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Δικαιώματα επιβατών ςτισ θαλάςςιεσ και
εςωτερικέσ πλωτέσ μεταφορέσ
Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1177/2010
Ζκκεςθ Δραςτθριότθτασ ζτουσ 2019 του Ελλθνικοφ Εκνικοφ
Φορζα Εφαρμογισ
1. ΕΙΑΓΩΓΘ
φμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 26 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1177/2010, οι Εκνικοί
Φορείσ Εφαρμογισ (ΕΦΕ) κάκε Κράτουσ-Μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είναι
υποχρεωμζνοι να δθμοςιεφουν ζκκεςθ των δραςτθριοτιτων τουσ αναφορικά με τθν
εφαρμογι του εν λόγω Κανονιςμοφ κατά τα προθγοφμενα δφο (02) θμερολογιακά ζτθ.
Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (ΤΝΑΝΠ) ζχει οριςκεί από τθν Ελλθνικι
Πολιτεία ωσ ο Εκνικόσ Φορζασ Εφαρμογισ (ΕΦΕ) τθσ νομοκεςίασ για τα δικαιϊματα των
επιβατϊν ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ. Από το 2008 θ Ελλάδα ζχει κακιερϊςει, με το νόμο
3709/2008 (ΦΕΚ Αϋ 213/14-10-2008), ζνα ολοκλθρωμζνο εκνικό νομοκετικό πλαίςιο
αναφορικά με τα δικαιϊματα των επιβατϊν ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ, ορίηοντασ
παράλλθλα ωσ Εκνικό Φορζα Εφαρμογισ (ΕΦΕ) τθσ εν λόγω νομοκεςίασ το Τπουργείο
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ.
Με τθν ειςαγωγι και τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1177/2010, ο ελλθνικόσ ΕΦΕ ιταν
ιδθ πλιρθσ λειτουργικόσ, προβαίνοντασ ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ εναρμόνιςθσ
τθσ υφιςτάμενθσ εκνικισ νομοκεςίασ με τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ του Δικαίου τθσ Ε.Ε.

2. Ο ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΘ
Σο ΤΝΑΝΠ ζχει ωσ κφριουσ ςκοποφσ τθν προϊκθςθ τθσ ναυτιλιακισ ανάπτυξθσ, τθ
διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ ςτθ κάλαςςα και τθν προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ.
Οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ του ΤΝΑΝΠ είναι:
 Η προϊκθςθ και ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ Εμπορικισ Ναυτιλίασ,
 Η ναυτικι απαςχόλθςθ, εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ,
 Η αποτελεςματικι λειτουργία των καλάςςιων μεταφορϊν και ςυγκοινωνιϊν,
 Η αςφάλεια ςτθ κάλαςςα και οι Ζλεγχοι Κράτουσ Λιμζνα,
 Η πρόλθψθ και θ καταςτολι του διά καλάςςθσ λακρεμπορίου,
 Ο ζλεγχοσ των ςυνόρων και θ καλάςςια επιτιρθςθ,
 Η προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ,
 Η ζρευνα και διάςωςθ ςε ναυτικά ατυχιματα ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ
διερεφνθςισ τουσ,
 Οι αλιευτικοί ζλεγχοι,
 Η εποπτεία των οργανιςμϊν διαχείριςθσ λιμζνων,
 Η ανάπτυξθ του καλάςςιου τουριςμοφ και τθσ κρουαηιζρασ,
 Ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ λιμενικισ πολιτικισ.
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Σο ΤΝΑΝΠ είναι επίςθσ ο εποπτεφων κρατικόσ φορζασ του Λιμενικοφ ϊματοσ-Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ (Λ-ΕΛΑΚΣ), το οποίο είναι αρμόδιο για τθν εφαρμογι των κανόνων δικαίου
ςτθ κάλαςςα, ςτα πλοία, ςτουσ λιμζνεσ και τισ παράκτιεσ περιοχζσ και για τθν επιτιρθςθ
των καλάςςιων ςυνόρων τθσ χϊρασ.

