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ΚΑΣΗΓΟΡΘΕ ΘΕΕΩΝ 
Exclussive – Οικονομική. ε όιεο ηηο θαηεγνξίεο έρεηε 

δπλαηόηεηα επηινγήο ζέζεωλ (κε παξάζπξν, κε ηξαπέδη, 
θαπληδόληωλ ή κε θιπ). 

ΕΚΠΣΩΕΘ 

Παιδιά μέσπι 5 εηών Eθδίδνπλ κεδεληθό εηζηηήξην 
(infant) κόλνλ ζηελ ζέζε 
Οηθνλνκηθή 

Παιδιά από 5 έωρ10 εηών 50% 

Φοιηηηέρ 
 
Οπλίηερ-Ναύηερ-μηνίηερ 

35%  
 
30% (ππεξεηνύλ ζεηεία) 

Πολύηεκνοι 50% 

ΑΜΕΑ 50% (κε πνζνζηό αλαπεξίαο 
άλω ηωλ 80%) 

ςνηαξιούσοι NΑT 50% 

Ε.Θ.Υ.ΑΜΕΑ 50% 

Θ.Υ.2 Δθδίδεηαη ζηελ ίδηα ηηκή κε ην 
Ι.Υ.1 (ζηελ έθδνζε εηζηηεξίνπ 
επηιέγεηαη ε αλάινγε 
θαηεγνξία νρήκαηνο γηα ηνλ 

ζωζηό ππνινγηζκό ηωλ 
νρεκάηωλ ζην garage) 

Ε.Θ.Υ. 30% έθπηωζε ζηα Δ.Ι.Υ. 
κηθξνύ κεγέζνπο θαη κέρξη 3,50 
κέηξα 

Κάηοσοι καπηών 
ΓΤΣΙΚΔ ΚΤΚΛΑΓΔ Μόληκνη 

θάη./Γεκόηεο λεζηώλ 

15% κε ηελ επίδεημε ηεο 
θάξηαο. Δθηόο ηωλ 

δξνκνινγίωλ Παξαζθεπήο - 
αββάηνπ - Κπξηαθήο (απν 
18/6 έωο 02/9 ) 

Κάηοσοι καπηών  

PHILOXENIA CLUB 
Αθνξά ηελ παξνρή δωξεάλ 
εηζηηεξίωλ κε ηελ ζπκπιήξωζε 
ζπγθεθξηκέλωλ πόληωλ 

    
 

ΕΘΔΘΚΕ 
ΕΚΠΣΩΕΘ(ειζιηηπίων 

επιβαηών) 

Παπέσεηαι έκπηωζη 50% ζε όλερ ηιρ καηηγοπίερ , ζηα 
δπομολόγια απο έξηθν γηα Πεηξαηά κέζω ίθλνπ - Μήινπ ηελ 

πεξίνδν απν 06/04/12 έωο 17/06/12 & 03/09/12 έωο 31/10/12. 
Παπέσεηαι έκπηωζη ζηα βπαδςνά δπομολόγια 
επιζηποθήρπξνο Πεηξαηά θαηά ηελ πεξίνδν απν 29/06/12 - έωο 

02/09/12,ωο εμήο: έξηθνο- Πεηξαηάο : 50%, ίθλνο - Πεηξαηάο 
20% (εθηόο θπξηαθήο) 

ΕΚΔΟΗ ΕΘΘΣΗΡΘΩΝ 

Βαζηθόο όξνο έθδνζεο εηζηηεξίωλ, ζύκθωλα κε ηελ ηζρύνπζα 
λνκνζεζία, είλαη ε θαηαρώξεζε ζην ζύζηεκα 
θξαηήζεωληηλεθώνος επικοινωνίαρ ή ηλεκηπονικήρ 
διεύθςνζηρ ηνπ επηβάηε γηα ηελ ελεκέξωζε ηνπ ζε πεξίπηωζε 

αιιαγώλ ή αθπξώζεωλ δξνκνινγίωλ . 
Οη πξνζεζκίεο έθδνζεο ηωλ εηζηηεξίωλ θαζνξίδνληαη ζην 
ζύζηεκα θξαηήζεωλ αλάινγα κε ηελ δήηεζε ηνπ θάζε 

δξνκνινγίνπ θαη εκθαλίδoληαη ζην ζύζηεκα ζε θάζε θξάηεζε. 

