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Για κάθε σύγχρονη χώρα, ο έμπρακτος σεβασμός του καταναλωτή και η καλλιέργεια υψηλής κατανα-
λωτικής συνείδησης αποτελούν κατ’ εξοχήν δείγμα πολιτισμού και ποιοτικής ανάπτυξης. Η Ελλάδα, 
που για πολλά χρόνια δυστυχώς υστερούσε σημαντικά στον τομέα αυτό, έχει αρχίσει πλέον να αποκτά 
ολοκληρωμένες δομές για την προστασία και την ενδυνάμωση του πολίτη – καταναλωτή. 

Η νέα διακυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης, μετά το Μάρτιο του 2004, έχουν αναδείξει 
τα θέματα καταναλωτή σε κεντρικό άξονα πολιτικής δράσης, αναλαμβάνοντας μια σειρά από σημαντι-
κές πρωτοβουλίες, όπως η λειτουργία της αδρανούσης επί εξαετία Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, 
η αναβάθμιση της Γραμμής Καταναλωτή 1520, η έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κατα-
ναλωτή, η έκδοση του Οδηγού του Καταναλωτή, η θεσμοθέτηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, 
αλλά και η ουσιαστική ενίσχυση των καταναλωτικών οργανώσεων της χώρας. 

Η θέσπιση του Χάρτη Υποχρεώσεων των Δημοσίων Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές, 
υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα βήματα σ’ αυτή την προσπάθεια, αφού οι συναλλαγές με τις δημόσιες 
επιχειρήσεις αποτελούν μέρος της καθημερινότητας για το σύνολο των πολιτών. Σήμερα, για πρώτη 
φορά, όλες οι Δημόσιες Επιχειρήσεις δεσμεύονται με σαφείς υποχρεώσεις και όρους όσον αφορά 
στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών τους, ενώ προβλέπονται και συγκεκριμένες διαδικασίες αποζη-
μίωσης του πολίτη, σε περιπτώσεις μη τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων. 

 

Η έκδοση – οδηγός, που ετοίμασε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ώστε η θέσπιση του Χάρτη Υποχρεώσεων των Δημοσίων Επιχει-
ρήσεων να μεταφραστεί σε πρακτικό όφελος για τους πολίτες, αλλά και για τη λειτουργία των ίδιων 
των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Γιατί, μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουν να ενισχύσουν 
τον πελατοκεντρικό τους χαρακτήρα και να αναβαθμίσουν το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν. 

Ελπίζουμε ότι το έντυπο αυτό θα φθάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές, αλλά και 
ότι οι πληροφορίες που περιέχει θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να γίνει ένα 
ακόμη βήμα για μια καλύτερη και πιο ποιοτική καθημερινότητα στη χώρα μας. 

Ευχαριστούμε θερμά τις Δημόσιες Επιχειρήσεις που συνεργάστηκαν με προθυμία για την παροχή 
του σχετικού υλικού, καθώς και όλα τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, που ανέλαβαν 
το σχεδιασμό και την επιμέλεια της έκδοσης. 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης 
Δημήτρης Σιούφας

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης
Γιάννης Παπαθανασίου

Ο Γενικός
Γραμματέας Καταναλωτή

Γιάννης Οικονόμου
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Σύμφωνα με το Ν. 3429/2005 και ειδικά το άρθρο 7 παρ. 3, περί Δημόσιων Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών (ΔΕΚΟ), κάθε δημόσια επιχείρηση που προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες 
στους καταναλωτές υποχρεούται να έχει καταρτίσει Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Κατανα-
λωτή (ΧΥΚ). Ο Χάρτης αυτός θα πρέπει να καθορίζει τις καταστατικές υποχρεώσεις, 
τους όρους υπό τους οποίους η δημόσια επιχείρηση παρέχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
της προς τους καταναλωτές, καθώς και τη διαδικασία αποζημίωσης προς αυτούς, σε 
περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους της των ανωτέρω υποχρεώσεων και όρων. Οι Χάρτες 
Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (ΧΥΚ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των μέτρων για 
τον εκσυγχρονισμό των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Με αυτούς συστηματοποιείται 
ή διαμορφώνεται ένα ελάχιστο πλαίσιο προτυποποίησης των υπηρεσιών που παρέχουν 
οι ΔΕΚΟ. Ειδικότερα, στους ΧΥΚ περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της παρεχόμενης υπηρεσίας ή προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένων και των χρονικών ορίων εντός των οποίων παρέχεται.

2. Προσδιορισμό των χρονικών ορίων εντός των οποίων πρέπει να παρέχεται η υπηρεσία 
μετά τη σχετική αίτηση του καταναλωτή και πρόβλεψη αποζημίωσης για την ενδεχόμενη 
μη εμπρόθεσμη παροχή της υπηρεσίας.

3. Προσδιορισμό επαρκούς χρονικού ορίου, εντός του οποίου ο καταναλωτής υποχρεούται 
να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τη ΔΕΚΟ (λογαριασμοί), εφόσον 
πρόκειται για παροχή γενικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Το όριο αυτό πρέπει 
να είναι τουλάχιστον ένας μήνας από την έκδοση του λογαριασμού.

4. Περιγραφή των διαδικασιών πρόσβασης των καταναλωτών στις πληροφορίες που 
αφορούν την παρεχόμενη υπηρεσία.

5. Απλούστευση, στο μέτρο του δυνατού, των διοικητικών διαδικασιών.
6. Μέριμνα για τη διευκόλυνση εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων σε οικονομικά 

αδύναμες ομάδες καταναλωτών, με ιδιαίτερη έμφαση στους ηλικιωμένους, πολύτεκνους, 
άτομα με ειδικές ανάγκες κ.ο.κ.

7. Μέριμνα για τη συντήρηση και το διαρκή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των 
μέσων με τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Πρόβλεψη προτύπων ελέγχων και 
ενημέρωση μέσω ειδικών εντύπων για τα αποτελέσματα των τακτικών ελέγχων 
(π.χ. πληροφορίες για τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης, των μέσων μαζικής 
μεταφοράς κ.ο.κ.).

8. Ειδική μέριμνα για την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες όλων των ατόμων 
που έχουν ειδικές ανάγκες και εξαιτίας αυτών δυσκολεύονται στην πρόσβαση. 
 
Τέλος, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί δεν δεσμεύονται από τους όρους 
των Χαρτών Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές, τους οποίους συντάσσουν, 
στις εξής περιπτώσεις:
• ανώτερης βίας ή εκτάκτων περιστατικών (π.χ. απεργίες, δυσμενείς καιρικές συν-

θήκες κ.α.),
• αδυναμίας πρόσβασης στο ακίνητο ή την περιοχή του πελάτη από υπαιτιότητα 

αυτού 
ή λόγω εμποδίων,

• μη αρμοδιότητας της ΔΕΚΟ,
• ενεργειών που έρχονται σε αντίθεση με τις ισχύουσες διατάξεις,
• μη υλοποίησης της δέσμευσης όταν αυτή εξαρτάται από ενέργειες άλλων φορέων 

(πχ Πολεοδομία – ΟΤΑ - Δασαρχείο κλπ), και
• όταν το αίτημα είναι εμφανώς παράνομο, αόριστο, ανυπόστατο 

ή επαναλαμβανόμενο κατά τρόπο καταχρηστικό. 
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A. Κύριες 
Δημόσιες Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

Α1. Δημόσια 
Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού 
(Δ.Ε.Η.)
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Αιτήματα καταναλωτών – Δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης
Η ΔΕΗ είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις που εφάρμοσαν το Χάρτη Υποχρεώσεων 
προς τον καταναλωτή, καθώς τον έχει εισαγάγει από το 1997. Ο ΧΥΚ της ΔΕΗ περιλαμβάνει 
8 βασικές υπηρεσίες, για την παροχή των οποίων αναλαμβάνονται συγκεκριμένες χρονικές 
δεσμεύσεις. Σε περίπτωση που κάποια προθεσμία δεν τηρηθεί, η ΔEH καταβάλλει στον 
πελάτη το συμβολικό ποσό των 15€. Tο πρόγραμμα EΓΓYHMENEΣ YΠHPEΣIEΣ εκφράζει 
έμπρακτα τη δέσμευση της ΔEH για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, την εμπιστοσύνη στις 
ικανότητες του προσωπικού της και το σεβασμό της προς τους πελάτες της.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. EΠEMBAΣH ΓIA THΞH AΣΦAΛEIAΣ METPHTH                                                 (EΩΣ 4 ΩPEΣ)
Aν δεν έχετε ρεύμα επειδή κάηκε η ασφάλεια του μετρητή σας, θα επέμβουμε 
μέσα σε 4 ώρες, εφόσον μας ειδοποιήσετε μέσα στο ωράριο της υπηρεσίας μας.

2. MEΛETH ΠAPOXHΣ PEYMATOΣ                                                             (EΩΣ 15-25 HMEPEΣ)
Aν καταθέσετε αίτηση για νέα παροχή ρεύματος, θα κάνουμε τη μελέτη και θα σας 
ενημερώσουμε για τις προϋποθέσεις μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες (αν πρόκειται για 
απλή παροχή, χωρίς δίκτυο) ή μέσα σε 25 ημέρες (αν χρειάζεται κατασκευή δικτύου).

3. KATAΣKEYH AΠΛHΣ ΠAPOXHΣ PEYMATOΣ                                              (EΩΣ 30 HMEPEΣ)
Aν ζητάτε νέα παροχή ρεύματος (χωρίς να απαιτείται δίκτυο) και έχετε εκπληρώσει τις 
σχετικές προϋποθέσεις, θα την κατασκευάσουμε μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες.

