
MINOAN	  LINES	  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	  ΠΟΛΙΤΙΚΗ	  
	  
Α.ΓΡΑΜΜΕΣ	  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	  

	  

Σε	  συνδυασμένες	  διαδρομές	  (Minoan	  Lines	  -‐	  Grimaldi	  Lines)	  
20%	  Έκπτωση	  
20%	  έκπτωση	  σε	  όλες	  τις	  γραμμές	  της	  Minoan	  Lines	  για	  επιβάτες	  και	  οχήματα	  που	  έχουν	  ταξιδέψει	  στο	  ένα	  σκέλος	  με	  
την	  Grimaldi	  Lines.	  
Απαραίτητη	  η	  επίδειξη	  του	  εισιτηρίου	  της	  Grimaldi	  Lines.	  

	  

Οικογενειακή	  Προσφορά	  
παρέχεται	  20%	  Έκπτωση	  
Παρέχεται	  έκπτωση	  στις	  οικογένειες/φίλους	  με	  3	  ή	  περισσότερα	  μέλη	  που	  ταξιδεύουν	  στις	  Γραμμές	  Εξωτερικού	  στις	  
κατηγορίες	  θέσεων	  επιβατών	  DECK,	  AES,	  ABS,	  AB3,	  AB4,	  A3,	  A4	  με	  ή	  χωρίς	  το	  Ι.Χ.	  όχημά	  τους	  (	  Cars.	  Jeeps).	  Όλα	  τα	  
εισιτήρια	  πρέπει	  να	  έχουν	  εκδοθεί	  κάτω	  από	  τον	  ίδιο	  κωδικό	  κράτησης.	  Η	  έκπτωση	  αυτή	  δεν	  είναι	  σωρευτική	  με	  
την	  παιδική	  έκπτωση	  50%.	  

	  

Έκπτωση	  στους	  Φοιτητές	  &	  Νέους	  έως	  26	  ετών	  
παρέχεται	  20%	  Έκπτωση	  
Στις	  Γραμμές	  Εξωτερικού	  (προς	  και	  από	  Ιταλία)	  παρέχεται	  φοιτητική	  και	  νεανική	  έκπτωση	  σε	  όλες	  τις	  κατηγορίες	  
θέσεων.	  

• Δεν	  ισχύει	  για	  τις	  κατήγορίες	  θέσως	  Deluxe.	  
• Ισχύει	  μόνο	  για	  οχήματα	  κατηγορίας	  1	  και	  για	  μοτοσυκλέτες.	  
• Απαραίτητη	  είναι	  η	  επίδειξη	  διαβατηρίου,	  φοιτητικής	  ταυτότητας	  ή	  της	  κάρτας	  ISIC	  κατά	  τη	  διαδικασία	  του	  check-‐in	  

στο	  πλοίο.	  

	  

Έκπτωση	  στα	  παιδιά	  4-‐16	  ετών	  
παρέχεται	  50%	  Έκπτωση	  

• Στις	  Γραμμές	  Εξωτερικού	  σε	  όλες	  τις	  κατηγορίες	  θέσεων	  
• Τα	  παιδιά	  που	  ταξιδεύουν	  σε	  καμπίνα	  πρέπει	  να	  συνοδεύονται	  απαραίτητα	  από	  ενήλικα.	  
• Η	  έκπτωση	  συμπεριλαμβάνεται	  στους	  ναύλους	  της	  οικογενειακής	  προσφοράς	  "Family	  Offers"	  για	  τις	  Γραμμές	  

Εξωτερικού	  (προς	  και	  από	  Ιταλία).	  

	  

Έκπτωση	  στα	  άτομα	  άνω	  των	  60	  ετών	  
παρέχεται	  20%	  Έκπτωση	  στις	  γραμμές	  Εξωτερικού	  
10%	  Έκπτωση	  στα	  άτομα	  που	  έχουν	  συμπληρώσει	  το	  60ο	  έτος	  της	  ηλικίας	  τους	  

• 	  Προσφέρεται	  σε	  όλους	  του	  επιβάτες	  που	  έχουν	  συμπληρώσει	  το	  60ο	  έτος	  της	  ηλικίας	  τους	  και	  ταξιδεύουν	  με	  ή	  χωρίς	  
το	  Ι.Χ.	  όχημά	  τους	  σε	  όλες	  τις	  κατηγορίες	  θέσεων.	  

