
BLUE	  STAR	  FERRIES	  

Εμπορική	  Πολιτική	  γραμμών	  Κυκλάδων,	  Δωδεκανήσων	  &	  Χίου	  –	  Μυτιλήνης	  από	  01/11/14	  	  
Ακυρώσεις	  εισιτηρίων	  ή	  μετατροπή	  εισιτηρίων	  σε	  ανοικτής	  ημερομηνίας	  

Ενημέρωση	  για	  τις	  προθεσμίες	  ακύρωσης	  των	  εισιτηρίων	  ή	  μετατροπής	  τους	  σε	  ανοικτής	  ημερομηνίας	  την	  Υψηλή	  και	  
Χαμηλή	  Περίοδο.	  

ΥΨΗΛΗ	  ΠΕΡΙΟΔΟΣ:	  03/04/15-‐19/04/15,	  28/05/15-‐02/06/15	  &	  12/06/15-‐13/09/15*	  

• 7	  ημέρες	  πριν	  την	  αναχώρηση:	  Τα	  εισιτήρια	  ακυρώνονται	  χωρίς	  ακυρωτικά	  ή	  μετατρέπονται	  σε	  ανοικτής	  
ημερομηνίας	  ή	  για	  άλλη	  ημερομηνία.	  

• Από	  7	  ημέρες	  πριν	  την	  αναχώρηση	  έως	  4	  ώρες	  πριν	  την	  αναχώρηση:	  Παρακρατούνται	  50%	  ακυρωτικά	  ή	  
εναλλακτικά	  τα	  εισιτήρια	  μετατρέπονται	  σε	  ανοικτής	  ημερομηνίας	  ή	  για	  άλλη	  ημερομηνία.	  

• 4	  ώρες	  πριν	  και	  έως	  την	  αναχώρηση:	  Παρακρατούνται	  50%	  ακυρωτικά.	  

·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Μετά	  την	  αναχώρηση:	  Τα	  εισιτήρια	  δεν	  ακυρώνονται	  και	  δεν	  μετατρέπονται	  σε	  ανοικτής	  ημερομηνίας,	  ενώ	  η	  
αλλαγή	  της	  ημερομηνίας	  δεν	  είναι	  δυνατή.	  
	  
Την	  περίοδο	  από	  03/04/15-‐11/04/15	  &	  από	  28/05/15-‐30/05/15	  για	  όλες	  τις	  αναχωρήσεις	  από	  Πειραιά	  ή	  Ραφήνα	  και	  
την	  περίοδο	  από	  12/04/15-‐19/04/15	  &	  01/06/15-‐02/06/15	  για	  όλες	  τις	  αναχωρήσεις	  προς	  Πειραιά	  ή	  Ραφήνα,	  τα	  
εισιτήρια	  ακυρώνονται	  χωρίς	  ακυρωτικά	  ή	  μετατρέπονται	  σε	  ανοικτής	  ημερομηνίας	  ή	  για	  άλλη	  ημερομηνία,	  14	  ημέρες	  
πριν	  την	  αναχώρηση.	  	  
Από	  14	  ημέρες	  έως	  7	  ημέρες	  πριν	  την	  αναχώρηση,	  παρακρατούνται	  25%	  ακυρωτικά	  ή	  εναλλακτικά	  τα	  εισιτήρια	  
μετατρέπονται	  σε	  ανοικτής	  ημερομηνίας	  ή	  για	  άλλη	  ημερομηνία.	  
	  
ΧΑΜΗΛΗ	  ΠΕΡΙΟΔΟΣ:	  όλες	  οι	  υπόλοιπες	  ημερομηνίες	  

• 3	  ημέρες	  πριν	  την	  αναχώρηση:	  Τα	  εισιτήρια	  ακυρώνονται	  χωρίς	  ακυρωτικά	  ή	  μετατρέπονται	  σε	  ανοικτής	  
ημερομηνίας.	  