4. TOΠOΘETHΣH - ΣYNΔEΣH METPHTH                                                           (EΩΣ 3 HMEPEΣ)
Aν ζητάτε ηλεκτροδότηση και υπάρχει ήδη το καλώδιο παροχής, θα τοποθετήσουμε 
και θα συνδέσουμε το μετρητή μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες, εφόσον έχετε εκπληρώ-
σει τις σχετικές προϋποθέσεις.

5. AΠANTHΣH ΣE ΓPAΠTA AITHMATA - ΠAPAΠONA                            (EΩΣ 10-15 HMEPEΣ)
Aν μας στείλετε γραπτό αίτημα ή παράπονο για τις υπηρεσίες μας, θα το εξετάσουμε 
προσεκτικά και θα σας απαντήσουμε μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες (αν δεν απαιτείται 
επίσκεψη στο ακίνητό σας) ή μέσα σε 15 (όταν απαιτείται επίσκεψη).

6. EΠANAΣYNΔEΣH META AΠO ΔIAKOΠH ΛOΓΩ XPEOYΣ                               (AYΘHMEPON)
Όταν η παροχή σας έχει διακοπεί προσωρινά λόγω χρέους προς τη ΔEH και τακτοποι-
ήσετε την οφειλή σας, θα σας συνδέσουμε την ίδια ημέρα.

7. ΔIAKOΠH - EΠANAΣYNΔEΣH META AΠO AITHMA                                    (EΩΣ 2 HMEPEΣ)
Aν υποβάλλετε αίτηση για διακοπή ή επανασύνδεση της παροχής σας (π.χ. λόγω μετα-
κόμισης) θα τη διεκπεραιώσουμε μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες.

8. THPHΣH ΣYMΦΩNHMENHΣ ΣYNANTHΣHΣ (PANTEBOY)                              (EΩΣ 3 ΩPEΣ)
Όταν συμφωνούμε μαζί σας ένα ραντεβού για κάποια εργασία στο ακίνητό σας, 
το ορίζουμε για ένα χρονικό πλαίσιο που δεν ξεπερνά τις 3 ώρες και το τηρούμε 
με συνέπεια.
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KATABOΛH XPHMATIKOY ΠOΣOY
Eάν οποιαδήποτε από τις παραπάνω υποχρεώσεις δεν τηρηθεί, η Eπιχείρηση 
δεσμεύεται να καταβάλει στον πελάτη το ποσό των 15 ευρώ ως απόδειξη της βούλησής 
της να προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας.

ΠOY ΘA AΠEYΘYNΘEITE
Στο λογαριασμό σας της ΔEH θα βρείτε το τηλέφωνο πληροφοριών και το τηλέφωνο βλαβών 
της περιοχής σας. Για τις περισσότερες εργασίες αρκεί ένα σας τηλεφώνημα, ενώ για κάποιες 
άλλες πρέπει να καταθέσετε αίτηση στο τοπικό σας γραφείο της ΔEH. O χρόνος δέσμευσης 
που αναφέρεται στον πίνακα αφορά εργάσιμες ημέρες και μετράει από την επόμενη 
εργάσιμη της ημέρας που θα μας ειδοποιήσετε. Για τις περιπτώσεις 1 και 6 μετράει από τη 
στιγμή που θα μας ειδοποιήσετε (εφόσον αυτό γίνει μέσα στο ωράριο της υπηρεσίας μας). 
Aν δεν εξυπηρετηθείτε μέσα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στον πίνακα των 
EΓΓYHMENΩN YΠHPEΣIΩN, συμπληρώστε την Aίτηση Kαταβολής Ποσού και καταθέστε 
την στο τοπικό σας Πρακτορείο Eξυπηρέτησης της ΔEH, το αργότερο σε ένα μήνα. Tο ποσό 
των 15€ θα πιστωθεί στον επόμενο λογαριασμό σας ρεύματος ή θα καταβληθεί σε μετρητά 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις. H ΔEH εφαρμόζει με συνέπεια το πρόγραμμα EΓΓYHMENEΣ 
YΠHPEΣIEΣ και τηρεί με αξιοπιστία όλα τα δεδομένα. Tυχόν διαφωνίες επιλύονται αρχικά 
από την ιεραρχικά ανώτερη Mονάδα της Eπιχείρησης και σε περίπτωση μη ικανοποίησής σας 
μπορείτε να προσφύγετε στην αρμόδια επιτροπή του Yπουργείου Eμπορίου (N.2251/αρθ. 13). 
Oι EΓΓYHMENEΣ YΠHPEΣIEΣ ισχύουν μόνο για τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις 
που αναφέρονται στον πίνακα.

Επικοινωνία
Η ενημέρωση των πελατών σχετικά με το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή 
γίνεται και μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού (www.dei.gr / Eξυπηρέτηση Πελατών). 
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για την εξυπηρέτηση των πελατών είναι:

• Δευτέρα – Πέμπτη:                                                07:30 – 13:30

• Παρασκευή:                                                             07:30 – 13:00

Για την εξυπηρέτηση πελατών λειτουργεί, επίσης, το τηλεφωνικό κέντρο πληροφόρησης 
πελατών ΔΕΗ, στο πενταψήφιο νούμερο 10500, τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 
το πρωί ως τις 7:00 το βράδυ. 
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Α2. Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.)
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Αιτήματα καταναλωτών

 
Ο ΟΤΕ υποχρεούται: 

α. Να ολοκληρώνει την αρχική σύνδεση του συνδρομητή με το δίκτυο ή να 
πραγματοποιεί τη μεταφορά της σύνδεσης συνδρομητή -όταν υπάρχει διαθεσιμότητα 
παροχών (αριθμός – δίκτυο) και δεν απαιτείται ειδική / πρόσθετη κατασκευή 
σε μία (1) εβδομάδα για το 95% των αιτήσεων.

β. Να εφαρμόζει ό,τι προβλέπεται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα και να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε να διατηρεί εμπιστευτικό και 
απόρρητο το χαρακτήρα των τηλεπικοινωνιών, μέσα στα όρια ελέγχου του δικτύου του.

γ. Να διασφαλίζει στο συνδρομητή αδιάλειπτη και αξιόπιστη επικοινωνία, σύμφωνα 
με το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

δ. Να εξασφαλίζει πρόσβαση των συνδρομητών σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ατελώς, 
με χρήση του κωδικού επιλογής «112» ή των λοιπών αριθμών έκτακτης ανάγκης.

ε. Να γνωστοποιεί στο συνδρομητή κάθε τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων 
παροχής των υπηρεσιών προτού τις εφαρμόσει.

στ. Να αποκαθιστά τις συνήθεις βλάβες του δικτύου του μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες 
από την επομένη της αναγγελίας της βλάβης. Εάν υπαιτίως δεν παρέχει τηλεπικοινωνι-
ακές υπηρεσίες στο συνδρομητή, για χρονικό διάστημα πέραν της υπόψη προθεσμίας, 
επιστρέφει το πάγιο τέλος, ανάλογα με την περίοδο διακοπής.

ζ. Να ενημερώνει το συνδρομητή έγκαιρα -τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα- όταν 
αλλάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παροχής και η αλλαγή αυτή συνεπάγεται τη 
μερική ή ολική αντικατάσταση του τερματικού εξοπλισμού, τον οποίο υποχρεούται 
ο συνδρομητής να αντικαταστήσει με δαπάνες του.

η. Να παρέχει στο συνδρομητή ένα πλήρη ονομαστικό κατάλογο που εκδίδει ανά 
γεωγραφική περιοχή, κατά σύστημα και χρόνο που καθορίζονται από αυτόν.

θ. Να παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου.

Αμφισβήτηση λογαριασμών

Εφόσον ο συνδρομητής αμφισβητεί την ορθότητα του λογαριασμού του δικαιούται να ζητήσει: 

α. Έλεγχο του λογαριασμού του από το τοπικό Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών ΟΤΕ.
β. Επανέλεγχο του λογαριασμού του από υπερκείμενη της πρώτης Υπηρεσία του ΟΤΕ, 

εφόσον δεν ικανοποιηθεί από το πρώτο υπηρεσιακό επίπεδο ελέγχου.
γ. Επανεξέταση της υπόθεσής του από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών ΟΤΕ & Πελατών 

/Συνδρομητών, εφόσον δεν ικανοποιηθεί από τα προηγούμενα επίπεδα ελέγχου.
Εφόσον το αίτημα αμφισβήτησης λογαριασμού δεν υποβληθεί μέσα σε ένα (1) μήνα 
από την προθεσμία πληρωμής, θεωρείται ότι ο συνδρομητής παραιτείται από το δικαίωμα 
προσβολής / αμφισβήτησης του λογαριασμού του στα παραπάνω όργανα. Τα τοπικά Γραφεία 
Εξυπηρέτησης Πελατών είναι αρμόδια για την εξέταση αιτήματος συνδρομητή, 
που αμφισβητεί την ποιότητα παροχής υπηρεσιών γενικότερα. 
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Καταγγελία της σύμβασης από τον πελάτη
Ο πελάτης / συνδρομητής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, μετά από έγγραφη 
αίτησή του στον ΟΤΕ. Στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται 
μετά την οριστική διακοπή της σύνδεσης, που δε μπορεί να γίνει νωρίτερα από επτά (7) 
ημέρες, από την παραλαβή της έγγραφης καταγγελίας. Ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί 
εφόσον υπάρχει σχετική ευχέρεια του ΟΤΕ. Ο συνδρομητής υποχρεούται σε καταβολή των 
τελών της σύνδεσης μέχρι την ημερομηνία λύσης της σύμβασης. Οι διαφορές μεταξύ των 
συμβαλλομένων, που γεννώνται κατ’ εφαρμογή των όρων της σύμβασης, εφόσον δεν είναι 
δυνατό να διευθετηθούν από τους ενδιαφερόμενους στα πλαίσια της καλής θέλησης που 
επιβάλλεται να επιδεικνύουν γενικά, θα επιλύονται με διαιτησία από την Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και τα αρμόδια δικαστήρια.

Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων καταναλωτή
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
μπορεί να επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η υποχρέωση στην επιχείρηση να παρέχει 
τιμολογιακές επιλογές ή τιμολογιακά πακέτα για τους καταναλωτές, τα οποία είναι 
διαφορετικά από τους συνήθεις εμπορικούς όρους, προκειμένου ιδίως να εξασφαλίζεται, 
ότι τα άτομα με χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες, όπως εκάστοτε ορίζονται 
με αυτήν, δεν αποκλείονται από την πρόσβαση ή τη χρήση της διαθέσιμης στο κοινό 
τηλεφωνικής υπηρεσίας, καθώς και να εφαρμόζουν κοινά τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένης 
της γεωγραφικής στάθμισης τιμών, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, υπό το πρίσμα 
των εθνικών συνθηκών, ή να τηρούν ανώτατα όρια τιμών.

Πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
λαμβάνονται μέτρα, όπου απαιτείται, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση 
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), για τους τελικούς 
χρήστες, που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση 
και η οικονομική προσιτότητα των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών είναι 
ανάλογες με εκείνες, που παρέχονται στους λοιπούς τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβάνει 
δε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τις υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου 
και τις υπηρεσίες καταλόγου.

Επικοινωνία
Ο πελάτης / συνδρομητής δύναται, για πληροφορίες ή για οποιαδήποτε διεκδίκησή 
του από τον ΟΤΕ, να απευθύνεται στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία της εταιρίας. 
Η επικοινωνία είναι επίσης δυνατή στα εξής σημεία επαφής: 

Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ:                                                                            Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι 
                                                                                                                                              15124 Αθήνα 
                                                                                                                                       τηλ. 210 6111000 
Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης:                                                                                               134 
Μετοχολόγιο:                                                                                                               τηλ. 210 3249799 
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Α3. Εταιρία 
Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης 
Πρωτεύουσας 

(Ε.ΥΔ.Α.Π.)
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Αιτήματα καταναλωτών – Δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης
Η ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις προς ικανοποίηση των αιτημάτων 
των καταναλωτών:

1.        Διακοπή Υδροληψίας

α. έκτακτη διακοπή υδροληψίας μετά από Αίτηση Πελάτη ή τρίτου 
λόγω απώλειας νερού                                                                            εντός 24 ωρών 
β. διακοπή υδροληψίας μετά από Αίτηση 
του Ιδιοκτήτη του ακινήτου                                                                         εντός 48 ωρών 

2.        Επαναφορά Υδροληψίας

α. μετά από διακοπή υδροληψίας λόγω οφειλών αφού τακτοποιήσει 
την οφειλή ο πελάτης                                                             εντός της ίδιας ημέρας 
β. μετά από αίτημα πελάτη για τις περιπτώσεις που η διακοπή 
έχει πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήματος του                                            εντός 24 ωρών 

3.        Επέμβαση και αποκατάσταση βλάβης παροχών λόγω διαρροή                  εντός 24 ωρών

4.        Επέμβαση και αποκατάσταση ζημιών σε φρεάτια παροχών

α. αντικατάσταση – επισκευή φρεατίου παροχής                                     εντός 5 ημερών 
β. αντικατάσταση καλύμματος φρεατίου                                                    εντός 24 ωρών 
γ. ανύψωση – καταβίβαση παροχής                                                        εντός 20 ημερών 

5.        Χορήγηση νέας παροχής , μεταφορά παλαιάς παροχής, μετατροπή παλαιάς 
          παροχής και επέκταση δικτύου ύδρευσης

α. αποστολή στον πελάτη γραπτού ειδοποιητηρίου                                εντός 30 ημερών 
β. εκτέλεση εργασίας μετά την καταβολή της ανάλογης δαπάνης         εντός 90 ημερών 

6.        Επέμβαση συνεργείου σε περίπτωση έμφραξης Αποχετευτικού Αγωγού 
           ή διακλάδωσης νόμιμα συνδεδεμένου ακινήτου                                             εντός 6 ωρών

7.         Λήψη δείγματος για έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού               εντός 24 ωρών 

8.        Αποζημίωση πελάτη λόγω ζημιών στο ακίνητό του 
           από υπαιτιότητα της ΕΥΔΑΠ                                                                          εντός 90 ημερών 
           από την εισαγωγή του φακέλου στη Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών

9.        Αποκατάσταση πεζοδρομίου ή οδοστρώματος λόγω έργων ΕΥΔΑΠ        εντός 5 ημερών 

10.      Απάντηση σε γραπτά αιτήματα – παράπονα

α. όταν δεν απαιτείται έρευνα ή αυτοψία                                                εντός 15 ημερών 
β. όταν απαιτείται έρευνα ή αυτοψία                                                       εντός 20 ημερών 
γ. όταν εμπλέκονται περισσότερες της μιας Υπηρεσίας                          εντός 30 ημερών
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Όλες οι προαναφερόμενες προθεσμίες αναφέρονται σε εργάσιμες ημέρες, δηλαδή 
ημέρες κατά τις οποίες λειτουργούν οι Υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ. Οι προθεσμίες σε ημέρες 
υπολογίζονται από την επόμενη εργάσιμη ημέρα που θα περιέλθει το έγγραφο αίτημα 
του Πελάτη στο Πρωτόκολλο της ΕΥΔΑΠ (Γενική Γραμματεία ή Περιφερειακό Κέντρο), 
όπου μπορεί να κατατεθεί απευθείας ή να σταλεί ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (email). Για τα 
αιτήματα που περιέρχονται στο αρμόδιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, μετά από κλήση του 
Πελάτη, στον αριθμό του τηλέφωνου 1022 της ΕΥΔΑΠ, οι προθεσμίες υπολογίζονται από την 
ώρα που το αίτημα καταγράφεται και αποστέλλεται on – line στον αρμόδιο Τεχνικό Τομέα.

Αποζημίωση καταναλωτών 
Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα των πελατών μέσα στις προ-
αναφερόμενες προθεσμίες, εφόσον αυτά είναι βάσιμα, καταβάλλεται από την ΕΥΔΑΠ, 
χρηματική αποζημίωση σε μετρητά, αποκλειστικά και μόνο μια φορά στον πελάτη ή στον 
πολίτη που έχει υποβάλει γραπτά το αίτημά του. Το γραπτό αίτημα – παράπονο, θα πρέπει 
να υποβληθεί εντός 30 εργάσιμων ημερών στο Πρωτόκολλο της ΕΥΔΑΠ (Γενική Γραμματεία 
ή Περιφερειακό Κέντρο), από τη λήξη των προβλεπόμενων ως άνω προθεσμιών δέσμευσης 
της Εταιρείας για την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού. Η αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό 
των 30€, ενώ σε περίπτωση που η χρονική καθυστέρηση ικανοποίησης του αιτήματος 
υπερβεί το διπλάσιο των ως άνω προθεσμιών, το ποσό θα αυξάνεται στα 60€. 

Διαδικασία επίλυσης διαφορών
Σε περίπτωση διαφοράς, ως προς την τήρηση των όρων του παρόντος Χάρτη Υποχρεώσεων 
προς τους Καταναλωτές, επιλαμβάνεται του θέματος ο αρμόδιος Προϊστάμενος Υπηρεσίας 
σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή. Εφόσον ο πελάτης ή ο πολίτης, δεν ικανοποιηθεί 
από την ΕΥΔΑΠ μπορεί να προσφύγει στο Συνήγορο του Καταναλωτή, ή σε οποιαδήποτε άλλη 
Αρμόδια Αρχή.

Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων καταναλωτή και πρόσβαση 
ατόμων με ειδικές ανάγκες 

Η ΕΥΔΑΠ μεριμνά και διευκολύνει την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς 
αυτή, των οικονομικά αδύναμων ομάδων καταναλωτών και φροντίζει για τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις κτιριακές της εγκαταστάσεις.

Κώδικας συμπεριφοράς

Η ΕΥΔΑΠ με Ανακοινώσεις και Εγκυκλίους της, υποδεικνύει σε όλους τους εργαζόμενους, 
ότι η συμπεριφορά τους πρέπει να διέπεται από ευπρέπεια, σεβασμό, επαγγελματισμό, 
ανιδιοτέλεια και ακεραιότητα. 

Επικοινωνία

Ο πελάτης μπορεί να προσέλθει σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Εταιρείας, που συναλλάσσεται 
με το κοινό, και να υποβάλει το σχετικό παράπονο του, με την καταγραφή του, 
στο προβλεπόμενο και θεσμοθετημένο από την ΕΥΔΑΠ, «Έντυπο Επικοινωνίας».