• 	  Η	  έκπτωση	  παρέχεται	  και	  στους	  επιβάτες	  αλλά	  όχι	  στα	  οχήματα	  που	  κάνουν	  χρήση	  της	  υπηρεσίας	  “Camping	  All	  
Inclusive”	  

• 	  Επιβάλλεται	  η	  επίδειξη	  διαβατηρίου	  ή	  ταυτότητας	  κατά	  το	  check	  in.	  
• 	  Η	  προσφορά	  ισχύει	  για	  όλο	  το	  χρόνο.	  

	  

Σε	  συνδυασμένες	  διαδρομές	  Εξωτερικού	  -‐	  Εσωτερικού	  
παρέχεται	  30%	  Έκπτωση	  
Στους	  επιβάτες	  που	  ταξιδεύουν	  στις	  Γραμμές	  Εξωτερικού	  (από	  και	  προς	  Ιταλία)	  και	  συνεχίζουν	  το	  ταξίδι	  τους	  στις	  
Γραμμές	  Εσωτερικού	  (Ελλάδα)	  της	  Minoan	  Lines,	  παρέχεται	  έκπτωση	  στο	  εισιτήριο	  του	  Εσωτερικού	  

• Προϋπόθεση	  για	  την	  έκπτωση	  είναι	  η	  ταυτόχρονη	  έκδοση	  των	  εισιτηρίων	  και	  για	  τις	  δύo	  διαδρομές	  (Εξωτερικού	  και	  
Εσωτερικού).	  

• Ισχύει	  για	  όλους	  τους	  προορισμούς	  στο	  Εσωτερικό	  (Ελλάδα).	  

	  

Στο	  ταξίδι	  Γραμμών	  Εξωτερικού	  με	  επιστροφή	  
παρέχεται	  30%	  Έκπτωση	  
Στα	  εισιτήρια	  μετ'επιστροφής	  των	  Γραμμών	  Εξωτερικού	  (προς	  και	  από	  Ιταλία)	  η	  έκπτωση	  παρέχεται	  στο	  σκέλος	  της	  
επιστροφής.	  

1. Προϋπόθεση	  για	  τη	  χορήγηση	  της	  έκπτωσης	  είναι	  η	  ταυτόχρονη	  έκδοση	  των	  εισιτηρίων	  και	  για	  τις	  δύo	  
διαδρομές	  (aller/retour).	  

2. Ισχύει	  και	  για	  συνδυασμό	  Γραμμών	  Εξωτερικού	  (π.χ.	  αναχώρηση	  από	  Αγκώνα	  και	  επιστροφή	  από	  Τεργέστη	  ή	  
αντίστροφα).	  



Έκπτωση	  στα	  Παιδιά	  έως	  4	  ετών	  
παρέχεται	  50%	  Έκπτωση	  
Στις	  Γραμμές	  Εξωτερικού	  

• Δωρεάν	  στην	  οικονομική	  θέση	  
• 50%	  έκπτωση	  σε	  κλίνη	  (σε	  όλες	  τις	  κατηγορίες	  θέσεων)	  

	  

Camping	  All	  Inclusive	  
στις	  γραμμές	  Αγκώνας,	  Τεργέστης	  
Αποκλειστικά	  στις	  γραμμές	  της	  Αγκώνας	  και	  της	  Τεργέστης:	  
Απολαύστε	  μία	  νέα	  υπηρεσία,	  ειδικά	  σχεδιασμένη	  για	  τον	  επιβάτη	  που	  ταξιδεύει	  με	  το	  τροχόσπιτό	  του!	  
Κάντε	  κράτηση	  για	  την	  υπηρεσία	  ‘’All	  Inclusive	  Camping’’	  και	  
απολαύστε:	  

• Χώρο	  στο	  γκαράζ	  για	  το	  τροχόσπιτο	  ή	  το	  αυτοκινούμενο	  όχημά	  σας	  
• Παροχή	  ηλεκτρικού	  ρεύματος	  
• Διαμονή	  σε	  εσωτερική	  καμπίνα	  
• -‐30%	  έκπτωση	  σε	  όλα	  τα	  γεύματα	  και	  ποτά	  που	  σερβίρονται	  στα	  εστιατόρια	  «à	  la	  carte»	  και	  self-‐service	  κατά	  τη	  

διάρκεια	  του	  ταξιδιού	  
...	  όλα	  στην	  τιμή	  κράτησης	  Deck	  με	  τροχόσπιτο	  ή	  αυτοκινούμενο	  όχημα.	  
	  
