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Όνμη Μεηαθμνάξ με ηηξ αμαλμζημηπίεξ ηεξ ΣΡΑΙΝΟΓ Α.Γ.
Ση πνέπεη κα γκςνίδεηε όηακ ηαληδεύεηε μαδί μαξ
Σμ πανυκ θείμεκμ ηνμπμπμηείηαη απυ ηεκ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. θαηά ηε δηαθνηηηθή ηεξ εοπένεηα θαη
ακανηάηαη ζηεκ επίζεμε ηζημζειίδα ηεξ: www.trainose.gr
1. Πνόιμγμξ
Η ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. είκαη ζηδενμδνμμηθή εηαηνία μεηαθμνάξ επηβαηχκ θαη θμνηίμο. Γηα ηεκ ακάιερε
θαη εθηέιεζε ηεξ ζηδενμδνμμηθήξ μεηαθμνάξ, θαζχξ θαη γεκηθυηενα γηα ηε δηελαγςγή ηεξ
επηβαηηθήξ μεηαθμνάξ ζημ ειιεκηθυ ζηδενμδνμμηθυ Δίθηομ έπμοκ εθανμμγή:
α. Οη δηαηάλεηξ ημο «Κακμκηζμμφ ηςκ δηα ηδενμδνυμμο Μεηαθμνχκ (ΚΑ.ΜΕ.)» ζε ζοκδοαζμυ με
ηα πνμβιεπυμεκα απυ ημ Νυμμ 3891/2010 θαη ηε φμβαζε γηα ηηξ Δηεζκείξ ηδενμδνμμηθέξ
Μεηαθμνέξ (COTIF, Ν.3646/2008, ΦΕΚ Α 36).
β. Οη δηαηάλεηξ ημο Κακμκηζμμφ (ΕΚ) αν. 1371/2007 ημο Εονςπασθμφ Κμηκμβμοιίμο θαη ημο
ομβμοιίμο ηεξ 23/10/2007 ζπεηηθά με ηα δηθαηχμαηα θαη ηηξ οπμπνεχζεηξ ηςκ επηβαηχκ
ζηδενμδνμμηθχκ γναμμχκ με ηεκ επηθφιαλε ηςκ ηζπομοζχκ γηα ηεκ Ειιάδα ελαηνέζεςκ απυ ηα
Άνζνα 10, 13, 15 – 18 θαη 28 ημο Κακμκηζμμφ:




γηα ηηξ οπενεζίεξ ζηδενμδνμμηθχκ μεηαθμνχκ επηβαηχκ ζημ εζςηενηθυ ηεξ πχναξ, μη μπμίεξ
ελοπενεημφκηαη απυ ηεκ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. ζομπενηιαμβακυμεκςκ ηςκ οπενεζηχκ αζηηθήξ,
πνμαζηηαθήξ θαη πενηθενεηαθήξ ζηδενμδνμμηθήξ μεηαθμνάξ.
γηα ηα ζηδενμδνμμηθά ηαλίδηα πμο πναγμαημπμημφκηαη με αθεηενία ηεκ Ειιάδα θαη πνμμνηζμυ
ηε ενβία θαη πχνεξ πένακ ηεξ ενβίαξ μέζς ηεξ ΠΓΔΜ θαη ακηίζηνμθα, με ηηξ εθάζημηε
θοθιμθμνμφζεξ αμαλμζημηπίεξ.

γ. Σμ ηζπφμκ πιαίζημ Κακμκηζηηθχκ Δηαηάλεςκ ηεξ ΣΡΑΙΝΟΕ
Μεηαθμνέξ.

Α.Ε. γηα ηηξ Επηβαηηθέξ

2. Γεκηθά πενί επηβαηηθήξ ζηδενμδνμμηθήξ μεηαθμνάξ θαη ηεξ ηημμιμγηαθήξ πμιηηηθήξ ηεξ
ΣΡΑΙΝΟΓ Α.Γ.
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Η μεηαθμνά επηβαηχκ, απμζθεοχκ θαη ζοκμδεουμεκςκ αοημθηκήηςκ πναγμαημπμηείηαη με ηα
ηαθηηθά θαη ηα έθηαθηα δνμμμιυγηα, ηα μπμία ακαθμηκχκμκηαη απυ ηεκ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. ζημ
επηβαηηθυ θμηκυ.
Η ζφμβαζε μεηαθμνάξ ηεκ μπμία ζοκάπηεη μ επηβάηεξ με ηεκ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. θαηά ημ πνυκμ
αγμνάξ ημο ηίηιμο μεηαθμνάξ ημο, απμδεηθκφεηαη με έκακ ή πενηζζυηενμοξ ηίηιμοξ μεηαθμνάξ (ζηε
μμνθή πμο έπεη εθάζημηε εγθνίκεη ε ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε.).
Απυ ηε μεηαθμνά απμθιείμκηαη πνυζςπα ή απμζθεοέξ πμο ζέημοκ ζε θίκδοκμ ηεκ ογεία άιιςκ
πνμζχπςκ ή ηεκ αζθάιεηα πνμζχπςκ ή/θαη ελμπιηζμμφ. Οη επηβάηεξ πνέπεη κα ηενμφκ ημοξ
κυμμοξ θαη ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ θαη κα ζομμμνθχκμκηαη ζηηξ οπμδείλεηξ ημο πνμζςπηθμφ ηεξ
ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. Γηα ηοπυκ αηοπήμαηα πμο ζα ζομβμφκ ελαηηίαξ παναβάζεςκ απυ πιεονάξ
επηβαηχκ, δεκ θένεη εοζφκε ε ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε., εκχ γηα δεμίεξ πμο ζα πνμθαιέζμοκ μη επηβάηεξ
θαηά ηε μεηαθμνά οπμπνεμφκηαη ζε θαηαβμιή απμδεμίςζεξ.
