη,
αθπξψζεη, αλαβάιεη ή θαη λα ηεξκαηίζεη νπνηαδήπνηε θξνπαδηέξα - (i) εάλ ε
εθηέιεζε ή ζπλέρηζε απηήο παξεκπνδίδεηαη ή απνθιείεηαη γηα ιφγνπο πέξαλ
ηνπ ειέγρνπ ηνπ Μεηαθνξέα ή (ii) εάλ ν Πινίαξρνο ή ν Μεηαθνξέαο θξίλεη
φηη ε ιήμε θαζίζηαηαη εμ νηνπδήπνηε ιφγνπ επηβεβιεκέλε γηα ιεηηνπξγηθνχο
ζθνπνχο ηνπ Πινίνπ ή ηνπ Μεηαθνξέα.

(γ)

Εάλ ε Κξνπαδηέξα αθπξσζεί, αλαβιεζεί, πεξηνξηζηεί, θαζπζηεξήζεη ή
ηεξκαηηζηεί απφ ην Μεηαθνξέα γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ιφγνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ φξν 22, νχηε ν Μεηαθνξέαο νχηε ν Δηνξγαλσηήο ζα θέξνπλ
νπνηαδήπνηε επζχλε έλαληη ηνπ Επηβάηε. Εάλ ε αηηία γηα ηα αλσηέξσ ήηαλ
αζπλήζηζηε ή απξφβιεπηε θαη ή νη πεξηζηάζεηο

δελ ζα κπνξνχζαλ λα

πξνβιεθζνχλ ή λα καηαησζνχλ ηφηε νχηε ν Μεηαθνξέαο νχηε ν Δηνξγαλσηήο
ζα έρνπλ επζχλε έλαληη ηνπ Επηβάηε.
(δ)

Ο Μεηαθνξέαο δελ εγγπάηαη φηη ην Πινίν ζα πξνζεγγίζεη ζε φια ηα
δηαθεκηδφκελα ιηκάληα πξνζέγγηζεο νχηε φηη ζα αθνινπζήζεη θάπνηα
ζπγθεθξηκέλε ζαιάζζηα δηαδξνκή ή ρξνλνδηάγξακκα. Ο Πινίαξρνο θαη ν
Μεηαθνξέαο ζα έρνπλ ην απφιπην δηθαίσκα λα αιιάμνπλ ή λα
αληηθαηαζηήζνπλ ην δηαθεκηδφκελν πξφγξακκα ή ηνπο ιηκέλεο πξνζέγγηζεο
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.

24.

Αλσηέξα Βία
Ο Μεηαθνξέαο δελ ζα έρεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή
ηξαπκαηηζκφ, δεκία, ή αδπλακία εθηέιεζεο ηεο θξνπαδηέξαο σο απνηέιεζκα
νπνησλδήπνηε πεξηζηάζεσλ αλσηέξαο βίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθψο
πνιέκνπ, ηξνκνθξαηίαο (πξαγκαηηθήο ή απεηινχκελεο), ππξθαγηάο, θπζηθψλ
θαηαζηξνθψλ, πξάμεσλ ηνπ Θενχ, απεξγηψλ εξγαζίαο, πηψρεπζεο, αδπλακίαο
ησλ αλαδφρσλ λα εθηειέζνπλ, νπνηνλδήπνηε άιισλ γεγνλφησλ πέξαλ ηνπ
ειέγρνπ ηνπ Μεηαθνξέα ή νπνηνλδήπνηε γεγνλφησλ πνπ είλαη αζπλήζηζηα ή
απξφβιεπηα

25.

Αιιαγή κεηαθνξηθνύ κέζνπ
Εάλ ην Πινίν παξεκπνδίδεηαη ή απνθιείεηαη εμ’ νηαζδήπνηε αηηίαο λα
απνπιεχζεη ή λα ζπλερίζεη ην πξνθαζνξηζκέλν δξνκνιφγηφ ηνπ ν Μεηαθνξέαο
δηθαηνχηαη λα κεηαθέξεη ηνλ Επηβάηε είηε ζε νπνηνδήπνηε άιιν Πινίν, είηε κε
ηε ζπλαίλεζε ηνπ Επηβάηε ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν κεηαθνξάο πνπ
θαηεπζχλεηαη ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ηνπ Επηβάηε.