Μπορείτε	  επίσης,	  να	  πάρετε	  μαζί	  σας	  στην	  καμπίνα	  το	  κατοικίδιό	  σας,	  πληρώνοντας	  μόνο	  25	  ευρώ	  ανά	  κατοικίδιο	  /	  
διαδρομή!	  
	  
Η	  υπηρεσία	  “All	  Inclusive	  Camping’’	  ισχύει	  όλο	  το	  χρόνο	  για	  τα	  "επισήμως	  καταχωρημένα»	  Campers	  /	  Τροχόσπιτα,	  τα	  
οποία	  πρέπει	  να	  είναι	  πλήρως	  εξοπλισμένα	  με	  ιδιωτικές	  εγκαταστάσεις	  (υπνοδωμάτιο,	  κουζίνα	  και	  WC	  
εγκαταστάσεις).	  	  
Συμβατικά	  αυτοκίνητα,	  μικρά	  λεωφορεία	  και	  βάρκες	  δεν	  μπορούν	  να	  επωφεληθούν	  από	  την	  υπηρεσία	  "All	  Inclusive	  
Camping".	  	  
Για	  λόγους	  ασφαλείας,	  απαγορεύεται	  να	  χρησιμοποιούν	  προπάνιο	  ή	  οποιοδήποτε	  άλλο	  αέριο	  επάνω	  στο	  πλοίο.	  	  
(CRUISE	  EUROPA	  /	  CRUISE	  OLYMPIA	  /	  EUROPALINK).	  

	  

Minoan	  Lines	  Bonus	  Club	  
Εκπτώσεις	  στα	  καταστήματα,	  εστιατόρια	  &	  μπαρ	  των	  πλοίων.	  
Κάρτα	  Μέλους	  Minoan	  Lines	  Bonus	  Club	  -‐	  Gold	  
Δωρεάν	  εισιτήρια	  με	  την	  εξαργύρωση	  των	  πόντων	  που	  έχετε	  συλλέξει	  (βάσει	  του	  πίνακα	  δώρων)	  

• 20%	  έκπτωση	  στα	  εστιατόρια	  (A	  la	  Carte	  και	  self	  service)	  στα	  Bars	  και	  Disco	  των	  πλοίων.	  
• 15%	  έκπτωση	  στις	  αγορές	  από	  τα	  καταστήματα	  των	  πλοίων	  (δεν	  ισχύει	  στα	  περίπτερα	  των	  πλοίων)	  
• Συμμετοχή	  σε	  ειδικές	  προωθητικές	  ενέργειες.	  

	  
Κάρτα	  Μέλους	  Minoan	  Lines	  Bonus	  Club	  

• Δωρεάν	  εισιτήρια	  με	  την	  εξαργύρωση	  των	  πόντων	  που	  έχετε	  συλλέξει	  (βάσει	  του	  πίνακα	  δώρων).	  
• 10%	  έκπτωση	  στα	  εστιατόρια	  (A	  la	  Carte,	  self	  service)	  στα	  Bars	  και	  Disco	  των	  πλοίων.	  
• 10%	  έκπτωση	  στις	  αγορές	  από	  τα	  καταστήματα	  των	  πλοίων	  (δεν	  ισχύει	  στα	  περίπτερα	  των	  πλοίων)	  
• Συμμετοχή	  σε	  ειδικές	  προωθητικές	  ενέργειες.	  

Έκπτωση	  στα	  εισιτήρια	  επιβατών	  και	  Ι.Χ.	  οχημάτων	  

	  

Δωρεάν	  Πρωινό	  
Η	  προσφορά	  ισχύει	  για	  τους	  επιβάτες	  όλων	  των	  πλοίων	  Γραμμών	  Εξωτερικού	  της	  Minoan	  Lines	  που	  ταξιδεύουν	  σε	  
καμπίνες	  κατηγορίας	  Deluxe.	  
Το	  πρωινό	  σερβίρεται	  στο	  A	  La	  Carte	  εστιατόριο	  των	  πλοίων,	  εκτός	  του	  πλοίου	  EUROPALINK	  που	  σερβίρεται	  στο	  
εστιατόρειο	  Self	  Service.	  