ηηξ αμαλμζημηπίεξ, ηα ιεςθμνεία θαη ημοξ πχνμοξ ηεξ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε., δεκ επηηνέπεηαη ημ
θάπκηζμα.
Γηα υνμοξ μεηαθμνάξ επί ηίηιςκ μεηαθμνάξ οπενηζπφμοκ, ηοπςμέκμη υνμη ζηε μπνμζηηκή ζειίδα,
έκακηη ακηίζημηπςκ ζηεκ πίζς ζειίδα.
Ο θαζμνηζμυξ ή μη ηνμπμπμηήζεηξ ηεξ ηημμιμγηαθήξ πμιηηηθήξ ηεξ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. είκαη ζηε
δηαθνηηηθή εοπένεηα ηεξ εηαηνίαξ ζφμθςκα με ημ Ν. 3891/2010.
Λυγς ένγςκ οπμδμμήξ ηεξ εηαηνείαξ ΟΕ, είκαη μενηθέξ θμνέξ απαναίηεηε ε πνμγναμμαηηζμέκε
απυ ηεκ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. οπμθαηάζηαζε ηεξ ζηδενμδνμμηθήξ θοθιμθμνίαξ με ιεςθμνεία μέπνη ηε
ιήλε ηςκ ένγςκ. Οη επηβάηεξ με ακαπενηθυ αμαλίδημ, δεκ είκαη δοκαηυ κα ελοπενεημφκηαη με
ιεςθμνεία. Oη απμζθεοέξ πμο παναδίδμκηαη πνμξ μεηαθμνά έκακηη ηέιμοξ απμζθεοήξ, δεκ
ελοπενεημφκηαη ζηα ημήμαηα με ιεςθμνεία. Οη πεηναπμζθεοέξ γίκμκηαη δεθηέξ ζε υιε ηε δηαδνμμή.
Γηα μεηαθμνά δχςκ με ηηξ αμαλμζημηπίεξ ή ηα ιεςθμνεία ηεξ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. ηζπφεη ε Εζκηθή
Νμμμζεζία.
α. Μηθνυζςμμη ζθφιμη (έςξ 10 θηιά) πμο ζοκμδεφμκηαη απυ ημοξ θαηυπμοξ ημοξ, ή άιια μηθνυζςμα
θαημηθίδηα μεηαθένμκηαη (πιεκ μνηζμέκςκ πνμαζηηαθχκ γναμμχκ) εθυζμκ είκαη ζε θιμοβί με
δηαζηάζεηξ 50 Υ 40 Υ 70 εθ. ηα ιεςθμνεία ηεξ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. μυκμκ εθυζμκ μεηαθένμκηαη ζε
θιμοβί ή άιιε θαηάιιειε ζοζθεοαζία δηαηάζεςκ 50 Υ 40 Υ 35 εθ. ζε ζογθεθνημέκεξ ζέζεηξ θαη
δνμμμιυγηα.
β. Μεγαιυζςμμη ζθφιμη: ζηηξ αμαλμζημηπίεξ ηεξ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε., πμο δηαζέημοκ ζθεομθυνμ ζε
θιμοβί 118 Υ 76 Υ 88 εθ. (με ακχηαημ υνημ ηα 2 μεηαθενυμεκα δχα) – θαη υπη ζηα ιεςθμνεία.
γ. θφιμη βμεζείαξ (δςνεάκ): μεηαθένμκηαη πςνίξ θίμςηνμ, με ιμονί ή ζηα ιεςθμνεία ηεξ
ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. δίπια ζημκ θάημπυ ημοξ. Δεκ ημπμζεημφκηαη ζε θαιάζη ή άιιε ζοζθεοαζία. Με
ημοξ ζθφιμοξ βμήζεηαξ ελμμμηχκμκηαη μη ζθφιμη ζε δηαδηθαζία εθπαίδεοζεξ (με θάνηα με ηα
ζημηπεία ημο ζθφιμο θαη ημο εθπαηδεοηή).
Εηδηθυηενεξ δίκμκηαη πιενμθμνίεξ ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. (www.trainose.gr)->
επηβαηηθυ ένγμ-> οπενεζίεξ γηα ημκ επηβάηε-> Μεηαθμνά ζοκμδεουμεκςκ δχςκ.
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Πιενμθμνίεξ γηα μεηαθμνά πμδειάηςκ ακαιοηηθά ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε.
(www.trainose.gr)-> επηβαηηθυ ένγμ-> οπενεζίεξ γηα ημκ επηβάηε-> Μεηαθμνά πμδειάηςκ.