26.

Απνζθεπέο

(α)

Ο Επηβάηεο νθείιεη λα ηνπνζεηεί φιεο ηηο Απνζθεπέο ζε ζηέξεεο βαιίηζεο ή
κπανχια, πνπ αζθαιίδνπλ κε ινπθέηα θαη επηπιένλ κε ινπξί ή ζρνηλί γηα
πξφζζεηε πξνζηαζία απφ δεκία ή θινπή θαη θέξνπλ επθξηλή εηηθέηα κε ην
φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ Επηβάηε. Ο Μεηαθνξέαο δελ ζα θέξεη επζχλε γηα
δεκίεο ζε βαιίηζεο ή απνζθεπέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπαζκέλσλ ρεξνπιηψλ,
ηξνρψλ, θεξκνπάξ, πθαζκάησλ ή άιισλ πξνεμνρψλ νη νπνίεο ζεσξνχληαη σο
ζπλήζεηο εθ ηεο θαηά πξννξηζκφ ρξήζεσο.

(β)

Οη Απνζθεπέο ησλ Επηβαηψλ πξέπεη λα πεξηέρνπλ κφλν ην ξνπρηζκφ θαη
πξνζσπηθά ηνπο είδε.

(γ)

Σα παθέηα πξνο απνζήθεπζε ζε θάζε θακπίλα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 75
εθ. ζε κήθνο, 58 εθ. ζε πιάηνο θαη 23 εθ. ζε βάζνο. ε θάζε θακπίλα επηηξέπεηαη
λα ηνπνζεηείηαη κφλν κία απνζθεπή απηψλ ησλ δηαζηάζεσλ αλά Επηβάηε.
Επηπιένλ ρψξνο απνζήθεπζεο δηαηίζεηαη ζηνπο Επηβάηεο γηα άιιεο Απνζθεπέο
ζην ρψξν θχιαμεο απνζθεπψλ θαη ζηα θχηε.

(δ)

Ο Μεηαθνξέαο έρεη πξνλφκην επί ησλ Απνζθεπψλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θάζε Επηβάηε θαη δηθαίσκα πψιεζεο απηψλ δηα πιεηζηεξηαζκνχ ή
άιινπ ηξφπνπ, ρσξίο εηδνπνίεζε ηνπ Επηβάηε, ζε ηθαλνπνίεζε ρξεκαηηθψλ
νθεηιψλ ή άιισλ απαηηήζεσλ πνπ θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, νθεηινκέλσλ απφ ηνλ Επηβάηε ζην Μεηαθνξέα ή ζηνπο
πξνζηεζέληεο, βνεζνχο εθπιήξσζεο ή αληηπξνζψπνπο απηνχ.

27.

Έξεπλα Απνζθεπώλ θιπ.

(α)

Ο Επηβάηεο, πξνο φθεινο ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηε
ζάιαζζα θαζψο θαη πξνο φθεινο ησλ άιισλ Επηβαηψλ, ζπκθσλεί θαη δηα ηνπ
παξφληνο ζπλαηλεί ζηελ ππνβνιή ηνπ ζε ζσκαηηθή έξεπλα θαη ζηελ δηεμαγσγή
έξεπλαο ζηελ θακπίλα ηνπ, ηηο Απνζθεπέο ηνπ, ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ηνπ
ζηνηρεία ή άιια ηηκαιθή, είηε κε άκεζν ηξφπν είηε κε ηελ κέζνδν ηεο
ειεθηξνληθήο πξνβνιήο ζε νζφλε, ζάξσζεο ή άιισο πψο, πξηλ απφ ηελ
επηβίβαζε ή θαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο,
απφ θάζε πξνζηεζέληα, βνεζφ εθπιήξσζεο ή αλεμάξηεην αλάδνρν ηνπ
Μεηαθνξέα.