	  

Δωρεάν	  SPA	  και	  Γυμναστήριο	  
Οι	  επιβάτες	  των	  πλοίων	  CRUISE	  EUROPA	  &	  CRUISE	  OLYMPIA	  που	  ταξιδεύουν	  σε	  καμπίνες	  κατηγοριών	  Deluxe	  &	  Junior	  
Suite,	  απολαμβάνουν	  ΔΩΡΕΑΝ	  υπηρεσίες	  στο	  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ,	  το	  ΧΑΜΑΜ	  &	  τη	  ΣΑΟΥΝΑ(*)	  συνολικής	  αξίας	  15	  ευρώ.	  
(*)	  Ισχύει	  μόνο	  για	  τις	  ανωτέρω	  υπηρεσίες	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Β.ΓΡΑΜΜΕΣ	  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	  

Έκπτωση	  στους	  κατόχους	  κάρτας	  ανεργίας!	  
παρέχεται	  20%	  Έκπτωση	  
20%	  ΕΚΠΤΩΣΗ	  στους	  κατόχους	  κάρτας	  ανεργίας,	  
σε	  όλες	  τις	  κατηγορίες	  θέσεων	  επιβατών	  και	  Ι.Χ.	  οχημάτων	  (εκτός	  της	  Lux	  θέσης).	  
	  Απαραίτητη	  η	  επίδειξη	  της	  κάρτας	  ανεργίας	  τόσο	  κατά	  την	  έκδοση	  όσο	  και	  κατά	  την	  επιβίβαση.	  

	  

Έκπτωση	  στους	  κατόχους	  Δελτίων	  Κοινωνικού	  Τουρισμού	  Εργατικής	  Εστίας	  /	  ΟΓΑ	  
παρέχεται	  30%	  Έκπτωση	  
Η	  έκπτωση	  ισχύει	  σε	  εισιτήρια	  επιβατών	  (σε	  όλες	  τις	  κατηγορίες	  θέσεων	  εκτός	  τις	  κατηγορίες	  DELUXE),	  Ι.Χ.	  
αυτοκινήτων	  και	  δικύκλων.	  
Απαραίτητη	  προϋπόθεση	  είναι	  η	  επίδειξη	  των	  ανάλογων	  δικαιολογητικών	  τόσο	  κατα	  την	  έκδοση	  των	  εισιτηρίων	  όσο	  
και	  κατά	  την	  επιβίβαση	  στο	  πλοίο.	  

	  

Έκπτωση	  στους	  Τρίτεκνους	  
παρέχεται	  30%	  Έκπτωση	  
Η	  έκπτωση	  ισχύει	  σε	  όλες	  τις	  κατηγορίες	  θέσεων	  εκτός	  LUX,A1,AB1.	  
Επίσης	  παρέχεται	  20%	  έκπτωση	  για	  τα	  δίκυκλα	  καθώς	  και	  για	  το	  Ι.Χ.	  αυτοκίνητό	  τους	  (κατηγορία	  1).	  
Η	  έκπτωση	  ισχύει	  για	  τα	  τέκνα	  ηλικίας	  έως	  25	  ετών.	  
Αποδεκτά	  Δικαιολογητικά:	  
Ταυτότητα	  Συλλόγου	  τριτέκνων	  ή	  πιστοποιητικό	  οικογενειακής	  κατάστασης.	  

	  

Έκπτωση	  στους	  Στρατεύσιμους	  
παρέχεται	  50%	  Έκπτωση	  
Η	  έκπτωση	  ισχύει	  στις	  κατηγορίες	  θέσεων:	  Οικονομική,VIP,	  A4,	  AB4	  (*)	  
Αποδεκτά	  Δικαιολογητικά:	  
Στρατιωτική	  Ταυτότητα	  ή	  άλλο	  έγγραφο	  της	  υπηρεσίας	  τους.	  
(*)	  ΔΕΝ	  ΙΣΧΥΕΙ	  ΓΙΑ	  ΤΟΥΣ	  ΜΟΝΙΜΟΥΣ	  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ	  

	  

Έκπτωση	  στους	  Φοιτητές	  των	  Γραμμών	  Εσωτερικού	  
παρέχεται	  50%	  Έκπτωση	  
Στους	  σπουδαστές	  ΑΕΙ,	  ΤΕΙ,	  Ελληνικού	  Ανοικτού	  Πανεπιστημίου,	  Πανεπιστημίων	  Εξωτερικού,	  ISIC	  (κατόχους	  
διεθνούς	  φοιτητικής	  κάρτας).	  