Σμ πνμκηθυ υνημ δηθαηχμαημξ έθπηςζεξ πνμαγμνάξ ακαθένεηαη ζε εμένεξ επί 24 χνεξ πνηκ ηεκ
πνμγναμμαηηζμέκε ακαπχνεζε ηεξ αμαλμζημηπίαξ απυ ημ ζηαζμυ ημο επηβάηε θαη ηζπφεη ςξ ελήξ:
60εμένεξ*24 χνεξ έθπηςζε=15%, 30εμένεξ*24 χνεξ έθπηςζε=10%, 15 εμένεξ*24 χνεξ
έθπηςζε=5%
ηηξ πενηπηχζεηξ μεηαθίκεζεξ μμάδςκ άββαημ, Κονηαθή θαη Επίζεμεξ Ανγίεξ ε πιενςμή θαη
έθδμζε ηςκ εηζηηενίςκ πνέπεη κα γίκεηαη έςξ 7 εμένεξ Υ 24 χνεξ πνηκ απυ ηεκ εμενμμεκία
ηαληδημφ, εκχ γηα ηηξ οπυιμηπεξ εμένεξ έςξ 2 εμένεξ Υ 24 χνεξ πνηκ. Η με έγθαηνε θαηαβμιή ημο
ακηηηίμμο, έπεη ςξ απμηέιεζμα ηεκ απειεοζένςζε ηςκ ζέζεςκ. Σα μμαδηθά εηζηηήνηα μεηά ηεκ
έθδμζε ημοξ γεκηθά δεκ αθονχκμκηαη.
3. Γθδόζεηξ εηζηηενίςκ μέζς Δηαδηθηύμο. Είκαη δοκαηή ε έθδμζε εηζηηενίςκ μέζς δηαδηθηφμο, ή
mobile application, με ημοξ υνμοξ πμο μνίδεη εθάζημηε ε ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε.
4. Γμπόδημ ζηε μεηαθμνά από θαηάνγεζε ή από μιηθή δηαθμπή ηεξ Τπενεζίαξ Καζοζηενήζεηξ αμαλμζημηπηώκ – Απενγίεξ – ηάζεηξ Γνγαζίαξ.
4.1. Η μιηθή δηαθμπή ηεξ ζηδενμδνμμηθήξ Τπενεζίαξ ζηηξ εζςηενηθέξ ειιεκηθέξ δηαδνμμέξ, ή ε
θαηάνγεζε αμαλμζημηπίαξ ζε μιυθιενε ή ζε μένμξ ηεξ δηαδνμμήξ, ή ε θαζοζηένεζε θαηά ηεκ
ακαπχνεζε από ημκ ανπηθό ζηαζμό αθεηενίαξ ημο δνμμμιμγίμο ηεξ ή θαηά ηεκ άθηλε ζημ ηαζμυ
πνμμνηζμμφ θαη εθόζμκ ζοκηνέπεη εοζύκε ηεξ ΣΡΑΙΝΟΓ Α.Γ., απμηειμφκ αηηίεξ γηα αλίςζε
απμδεμίςζεξ απυ ηεκ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. πνμξ ημκ επηβάηε, έςξ ημο πμζμύ ημο ακηηηίμμο ημο
εηζηηενίμο.
4.2. Καζοζηενήζεηξ ή θαηανγήζεηξ αμαλμζημηπηώκ / απενγίεξ.
ε πενίπηςζε θαζοζηένεζεξ (ηζπφεη ζηα ανηενηαθά IC δνμμμιυγηα Αζήκα – Θεζζαιμκίθε –
Αιελακδνμφπμιε, ζηα 600-601, 600Α-601Α θαη 884-885), ή θαηάνγεζεξ αμαλμζημηπίαξ ή
απενγίαξ:
(i)

(ii)

(iii)

Μίαξ θαη μηζήξ ώναξ (90 ιεπηώκ): Εθδίδεηαη μκμμαζηηθυ θμοπυκη ζημ 25% ηεξ
μκμμαζηηθήξ αλίαξ ημο πνμζθμμηδυμεκμο ηίηιμο μεηαθμνάξ, ημ μπμίμ ζα ηζπφεη γηα έκα
πνυκμ θαη γηα έκα ηαλίδη (ακ ε αλία ημο κέμο ηίηιμο είκαη μηθνυηενε απυ ηεκ αλία ημο
θμοπμκημφ, ε δηαθμνά ζε αλία ΔΕΝ επηζηνέθεηαη).
Δύμ ςνώκ: Εθδίδεηαη μκμμαζηηθυ θμοπυκη ζημ 50% ηεξ μκμμαζηηθήξ αλίαξ ημο ηίηιμο
μεηαθμνάξ, ημ μπμίμ ζα ηζπφεη γηα έκα πνυκμ θαη γηα έκα ηαλίδη (ακ ε αλία ημο κέμο ηίηιμο
είκαη μηθνυηενε απυ ηεκ αλία ημο θμοπμκημφ, ε δηαθμνά ζε αλία ΔΕΝ επηζηνέθεηαη).
Σνεηξ ώνεξ θαη άκς ή θαηάνγεζεξ ηεξ αμαλμζημηπίαξ ή απενγίαξ:
(i)
ζα εθδίδεηαη μκμμαζηηθυ θμοπυκη ημ μπμίμ ζα ηζπφεη γηα έκα πνυκμ, γηα έκα ηαλίδη θαη
με αλία ίζε με ηεκ μκμμαζηηθή αλία ημο ανπηθμφ ηίηιμο μεηαθμνάξ (ακ ε αλία ημο κέμο ηίηιμο
είκαη μηθνυηενε απυ ηεκ αλία ημο θμοπμκημφ, ε δηαθμνά ζε αλία ΔΕΝ επηζηνέθεηαη) ή
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(ii)
ζα γίκεηαη επηζηνμθή πνεμάηςκ ζημκ πειάηε, με ηεκ ηήνεζε ηςκ πνμβιέρεςκ ημο
άνζνμο 5.