3. Θ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΘΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η αγορά των καλάςςιων μεταφορϊν ςτθν Ελλάδα είναι πλιρωσ απελευκερωμζνθ και
εναρμονιςμζνθ ςτισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 3577/1992. Διακρίνεται ςε δφο
επιμζρουσ τομείσ, ςτθν αγορά των καλάςςιων ενδομεταφορϊν και ςτθν αγορά των
διεκνϊν γραμμϊν ακτοπλοΐασ.
3.1 ΑΓΟΡΑ ΘΑΛΑΙΩΝ ΕΝΔΟΜΕΣΑΦΟΡΩΝ
Η αγορά των καλάςςιων ενδομεταφορϊν περιλαμβάνει τισ ακτοπλοϊκζσ ςυνδζςεισ μεταξφ
των ελλθνικϊν λιμζνων (θπειρωτικι Ελλάδασ και ελλθνικϊν νθςιϊν). Τπάρχουν δφο (02)
κατθγορίεσ καλάςςιων ενδομεταφορϊν:
 Ελεφκερεσ ακτοπλοϊκζσ υπθρεςίεσ όπου δεν παρζχεται αντιςτάκμιςμα. Αυτζσ οι
υπθρεςίεσ ςυνικωσ λειτουργοφν ςε ετιςια βάςθ.
 Ακτοπλοϊκζσ υπθρεςίεσ επιδοτοφμενεσ από τον κρατικό προχπολογιςμό, μζςω
ςφναψθσ υμβάςεων Ανάκεςθσ Δθμόςιασ Τπθρεςίασ.
Όλεσ οι παραπάνω ακτοπλοϊκζσ υπθρεςίεσ παρζχονται κυρίωσ από πλοία με ελλθνικι
ςθμαία και ςε λιγότερθ ζκταςθ, από πλοία ςθμαίασ άλλου Κράτουσ-Μζλουσ τθσ Ε.Ε. τον
παρακάτω πίνακα απεικονίηονται ςτοιχεία αναφορικά με τθν αγορά των καλάςςιων
ενδομεταφορϊν κατά τθν περίοδο 2017-2018.
Πίνακασ 1. τοιχεία εγχώριων ακτοπλοϊκών υπθρεςιών
Ζτοσ

Αρικμόσ διακινθκζντων
επιβατών

Αρικμόσ
δραςτθριοποιοφμενων
μεταφορζων

2017

35.798.986*

173

37.168.951*

206

2018
*Πθγι: Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι

3.2 ΑΓΟΡΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Η αγορά των διεκνϊν ακτοπλοϊκϊν γραμμϊν περιλαμβάνει κυρίωσ τισ ακτοπλοϊκζσ
ςυνδζςεισ μεταξφ Ελλάδασ και Ιταλίασ. Οι διεκνείσ ακτοπλοϊκζσ γραμμζσ που ςυνδζουν τα
λιμάνια τθσ Ηγουμενίτςασ και τθσ Πάτρασ με τα ιταλικά λιμάνια του Μπρίντεηι, του Μπάρι,
τθσ Ανκόνα, τθσ Βενετίασ και τθσ Σεργζςτθσ, λειτουργοφν κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ
και μεταφζρουν χιλιάδεσ επιβάτεσ, ιδιωτικά οχιματα και εμπορευματικά φορτθγά.
Ο επόμενοσ πίνακασ παρζχει ςτοιχεία αναφορικά με τον όγκο των διεκνϊν ακτοπλοϊκϊν
ςυγκοινωνιϊν επικεντρωμζνθ ςτα προαναφερκζντα ελλθνικά λιμάνια για τα ζτθ 2017 και
2018.
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Πίνακασ 2. τοιχεία διεκνών ακτοπλοϊκών γραμμών ανά λιμζνα
Αρικμόσ
Επιβιβαςκζ- ΑποβιβαςκζΛιμζνεσ
Ζτοσ
δρομολογιών ντεσ επιβάτεσ ντεσ επιβάτεσ
2017