• Από	  3	  ημέρες	  πριν	  την	  αναχώρηση	  έως	  1	  ώρα	  πριν	  την	  αναχώρηση:	  Παρακρατούνται	  50%	  ακυρωτικά	  ή	  
εναλλακτικά	  τα	  εισιτήρια	  μετατρέπονται	  σε	  ανοικτής	  ημερομηνίας	  ή	  για	  άλλη	  ημερομηνία.	  

• 1	  ώρα	  πριν	  και	  έως	  την	  αναχώρηση:	  Παρακρατούνται	  50%	  ακυρωτικά.	  
• 	  Μετά	  την	  αναχώρηση:	  Τα	  εισιτήρια	  δεν	  ακυρώνονται	  και	  δεν	  μετατρέπονται	  σε	  ανοικτής	  ημερομηνίας,	  

ενώ	  η	  αλλαγή	  της	  ημερομηνίας	  δεν	  είναι	  δυνατή.	  

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	  ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ	  
Τα	  εισιτήρια	  ακυρώνονται	  μόνο	  από	  τα	  πρακτορεία	  έκδοσης.	  	  
Τα	  εισιτήρια	  δεν	  είναι	  δυνατόν	  να	  ακυρωθούν	  τηλεφωνικά.	  Οι	  ενδιαφερόμενοι	  πρέπει	  να	  παραδώσουν	  τα	  εισιτήρια	  
στο	  πρακτορείο	  έκδοσης.	  

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	  ΑΝΟΙΚΤΗΣ	  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ:	  Τα	  εισιτήρια	  ανοικτής	  ημερομηνίας	  ακυρώνονται	  χωρίς	  ακυρωτικά	  μόνο	  
εφόσον	  έχουν	  εκδοθεί	  σαν	  ανοικτής	  ημερομηνίας.	  Όταν	  έχουν	  μετατραπεί	  σε	  ανοικτής	  ημερομηνίας	  ακυρώνονται	  με	  
ακυρωτικά	  50%.	  

ΕΙΔΙΚΕΣ	  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ!	  
	  
ΠΕΙΡΑΙΑΣ	  –	  ΚΥΚΛΑΔΕΣ	  –	  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ	  &	  ΧΙΟΣ	  –	  ΜΥΤΙΛΗΝΗ	  
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ	  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ	  	  
ΙΣΧΥΟΥΝ	  ΑΠΟ	  01/11/14	  
	  
ΑΝΑΠΗΡΟΙ	  ΠΟΛΕΜΟΥ:	  50%	  σε	  όλες	  τις	  Θέσεις	  
ΣΥΝΟΔΟΙ	  ΑΝΑΠΗΡΩΝ	  ΠΟΛΕΜΟΥ:	  50%	  σε	  όλες	  τις	  Θέσεις,	  εφόσον	  συνοδεύσουν	  Ανάπηρο	  Πολέμου	  
	  
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ:	  50%	  σε	  Οικονομική	  Θέση	  &	  Αριθμημένα	  Καθίσματα	  
25%	  σε	  Διακεκριμένη	  Θέση	  &	  Καμπίνα	  
	  
ΕΙΔΙΚΗ	  ΕΚΠΤΩΣΗ	  (Άτομα	  με	  Ειδικές	  Ανάγκες	  με	  ποσοστό	  αναπηρίας	  80%	  και	  άνω	  &	  Συνοδοί	  αυτών):	  50%	  σε	  όλες	  τις	  



Θέσεις	  
	  
ΤΥΦΛΟΙ	  &	  ΣΥΝΟΔΟΙ	  ΤΥΦΛΩΝ:	  50%	  σε	  όλες	  τις	  Θέσεις	  
	  
ΝΑΤ	  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ:	  30%	  σε	  όλες	  τις	  Θέσεις	  
	  
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ	  από	  29/08-‐30/06	  (εκτός	  Πανεπιστημίων	  Εξωτερικού):	  50%	  σε	  όλες	  τις	  Θέσεις,	  εκτός	  από	  Καμπίνες	  LUX	  
	  
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ	  από	  01/07-‐28/08	  (εκτός	  Πανεπιστημίων	  Εξωτερικού):	  25%	  σε	  όλες	  τις	  Θέσεις,	  εκτός	  από	  Καμπίνες	  LUX	  
	  