(iv)
ε πενίπηςζε θαζοζηένεζεξ ηεξ αμαλμζημηπίαξ άκς ηεξ μίαξ ώναξ, μ πειάηεξ ζηεκ
αθεηενία ημο ηαληδημύ ημο έπεη δηθαίςμα κα ελανγονώζεη ημ εηζηηήνηό ημο, εθόζμκ πιενμύκηαη
όζα πνμβιέπμκηαη ζημ άνζνμ 5.ηηξ πενηπηχζεηξ ακαμεηαβηβάζεςκ επηβαηχκ ζε θυμβμοξ ημο
Δηθηφμο από ανηενηαθέξ αμαλμζημηπίεξ, ζηηξ μπμίεξ ηζπφεη θνάηεζε ζέζεξ, ζε ημπηθέξ
αμαλμζημηπίεξ, δεκ πνμβιέπεηαη αοζηενή δνμμμιμγηαθή ακηαπυθνηζε. Καηά ζοκέπεηα, ακ ιυγς
θαζοζηένεζεξ μηαξ εθ ηςκ δφμ αμαλμζημηπηχκ, ε μπμία έπεη ςξ ζοκέπεηα ηε με δοκαηυηεηα
ζοκέπηζεξ ημο ηαληδίμο ημο επηβάηε μέπνη ημκ ηειηθυ πνμμνηζμυ ημο, ηζπφμοκ ηα ελήξ:
 μ επηβάηεξ πνμςζείηαη με επυμεκε αμαλμζημηπία, εκηυξ ηεξ εμέναξ, πςνίξ πεναηηένς
επηβάνοκζε ζημκ πνμμνηζμυ ημο με ακηίζημηπε ζεχνεζε ημο ηίηιμο μεηαθμνάξ ημο
 δεκ πνμβιέπεηαη επηζηνμθή ακηηηίμμο ημο ηίηιμο μεηαθμνάξ ζηεκ πενίπηςζε αοηή
Δεκ πνμβιέπεηαη απμδεμίςζε ζε θαζοζηενήζεηξ ζημκ Πνμαζηηαθυ Αενμδνυμημ –Πεηναηάξ –
Κηάημ – Υαιθίδα. Δεκ πνμβιέπεηαη απμδεμίςζε θαζοζηένεζεξ ζε πεηνυγναθμοξ ηίηιμοξ
μεηαθμνάξ θαζχξ θαη ζε πενηπηχζεηξ πμο δεκ οπάνπεη θνάηεζε ζέζεξ.
5. Γπηζηνμθέξ ακηηηίμμο ηίηιςκ μεηαθμνάξ
Οη μπμηεζδήπμηε επηζηνμθέξ ακηηηίμμο ηίηιςκ μεηαθμνάξ πμο γίκμκηαη απυ ζεμεία πχιεζεξ ηεξ
ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. πνέπεη πάκημηε κα ακηηζημηπμφκ ζημ ζεμείμ πχιεζεξ πμο ελέδςζε ημκ ανπηθυ
ηίηιμ, ζε εθανμμγή ηεξ ηζπφμοζαξ κμμμζεζίαξ. Εθυζμκ μ επηβάηεξ επηιέλεη κα απεοζοκζεί ζε άιιμ
ζεμείμ πχιεζεξ, εθηυξ εθείκμο απυ ημ μπμίμ αγυναζε ημκ ηίηιμ μεηαθμνάξ ημο, ηυηε ακηί μεηνεηχκ
παναιαμβάκεη μκμμαζηηθυ θμοπυκη δηάνθεηαξ ηζπφμξ εκυξ έημοξ, ζφμθςκα με ηα παναπάκς.
πεηηθά με ηα μκμμαζηηθά θμοπυκηα απμδεμίςζεξ δηεοθνηκίδεηαη υηη μ επηβάηεξ πμο ηαληδεφεη με
ημκ ηίηιμ πμο έπεη εθδμζεί με ηεκ πνήζε ηέημημο θμοπμκημφ ζα πνέπεη κα είκαη ίδημξ με αοηυκ πμο
ακαθένεηαη ζημ μκμμαζηηθυ θμοπυκη θαη ε ηαοημπμίεζε γίκεηαη με ηεκ επίδεηλε ηαοηυηεηαξ ή άιιμο
κμμημμπμηεηηθμφ εγγνάθμο.
6. Αθονώζεηξ ηίηιςκ μεηαθμνάξ
6.1. Αθύνςζε εηζηηενίμο από θοζηθά ζεμεία πώιεζεξ ηεξ ΣΡΑΙΝΟΓ πναγμαημπμηείηαη
μυκμ ζε ηίηιμοξ πμο έπμοκ εθδμζεί ζε εηζηηήνημ ζηδενμδνμμηθμφ ηφπμο RCT2 θαη ηζπφμοκ ηα
παναθάης:
(i) Έςξ θαη 48 χνεξ πνηκ ηεκ πνμγναμμαηηζμέκε ακαπχνεζε ηεξ αμαλμζημηπίαξ εθδίδεηαη
μκμμαζηηθυ θμοπυκη ημ μπμίμ ζα ηζπφεη γηα έκα πνυκμ, γηα έκα ηαλίδη θαη με αλία ίζε με ηεκ
μκμμαζηηθή αλία ημο ανπηθμφ ηίηιμο μεηαθμνάξ (ακ ε αλία ημο κέμο ηίηιμο είκαη μηθνυηενε
απυ ηεκ αλία ημο θμοπμκημφ, ε δηαθμνά ζε αλία ΔΕΝ επηζηνέθεηαη).