Αρικμόσ
μεταφορζων

3632

442.806

475.528

3

3791

454.740

500.356

3

2017

1280

256.369

243.730

5

2018

1243

250.499

235.664

5

Ηγουμενίτςα
2018

Πάτρα

4. Ο ΣΟΜΕΑ ΣΘ ΚΡΟΤΑΗΙΕΡΑ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κατά τον τρζχοντα χρόνο, θ βιομθχανία τθσ κρουαηιζρασ βρίςκεται ςε μία περίοδο ταχείασ
ανάπτυξθσ από τθ ςτιγμι που πλικοσ ελλθνικϊν νθςιϊν περιλαμβάνονται ανάμεςα ςτουσ
πιο δθμοφιλείσ προοριςμοφσ παγκοςμίωσ. Πολλά ελλθνικά λιμάνια χρθςιμοποιοφνται από
τισ μεγαλφτερεσ εταιρείεσ κρουαηιζρασ ωσ ενδιάμεςοι ςτακμοί. Ωςτόςο, τα κυριότερα
λιμάνια που ςυγκεντρϊνουν το μεγαλφτερο μερίδιο αφίξεων κρουαηιερόπλοιων είναι αυτά
του Πειραιά, τθσ αντορίνθσ, τθσ Μυκόνου, τθσ Ρόδου, τθσ Κζρκυρασ και του Ηρακλείου. Σο
λιμάνι του Πειραιά είναι επίςθσ ςθμαντικόσ κομβικόσ λιμζνασ (hub port) προγραμμάτων
κρουαηιζρασ. Ο παρακάτω πίνακασ παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τομζα τθσ
κρουαηιζρασ ςτθν Ελλάδα.
Πίνακασ 3. Ο κλάδοσ τθσ κρουαηιζρασ το 2017 και το 2018 ςε αρικμοφσ
Αφίξεισ
Επιβάτεσ
Ζτοσ
κρουαηιερόπλοιων
κρουαηιζρασ
2017