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ	  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ	  &	  Β.	  ΑΙΓΑΙΟΥ	  (Χίος-‐Μυτιλήνη)	  (Αξιωματικοί	  &	  Οπλίτες):	  25%	  σε	  όλες	  τις	  Θέσεις,	  εκτός	  
από	  Καμπίνες	  LUX	  
	  
ΠΑΙΔΙΑ	  έως	  5	  ετών:	  100%	  σε	  Οικονομική	  Θέση	  &	  Διακεκριμένη	  Θέση	  
	  
ΠΑΙΔΙΑ	  από	  5	  έως	  10	  ετών:	  50%	  σε	  όλες	  τις	  Θέσεις	  
	  
ΕΚΠΤΩΣΗ	  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	  ΙΧ	  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ:	  20%	  
	  
ΙΧ	  ΑΝΑΠΗΡΩΝ:	  50%	  
	  
	  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ	  ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ	  
	  
Δεν	  θα	  γίνονται	  αποδεκτές	  οι	  κάτωθι	  Εμπορικές	  Εκπτώσεις	  χωρίς	  την	  προσκόμιση	  των	  εξής	  απαραίτητων	  
δικαιολογητικών:	  
	  
1.	  ΑΝΑΠΗΡΟΙ	  ΠΟΛΕΜΟΥ	  (έκπτωση	  50%	  σε	  όλες	  τις	  Θέσεις	  στα	  ΙΧ	  αυτοκίνητα)	  ΕΙΔΙΚΗ	  ΕΚΠΤΩΣΗ	  –	  ΑΤΟΜΑ	  ΜΕ	  ΕΙΔΙΚΕΣ	  
ΑΝΑΓΚΕΣ	  (Α.Μ.Ε.Α.)	  ΜΕ	  ΠΟΣΟΣΤΟ	  ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ	  80%	  ΚΑΙ	  ΑΝΩ,	  ΤΥΦΛΟΙ	  (έκπτωση	  50%	  σε	  όλες	  τις	  Θέσεις	  &	  στα	  ΙΧ	  
αυτοκίνητα)	  
Απόφαση	  των	  αρμόδιων	  Υγειονομικών	  Επιτροπών	  του	  Κέντρου	  Πιστοποίησης	  Αναπηρίας	  (ΚΕ.Π.Α.)	  ή	  των	  Υγειονομικών	  
Επιτροπών	  της	  αρμόδιας	  Διοικητικής	  Αρχής	  ή	  Ασφαλιστικού	  Φορέα.	  Η	  έκπτωση	  θα	  χορηγείται	  μέχρι	  την	  ημερομηνία	  
λήξης	  της	  ισχύος	  των	  ανωτέρω	  δικαιολογητικών.	  
Για	  τα	  ΙΧ	  αυτοκίνητα	  είναι	  απαραίτητο	  να	  φέρουν	  ειδικές	  πινακίδες	  Αναπήρων	  Πολέμου	  ή	  Δελτίο	  Στάθμευσής	  
Οχημάτων	  των	  Ατόμων	  με	  Αναπηρίες	  (ΔΕΛΤΙΟ	  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ	  «ΑΜΑ»).	  
	  
2.	  ΣΥΝΟΔΟΙ	  ΑΝΑΠΗΡΩΝ	  ΠΟΛΕΜΟΥ	  (έκπτωση	  50%	  σε	  όλες	  τις	  Θέσεις)	  
ΣΥΝΟΔΟΙ	  ΑΤΟΜΩΝ	  ΜΕ	  ΕΙΔΙΚΕΣ	  ΑΝΑΓΚΕΣ	  (Α.Μ.Ε.Α.)	  &	  ΤΥΦΛΩΝ	  (έκπτωση	  50%	  σε	  όλες	  τις	  Θέσεις)	  
Οι	  Συνοδοί	  Αναπήρων	  Πολέμου	  και	  Α.Μ.Ε.Α.,	  δικαιούνται	  την	  αντίστοιχη	  έκπτωση,	  εφόσον	  συνοδεύουν	  δικαιούχο,	  ο	  
οποίος	  είναι	  ανάπηρος	  πολέμου	  ή	  άτομο	  με	  παραπληγία-‐τετραπληγία,	  τύφλωση,	  νοητική	  αναπηρία,	  αυτισμό	  και	  
συνδρομή	  Down.	  
	  