(ii) Απυ 48 χνεξ έςξ θαη δφμ χνεξ πνηκ ηεκ πνμγναμμαηηζμέκε ακαπχνεζε ηεξ αμαλμζημηπίαξ
εθδίδεηαη μκμμαζηηθυ θμοπυκη ημ μπμίμ ζα ηζπφεη γηα έκα πνυκμ, γηα έκα ηαλίδη θαη με αλία
ίζε με ημ 80% ηεξ μκμμαζηηθήξ αλία ημο ανπηθμφ ηίηιμο μεηαθμνάξ (ακ ε αλία ημο κέμο
ηίηιμο είκαη μηθνυηενε απυ ηεκ αλία ημο θμοπμκημφ, ε δηαθμνά ζε αλία ΔΕΝ επηζηνέθεηαη).
(iii) Ληγυηενεξ απυ δφμ χνεξ πνηκ ηεκ πνμγναμμαηηζμέκε ακαπχνεζε ηεξ αμαλμζημηπίαξ
εθδίδεηαη μκμμαζηηθυ θμοπυκη ημ μπμίμ ζα ηζπφεη γηα έκα πνυκμ, γηα έκα ηαλίδη θαη με αλία
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ίζε με ημ 50% ηεξ μκμμαζηηθήξ αλία ημο ανπηθμφ ηίηιμο μεηαθμνάξ (ακ ε αλία ημο κέμο
ηίηιμο είκαη μηθνυηενε απυ ηεκ αλία ημο θμοπμκημφ, ε δηαθμνά ζε αλία ΔΕΝ επηζηνέθεηαη).
ε θάζε πενίπηςζε αιιαγήξ, αθφνςζεξ, ηνμπμπμίεζεξ οπάνπμκημξ ηίηιμο μεηαθμνάξ, αθονχκεηαη
μ ανπηθυξ ηίηιμξ θαη εθδίδεηαη κέμξ.
6.2.Αθύνςζε εηζηηενίμο δηαδηθηοαθήξ έθδμζεξ.
H αθφνςζε εηζηηενίςκ δηαδηθηοαθήξ έθδμζεξ είκαη δοκαηή με μνηζμέκεξ πνμτπμζέζεηξ, με ηεκ
πνμτπυζεζε υηη μ επηβάηεξ απεοζφκεηαη ζημ ηειέθςκμ ελοπενέηεζεξ πειαηχκ ή ζηα ζεμεία
πχιεζεξ, ημοιάπηζημκ 24 χνεξ πνηκ απυ ηεκ ακαπχνεζε ηεξ αμαλμζημηπίαξ απυ ημκ ανπηθυ
ζηαζμυ αθεηενίαξ ημο δνμμμιμγίμο ηεξ. ε θάζε πενίπηςζε αθφνςζεξ εηζηηενίμο δηαδηθηοαθήξ
έθδμζεξ ζημ ηειεθςκηθυ θέκηνμ, ημ ακηίηημμ ημο εηζηηενίμο πμο αθονχκεηαη επηζηνέθεηαη ζηεκ
πηζηςηηθή θάνηα ημο επηβάηε.
Γηα ημκ οπμιμγηζμυ ημο επηζηνεθυμεκμο πμζμφ ηζπφμοκ ηα ακςηένς 6.1(i) θαη 6.1(ii).Εηδηθά γηα ημ
6.1(ii) ιυγς ημο πνμκηθμφ πενημνηζμμφ έθδμζεξ δηαδηθηοαθχκ εηζηηενίςκ μέπνη θαη 24 χνεξ πνμ
ηεξ ακαπχνεζεξ ηεξ αμαλμζημηπίαξ, ε αθφνςζε μπμνεί κα γίκεη έςξ 24 χνεξ πνμ ηεξ ακαπχνεζεξ
ηεξ αμαλμζημηπίαξ.
Εθυζμκ μ επηβάηεξ επημέκεη κα ημο εθδμζεί θμοπυκη ζημ γθηζέ ηςκ εθδμηενίςκ, ηυηε ζα εθδίδεηαη
μκμμαζηηθυ θμοπυκη με παναθνάηεζε 2% θαη ηζπφμοκ ηα ακςηένς ζημ 6.1 ακηίζημηπα.
7.Κάνηεξ πμιιαπιώκ δηαδνμμώκ
Κάνηεξ πμιιαπιώκ δηαδνμμώκ εθδίδμκηαη μόκμκ με ηεκ επίδεηλε ηςκ απαναίηεηςκ κόμημςκ
εγγνάθςκ ηαοημπμίεζεξ, εκώ ζε πενίπηςζε εθπηςηηθώκ θανηώκ, πνέπεη μ δηθαημύπμξ κα
επηδεηθκύεη θαη ηα ζπεηηθά δηθαημιμγεηηθά. Σα ακςηένς πνέπεη μ επηβάηεξ κα ηα θένεη μαδί
ημο θαηά ηε δηαδνμμή θαη κα ηα επηδεηθκύεη ζε θάζε έιεγπμ.
7.1. Ιζπφμοκ μη αθυιμοζεξ νοζμίζεηξ ζηηξ πενηπηχζεηξ με πνεζημμπμίεζεξ (μενηθήξ ή μιηθήξ)
ηςκ θανηχκ πμιιαπιχκ δηαδνμμχκ με οπαηηηυηεηα ημο επηβάηε:
 Εθυζμκ ε θάνηα πμιιαπιχκ δηαδνμμχκ (ζοκεπμφξ δηάνθεηαξ ηζπφμξ ή μνηζμέκμο ανηζμμφ
ηαληδηχκ) επηζηναθεί ζηεκ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. πνηκ απυ ηεκ εμενμμεκία έκανλεξ ηεξ ηζπφμξ
ηεξ, επηζηνέθεηαη ημ ακηίηημυ ηεξ από ημ ζεμείμ έθδμζήξ ηεξ με παναθνάηεζε 10%.