• Η	  έκπτωση	  ισχύει	  στα	  VIP	  καθίσματα	  αεροπορικού	  τύπου	  και	  σε	  DECK.	  
• 30%	  έκπτωση	  σε	  όλες	  τις	  άλλες	  κατηγορίες	  θέσεων	  (A2-‐AB2-‐A4-‐AB4)	  εκτός	  LUX.	  
• Επίσης	  παρέχεται	  20%	  έκπτωση	  για	  τα	  δίκυκλα	  καθώς	  και	  για	  το	  Ι.Χ.	  αυτοκίνητό	  τους	  (κατηγορία	  1).	  
• Απαραίτητη	  είναι	  η	  επίδειξη	  φοιτητικής	  ταυτότητας	  (πάσο)	  κατά	  την	  έκδοση	  του	  εισιτηρίου	  καθώς	  και	  κατά	  τη	  

διαδικασία	  του	  check-‐in	  πριν	  την	  επιβίβαση	  στο	  πλοίο.	  

	  

Έκπτωση	  στους	  Ανάπηρους	  Πολέμου,	  θύματα	  πολέμου	  και	  βοηθοί	  -‐	  συνοδοί	  τους	  
παρέχεται	  50%	  Έκπτωση	  

• Η	  έκπτωση	  ισχύει	  για	  όλες	  τις	  θέσεις	  εκτός	  των	  κατηγοριών	  LUX.	  
• Η	  έκπτωση	  ισχύει	  και	  για	  Ι.Χ.	  αυτοκίνητά	  τους	  με	  ειδικές	  πινακίδες	  αναπήρων	  πολέμου,	  εφόσον	  ταξιδεύει	  ο	  

δικαιούχος.	  

	  

Έκπτωση	  στα	  άτομα	  με	  Ειδικές	  Ανάγκες	  -‐	  Τυφλούς	  και	  Συνοδούς	  αυτών	  
παρέχεται	  50%	  Έκπτωση	  
Η	  προσφορά	  ισχύει	  για	  άτομα	  με	  ποσοστό	  αναπηρίας	  80%	  και	  άνω	  και	  πιστοποίηση	  με	  έγγραφο	  από	  τον	  αρμόδιο	  
φορέα	  ότι	  χρήζουν	  συνοδού.	  
Η	  έκπτωση	  ισχύει	  σε	  όλες	  τις	  κατηγορίες	  θέσεων	  εκτός	  της	  κατηγορίας	  DELUXE.	  
Επίσης	  προσφέρεται	  -‐50%	  έκπτωση	  και	  στο	  συνοδό	  σε	  όλες	  τις	  κατηγορίες	  θέσεων	  εκτός	  της	  κατηγορίας	  DELUXE.	  
Η	  έκπτωση	  ισχύει	  και	  για	  τo	  αναπηρικό	  Ι.Χ.	  αυτοκίνητό	  του,	  εφόσον	  ταξιδεύει	  ο	  δικαιούχος.	  

	  

Έκπτωση	  στους	  πολύτεκνους	  
παρέχεται	  50%	  Έκπτωση	  
Η	  έκπτωση	  ισχύει	  στα	  VIP	  καθίσματα	  αεροπορικού	  τύπου	  και	  σε	  DECK.	  
30%	  έκπτωση	  σε	  όλες	  τις	  άλλες	  κατηγορίες	  θέσεων	  (A2-‐AB2-‐A4-‐AB4)	  εκτός	  LUX,A1,AB1.	  
Επίσης	  προσφέρεται	  20%	  έκπτωση	  στα	  δίκυκλα	  καθώς	  και	  στο	  Ι.Χ.	  αυτοκίνητό	  τους	  (κατηγορία	  1).	  