3.	  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ	  (έκπτωση	  50%	  σε	  Οικονομική	  Θέση	  &	  Αριθμημένα	  Καθίσματα	  και	  25%	  σε	  Διακεκριμένη	  Θέση	  &	  
Καμπίνα)	  
Ειδική	  Ταυτότητα	  Πολυτέκνου,	  η	  οποία	  έχει	  εκδοθεί	  από	  την	  Πανελλήνια	  Ένωση	  Πολυτέκνων.	  	  
	  
4.	  Ν.Α.Τ.	  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ	  (30%	  σε	  όλες	  τις	  Θέσεις)	  
Αποδεικτικό	  Συνταξιοδοτικό	  Έντυπο	  της	  ιδιότητας	  τους.	  Οι	  ανωτέρω	  εκπτώσεις	  ισχύουν	  και	  για	  τη	  σύζυγο	  του	  
Συνταξιούχου	  Ναυτικού.	  
	  
5.	  ΦΟΙΤΗΤΕΣ-‐	  ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ	  (έκπτωση	  50%	  σε	  όλες	  τις	  Θέσεις,	  εκτός	  από	  Καμπίνες	  LUX,	  για	  την	  περίοδο	  από	  29/08-‐
30/06	  και	  έκπτωση	  25%	  σε	  όλες	  τις	  Θέσεις,	  εκτός	  από	  Καμπίνες	  LUX,	  για	  την	  περίοδο	  από	  01/07-‐28/08)	  
Φοιτητική	  Ταυτότητα.	  Για	  τους	  σπουδαστές	  των	  Ακαδημιών	  Εμπορικού	  Ναυτικού,	  Δελτίο	  Σπουδαστικής	  Ιδιότητας.	  Η	  
έκπτωση	  ισχύει	  για	  τους	  Φοιτητές	  –	  Σπουδαστές	  των	  Α.Ε.Ι.,	  Τ.Ε.Ι.,	  ΑΝΟΙΚΤΟΥ	  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ	  και	  ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ	  
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ	  ΝΑΥΤΙΚΟΥ	  (Α.Ε.Ν.).	  Δεν	  ισχύει	  για	  φοιτητές	  Στρατιωτικών	  Σχολών,	  Σχολών	  Αξιωματικών	  &	  Αστυφυλάκων	  
της	  Ελληνικής	  Αστυνομίας,	  Πανεπιστημίων	  Εξωτερικού	  και	  Ιδιωτικών	  Σχολών.	  
	  
6.	  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ	  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ	  &	  Β.	  ΑΙΓΑΙΟΥ	  (Χίος-‐Μυτιλήνη)	  (Αξιωματικόι	  &	  Οπλίτες)	  	  



(έκπτωση	  25%	  σε	  όλες	  τις	  Θέσεις,	  εκτός	  από	  Καμπίνες	  LUX)	  
Στρατιωτική	  Ταυτότητα.	  
	  
ΠΡΟΣΟΧΗ:	  
-‐	  Οι	  εκπτώσεις	  δεν	  είναι	  αθροιστικές.	  Σε	  κάθε	  περίπτωση	  χορηγείται	  μια	  έκπτωση,	  η	  μεγαλύτερη	  σε	  ποσοστό.	  
-‐	  Οι	  εκπτώσεις	  δεν	  ισχύουν	  για	  ασυνόδευτα	  ΙΧ	  και	  Μοτοσυκλέτες.	  
-‐	  Οι	  δικαιούχοι	  των	  ανωτέρω	  εκπτώσεων	  οφείλουν	  να	  επιδεικνύουν	  τα	  δικαιολογητικά	  κατά	  την	  έκδοση	  των	  
εισιτηρίων	  και	  κατά	  την	  επιβίβασή	  τους	  στο	  πλοίο.	  

	  