(β)

Ο Επηβάηεο απνδέρεηαη φηη χζηεξα απφ έξεπλα ή άιισο ζα θαηάζρεηαη θάζε
πεξηνπζηαθφ ηνπ ζηνηρείν ην νπνίν θαηά ηελ θξίζε ηνπ Μεηαθνξέα, ηνπ
Πινηάξρνπ θαη/ή νπνηνπδήπνηε αμησκαηηθνχ ηνπ Πινίνπ, είλαη πηζαλφλ λα
δηαηαξάμεη, δηαθηλδπλεχζεη ή βιάςεη ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα ή ηελ
αληηθεηκεληθψο λννχκελε άλεζε νηνπδήπνηε πξνζψπνπ είηε πάλσ ζην Πινίν είηε
φρη, ή λα δηαθηλδπλεχζεη ή λα βιάςεη ηελ αζθάιεηα ηνπ Πινίνπ ή θαη ησλ
εμαξηεκάησλ, παξαξηεκάησλ, κεραλεκάησλ ή άιινπ εμνπιηζκνχ ηνπ θαζ’
νηνλδήπνηε ηξφπν ή ην νπνίν απαγνξεχεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο ή απφ
ηελ εθάζηνηε εθαξκνδφκελε λνκνζεζία.

(γ)

Ο Επηβάηεο ζπλαηλεί ζε θάζε ηέηνηα έξεπλα θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Πινηάξρνπ.

(δ)

Κάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Μεηαθνξέα ή ηνπ Πινηάξρνπ θαη ηνπ
πιεξψκαηνο δηθαηνχηαη λα εηζέιζεη ζηελ θακπίλα Επηβάηε πξνθεηκέλνπ λα
δηελεξγήζεη απαηηνχκελε εξγαζία επηζεψξεζεο, ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ή γηα
νπνηνλδήπνηε άιιν παξεκθεξή ζθνπφ.

28.

Φύιαμε Σηκαιθώλ
Οη Επηβάηεο κπνξνχλ λα παξαδίδνπλ πξνο θχιαμε ζην ινγηζηήξην ηνπ Πινίνπ
ρξήκαηα, ξνιφγηα, θνζκήκαηα ή άιια ηηκαιθή, δειψλνληαο ηελ αμία απηψλ. Γηα
ηα αληηθείκελα πνπ παξαδίδνληαη πξνο θχιαμε θαηά ηα αλσηέξσ ν ινγηζηήο ηνπ
Πινίνπ ζα εθδίδεη έγγξαθε απφδεημε. ε πεξίπησζε απψιεηαο ή δεκίαο ησλ
ηηκαιθψλ απηψλ, ν Μεηαθνξέαο επζχλεηαη κφλν θαηά ην κέηξν πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Άξζξνπ 8 ηεο χκβαζεο ησλ Αζελψλ. Η

ρξήζε ρξεκαηνθηβσηίνπ ηεο θακπίλαο δελ ζεσξείηαη παξάδνζε πξνο θχιαμε
ηηκαιθψλ ζην Πινίν.
29.