3.601

4.644.939

2018

3.507

4.686.749

5. ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 1177/2010
Κακϊσ το εκνικό νομοκετικό πλαίςιο για τα δικαιϊματα των επιβατϊν ςτισ καλάςςιεσ
μεταφορζσ προχπιρχε του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1177/2010, θ εναρμόνιςθ των διατάξεων τθσ
ενωςιακισ νομοκεςίασ επετεφχκθ με τισ απαραίτθτεσ τροποποιιςεισ του ν. 3709/2008.
Επιπρόςκετα, ο ελλθνικόσ ΕΦΕ εξζδωςε τθν Αρικ.Πρωτ. 3332.12/05/13/14-06-2013
υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ Bϋ 1453) και τθν Αρικ.Πρωτ. 3332.12/10/13/27-09-2013
εγκφκλιο, οι οποίεσ κακόριςαν το πλαίςιο του μθχανιςμοφ διαχείριςθσ των παραπόνων και
τισ αρμοδιότθτεσ και ενζργειεσ όλων των εμπλεκόμενων αρχϊν εποπτείασ.
Η Ελλάδα δεν ζχει αιτθκεί καμία εξαίρεςθ από τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ για
υπθρεςίεσ καλάςςιασ επιβατικισ μεταφοράσ οι οποίεσ διζπονται από υποχρεϊςεισ
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δθμόςιασ υπθρεςίασ, ςυμβάςεισ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ (Άρκρο
2(4) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1177/2010).
5.1 ΚΑΘΤΣΕΡΘΘ ι ΜΑΣΑΙΩΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΘΑΛΑΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ
ε κακθμερινι βάςθ, ο ελλθνικόσ ΕΦΕ επιβλζπει και ελζγχει, μζςω των περιφερειακϊν
Λιμενικϊν Αρχϊν, τουσ πίνακεσ των ανακοινωκζντων αναχωριςεων και αφίξεων των
δρομολογίων των πλοίων, ζχοντασ ανά πάςα ςτιγμι τθ δυνατότθτα επιβολισ τθσ
νομοκεςίασ. Τπάρχουν περιςςότεροι από διακόςιοι (200) ελλθνικοί λιμζνεσ όπου
βρίςκονται τοπικά λιμεναρχεία. Οι περιφερειακζσ αυτζσ Λιμενικζσ Αρχζσ ζχουν άμεςεσ
αρμοδιότθτεσ εποπτείασ και διερεφνθςθσ περιπτϊςεων παραβίαςθσ τθσ νομοκεςίασ για τα
δικαιϊματα των επιβατϊν, ακόμα κι όταν δεν ζχει υπάρχει παράπονο επιβάτθ.
5.2 ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΤΝΔΡΟΜΘ Ε ΕΠΙΒΑΣΕ ΜΕ ΑΝΑΠΘΡΙΑ ΣΑ ΠΛΟΙΑ
Αναφορικά με τισ διευκολφνςεισ για τουσ επιβάτεσ με αναπθρία ι με μειωμζνθ
κινθτικότθτα ςτα πλοία, θ εφαρμογι του Κανονιςμοφ ελζγχεται μζςω των ετιςιων τακτικϊν
επικεωριςεων για τθν ζκδοςθ του Πιςτοποιθτικοφ Αςφαλείασ του πλοίου, κακϊσ και από
ζκτακτουσ πρόςκετουσ ελζγχουσ. Σο ΤΝΑΝΠ ζχει εκδϊςει μία ςειρά νομοκετικϊν
διατάξεων, τα οποία διαςφαλίηουν τθν παροχι ςυνκθκϊν πρόςβαςθσ για όλουσ τουσ
επιβάτεσ, χωρίσ καμία διάκριςθ για εκείνουσ με αναπθρία ι με μειωμζνθ κινθτικότθτα.
5.3 ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΤΝΔΡΟΜΘ Ε ΕΠΙΒΑΣΕ ΜΕ ΑΝΑΠΘΡΙΑ ΣΟΤ ΛΙΜΕΝΕ
Όςον αφορά ςτισ διευκολφνςεισ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία ι με μειωμζνθ
κινθτικότθτα ςτουσ χϊρουσ των λιμζνων, το ΤΝΑΝΠ διενεργεί τακτικι εποπτεία των
λιμενικϊν υποδομϊν ζτςι ϊςτε να αναταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ. Οι
οργανιςμοί και φορείσ εκμετάλλευςθσ λιμζνων είναι υποχρεωμζνοι να λαμβάνουν όλα τα
απαραίτθτα μζτρα ςυνεχοφσ βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν πρόςβαςθσ των επιβατϊν με
αναπθρία ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ. το πλαίςιο αυτό, ο ελλθνικόσ ΕΦΕ ζχει αποςτείλει
ςε όλουσ τουσ οργανιςμοφσ και φορείσ εκμετάλλευςθσ λιμζνων, ζγγραφεσ απαιτιςεισ και
οδθγίεσ για τισ λιμενικζσ υποδομζσ. Οι απαιτιςεισ και οδθγίεσ αυτζσ ζχουν ςυνταχκεί ςε
ςυνεργαςία με τθν Εκνικι υνομοςπονδία Ατόμων με Αναπθρία (Ε..ΑμεΑ.). Επιςθμαίνεται
ότι κατά τθ διάρκεια των τελευταίων δφο ετϊν, οι οργανιςμοί διαχείρθςθσ των ςθμαντικϊν
ελλθνικϊν λιμανιϊν του Πειραιά, τθσ Θεςςαλονίκθσ, τθσ Πάτρασ, του Βόλου, τθσ Ραφινασ
και του Λαυρίου, ζχουν προβεί ςτθν υλοποίθςθ πολλϊν ζργων υποδομισ που
διαςφαλίηουν τθν απρόςκοπτθ προςβαςιμότθτα των ατόμων με αναπθρία ςτισ λιμενικζσ
εγκαταςτάςεισ. Επιπλζον, ςε ςυνεργαςία με τθν Ζνωςθ Λιμζνων Ελλάδοσ (Ε.ΛΙΜ.Ε.) και με
ςωματεία Α.μεΑ., διοργανϊνονται ςε τακτικι βάςθ κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα
κατάρτιςθσ των εργαηομζνων ςτα λιμάνια, ωσ εργαλείο βελτίωςθσ του επιπζδου τθσ
ςυνδρομισ ςτουσ επιβάτεσ με αναπθρία.
5.4 ΤΣΘΜΑ ΚΤΡΩΕΩΝ
Σο ΤΝΑΝΠ διερευνά και διαχειρίηεται κάκε παράπονο επιβάτθ. ε περιπτϊςεισ παραβίαςθσ
των διατάξεων του Κανονιςμοφ και του ςχετικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου, εφαρμόηεται ζνα
ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα κανόνων κυρϊςεων. Οι κυρϊςεισ μποροφν να είναι υπό τθν μορφι
απλϊν ςυςτάςεων ζωσ τθν επιβολι διοικθτικϊν προςτίμων. Σα διοικθτικά πρόςτιμα
κυμαίνονται από τριάντα ευρϊ (30,00€) ζωσ πενιντα χιλιάδεσ ευρϊ (50.000,00€). Σα
επιβλθκζντα πρόςτιμα είναι ανεξάρτθτα από τυχόν άλλεσ ποινικζσ ι διοικθτικζσ κυρϊςεισ
που μποροφν να επιβλθκοφν από διατάξεισ άλλθσ ςχετικισ νομοκεςίασ.
Ο ελλθνικόσ ΕΦΕ ζχει μία ςυνεχι και ςτενι ςυνεργαςία με ενϊςεισ και τουσ οργανιςμοφσ
που εκπροςωποφν μεταφορείσ, πλοιοκτιτεσ, καταναλωτζσ και άτομα με αναπθρία.
Εκπρόςωποι όλων των παραπάνω φορζων ςυμμετζχουν ςτο υμβοφλιο Ακτοπλοϊκϊν
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υγκοινωνιϊν (.Α..), ζνα γνωμοδοτικό όργανο, υπό τθν αιγίδα του ΤΝΑΝΠ, το οποίο
εξετάηει κζματα που αφοροφν τθ λειτουργία και το επίπεδο των παρεχόμενων ακτοπλοϊκϊν
υπθρεςιϊν.

6. ΤΣΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Ο ελλθνικόσ ΕΦΕ ενεργεί ωσ όργανο εξζταςθσ προςφυγϊν. Οι επιβάτεσ πρζπει πρϊτα να
απευκυνκοφν ςτον μεταφορζα ι τον φορζα διαχείριςθσ λιμζνα. Εφόςον, δεν λάβουν
απάντθςθ ι θ απάντθςθ δεν τουσ ικανοποιεί, τότε υποβάλλουν το παράπονό τουσ ςτο
ΤΝΑΝΠ. Ο ελλθνικόσ ΕΦΕ αποφαςίηει εάν το παράπονο είναι βάςιμο και ςε αυτι τθν
περίπτωςθ διενεργεί πλιρθ ζρευνα τθσ υπόκεςθσ. Οι επιβάτεσ μποροφν να υποβάλλουν το
παράπονό τουσ είτε ςε ζγγραφθ μορφι είτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου είτε
ςυμπλθρϊνοντασ το Ζντυπο Τποβολισ Παραπόνου, μία μονοςζλιδθ φόρμα με ςτοιχεία και
οδθγίεσ τόςο ςτθν ελλθνικι όςο και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, το οποίο ζχει ςχεδιαςτεί από το
ΤΝΑΝΠ για λόγουσ ευκολίασ. Ζντυπα Τποβολισ Παραπόνων πρζπει να διακζτουν όλα τα
πλοία, κακϊσ επίςθσ και τα τουριςτικά πρακτορεία και οι κατά τόπουσ Λιμενικζσ Αρχζσ.
Κατϋ εφαρμογι του Άρκρου 25(3) του Κανονιςμοφ, ο ελλθνικόσ ΕΦΕ είναι ςε ςυνεχι επαφι
και ςυνεργαςία με όλουσ τουσ άλλουσ ΕΦΕ των υπολοίπων Κρατϊν-Μελϊν τθσ Ε.Ε.

7. ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Κατά τθν περίοδο 2017-2018, ο ελλθνικόσ ΕΦΕ ζλαβε ςυνολικά εκατόν είκοςι οκτϊ (128)
παράπονα επιβατϊν. Ο ακόλουκοσ πίνακασ περιλαμβάνει ςτοιχεία αναφορικά με τα
υποβλθκζντα παράπονα (αρικμόσ, τφποσ και λόγοσ παραπόνου, αποτζλεςμα τθσ
υπόκεςθσ).
Πίνακασ 4. Δεδομζνα των υποβλθκζντων παραπόνων ςτον ελλθνικό ΕΦΕ
Αρικμόσ λθφκζντων
Ζτοσ
παραπόνων από τον
Λόγοσ παραπόνου
Παρατθριςεισ
ελλθνικό ΕΦΕ
77 (κακυςτζρθςθ),
111 παράπονα
58 (μθ ενθμζρωςθ
επιλφκθκαν. 01
για κακυςτζρθςθ),
παράπονο ζγινε
16 (ακφρωςθ), 7 (μθ
ςφςταςθ ςε
ενθμζρωςθ για
πλοιάρχουσ για
111 (43 παράπονα
ακφρωςθ), 43 (ο
πιςτι τιρθςθ
διαβιβάςτθκαν ςτον
μεταφορζασ δεν
του εκνικοφ
μεταφορζα ςε πρϊτο
παρείχε τροφι ι
ςχεδίου δράςθσ
βακμό διαχείριςθσ /68
κατάλυμα), 06
ςε ςυνεργαςία
2017
παράπονα
(αποηθμιϊςεισ από
με λιμενικι
διαβιβάςτθκαν από
απϊλεια
αρχι &
οικείεσ Λιμενικζσ
ανταπόκριςθσ), 10
ςυνδρομι
Αρχζσ και φορείσ τισ
(μθ προϊκθςθ
τοπικϊν
Ε.Ε)
επιβάτθ ςτον
ςυλλόγων που
προοριςμό του), 15
εκπροςωποφν
(μθ επιςτροφι
ΑμεΑ για
ναφλου), 05 (μθ
αποφυγι
αποηθμίωςθ ι λάκοσ
εμφάνιςθσ
7

2018

αποηθμίωςθ), 01 (μθ
δυνατότθτα
πρόςβαςθσ &
δωρεάν παροχι
ςυνδρομισ ςε
επιβάτεσ με κινθτικά
προβλιματα), 03(μθ
τιρθςθ
οργανωμζνων
διαδικαςιϊν
υποδοχισ,
καταγραφισ και
επίλυςθσ
παραπόνων, (01 (μθ
πρόςβαςθ ςε
μθχανιςμό
διαχείριςθσ
παραπόνων από τον
μεταφορζα), 07 (ο
μεταφορζασ δεν
απάντθςε εντόσ δφο
μθνϊν), .
53 (μθ ενθμζρωςθ
για κακυςτζρθςθ), ,
56 (μθ ενθμζρωςθ
για ακφρωςθ), 06
(απϊλεια
ανταπόκριςθσ), 12 (ο
μεταφορζασ δεν
παρείχε τροφι ι
κατάλυμα),07(μθ
προϊκθςθ επιβάτθ
ςτον προοριςμό
του),06(μθ
αποηθμίωςθ ι λάκοσ
αποηθμίωςθ), 01 (μθ
πρόςβαςθ ςε
μθχανιςμό
διαχείριςθσ
παραπόνων από τον
μεταφορζα ), 01 (ο
μεταφορζασ δεν
απάντθςε εντόσ δφο
μθνϊν).