Η διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών είναι: 

Γαλατσίου 16

11141 Γαλάτσι

Τηλ. 210-214.4765

Fax 210-214.4768

16

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιφερειακά 

σημεία εξυπηρέτησης πελατών και τον ΧΥΚ είναι διαθέσιμες 

στην ιστοσελίδα www.eydap.gr.
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Α4. Εταιρία 
Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης 
Θεσσαλονίκης 

(Ε.Υ.Α.Θ.)
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Αιτήματα καταναλωτών – Δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης

Η ΕΥΑΘ αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις προς ικανοποίηση των αιτημάτων 
των καταναλωτών:

Τήρηση συναντήσεως που συμφωνήθηκε (ραντεβού)
- ημερομηνία συναντήσεως εντός                           3 εργασίμων ημερών
- εύρος ωρών συναντήσεως μικρότερο από                                             3 ώρες

Απάντηση σε γραπτά αιτήματα – παράπονα
- όταν δεν απαιτείται έρευνα ή επιτόπια επίσκεψη               10 εργάσιμες μέρες
- όταν απαιτείται έρευνα ή επιτόπια επίσκεψη               15 εργάσιμες μέρες
-  όταν, επιπλέον, εμπλέκονται περισσότερες

της μιας Διευθύνσεις ή απαιτείται απόφαση του
Δ. Σ. της ΕΥΑΘ α.ε.                  30 εργάσιμες μέρες

Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων
- διπλοπληρωμένη απόδειξη                      1 εργάσιμη μέρα
- εκπτώσεις λόγω εμφανών – αφανών διαρροών                           45 εργάσιμες μέρες
- εκπτώσεις σε απόρους                  45 εργάσιμες μέρες
- λοιπά αχρεωστήτως καταβληθέντα                20 εργάσιμες μέρες
 (οι ανωτέρω προθεσμίες αρχίζουν από την ημέρα
 υποβολής του γραπτού αιτήματος και εφ’ όσον
 έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.)

Επέμβαση για αποκατάσταση καλής λειτουργίας
αγωγού υδρεύσεως
- διαρροή στις συνδέσεις                                5 εργάσιμες μέρες
- φραγμένα υδρόμετρα                    3 εργάσιμες μέρες
- διαρροή σε αγωγό

διαμέτρου 0,05 μ. (Φ 50 διακλαδώσεως) και
0,08 έως 0,2 μ. (Φ 80 έως Φ 200 διανομής)       1 εργάσιμη μέρα

Επέμβαση για αποκατάσταση καλής λειτουργίας
φραγμένου αγωγού αποχετεύσεως
- με χρήση ειδικού βυτιοφόρου οχήματος
 (1) εφ’ όσον η αναγγελία έγινε σε εργάσιμη ώρα                       4 ώρες
 (2) εφ’ όσον η αναγγελία έγινε οποιαδήποτε άλλη
                   ώρα του 24ώρου                                                          12 ώρες

- με τοπική εκσκαφή του οδοστρώματος, όταν
δεν καταστεί δυνατή η αποκατάσταση με το
ειδικό βυτιοφόρο                        24 ώρες

(η τελευταία προθεσμία αρχίζει απ’ τη στιγμή που η ΕΥΑΘ α.ε. θα εφοδιαστεί 
με τις απαραίτητες άδειες εκσκαφής, τροχαίας, κλπ)
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Νέες υδροληψίες
- όταν υπάρχει δίκτυο μπροστά από το ακίνητο
  και δεν υπάρχουν οικοδομικά υλικά που εμπο-
  δίζουν τις εργασίες κατασκευής της διακλαδώ-
  σεως, μετά την έκδοση των σχετικών αδειών
  εκσκαφών και ενημερώσεων                 30 εργάσιμες μέρες
- όταν δεν υπάρχει δίκτυο μπροστά από το ακί-

νητο και απαιτείται επέκταση, μετά την έκδοση
των αδειών εκσκαφών και ενημερώσεων               90 εργάσιμες μέρες

- μεταφορά υδρομέτρου (Τ.Τ.)                  10 εργάσιμες μέρες
- τοποθέτηση υδρομέτρου                    5 εργάσιμες μέρες

(όταν ο χώρος είναι ανοικτός και έχει αναρτηθεί πινακίδα με το όνομα 
του καταναλωτή στη θέση τοποθετήσεως)    

Σύνδεση ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο
- όταν υπάρχει δίκτυο μπροστά από το ακίνητο
  και δεν υπάρχουν οικοδομικά υλικά που εμπο-
  δίζουν τις εργασίες κατασκευής της διακλαδώ-
  σεως, μετά την έκδοση των σχετικών αδειών
  εκσκαφών και ενημερώσεων                 90 εργάσιμες μέρες
- όταν δεν υπάρχει δίκτυο μπροστά από το ακί-

νητο και απαιτείται κατασκευή αγωγού με επί-
σπευση και συνεισφορά του ενδιαφερομένου
(1) γνωστοποίηση προϋποθέσεων και δαπάνης                20 εργάσιμες μέρες
(2) κατασκευή του έργου, μετά την έκδοση των

                  σχετικών αδειών εκσκαφής & ενημερώσεων                90 εργάσιμες μέρες

Διακοπή υδροδοτήσεως λόγω χρέους – επανασύνδεση
- αφαίρεση υδρομέτρου, λόγω χρέους άνω των 75 €)            150 εργάσιμες μέρες
- ακύρωση συνδέσεως με αγωγό λόγω χρέους
  άνω των 75 €, σε περίπτωση που δεν καταστεί
  δυνατή η αφαίρεση του υδρομέτρου              180 εργάσιμες μέρες
- επανατοποθέτηση υδρομέτρου που αφαιρέθηκε λόγω χρέους  5 εργάσιμες μέρες
- αποκατάσταση υδροληψίας που ακυρώθηκε λόγω χρέους            90 εργάσιμες μέρες

Επί τόπου έλεγχος υδρομέτρου, κατόπιν αιτήσεως                40 εργάσιμες μέρες

Αντικατάσταση υδρομέτρου κατόπιν αιτήσεως                 10 εργάσιμες μέρες

Έλεγχος υδρομέτρου στα εργαστήρια
της ΕΥΑΘ α.ε.                    20 εργάσιμες μέρες

Επανατοποθέτηση υδρομέτρου που αφαιρέθηκε λόγω 
αρνήσεως πληρωμής, μετά την πληρωμή                                                        2  εργάσιμες μέρες 
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Προθεσμία εξοφλήσεως λογαριασμών από
κατανάλωση ύδατος, από την ημερομηνία εκδόσεώς τους,                         30 εργάσιμες μέρες

(πλην εκείνων για συνδέσεις που βρίσκονται στο στάδιο της προσωρινής διακοπής ή ακυρώσεως 
της υδροληψίας και στη θέση της ημερομηνίας λήξεως αναγράφεται η  λέξη ‘’ΕΛΗΞΕ’’. 
Στην περίπτωση αυτή οι καταναλωτές θα πρέπει να προσέρχονται στα κεντρικά γραφεία 
της ΕΥΑΘ α.ε. για τη διευθέτηση του θέματος)

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ανωτέρω υποχρεώσεις δεν τηρηθεί μέσα στις 
προβλεπόμενες προθεσμίες, η ΕΥΑΘ α.ε. δεσμεύεται να καταβάλλει στον καταναλωτή 
που δεν εξυπηρετήθηκε το ποσό των 15 €, ως αποζημίωση και απόδειξη της θελήσεώς 
της να φανεί συνεπής, βασιζόμενη στην ευσυνειδησία και στις ικανότητες 
του προσωπικού της.

Σε περίπτωση που η χρονική καθυστέρηση υπερβεί (α) το ήμισυ και (β) το διπλάσιο 
των ως άνω τασσομένων προθεσμιών, το ποσό αυξάνεται σε 30 € και 45 € αντιστοίχως.

Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων καταναλωτή

α. Σε ορισμένους καταναλωτές, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1.1 
(μεγάλες καταναλώσεις λόγω βλάβης εσωτερικών υδραυλικών 
εγκαταστάσεων), με το άρθρο 29 παρ. 1.2 (μη ορατές υπόγειες διαρροές) 
και με το άρθρο 29 παρ. 1.3 (ασυνήθιστα μεγάλες χρεώσεις σε καταναλωτές 
με οικονομική αδυναμία που αποδεικνύεται από βεβαίωση Υπηρεσίας 
Κοινωνικής Προνοίας), παρέχεται έκπτωση, κατά περίπτωση.

β. Στους πολυτέκνους και στους υδρευομένους με ομαδικά υδρόμετρα 
παρέχεται έκπτωση 50% στην αναγραφόμενη ποσότητα καταναλώσεως ύδατος.

γ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ασυνήθιστα μεγάλο ύψος λογαριασμού, 
αποδεδειγμένη αντιμετώπιση οικονομικών προβλημάτων κλπ). 

Επικοινωνία

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις του ΧΥΚ, 
καθώς και με την προβλεπόμενη διαδικασία επίλυσης διαφορών είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.eyath.gr.

Τομέας Ύδρευσης:              Εγνατία 127, 546 35 Θεσ/νικη, 
τηλ. 2310 966600, fax 2310 212439

Τομέας Αποχέτευσης: Τσιμισκή 98, 546 22 Θεσ/νικη, 

τηλ. 2310 966900, fax 2310 263869
20
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Α5. Φυσικό 
Αέριο Αττικής
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Αιτήματα καταναλωτών – Δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης

Η εταιρία Φυσικό Αέριο Αττικής διατηρεί επαρκώς στελεχωμένη υπηρεσία αρμόδια για την:
α) παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές, κατόπιν αιτήσεώς τους, και απαντήσεων 

σε ερωτήματα που θέτουν σχετικά με την παροχή φυσικού αερίου στην Αττική,
β) επεξεργασία των αιτήσεων,
γ) παραλαβή, εξέταση και απάντηση εγγράφως σε παράπονα του καταναλωτή. Η εταιρία 

υποχρεούται να εξετάζει και να παρέχει αιτιολογημένη απάντηση στους καταναλωτές, 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη κάθε παραπόνου.