Δπζύλε γηα Εεκία
Δπζύλε Δπηβάηε
Ο Επηβάηεο ζα επζχλεηαη θαη ζα απνδεκηψλεη ηνλ Μεηαθνξέα γηα θάζε δεκία
ζην Πινίν θαη/ή ζηα παξαξηήκαηα ή ηνλ εμνπιηζκφ απηνχ ή ζε θάζε άιιν
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ Μεηαθνξέα, πνπ πξνθαιείηαη απφ νπνηαδήπνηε
ππαίηηα ή εμ ακειείαο πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Επηβάηε ή άιινπ πξνζψπνπ ππφ
ηελ επζχλε ηνπ Επηβάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά ησλ αλειίθσλ θάησ
ησλ 18 πνπ ηαμηδεχνπλ καδί κε ηνλ Επηβάηε.
Δπζύλε Μεηαθνξέα
Παξφιε ηελ χπαξμε αληίζεηεο δηάηαμεο νπνπδήπνηε ησλ παξφλησλ φξσλ
κεηαθνξάο, ν Μεηαθνξέαο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είλαη ππεχζπλνο έλαληη
ησλ Επηβαηψλ ή άιισλ πξνζψπσλ ηεο παξέαο ηνπο γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα,
αλακελφκελε απψιεηα θέξδνπο, απψιεηα εηζνδήκαηνο, απψιεηα ρξήζεο,
απψιεηα ζχκβαζεο ή άιιεο επθαηξίαο νχηε γηα νπνηαδήπνηε άιιε παξεπφκελε ή
έκκεζε απψιεηα ή βιάβε παξφκνηαο θχζεο. ε πεξηπηψζεηο απαηηήζεσλ πνπ δελ
πεξηιακβάλνπλ ζσκαηηθή βιάβε, ζάλαην ή λφζν ή νη νπνίεο δελ ππφθεηληαη ζηε
χκβαζε πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, νπνηαδήπνηε ηπρφλ επζχλε ππέρεη ν
Μεηαθνξέαο εμαηηίαο ησλ ακειψλ ελεξγεηψλ θαη/ή παξαιείςεσλ ησλ
πξνκεζεπηψλ ηνπ ζα πεξηνξίδεηαη ζην κέγηζην ηεο ηηκήο πνπ ν Επηβάηεο
θαηέβαιε γηα ηε χκβαζε κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιίζηξσλ θαη ησλ
δαπαλψλ δηαρείξηζεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ ζρεηίδεηαη κε απψιεηα θαη/ή
βιάβε ζε απνζθεπέο θαη/ή άιια αληηθείκελα θπξηφηεηαο ηνπ Επηβάηε ηφηε ε
επζχλε ηνπ Μεηαθνξέα ζα πεξηνξίδεηαη ζηα Επξψ 600. Ο Μεηαθνξέαο δελ ζα
επζχλεηαη πνηέ γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή βιάβε ζε ηηκαιθή νπνηαζδήπνηε
θχζεο.

30.

Γεληθή Αβαξία

Ο Επηβάηεο δελ επζχλεηαη κε ηηο Απνζθεπέο ηνπ ή ηα πξνζσπηθά ηνπ
αληηθείκελα ζε ζπλεηζθνξά νχηε δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη γηα ζπλεηζθνξά ζε
πεξίπησζε Γεληθήο Αβαξίαο. Αληηζέησο, άιια εκπνξεχκαηα επί ηνπ Πινίνπ,
είηε ζπλνδεπφκελα είηε αζπλφδεπηα ζα ζπλεηζθέξνπλ ζε πεξίπησζε Γεληθήο
Αβαξίαο.
31.

Δμνπζηνδόηεζε γηα Σξνπνπνίεζε ησλ Όξσλ
Οη παξφληεο Όξνη Μεηαθνξάο δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ρσξίο ηελ
έγγξαθε θαη ππνγεγξακκέλε ζπλαίλεζε Δηεπζπληή ηνπ Μεηαθνξέα.

32.

Κακία Δπζύλε γηα πλαηζζεκαηηθή Οδύλε
Ο Μεηαθνξέαο δελ θέξεη έλαληη ηνπ Επηβάηε θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε
ζπλαηζζεκαηηθή νδχλε ή

δηαλνεηηθφ άγρνο ή ςπρνινγηθφ ηξαχκα

νπνηνπδήπνηε είδνπο εθηφο εάλ ε ελ ιφγσ νδχλε, δηαλνεηηθφ άγρνο ή
ςπρνινγηθφ ηξαχκα ήηαλ απνηέιεζκα είηε (α) ηνπ ζσκαηηθνχ ηξαπκαηηζκνχ
ηνπ αηηνχληα πνπ πξνθιήζεθε απφ ακέιεηα ή πηαίζκα ηνπ Μεηαθνξέα, (β) ν
αηηψλ έρεη δηαηξέμεη πξαγκαηηθφ θίλδπλν ζσκαηηθνχ ηξαπκαηηζκνχ θαη
ηέηνηνο θίλδπλνο πξνθιήζεθε απφ ακέιεηα ή πηαίζκα ηνπ Μεηαθνξέα, ή (γ)
πξνθιήζεθε ζθφπηκα απφ έλα κέινο ηνπ πιεξψκαηνο ή απφ ην Μεηαθνξέα.
33.