ΑΚΤΡΩΕΘ ΕΘΘΣΗΡΘΩΝ 
(Α ΤΠΕΝΘΤΜΘΖΟΤΜΕ 
ΣΗΝ ΤΠΟΥΡΕΩΗ Α 
ΓΘΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ 
ΑΚΤΡΩΝ ΚΑΘ OPEN 

ΕΘΘΣΗΡΘΩΝ ΣΑ 

100% 

- Αθύξωζε εληόο 24 ωξώλ απν ηελ ώξα έθδνζεο. 
Δηζηηήξηα πνπ εθδίδνληαη ηελ εκέξα ηαμηδίνπ 
αθπξώλνληαη έωο κηζή ώξα κεηά ηελ έθδνζε θαη 
απαξαίηεηα δύν ώξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε.Δεν 
αποδεσόμαζηε αιηήμαηα ακύπωζηρ ειζιηηπίων 
πος δεν εκηςπώθηκαν ,δηόηη ηα εηζηηήξηα απηά ζα 

  



ΚΕΝΣΡΘΚΑ ΓΡΑΦΕΘΑ 
ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ) 

πξέπεη λα ακςπώνονηαι από εζάο ηελ ίδηα ζηηγκή.  

- Αθύξωζε ζε πεξίπηωζε κε εθηέιεζεο ηνπ 
δξνκνινγίνπ. 
- Αθύξωζε έωο θαη 14 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε. 

75% Αθύξωζε έωο θαη 7 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε. 

50% 
Αθύξωζε έωο 12 ώξεο πξηλ από ηελ ώξα 
αλαρώξεζεο. 

- Γηα νπνηαδήπνηε αθύξωζε απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε ηωλ 
εηζηηεξίωλ ζην πξαθηνξείν έθδνζεο ή ζηα θεληξηθά ηεο 
εηαηξείαο. 

 

ΑΠΩΛΔΙΑ ΔΙΙΣΗΡΙΩΝ 

ε πεξίπηωζε απώιεηαο ηωλ εηζηηεξίωλ, ε εηαηξεία πξέπεη λα 
ελεκεξωζεί νπωζδήπνηε πξν απόπινπ ηνπ πινίνπ κε είηε 
ηειεθωληθά είηε κε e-mail, ελώ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξωζεί θαη 
ππεύζπλε δήιωζε ηνπ επηβάηε γηα ηελ απώιεηα. 
 
ε πεξίπηωζε πνπ απεπζπλζείηε ζε πξαθηνξείν ζα πξέπεη ην 
πξαθηνξείν, πξηλ ηνλ απόπινπ λα επηθνηλωλήζεη κε ηελ εηαηξεία. 
 

ε θάζε πεξίπηωζε, γηα ηελ επηβίβαζε ζην πινίν, ζα πξέπεη λα 
εθδνζνύλ λέα εηζηηήξηα θαη λα θαηαβιεζεί ην αληίηηκν. 
 
Μεηά ηελ παξέιεπζε 30 εκεξώλ από ην ηαμίδη θαη κεηά από 
ζρεηηθό έιεγρν ζηα αξρεία ηεο εηαηξείαο, ε AEGEAN 
SPEEDLINES ππνρξενύηαη λα απνδεκηώζεη ηνλ επηβάηε κε 
έθδνζε εηζηηεξίωλ ίζεο αμίαο, ηα νπνία ζα παξακείλνπλ 
«αλνηρηά» γηα έλα έηνο, ώζηε λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 
ζε κειινληηθό ηνπ ηαμίδη, είηε γηα ηνλ ίδην, είηε γηα νπνηνλδήπνηε 

πξννξηζκό εμππεξεηεί ε εηαηξεία καο. 
 
Η παξαπάλω δηαδηθαζία δελ ηζρύεη εάλ ε εηαηξεία ελεκεξωζεί 
κεηά ηνλ απόπινπ θαη πέξαλ απηνύ νπδεκία άιιε επζύλε 
αλαγλωξίδεηαη από ηελ εηαηξεία. 

OPEN ΔΙΙΣΗΡΙΑ 

4 ώπερ ππιν ηην ανασώπηζη ηνπ δξνκνινγίνπ. 

 

Δηζηηήξηα ηα νπνία έρνπλ γίλεη open κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ 
κέρξη έλα ρξoλν κεηά από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπο θαη κόλν 
γηα κία θνξά. Γηα ηα open πνπ αληηθαζίζηαληαη κε εηζηηήξηα 
κηθξόηεξεο αμίαο δελ επηζηξέθεηαη δηαθνξά. Για ειζιηήπια πος 
έσοςν εκδοθεί ηλεκηπονικά μέζω διαδικηύος για να γίνει 
ακύπωζη ή να γίνοςν ανοικηά, απαιηείηαι έγγπαθη 
ειδοποίηζη ηηρ εηαιπείαρ μέζω mail ή fax. 

ΔΙΙΣΗΡΙΑ GROUP *Σα ειζιηήπια group δεν γίνονηαι open και δεν ακςπώνονηαι. 
  

 