 Γηα ηηξ θάνηεξ πμιιαπιχκ δηαδνμμχκ δηάνθεηαξ ηζπφμξ 1 μήκα, ή μνηζμέκμο ανηζμμφ
ηαληδηχκ, δεκ γίκεηαη θαμία επηζηνμθή ακηηηίμμο μεηά ηεκ έκανλε ηζπύμξ ημοξ.
 Γηα ηηξ θάνηεξ πμιιαπιχκ δηαδνμμχκ δηάνθεηαξ ηζπύμξ 3 μεκώκ, επηζηνέθεηαη μένμξ
ημο ακηηηίμμο ημοξ ςξ ελήξ: ζε θάζε πενίπηςζε αθαηνείηαη απυ ημ ακηίηημμ ηεξ με
πνεζημμπμηεζείζαξ μενηθά θάνηαξ πμιιαπιχκ δηαδνμμχκ ημ ακηίηημμ μίαξ θάνηαξ
πμιιαπιώκ δηαδνμμώκ 1 μήκα γηα ηεκ ίδηα δηαδνμμή. Εθυζμκ μη εμένεξ πμο έπμοκ
πνεζημμπμηεζεί οπενβαίκμοκ ημκ έκα μήκα, αθαηνείηαη επηπιέμκ απυ ημ πνμξ επηζηνμθή
πμζυ ακηίηημμ ίζμ με ηεκ ηημή ακά εμένα ηεξ οπυρε θάνηαξ επί ημκ ανηζμυ ηςκ επηπιέμκ
εμενχκ.
 Γηα ηηξ θάνηεξ πμιιαπιχκ δηαδνμμχκ ηζπύμξ 6 μεκώκ θαη 1 έημοξ, πμο
πνεζημμπμηήζεθακ μενηθά, επηζηνέθεηαη μένμξ ημο ακηηηίμμο ημοξ ςξ ελήξ: ζε θάζε
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πενίπηςζε αθαηνείηαη απυ ημ ακηίηημμ ηεξ με πνεζημμπμηεζείζαξ μενηθά θάνηαξ
πμιιαπιχκ δηαδνμμχκ ημ ακηίηημμ μίαξ θάνηαξ πμιιαπιώκ δηαδνμμώκ 3 μεκώκ γηα
ηεκ ίδηα δηαδνμμή. Εθυζμκ μη εμένεξ πμο έπμοκ πνεζημμπμηεζεί οπενβαίκμοκ ημοξ 3
μήκεξ αθαηνείηαη επηπιέμκ απυ ημ πνμξ επηζηνμθή πμζυ ακηίηημμ ίζμ με ηεκ ηημή ακά
εμένα ηεξ οπυρε θάνηαξ επί ημκ ανηζμυ ηςκ επηπιέμκ εμενχκ.
 ε υιεξ ηηξ πενηπηχζεηξ μενηθήξ ή μιηθήξ με πνεζημμπμίεζεξ θανηχκ πμιιαπιχκ
δηαδνμμχκ γηα ηηξ μπμίεξ γίκεηαη επηζηνμθή ακηηηίμμο, μ πειάηεξ οπμπνεμφηαη κα
επηζηνέρεη ζημ ζεμείμ πχιεζεξ ηεκ θάνηα,ηεξ μπμίαξ ημ πνμβιεπυμεκμ ακηίηημμ
επηζηνέθεηαη.
7.2. Ιζπφμοκ μη αθυιμοζεξ νοζμίζεηξ ζηηξ πενηπηχζεηξ απώιεηαξ ή θιμπήξ θάνηαξ πμιιαπιχκ
δηαδνμμχκ (εθυζμκ αοηυ απμδεηθκφεηαη):
 Οη θάνηεξ πμιιαπιχκ δηαδνμμχκ δηάνθεηαξ ηζπύμξ 1 μήκα & μη θάνηεξ πμιιαπιώκ
δηαδνμμώκ μνηζμέκμο ανηζμμύ ηαληδίςκ δεκ ακηηθαζίζηακηαη.
 Οη θάνηεξ πμιιαπιχκ δηαδνμμχκ δηάνθεηαξ ηζπύμξ 3 μεκώκ, 6 μεκώκ θαη 1 έημοξ
είκαη δοκαηυκ κα ακηηθαηαζηαζμφκ με ακηίζημηπε θάνηα ίδηαξ δηάνθεηαξ θαη δηαδνμμήξ ζε
θάπμηεξ πενηπηχζεηξ με εηδηθή έγθνηζε ηεξ Δηεφζοκζεξ Επηβαηηθχκ Μεηαθμνχκ.
7.3. Γηα ηηξ θάνηεξ πμιιαπιχκ δηαδνμμχκ πμο θαηαζηνέθμκηαη (πιαζηηθμπμίεζε) ή
λεζςνηάδμοκ, αιιά πνμζθμμίδεηαη μ ηίηιμξ μεηαθμνάξ θαη οπάνπεη ε δοκαηυηεηα κα
ηαοημπμηεζεί με ημκ ανπηθά εθδμζέκηα ηίηιμ, πνμβιέπεηαη ε επακέθδμζή ημοξ απυ ημ ζφζηεμα
έθδμζεξ ηςκ θανηχκ πμιιαπιχκ δηαδνμμχκ θαη μόκμ, εκχ μ εθδυηεξ οπμπνεμφηαη κα
απμζηείιεη ζηεκ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. ημκ θαηεζηναμμέκμ ηίηιμ.