Γίθαην θαη Γσζηδηθία
Κάζε δηαθνξά θαη δήηεκα, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θη αλ αλαθχπηεη κεηαμχ ηνπ
Επηβάηε

θαη

ηνπ

Μεηαθνξέα

ζρεηηθψο

κε

ηελ

Μεηαθνξά,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδεηθηηθά, ηεο εθηέιεζεο Μεηαθνξάο θαη ηεο
εθαξκνγήο ησλ παξφλησλ Όξσλ ζα δηέπεηαη απφ ηελ Ειιεληθή λνκνζεζία θαη
ζα ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ησλ Αζελψλ ζα αζθείηαη ελψπηνλ
ησλ Δηθαζηεξίσλ ηεο Δεκνθξαηίαο Κχπξνπ, εθηφο εάλ ν Μεηαθνξέαο ξεηψο
θαη εγγξάθσο ζπλαηλεί δηαθνξεηηθά.
34.

Απηνηέιεηα Όξσλ
Κάζε δηάηαμε πνπ πεξηέρεηαη ζηνπο παξφληεο φξνπο είλαη απηνηειήο θαη ζε
πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο δηαηάμεηο θξηζεί άθπξε, παξάλνκε ή
αλεθάξκνζηε, νη ινηπέο δηαηάμεηο ζα δηαηεξνχλ ηελ πιήξε ηζρχ ηνπο.

35.

Δθαξκνγή ηεο ύκβαζεο ησλ Αζελώλ θαη ηνπ Καλνληζκνύ 392/2009
Εάλ ε παξερφκελε κεηαθνξά ζχκθσλα κε ην παξφλ δελ ζπληζηά "δηεζλή
κεηαθνξά" θαηά ην άξζξν 2 ηεο χκβαζεο ησλ Αζελψλ θαη ή εάλ ην Πινίν
ρξεζηκνπνηείηαη σο πισηφ μελνδνρείν, νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 392/2009
ή, φπνπ εθαξκφδεηαη, ηεο χκβαζεο ησλ Αζελψλ ζα ηζρχνπλ θαη’ αλαινγία
ζηελ παξνχζα χκβαζε θαη ζα ινγίδνληαη ελζσκαησζείζεο ζην παξφλ. Οη
νξηζκνί ηνπ Καλνληζκνχ 392/2009 κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο ζε εζληθή κεηαθνξά. ε θάζε άιιε πεξίπησζε εθαξκφδνληαη νη
νξηζκνί ηεο χκβαζεο ησλ Αζελψλ.

36.

Πεξηνξηζκνί πνπ ηζρύνπλ γηα άιια Ννκηθά Πξόζσπα
Όινη νη πεξηνξηζκνί θαη ηα κέζα άκπλαο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ ζα έρνπλ
ηζρχ θαη έλαληη ηνπ Δηνξγαλσηή θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Μεηαθνξέα, ηνπο
αληηπξνζψπνπο θαη ηνπο αλεμάξηεηνπο αλαδφρνπο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο
ζην Πινίν.

37.

Παξάξηεκα Άιισλ πκβάζεσλ
Οη παξφληεο Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο δεζκεχνπλ φινπο ηνπο Επηβάηεο θαη ζα
ζεσξνχληαη σο παξάξηεκα ζ` νπνηαδήπνηε ζχκβαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ην
Δηνξγαλσηή. ε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ παξφλησλ Όξσλ θαη
Πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ νπνηνπδήπνηε Δηνξγαλσηή, νη
παξφληεο Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο ζα ππεξηζρχνπλ σο πξνο ην Μεηαθνξέα.