 
Διαφωνία επί χρεώσεων

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των δύο μερών σε σχέση με τα ποσά που χρεώνονται 
στο λογαριασμό:
α) Ο καταναλωτής οφείλει να εγείρει εγγράφως την εν λόγω διαφωνία με την εταιρία 

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής 
του σχετικού λογαριασμού.

β) Η εταιρία οφείλει να απαντήσει στον καταναλωτή εντός δέκα (10) ημερών 
από την ημέρα που θα λάβει τη σχετική ειδοποίηση.

γ) Εάν λυθεί η διαφωνία, το οφειλόμενο ποσό, με τις τυχόν τροποποιήσεις, 
καταβάλλεται κατά την ορισμένη ημερομηνία.

δ) Εάν δεν λυθεί η διαφωνία, τότε ο καταναλωτής οφείλει να εξοφλήσει τον αρχικό 
λογαριασμό στο σύνολό του, εντός της ορισμένης προθεσμίας πληρωμής και η διαφωνία 
θα λυθεί με βάση τους όρους του άρθρου 23 των Γενικών Όρων Συναλλαγών, εκτός από 
την περίπτωση του άρθρου 12 του τελευταίου, σύμφωνα με το οποίο το ζήτημα υποβάλ-
λεται στο όργανο επίλυσης διαφορών που αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 15, 
του Νόμου του Φυσικού Αερίου. 

Κώδικας συμπεριφοράς προσωπικού

Η εταιρία μεριμνά ώστε το προσωπικό της να έχει τα απαραίτητα προσόντα για την εκτέλεση 
των καθηκόντων του, με σκοπό τη διαφύλαξη και προστασία της ιδιοκτησίας του καταναλωτή. 
Στην περίπτωση που το ως άνω προσωπικό έχει εξουσιοδοτηθεί από την εταιρία να εισέρχεται 
σε εγκατάσταση καταναλωτή, οφείλει το εν λόγω προσωπικό να φέρει ταυτότητα με τα ατομικά 
του στοιχεία ή να φορά κατάλληλη στολή, για να είναι δυνατή η αναγνώρισή του. 

Εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες

Η εταιρία Φυσικό Αέριο Αττικής δύναται να παρέχει περαιτέρω διευκολύνσεις σε πελάτες με ειδικές 
ανάγκες, όπως αυτοί ορίζονται στην υπ’ αριθ. Δ1/18887/06.11.2001 Απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης για τη χορήγηση Άδειας Διανομής και Παροχής φυσικού αερίου στην εταιρία. 

Επικοινωνία

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρία  www.aerioattikis.gr 

Κεντρικό κατάστημα: Πειραιώς 112, Αθήνα, Τηλ. 210 340 6000

22

deko_katanal.indd   22 3/9/07   1:32:19 PM



Α6. Ελληνικά 
Ταχυδρομεία 

(ΕΛ.ΤΑ.)
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Αιτήματα καταναλωτών – Δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης 

Επιστολικό Ταχυδρομείο
Ο ΕΛΤΑ ευθύνεται για απώλεια ή καταστροφή μόνο των αντικειμένων Ειδικής 
Διαχείρισης (Συστημένα - Δηλωμένης Αξίας - με Αντικαταβολή) για τα οποία 
τηρούνται από την Υπηρεσία μας στοιχεία διαχείρισής τους. Δεν ισχύει το ίδιο 
για τα απλά - συνήθη αντικείμενα του Επιστολικού Ταχυδρομείου (ουδεμία ευθύνη 
έχει για απώλεια ή καθυστέρηση), αφού για τα αντικείμενα αυτά δεν τηρούνται 
στοιχεία διαχείρισής τους από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με το Ν.4581/1930 
και το από 21-09-35 Προεδρικό Διάταγμα για τα αντικείμενα Εσωτερικού και τις 
διατάξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης για τα αντικείμενα Εξωτερικού. 
 
Οι καταβαλλόμενες σήμερα αποζημιώσεις είναι οι εξής: 
 
Απώλεια / βλάβη περιεχομένου συστημένων αντικειμένων Εσωτερικού     36,00 € 
 
Απώλεια / βλάβη περιεχομένου συστημένων προορισμού εξωτερικού             36,00 € 

Αλλοίωση περιεχομένου / ζημιά λόγω καθυστέρησης από υπαιτιότητα του ΕΛΤΑ 
συστημένου Εσωτερικού                                                                     μέχρι 36,00 € 

Απώλεια συστημένου Ειδικού Σάκου                                                                 206,00 €
 
Απώλεια ή βλάβη, μη επελθούσα λόγω                                            αποζημίωση ίση με 
ανωτέρας βίας, επιστολής δηλωμένης αξίας                                  την αξία της βλάβης
Εσωτερικού                                                                                     ή ίση με το ποσό της 
                                                                                 Δηλωθείσας Αξίας λόγω απώλειας 
                                                                                         (Επιστολή με Δηλωμένη Αξία)
 
Απώλεια επιστολών                                                                           αποζημίωση ίση με
Δηλωμένης Αξίας προορισμού Εξωτερικού                              το ποσό που δηλώνεται
εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας

Απώλεια του ταχ. αντικειμένου εσωτερικού επί Αντικαταβολή                  36,00 €

Αντικείμενα Ε.Α. εξωτερικού                                                    ποσό της αντικαταβολής 

Ο αποστολέας του ταχ. αντικειμένου με αντικαταβολή Εσωτερικού, το οποίο επιδόθηκε 
στον παραλήπτη χωρίς να εισπραχθεί το ποσό της αντικαταβολής, ή επιδόθηκε αλλά 
εισπράχθηκε μικρότερο ποσό από αυτό που αναγράφεται στη Επιταγή Αντικαταβολής, 
δικαιούται αποζημίωσης ίσης προς το ποσό της Αντικαταβολής που δεν εισπράχθηκε, 
εφόσον η μη είσπραξη του ποσού δεν οφείλεται σε σφάλμα του αποστολέα. 

24
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Δέματα 
Απώλεια ή βλάβη περιεχομένου συνήθους Δέματος                                        235,00 €

Αλλοίωση περιεχομένου / ζημιά λόγω καθυστέρησης, 
από υπαιτιότητα του ΕΛΤΑ, συνήθους Δέματος Εσωτερικού                    μέχρι 36,00 €

Απώλεια Ασφαλισμένου Δέματος Εσωτερικού                  αποζημίωση ίση με το ποσό
                                                                                                   ασφάλισης του Δέματος
 
Απώλεια ή βλάβη Δέματος Εσωτερικού 
επί Αντικαταβολή                                                                                      μέχρι 235,00 € 

Σε περιπτώσεις που το Δέμα Ε.Α. Εσωτερικού επιδοθεί χωρίς να εισπραχθεί το ποσό 
της Αντικαταβολής ή εισπραχθεί μικρότερο ποσό, τότε δίδεται αποζημίωση ίση με το 
ποσό που δεν εισπράχθηκε. 
Για τα Δέματα Εξωτερικού η αποζημίωση γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
των αποφάσεων των Συνεδρίων της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης. Ειδικότερα 
για απλό Δέμα δίδεται αποζημίωση ίση με 40 DTS, πάγιο τέλος και 4,5 DTS ανά κιλό 
βάρους, πλέον των τελών αποστολής. (DTS : Μονάδα υπολογισμού αποζημίωσης. 
1 DTS = 1438 €) 
Για την απώλεια Δέματος αντικαταβολής Εξωτερικού ή σε περίπτωση επίδοσης χωρίς 
να εισπραχθεί το ποσό της αντικαταβολής εισπραχθεί μικρότερο ποσό τότε η αποζημίωση 
που δίδεται ισούται με το ποσό της αντικαβολής ή τη διαφορά. 
 
Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς 
Σε περίπτωση απώλειας αντικειμένων ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ ο αποστολέας δικαιούται 
αποζημίωσης, το ανώτατο όριο της οποίας ισούται με την αποζημίωση για την 
απώλεια δέματος Εσωτερικού. 
Σε περίπτωση απώλειας ή καθυστερημένης επίδοσης αντικειμένων EXPRESS MAIL 
SERVICE καταβάλλεται αποζημίωση που προβλέπεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού μας. 
Για την καταβολή της αποζημίωσης στο κοινό πρέπει να γίνει έγγραφη αίτηση αναζήτησης 
και αίτηση αποζημίωσης εντός έξι μηνών από την κατάθεση του ταχ. αντικειμένου. 
Έντυπες αιτήσεις αναζήτησης και αιτήσεις αποζημιώσεων βρίσκονται σε όλα τα ταχ. 
Γραφεία. Παράπονα του κοινού κατά του προσωπικού για ανάρμοστη συμπεριφορά 
γίνονται προφορικά στον Προϊστάμενο του Ταχ. Γραφείου ή στον Αναπληρωτή του, 
ή με την υποβολή έντυπης αναφοράς παραπόνων, ή και απλής έγγραφης αναφοράς 
προκειμένου αυτή να χρησιμεύσει ως στοιχείο διοικητικής έρευνας σε βάρος του υπαιτίου 
προσωπικού. Έντυπες αναφορές παραπόνων υποβάλλονται σε όλα τα Ταχ. Γραφεία 
καθώς και στον Τομέα Παραπόνων και Εξυπηρέτησης Πελατών ή τις Περιφ/κές 
Υπηρεσίες Πληροφόρησης Καταναλωτών.
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Κώδικας συμπεριφοράς προσωπικού / Πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες 

Το προσωπικό του ΕΛΤΑ είναι υποχρεωμένο να επιδεικνύει τον αρμόζοντα σεβασμό 
έναντι του συναλλασσόμενου κοινού κατά την ενάσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων 
του. Διαπιστωμένες υπηρεσιακές παραβάσεις του προσωπικού σε θέματα συμπεριφοράς 
ελέγχονται αυστηρά από την Υπηρεσία με την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά του 
υπαίτιου προσωπικού. 
Ο ΕΛΤΑ είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή πρόσβαση και 
εξυπηρέτηση σε άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον τούτο επιτρέπεται από τις συνθήκες 
που βρίσκεται ο χώρος συναλλαγής και μέσα στα πλαίσια των κανονιστικών διατάξε-
ων της Επιχείρησης. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότη-
τα από τις θυρίδες συναλλαγής των Ταχ. Γραφείων. 