111 (100 παράπονα
διαβιβάςτθκαν ςτον
μεταφορζα ςε πρϊτο
βακμό διαχείριςθσ /
11 παράπονα από
οικείεσ Λιμενικζσ
Αρχζσ

παρόμιων
προβλθμάτων.

110 παράπονα
επιλφκθκαν,01
παράπονο
κρίκθκε ωσ
αβάςιμο

Αναφορικά με τα παραπάνω ςτοιχεία, πρζπει να ςθμειωκεί ότι μία υπόκεςθ παραπόνου
ςυχνά περιλαμβάνει περιςςότερουσ από ζναν λόγουσ. ε ςχζςθ με τα παράπονα που
υπεβλικθςαν ςτο ΤΝΑΝΠ, προκφπτουν τα παρακάτω ςυμπεράςματα:
α) Όλα τα υποβλθκζντα παράπονα ςχετίηονταν με υπθρεςίεσ ακτοπλοϊκισ ςυγκοινωνίασ
και δεν υπιρχε παράπονο για υπθρεςία κρουαηιζρασ.
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β) τισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ παραπόνων που ςχετίηονταν με απαιτιςεισ αποηθμίωςθσ,
οι μεταφορείσ ςυχνά προςζφεραν αποηθμίωςθ ι αντιςτακμιςτικι παροχι μεγαλφτερθσ
αξίασ από αυτι που προβλζπεται από τθ νομοκεςία.
Για τθν περίοδο 2017-2018, δεν υποβλικθκε παράπονο αναφορικά με ζλλειψθ
προςβαςιμότθτασ ι ςυνδρομισ ςε επιβάτεσ με αναπθρία ι με μειωμζνθ κινθτικότθτα τόςο
ςε πλοία όςο και ςε λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ. υνεπϊσ, κανζνα παράπονο δεν υποβλικθκε
ςε φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων.
Πίνακασ 5. Δεδομζνα παραπόνων που υπεβλικθςαν ςε φορείσ λιμζνων
Αρικμόσ
παραπόνων που
Ζτοσ
Λόγοσ παραπόνου
Παρατθριςεισ
υπεβλικθςαν ςε
φορείσ λιμζνων
2017

2018

-------

------

-----

-----

-----

-----

8.ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΤΡΩΕΩΝ-ΠΟΙΝΩΝ
Κατά τθν περίοδο 2017-2018, το ΤΝΑΝΠ επζβαλε κυρϊςεισ ςε μία (01) υπόκεςθ
παραπόνων. Οι εν λόγω κυρϊςεισ αποτελοφςαν διοικθτικά πρόςτιμα ςυνολικισ αξίασ δφο
χιλιάδων τετρακοςίων πενιντα ευρϊ (1.100,00€).
Ο παρακάτω πίνακασ παρζχει ςτοιχεία για τον αρικμό των ποινϊν που υπεβλικθςαν,
κακϊσ και τθν αιτιολογία τθσ ποινισ και τθ διάταξθ του Κανονιςμοφ που παραβιάςτθκε.
Πίνακασ 6. Δεδομζνα κυρώςεων-ποινών
Ζτοσ