8. Απμζθεοέξ
8.1 Οη επηβάηεξ μπμνμφκ κα θένμοκ μαδί ημοξ δςνεάκ μέζα ζηα επηβαηηθά μπήμαηα απμζθεοέξ
πεηνόξ, ζημκ πχνμ πάκς θαη θάης απυ ηε ζέζε ημοξ. Η εοζφκε γηα ηε θφιαλε θαη ηεκ
θαηάζηαζε ηςκ πεηναπμζθεοχκ ακήθεη ζημκ επηβάηε. Δεκ επηηνέπεηαη κα πνεζημμπμηεζεί άιιμξ
πχνμξ (π.π. δηάδνμμμξ). ε ακηίζεηε πενίπηςζε μ επηβάηεξ πνέπεη κα παναδχζεη ηηξ
απμζθεοέξ γηα μεηαθμνά επί πιενςμή (εγγεγναμμέκεξ απμζθεοέξ), ζηα γναθεία απμζθεοχκ,
εάκ δηαηίζεηαη ζθεομθυνμξ. Δε γίκμκηαη δεθηά υια ηα είδε απμζθεοχκ.
8.2 Απμδεμηχζεηξ Απμζθεοχκ
Ακ ημ πμζυ ηεξ δεμίαξ δεκ απμδεηθκφεηαη, θαηαβάιιεηαη ζημ δηθαημφπμ πμζυ θαη’ απμθμπή
φρμοξ 80 € (μγδυκηα εονχ), ακά ηεμάπημ απςιεζζείζαξ απμζθεοήξ. ε πενίπηςζε βιάβεξ
απμζθεοχκ θαηαβάιιεηαη πμζυ 40 € (ζανάκηα εονχ) ακά ηεμάπημ απμζθεοήξ, ε μπμία έπεη
οπμζηεί βιάβε. Πένακ ημο πμζμφ αοημφ επηζηνέθμκηαη ζημ δηθαημφπμ επηβάηε ηα θαηαβιεζέκηα
θυμηζηνα θαζχξ θαη μπμηαδήπμηε άιια, ζπεηηθά με ηε μεηαθμνά, θαηαβιεζέκηα ηέιε. Γηα ηε
δηεθδίθεζε ηςκ απμδεμηχζεςκ αοηήξ μ επηβάηεξ οπμβάιιεη ζπεηηθή έγγναθε αίηεζε.
Γηα πενηζζυηενεξ πιενμθμνίεξ ακαθμνηθά με ηε μεηαθμνά απμζθεοχκ παναθαιμφμε
επηζθεθζείηε ηεκ ηζημζειίδα ηεξ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. (www.trainose.gr)επηβαηηθυ
ένγμοπενεζίεξ γηα ημκ επηβάηεΑπμζθεοέξ.
9. Μεηαθμνά αηόμςκ με ακαπενία ή αηόμςκ με μεηςμέκε θηκεηηθόηεηα
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ηα άημμα με ακαπενία (ακάπενμη ζε πμζμζηυ άκς ημο 67%, θαζχξ θαη μ ζοκμδυξ αοηχκ - υπμο
απαηηείηαη) ε ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. πανέπεη έθπηςζε 50% ζηηξ ζοκμιηθέξ ηημέξ ηςκ εηζηηενίςκ.
Η έθπηςζε πανέπεηαη με ηεκ επίδεηλε Δειηίμο Ακαπενηθήξ Σαοηυηεηαξ πμο εθδίδεηαη απυ ηεκ
ανμυδηα θαηά πενίπηςζε Δεμυζηα Ανπή.
H μεηαθμνά αηυμςκ με θηκεηηθή ακαπενία, ηα μπμία μεηαθένμκηαη με ακαπενηθυ αμαλίδημ, είκαη
δοκαηή ζηηξ αμαλμζημηπίεξ, ζηε ζφκζεζε ηςκ μπμίςκ θοθιμθμνμφκ ηα μπήμαηα με εηδηθή
δηαννφζμηζε πχνμο ΑMEΑ.
Τπάνπμοκ μνηζμέκμη ηεπκηθμί πενημνηζμμί πμο αθμνμφκ ηηξ δηαζηάζεηξ ηςκ πνμξ μεηαθμνά
ακαπενηθχκ αμαληδίςκ ζηηξ αμαλμζημηπίεξ μεγάιςκ απμζηάζεςκ ηεξ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε., ημ ζοκμιηθυ
πιάημξ ηςκ μπμίςκ δεκ πνέπεη κα οπενβαίκεη ηα 70 εθαημζηά θαη ημ ζοκμιηθυ μήθμξ ημ 1 μέηνμ θαη
30 εθαημζηά, πνμθεημέκμο κα είκαη δοκαηή ε μεηαθμνά ημοξ.
Γηα ηε δηεοθυιοκζε ηςκ μεηαθηκήζεςκ ΑMEΑ, είηε ζηεκ Πνμαζηηαθή Γναμμή (Πεηναηάξ – Αζήκα Άκς Ληυζηα - Κηάημ – Αενμδνυμημ), είηε ζημ οπυιμηπμ ζηδενμδνμμηθυ Δίθηομ, ζοκηζηάηαη μ
ζπεδηαζμόξ ηεξ μεηαθίκεζήξ ημοξ 48 ώνεξ (ημοιάπηζημκ) πνηκ απυ ημ ηαλίδη ημοξ.