Επικοινωνία

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα σημεία επαφής και στην ιστοσελίδα 
της εταιρίας, www.elta.gr. 

Το ωράριο λειτουργίας των Ταχ. Γραφείων είναι τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως 
και Παρασκευή) από 08.00-14.00, εκτός από ορισμένα μονοπρόσωπα Ταχ. Γραφεία 
της Χώρας τα οποία κλείνουν τουλάχιστον για διάστημα μιας ώρας, προκειμένου να 
εκτελεστεί το έργο της διανομής στην έδρα αυτών. 

Ορισμένα Ταχ. Γραφεία είναι ανοικτά απογευματινές ώρες μέχρι 20.00 ώρα καθώς 
επίσης και Σάββατο και Κυριακή. 

Οι πίνακες που εμφανίζουν το ωράριο λειτουργίας και τα Ταχυδρομικά Γραφεία τα 
οποία λειτουργούν απογευματινές ώρες, καθώς επίσης και Σάββατο και Κυριακή, 
βρίσκονται σε εμφανές σημείο στο χώρο συναλλαγής των Ταχυδρομικών Γραφείων 
της ίδιας περιοχής που βρίσκονται τα Γραφεία που λειτουργούν περισσότερες 
ώρες ή ημέρες. 

Επιπλέον, για την καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση του συναλλασσόμενου 
κοινού σχετικά με κάθε απορία, πρόβλημα, ή παράπονο που έχει σχέση με την 
εξυπηρέτησή του, εκτός από τη δυνατότητα που προσφέρεται στο κοινό στα Ταχ. 
Γραφεία, συστήνεται και λειτουργεί επί πλέον στην έδρα της επιχείρησης, 
στην Αθήνα, Τομέας Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Πελατών. 
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Β. Οργανισμοί Αστικών 
και Υπεραστικών Συγκοινωνιών

Β1. Όμιλος 
Εταιριών 

Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων 
Ελλάδος (ΟΣΕ)
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Αιτήματα καταναλωτών – Δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης 
 
Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιβατών
 
Ι. Σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές
Σε περίπτωση καθυστέρησης ή και κατάργησης (ως κατάργηση θεωρείται και η 
καθυστέρηση πλέον των 3 ωρών) αμαξοστοιχίας, δεν παρέχεται δικαίωμα στον 
επιβάτη να αξιώσει επιπλέον αποζημίωση, αλλά μπορεί:

• να διακόψει το ταξίδι και να ζητήσει επιστροφή του αντιτίμου εισιτηρίου 
για το τμήμα της διαδρομής που δεν διανύθηκε

• να συνεχίσει το ταξίδι με το επόμενο, ακόμη και με ανώτερης κατηγορίας 
και θέσης τρένο, δρομολόγιο

• να επιστρέψει ατελώς με το πρώτο κατάλληλο τρένο στην αφετηρία 
και να αξιώσει επιστροφή του αντιτίμου εισιτηρίου

Για τις διαδρομές της «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε», σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης 
των είκοσι (20) λεπτών ή ακύρωσης προγραμματισμένου δρομολογίου, υπαιτιότητάς 
της, αντικαθίσταται το εισιτήριο ή επιστρέφεται το αντίτιμό του. 
Στις διεθνείς επιβατικές μεταφορές, σε περίπτωση καθυστέρησης της αμαξοστοιχίας 
και απώλειας της ανταπόκρισης, ή κατάργησης μίας αμαξοστοιχίας, ο επιβάτης, 
που επιθυμεί να συνεχίσει το ταξίδι του, μπορεί:

• να συνεχίσει το ταξίδι με ανώτερης κατηγορίας και θέσης τρένο, δρομολόγιο
• να επεκτείνει τη διάρκεια ισχύος του εισιτηρίου του.

Σε περιπτώσεις σιδηροδρομικού ατυχήματος που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις 
του σιδηροδρόμου, σε τρομοκρατικές ενέργειες ή βίαιες ατομικές και ομαδικές επιθέσεις 
κατά των επιβατικών αμαξοστοιχιών, παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη
επιβατών και αποσκευών.

ΙΙ.  Λεωφορειακές επιβατικές μεταφορές
Σε περίπτωση κατάργησης – διακοπής δρομολογίου δεν παρέχεται δικαίωμα 
στον επιβάτη να αξιώσει αποζημίωση. Δύναται όμως αυτός να ζητήσει επιστροφή 
του αντιτίμου του εισιτηρίου για το τμήμα διαδρομής που δεν πραγματοποιήθηκε 
ή να συνεχίσει το ταξίδι με δρομολόγιο άλλης μέρας.
Επίσης, σε περιπτώσεις βλάβης ή απώλειας των αποσκευών των επιβατών, υποχρεούται 
ο σιδηρόδρομος, εφόσον αποδειχθεί η υπαιτιότητά του, στην καταβολή αποζημίωσης 
των επιβατών, για βλάβη ή απώλεια, μέχρι του συνολικού ποσού των 150,00 € 
για το σύνολο των αποσκευών.

28

deko_katanal.indd   28 3/9/07   1:32:19 PM



Καταβολή αποζημίωσης

Ι. Εσωτερικές Μεταφορές
Όταν συντρέχει ευθύνη του σιδηροδρόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑ.ΜΕ.Σ, 
ο σιδηρόδρομος υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης που κατά περίπτωση, είναι:
Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης, όταν η υπέρβαση της προθεσμίας 
παράδοσης είναι μεγαλύτερη των 48 ωρών:

• Αν ο δικαιούχος δεν αποδείξει το ποσό της ζημίας που προκλήθηκε σ' αυτόν 
εξ αιτίας της υπέρβασης, ο σιδηρόδρομος υποχρεούται να του καταβάλει το 
ένα δέκατο (1/10) του ποσού των κομίστρων με ανώτατο όριο το ποσό των 
2,20 ΕΥΡΩ ανά αποστολή,

• Αν ο δικαιούχος αποδείξει το ποσό της ζημίας που υπέστη εξ αιτίας της υπέρ-
βασης, ο σιδηρόδρομος υποχρεούται να του καταβάλει το ποσό αυτό, πάντως 
όχι πέραν του διπλασίου του ποσού των κομίστρων. 

Σε περίπτωση απώλειας (ολικής ή μερικής) εμπορεύματος: 

Η καταβλητέα αποζημίωση καθορίζεται με βάση την αξία του εμπορεύματος. 
Πέραν της αποζημίωσης αυτής ο σιδηρόδρομος υποχρεούται να επιστρέψει 
στο δικαιούχο και τα αναλογούντα κόμιστρα.

Σε περίπτωση βλάβης του εμπορεύματος: 

Ο σιδηρόδρομος υποχρεούται να καταβάλει στο δικαιούχο ποσό που να ανταποκρίνεται 
στην υποτίμηση που υπέστη το εμπόρευμα εξ αιτίας της βλάβης.

Σε κάθε περίπτωση η καταβλητέα αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 
των 2,20 ΕΥΡΩ για κάθε χιλιόγραμμο βάρους του εμπορεύματος. Τα παραπάνω 
ποσά αποζημίωσης διπλασιάζονται σε περίπτωση που υπάρχει δόλος ή βαρεία 
αμέλεια του σιδηροδρόμου.

ΙΙ.  Διεθνείς Μεταφορές 

Ο σιδηρόδρομος ευθύνεται για τη ζημία που προκύπτει από ολική ή μερική απώλεια 
του εμπορεύματος και για τη βλάβη που υφίσταται, κατά το χρονικό διάστημα από την 
παραλαβή προς μεταφορά μέχρι την παράδοση, όπως επίσης και για τη ζημία που 
προκύπτει από την υπέρβαση της προθεσμίας παράδοσης. 