	  

	  



Στα	  4	  άτομα	  το	  1	  δωρεάν	  
σε	  τετράκλινη	  καμπίνα	  στις	  Γραμμές	  Εσωτερικού	  

• Ισχύει	  για	  4	  άτομα	  που	  ταξιδεύουν	  στην	  ίδια	  τετράκλινη	  καμπίνα	  στις	  Γραμμές	  Εσωτερικού.	  Το	  ένα	  άτομο	  ταξιδεύει	  
δωρεάν.	  

• Προϋπόθεση:	  2	  από	  τα	  4	  εισιτήρια	  να	  είναι	  ακέραια	  (ναύλος	  χωρίς	  έκπτωση).	  
• Το	  δωρεάν	  εισιτήριο	  χορηγείται	  στο	  εισιτήριο	  με	  την	  μεγαλύτερη	  έκπτωση.	  
• Δεν	  επιτρέπεται	  η	  μερική	  ακύρωση	  των	  εισιτηρίων.	  

	  

Έκπτωση	  στο	  Ταξίδι	  Εσωτερικού	  με	  επιστροφή	  
παρέχεται	  20%	  Έκπτωση	  
Στις	  Γραμμές	  Εσωτερικού	  παρέχεται	  στα	  εισιτήρια	  με	  επιστροφή,	  έκπτωση	  στο	  σκέλος	  της	  επιστροφής	  

• Προϋπόθεση	  για	  την	  έκπτωση	  είναι	  η	  ταυτόχρονη	  έκδοση	  των	  εισιτηρίων	  και	  για	  τις	  δύo	  διαδρομές	  (aller/retour).	  
• Ισχύει	  για	  τα	  εισιτήρια	  επιβατών	  και	  οχημάτων.	  
• Ισχύει	  και	  σε	  συνδυασμό	  με	  την	  προσφορά:	  στα	  τέσσερα	  άτομα	  το	  ένα	  δωρεάν.	  

	  
	  
Γ.Ακυρώσεις	  Εισιτηρίων	  

	  

Στις	  Γραμμές	  Εσωτερικού	  
• Από	  την	  ημερομηνία	  έκδοσης	  του	  εισιτηρίου	  και	  μέχρι	  και	  14	  ημέρες	  πριν	  την	  προγραμματισμένη	  ημερομηνία	  

απόπλου:	  επιστροφή	  ολόκληρης	  της	  αξίας	  του	  εισιτηρίου.	  
• Από	  13	  ημέρες	  μέχρι	  και	  7	  ημέρες	  πριν	  την	  προγραμματισμένη	  ημερομηνία	  απόπλου:	  επιστροφή	  του	  75%	  της	  

αξίας	  του	  εισιτηρίου.	  	  
• Από	  6	  ημέρες	  μέχρι	  και	  12	  ώρες	  πριν	  από	  την	  προγραμματισμένη	  ώρα	  απόπλου:	  επιστροφή	  του	  50%	  της	  αξίας	  του	  

εισιτηρίου.	  
	  	  

Στις	  Γραμμές	  Αδριατικής	  
• Από	  την	  ημερομηνία	  έκδοσης	  του	  εισιτηρίου	  και	  μέχρι	  30	  ημέρες	  πριν	  	  την	  προγραμματισμένη	  ημερομηνία	  

απόπλου:	  επιστροφή	  ολόκληρης	  της	  αξίας	  του	  εισιτηρίου.	  
• Από	  29	  ημέρες	  μέχρι	  και	  7	  ημέρες	  πριν	  την	  προγραμματισμένη	  ημερομηνία	  απόπλου:	  επιστροφή	  του	  75%	  της	  

αξίας	  του	  εισιτηρίου.	  
• Από	  6	  ημέρες	  μέχρι	  και	  24	  ώρες	  πριν	  από	  την	  προγραμματισμένη	  ώρα	  απόπλου:	  επιστροφή	  του	  50%	  της	  αξίας	  του	  

εισιτηρίου.	  
• Την	  ίδια	  ημέρα	  της	  αναχώρησης:	  δεν	  επιστρέφεται	  ο	  ναύλος.	  
• Η	  επιστροφή	  χρημάτων	  πραγματοποιείται	  μόνο	  από	  το	  πρακτορείο	  που	  έχει	  εκδώσει	  το	  εισιτήριο.	  
	  