2018

ε περίπτωςθ
διοικθτικών
προςτίμων,
επιβλθκζν ποςό

Αρικμόσ και τφποσ
κυρώςεων

Χιλίων εκατό ευρϊ
(1.100,00€) και
τρακοςίων ευρϊ
(300,00€)

2 διοικθτικά
πρόςτιμα

Λόγοσ επιβολισ
ποινισ
1 πρόςτιμο
(1×1.100,00€) για μθ
ενθμζρωςθ για
κακυςτερθμζνο
απόπλου και μθ
παροχι γεφματοσ
(Άρκρα 6 παρ.1) και 15
παρ.61) του
Κανονιςμοφ / Άρκρο
10(3) του νόμου
3709/2008),
----------------------------

1 πρόςτιμο
Λόγω μθ παροχισ
βοικειασ ςε άτομο
ΑΜΕΑ
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9. ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΘ
Ο επίςθμοσ ιςτότοποσ του ελλθνικοφ ΕΦΕ (www.yen.gr) παρζχει όλεσ τισ απαραίτθτεσ
πλθροφορίεσ και κατευκφνςεισ ςτουσ επιβάτεσ (νομοκεςία, πλθροφοριακό ζντυπο, Ζντυπο
Τποβολισ Παραπόνων). Σο ίδιο πλθροφοριακό υλικό είναι διακζςιμο και ςτον επίςθμο
ιςτότοπο του Λιμενικοφ ϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr).
Με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ζχουν κακοριςτεί πρότυπα καλισ ςυμπεριφοράσ για τουσ
μεταφορείσ, τουσ εκδότεσ ειςιτθρίων και τουσ φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων. Αυτά τα
πρότυπα ςχετίηονται με τθν υποχρεωτικι τοποκζτθςθ περιλθπτικϊν πινάκων
πλθροφόρθςθσ για τα δικαιϊματα των επιβατϊν τόςο ςτα πλοία όςο και ςτα τουριςτικά
γραφεία και ςτοσ χϊρουσ των λιμζνων. Επιπλζον, οι εν λόγω πίνακεσ πρζπει να είναι
διακζςιμοι και ςτουσ χϊρουσ υποδοχισ των πλοίων ςε γραφι Μπράιγ (Braille), κατόπιν
αιτιματοσ του επιβάτθ, για τυφλά άτομα ι άτομα με προβλιματα όραςθσ.
Σο ΤΝΑΝΠ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ζνωςθ Καταναλωτϊν Ελλάδοσ, ζχει ςχεδιάςει ζνα ζξυπνο
φυλλάδιο πλθροφόρθςθσ. Μζςα από είκοςι μία (21) απλζσ ερωτιςεισ και απαντιςεισ, οι
επιβάτεσ μποροφν να ενθμερωκοφν για τα δικαιϊματά τουσ ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ.
Ζντυπα φυλλάδια διανζμονται από τισ Λιμενικζσ Αρχζσ ςε τακτικι βάςθ ςε περιόδουσ
υψθλισ επιβατικισ κίνθςθσ (περίοδοσ Χριςτουγζννων και Πάςχα, αββατοκφριακα, κερινι
περίοδοσ κ.λπ.).
Ο ελλθνικόσ ΕΦΕ ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι του υνθγόρου του
Καταναλωτι, μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου Καταναλωτι, τόςο ςτθν επίλυςθ υποκζςεων
παραπόνων όςο και ςτθ διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν εκςτρατειϊν.
ΤΝΔΕΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
- https://www.yen.gr/web/guest/dikaiomata-epivaton-stis-thalassies-metafores
- https://www.yen.gr/web/guest/dromologia
- https://www.yen.gr/web/guest/nomoi-pd-dikaiomata-epibaton-stis-thalassiesmetaphores
- https://www.yen.gr/web/guest/ypapofaseis-dikaiomata-epibaton-stis-thalassiesmetaphores
- http://www.hcg.gr/node/5151
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