ηεκ πενίπηςζε αοηή, ηα άημμα με ακαπενία ζα πνέπεη κα επηθμηκςκμφκ με ημ Σμήμα
Ελοπενέηεζεξ Πειαηχκ ηεξ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. (ςνάνημ ιεηημονγίαξ 08.00 – 13.00,εμένεξ Δεοηένα
έςξ Παναζθεοή)
 είηε ζημ ηειέθςκμ 2130 121 121,
 είηε ζομπιενχκμκηαξ ζπεηηθή θυνμα ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε.
(www.trainose.gr/επηθμηκςκία).
Γηα έθηαθηε επηθμηκςκία γηα πνμγναμμαηηζμέκεξ μεηαθηκήζεηξ ζηε δηάνθεηα ημο αββαημθφνηαθμο,
ή ανγηχκ, μη εκδηαθενυμεκμη επηβάηεξ ζα μπμνμφκ κα επηθμηκςκμφκ με ημ Κέκηνμ Σειεθςκηθήξ
Ελοπενέηεζεξ Πειαηχκ ζημκ ηειεθςκηθυ ανηζμυ 14511 (ηειέθςκμ με πνέςζε απυ Ειιάδα,
ζηαζενυ:0,646€/ιεπηυ, θηκεηυ:0,984€/ιεπηυ με επηπιέμκ ηέιμξ θηκεηήξ ηειεθςκίαξ 12%-20%,
ακάιμγα με ημ μεκηαίμ ιμγανηαζμυ ,πνμ ΦΠΑ.).
Η με πνμγναμμαηηζμέκε μεηαθίκεζε επηβάηε ΑΜΕΑ με ηεκ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. είκαη δοκαηή ζημκ
Πνμαζηηαθυ Αζεκχκ (ημήμαηα Κηάημ - Πεηναηάξ- ΚΑ- Αενμδνυμημ) θαη ζημκ Πνμαζηηαθυ
Θεζζαιμκίθεξ (Θεζζαιμκίθε-Λάνηζα) απυ ημοξ ζηαζμμφξ πμο ιεηημονγμφκ εθδμηήνηα θαη θαηά ημ
ςνάνημ ιεηημονγίαξ ημοξ.
10. Πνόζηημα
Εθυζμκ θαηά ημκ έιεγπμ εκηυξ ηςκ αμαλμζημηπηχκ δηαπηζηςζεί υηη μ επηβάηεξ δεκ δηαζέηεη ηίηιμ
μεηαθμνάξ, πανυιμ πμο έπεη επηβηβαζηεί απυ ακμηπηυ ζηαζμυ ή ζηάζε (δει. με ζεμείμ πχιεζεξ
εηζηηενίςκ ζε ιεηημονγία) εηζπνάηηεηαη εθηόξ ημο ακηηηίμμο ημο εηζηηενίμο ηεξ δηαδνμμήξ πμο
πνμηίζεηαη κα δηακύζεη μ επηβάηεξ θαη πνόζηημμ.
11. Δηεζκείξ επηβαηηθέξ ζηδενμδνμμηθέξ μεηαθμνέξ
Η ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. ςξ ελμοζημδμηεμέκμξ ειιεκηθυξ θμνέαξ, ζε ζοκενγαζία με λέκμοξ
ελμοζημδμηεμέκμοξ θμνείξ θαηά ηεκ εθηέιεζε ηςκ δνμμμιμγίςκ ηςκ Σαθηηθχκ Δηεζκχκ
ηδενμδνμμηθχκ Γναμμχκ οπμπνεμφηαη γηα ηεκ άκεηε, αζθαιή μεηαθμνά ηςκ επηβαηχκ θαη ηςκ
απμζθεοχκ ημοξ, ζφμθςκα με ημοξ ηζπφμκηεξ ειιεκηθμφξ θαη δηεζκείξ ζηδενμδνμμηθμφξ
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Κακμκηζμμφξ, θαζχξ θαη ηεκ ειιεκηθή Νμμμζεζία, υπςξ αοηή έπεη εκανμμκηζηεί με ημ ακηίζημηπμ
Δίθαημ ηεξ Ε.Ε.
12. Γπηθμηκςκία με ηεκ ΣΡΑΙΝΟΓ Α.Γ. : www.trainose.gr->επηθμηκςκία
Γηα ηεκ οπμβμιή παναπυκςκ θαη δηαμανηονηχκ μη επηβάηεξ μπμνμφκ κα απεοζφκμκηαη:
 ημοξ επηθεθαιήξ ηςκ ζεμείςκ πχιεζεξ εηζηηενίςκ θαη ηςκ αμαλμζημηπηχκ ηεξ ΣΡΑΙΝΟΕ.
 ημκ ηειεθςκηθυ ανηζμυ 14511 (πνέςζε απυ Ειιάδα, ζηαζενυ: 0,646€/ιεπηυ, θηκεηυ:
0,984€/ιεπηυ με επηπιέμκ ηέιμξ θηκεηήξ ηειεθςκίαξ 12%-20%, ακάιμγα με ημ μεκηαίμ
ιμγανηαζμυ, πνμ ΦΠΑ).
 ημκ εηδηθυ ανηζμυ οπμβμιήξ παναπυκςκ 2130-121 121, 08:00 – 13:00, ενγάζημεξ εμένεξ.
 ομπιενχκμκηαξ ηεκ εηδηθή θυνμα (www.trainose.gr->επηθμηκςκία) ή ζημ θαλ: 2130 -121 122.
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