29
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Πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες

Σε σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις όπου παρουσιάζεται συνωστισμός ατόμων 
(εκδοτήρια εισιτηρίων, κ.λ.π.) υπάρχει ειδική μέριμνα για παραχώρηση προτεραιότητας. 
Επίσης, στο προσωπικό σταθμών και αμαξοστοιχιών έχουν δοθεί οδηγίες για την 
παροχή κάθε δυνατής διευκόλυνσης στα άτομα αυτά, ενώ διατίθενται οχήματα ειδικά 
διαμορφωμένα για την εξυπηρέτηση των αναγκών ΑμεΑ που ταξιδεύουν 
με το σιδηρόδρομο.
Τέλος, σε ένα μεγάλο αριθμό σταθμών έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα έργα 
βελτίωσης προσβασιμότητας από ΑμεΑ, ενώ πολλά ακόμα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη.  
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες λειτουργεί ειδικός χώρος ενημέρωσης ΑμεΑ 
στην ιστοσελίδα www.osenet.gr 
Επικοινωνία

Υπηρεσίες Πωλήσεων των Διευθύνσεων Μεταφοράς Επιβατών και Εμπορευμάτων:  
Καρόλου 1-3, 104 37 Αθήνα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Πελατών  
• τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 1110
• ηλ. δ/νση press@osenet.gr
• ηλ. δ/νση «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε» info@proastiakos.com.gr 
• δ/νση ιστοσελίδας www.ose.gr
• δ/νση ιστοσελίδας «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε» www.proastiakos.gr
• γραφεία πληροφόρησης του κοινού στους μεγάλους σταθμούς
• κειμενολέκτης δρομολογίων του ΟΤΕ στον αριθμό τηλεφώνου 1440
• γραφεία αναχωρήσεως Λεωφορείων Αθηνών 210 5298 739-740, Θεσσαλονί-

κης 2310 599 100 και Πατρών 2610 639 110, για λεωφορειακές μεταφορές
• τηλεφωνικό κέντρο «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε» 210 5272 000 (Δευτέρα έως Παρα-

σκευή 8:00-20:00 και Σάββατο, Κυριακή, Αργίες 10:00-18:00)
• τηλεφωνικό κέντρο 185, για την «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε».

deko_katanal.indd   30 3/9/07   1:32:20 PM



Β2. ΟΑΣΑ – ΕΘΕΛ 
ΗΛΠΑΠ – ΗΣΑΠ 
ΑΜΕΛ – ΤΡΑΜ 

και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ
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Αιτήματα καταναλωτών – Δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης 

Κάθε πολίτης μπορεί να απευθύνεται εγγράφως (ταχυδρομικά, φαξ) ή ηλεκτρονικά 
(e-mail) στον ΟΑΣΑ ή σε κάθε εταιρεία παροχής συγκοινωνιακού έργου για θέματα 
της αρμοδιότητάς της και να διατυπώνει οποιοδήποτε αίτημα, υπόδειξη ή διαμαρτυρία 
σε σχέση με το παρεχόμενο έργο.
Στην περίπτωση κατάθεσης αιτήματος, υπόδειξης ή καταγγελίας, η αρμόδια εταιρεία 
υποχρεούται εντός 30 ημερών από την κατάθεση αιτήματος / καταγγελίας, να εξετάσει 
και να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο. Στις περιπτώσεις που απαιτείται αυτοψία ο 
χρόνος αυξάνεται σε 40 ημέρες.
Ο επιβάτης οφείλει να διατυπώσει εγγράφως, το αργότερο εντός 10 εργασίμων ημε-
ρών, το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται με το αίτημά του.
Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος Χ.Υ.Κ. δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα 
καταβολής αποζημίωσης στον θιγόμενο επιβάτη ή πολίτη, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται παρακάτω. Η καταβολή της αποφασιζόμενης από την εταιρεία παροχής 
συγκοινωνιακού έργου αποζημίωσης γίνεται είτε με καταβολή μετρητών είτε 
με διάθεση αριθμού εισιτηρίων ισόποσης αξίας. Σε κάθε συγκεκριμένο επιβάτη 
ή πολίτη γενικότερα καταβάλλεται μία και μόνο φορά η προβλεπόμενη αποζημίωση, 
εφόσον αφορά στο αυτό θέμα του Χ.Υ.Κ.

Η αποζημίωση ορίζεται ως εξής:
• Ανάρμοστη, αποδεδειγμένα, συμπεριφορά υπηρεσιακών οργάνων προς τον 

επιβάτη κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων τριάντα ευρώ 
(30€). Απαραίτητη προϋπόθεση, στην περίπτωση αυτή, είναι ο πειθαρχικός 
έλεγχος που θα ασκηθεί από την αρμόδια εταιρεία παροχής συγκοινωνιακού 
έργου να καταλήξει τελεσίδικα στην πειθαρχική καταδίκη του υπαίτιου υπαλλήλου.

• Μη έγκαιρη απάντηση σε έγγραφο, που περιέχει βάσιμο και δίκαιο αίτημα, 
υπόδειξη ή επισήμανση του πολίτη - χρήστη των υπηρεσιών της εταιρείας 
παροχής συγκοινωνιακού έργου τριάντα ευρώ (30€).

• Επιπλέον, η μη τήρηση ή η πλημμελής παροχή των οφειλομένων προς τους 
πολίτες υπηρεσιών, δύναται να επισύρει πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων 
οργάνων του, η δε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου κοινοποιείται 
στον ενδιαφερόμενο πολίτη-επιβάτη.

Επιτροπή επίλυσης διαφορών 
Σε κάθε εταιρεία συγκροτείται Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, η οποία επιλαμβάνεται 
των περιπτώσεων κατά τις οποίες διαπιστώνεται αδυναμία της αρμόδιας υπηρεσιακής 
μονάδας να διευθετήσει τυχόν διαφορά με πολίτη. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτρο-
πής δικαιούται να παρίσταται ο θιγόμενος επιβάτης ή πληρεξούσιος δικηγόρος του. 

32
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Κώδικας συμπεριφοράς 

Οι υπάλληλοι των εταιριών υποχρεούνται κατά την ώρα υπηρεσίας:
• Να έχουν ευπρεπή εμφάνιση και να φέρουν ανελλιπώς την επιβαλλόμενη 

από τους οικείους κανονισμούς στολή και διακριτικά. Οι Εταιρείες οφείλουν 
να είναι σε θέση να θέτουν στη διάθεση των επιβατών, μετά από αιτιολογημένη 
αίτησή τους, τα στοιχεία των υπαλλήλων τους, σε συγκεκριμένο όχημα-τόπο 
και χρόνο.

• Να επιδεικνύουν άριστη συμπεριφορά και τον αρμόζοντα σεβασμό κατά 
την επικοινωνία με τους επιβάτες και το κοινό γενικότερα.

• Nα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 
κοινού και ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρίες και χρηζόντων βοηθείας. 

• Να εφαρμόζουν την απαγορευτική διάταξη σχετικά με το κάπνισμα και 
τη χρήση κινητού τηλεφώνου πλην του υπηρεσιακού.

• Να προβαίνουν στον έλεγχο του κομίστρου με τη δέουσα επιμέλεια, 
ευγένεια και σεβασμό προς τους επιβάτες.

Πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες 

 Οι εταιρείες έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
• Να λαμβάνουν μέτρα που να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς ατόμων με αναπηρίες και χρηζόντων βοηθείας 
(π.χ. γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ανάπηροι, υπερήλικες, μικρά παιδιά) 
και να ενθαρρύνουν τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
από τα άτομα αυτά.

• Να μεριμνούν για την ύπαρξη και τη λειτουργία των υποδομών που πρέπει 
να υπάρχουν στο δίκτυο του Μέσου για το οποίο είναι αρμόδιες, καθώς και 
στις οικείες εγκαταστάσεις υποδοχής κοινού, ώστε να είναι εφικτή  
η προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρίες και χρήζοντα βοηθείας 
(π.χ. γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ανάπηροι, υπερήλικες, μικρά παιδιά). 

• Να φροντίζουν για τη σήμανση θέσεων εντός των οχημάτων και βαγονιών 
για τα παραπάνω άτομα.

Επικοινωνία 

Όλες οι εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν έγκυρη πληροφόρηση για τις υπηρε-
σίες που παρέχουν μέσω των διαδικτυακών τους τόπων, καθώς και να ενημερώνουν 
το επιβατικό κοινό εγκαίρως και με κάθε πρόσφορο τρόπο για τυχόν αλλαγές που 
αφορούν τα Μέσα για τα οποία είναι αρμόδιες, π.χ. με ανακοινώσεις στα ΜΜΕ, στις 
οικείες ιστοσελίδες, στους χώρους που είναι προσπελάσιμοι από το επιβατικό κοινό 
(σταθμοί, στάσεις, εκδοτήρια, σταθμαρχεία) και εντός των οχημάτων / συρμών. 
Επιπλέον, ο ΟΑΣΑ είναι υπεύθυνος για την πληροφόρηση του κοινού σε γενικά θέματα 
που αφορούν τη λειτουργία όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητάς του. 33
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Δικτυακοί τόποι

• www.oasa.gr
• www.ethel.gr
• www.athens-trolley.gr
• www.isap.gr
• www.ametro.gr
• www.tramsa.gr
• www.proastiakos.gr

Τηλεφωνικό πληροφοριακό κέντρο: 185
(Δευτέρα - Παρασκευή από τις 6:30 έως 23:30 και Σάββατο-Κυριακή-Αργίες 
από τις 7:30 έως 22:30).

Έντυπο πληροφοριακού υλικού: Εκδίδεται ετησίως και διανέμεται δωρεάν από 
τα γραφεία του ΟΑΣΑ, ταχυδρομικά κατόπιν παραγγελίας και μέσω προθηκών 
σε δημαρχεία, νοσοκομεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Πίνακες δρομολογίων: στις στάσεις και στις αφετηρίες / 
τέρματα λεωφορείων και τρόλλεϋ. 
Ειδικοί χάρτες μετεπιβιβάσεων: στους σταθμούς του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου 
και του μετρό για τη διευκόλυνση της συνδυασμένης χρήσης 
των Δημόσιων Μέσων Μεταφοράς.
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Γ1. Οργανισμός 
Λιμένος Πειραιώς 

(Ο.Λ.Π.)

Γ. Οργανισμοί Λιμένων
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Δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης

Η ΟΛΠ Α.Ε. ασφαλίζει τα μηχανήματα και εργαλεία που χειρίζεται το προσωπικό 
της, για τη φορτοεκφόρτωση και διακίνηση εμπορευμάτων, σε ασφαλιστική 
εταιρεία, η οποία καλύπτει τις ζημιές που προκαλούνται από αυτά.

Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων καταναλωτή

Η ΟΛΠ Α.Ε. καθορίζει το τιμολόγιό της εξασφαλίζοντας τη διαφανή και ομοιογενή 
τήρησή τους και την αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης των χρηστών, δικαιού-
μενη ωστόσο να παρέχει εκπτώσεις κλίμακας, συνάπτοντας ειδικές συμβάσεις.

Πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες
 
Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης, η ΟΛΠ Α.Ε. 
διαθέτει 4 επιβατικούς σταθμούς για τους επιβάτες της ακτοπλοΐας και 2 
για τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων με ανάλογο εξοπλισμό, ευκολίες 
για άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λ.π. ενώ προβλέπεται η κατασκευή 2 ακόμη 
σύγχρονων σταθμών (1 ακτοπλοΐας και 1 κρουαζιέρας.) 

Διαρκής εκσυγχρονισμός 

Η ΟΛΠ Α.Ε. μεριμνά για τη διαρκή αναβάθμιση του επιπέδου υπηρεσιών 
προς τους χρήστες. Επίσης, η ΟΛΠ Α.Ε. προμηθεύεται, συντηρεί και διατηρεί 
σε ασφαλή και λειτουργική κατάσταση την απαιτούμενη υποδομή και εξοπλι-
σμό υποστήριξης της λιμενικής της δραστηριότητας. 

Τέλος, η ΟΛΠ Α.Ε. αποδεικνύει, με το πρόγραμμα ανάπλασης και εκσυγχρονισμού 
που έχει αναλάβει, τη σταθερή της προσήλωση στο στόχο της συνεχούς ποιοτικής 
αναβάθμισης των προσφερομένων προς τον πολίτη υπηρεσιών.
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Γ2. Οργανισμός 
Λιμένος Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α.),  

Οργανισμός 
Λιμένος Βόλου (Ο.Λ.Β.), 

Οργανισμός 
Λιμένος Ηρακλείου (Ο.Λ.Η.), 

Οργανισμός 
Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.), 

Οργανισμός 
Λιμένος Κέρκυρας (Ο.Λ.ΚΕ.), 

Οργανισμός 
Λιμένος Πατρών (Ο.Λ.ΠΑ.), 

Οργανισμός 
Λιμένος Ραφήνας (Ο.Λ.Ρ.)

deko_katanal.indd   37 3/9/07   1:32:21 PM



Αιτήματα καταναλωτών – Δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης

Κάθε όργανο του Οργανισμού, που επικοινωνεί άμεσα δεχόμενο το αίτημα ή την 
διαμαρτυρία κ.λ.π. του επιβάτη ή οποιουδήποτε πολίτη, για θέμα το οποίο συνιστά 
εκ των πραγμάτων διαφορά του με τον Οργανισμό, είναι υποχρεωμένο είτε να επιλύσει 
άμεσα το πρόβλημα ή σε περίπτωση αδυναμίας ή αναρμοδιότητας να το προωθήσει 
στις αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρίας, για αντιμετώπιση με άμεση προτεραιότητα, 
ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο.
Σε περίπτωση κατάθεσης γραπτού μηνύματος, ο Οργανισμός υποχρεούται εντός 15 
ημερών από την κατάθεση αίτησης του ενδιαφερόμενου, να εξετάσει και να απαντήσει 
σε όλα τα αιτήματα εκτός από αυτά για τα οποία απαιτείται αυτοψία ή απόφαση 
του Δ.Σ. του Οργανισμού οπότε ο χρόνος αυξάνεται σε 30 ημέρες. 
Κατ’ εξαίρεση, για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, η προθεσμία απάντησης 
σε περίπτωση κατάθεσης γραπτού αιτήματος για το οποίο απαιτείται αυτοψία 
ή συνεργασία με άλλον φορέα, αυξάνεται σε 60 ημέρες.
Επίσης, για τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών (ΟΛ.ΠΑ.) οι παραπάνω προθεσμίες 
διαμορφώνονται σε 50 ημέρες και 60 ημέρες αντίστοιχα. Αν ο Ο.Λ.ΠΑ. είναι αναρμόδιος 
να εξετάσει το αίτημα οφείλει η αρμόδια υπηρεσία αυτού μέσα σε τρεις (3) ημέρες 
να διαβιβάσει αυτό στην αρμόδια υπηρεσία και να το γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο 
οπότε η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε στην αρμόδια υπηρεσία. Αν κάποια 
υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά 
αξιολογημένης η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Λ.ΠΑ. οφείλει εντός πέντε (5) τουλάχιστον 
ημερών πριν από την εκπνοή της να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα:
α)  τους λόγους της καθυστέρησης, 
β)  τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, 

για την παροχή πληροφοριών, και 
γ)  κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.
Ομοίως, για τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ) οι παραπάνω προθεσμίες διαμορ-
φώνονται σε 30 ημέρες και 40 ημέρες αντίστοιχα. Αν ο ΟΛΒ Α.Ε. είναι αναρμόδιος 
να εξετάσει το αίτημα οφείλει η αρμόδια υπηρεσία αυτού μέσα σε τρεις (3) ημέρες 
να διαβιβάσει αυτό στην αρμόδια υπηρεσία και να το γνωστοποιήσει στον ενδιαφερό-
μενο, οπότε η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε στην αρμόδια υπηρεσία.

Αποζημίωση Πελατών

Η μη τήρηση διατάξεων των επιμέρους Χ.Υ.Κ. μπορεί να οδηγήσει στην καταβολή 
αποζημίωσης στον πολίτη που θίγεται. Η καταβολή της αποφασιζόμενης από τον 
Οργανισμό αποζημίωσης γίνεται με καταβολή μετρητών. Σε κάθε συγκεκριμένο 
πολίτη, καταβάλλεται μια και μόνο φορά η προβλεπόμενη αποζημίωση, εφόσον 
αφορά στο αυτό θέμα του Χ.Υ.Κ. Ο πολίτης οφείλει να διατυπώσει εγγράφως το 
αργότερο μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται
και το αίτημά του.
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Η μη τήρηση ή και πλημμελής παροχή των οφειλομένων υπηρεσιών επισύρει πειθαρ-
χικό έλεγχο των υπευθύνων οργάνων τους, η δε απόφαση του πειθαρχικού συμβου-
λίου θα κοινοποιείται στον αιτούντα – ενδιαφερόμενο. 
Η αποζημίωση, ανά Οργανισμό Λιμένος, ορίζεται ως εξής:

Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης

Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας
 

• Ανάρμοστη, αποδεδειγμένα, συμπεριφορά υπηρεσιακών οργάνων προς τον 
πολίτη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους: € 30. Απαραίτητη βασική προ-
ϋπόθεση στην περίπτωση αυτή, είναι να καταλήξει τελεσίδικα σε πειθαρχική 
καταδίκη του υπαιτίου υπαλλήλου του Οργανισμού ο πειθαρχικός έλεγχος 
που θα ασκηθεί από την ιεραρχία του.

• Μη έγκαιρη απάντηση σε έγγραφο αίτημα, υπόδειξη ή επισήμανση του πολίτη 
ανεξάρτητα αν είναι ή όχι χρήστης των υπηρεσιών του φορέα : € 15.

Οργανισμός Λιμένος Βόλου
Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου
Οργανισμός Λιμένος Πατρών

• Ανάρμοστη, αποδεδειγμένα, συμπεριφορά υπηρεσιακών οργάνων προς τον 
πολίτη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους: € 30. Απαραίτητη βασική 
προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή, είναι να καταλήξει τελεσίδικα σε πειθαρχική 
καταδίκη του υπαιτίου υπαλλήλου της Εταιρίας ο πειθαρχικός έλεγχος που θα 
ασκηθεί από την ιεραρχία του. 

• Μη έγκαιρη απάντηση σε έγγραφο αίτημα, υπόδειξη ή επισήμανση του πολίτη 
ανεξάρτητα αν είναι ή όχι χρήστης των υπηρεσιών του φορέα: € 20. 

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης 

• Ανάρμοστη, αποδεδειγμένα, συμπεριφορά υπηρεσιακών οργάνων προς τον 
πολίτη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους: € 100. Απαραίτητη βασική 
προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή, είναι να καταλήξει τελεσίδικα σε πειθαρ-
χική καταδίκη του υπαιτίου υπαλλήλου του Οργανισμού ο πειθαρχικός έλεγ-
χος που θα ασκηθεί από την ιεραρχία του.

• Μη έγκαιρη απάντηση σε επανυποβληθέν έγγραφο αίτημα, υπόδειξη ή επι-
σήμανση του πολίτη ανεξάρτητα αν είναι ή όχι χρήστης των υπηρεσιών του 
φορέα : € 50.
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Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας

• Ανάρμοστη, αποδεδειγμένα, συμπεριφορά υπηρεσιακών οργάνων προς τον 
πολίτη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους: € 30. Απαραίτητη βασική προ-
ϋπόθεση στην περίπτωση αυτή, είναι να καταλήξει τελεσίδικα σε πειθαρχική 
καταδίκη του υπαίτιου υπάλληλου του Οργανισμού ο πειθαρχικός έλεγχος 
που θα ασκηθεί από την ιεραρχία του, βεβαιωμένη ύστερα από πειθαρχική 
καταδίκη για μη έγκαιρη απάντηση σε έγγραφο.

Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων καταναλωτή
Οι Οργανισμοί Λιμένος καθορίζουν τα τιμολόγιά τους εξασφαλίζοντας τη διαφανή 
και ομοιογενή τήρησή τους και την αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης των χρηστών.

Πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες 
Για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) έχει ληφθεί μέριμνα για την εξυπηρέτησή 
τους κατά προτεραιότητα και έχουν δοθεί οδηγίες στο προσωπικό των Οργανισμών 
για την παροχή κάθε δυνατής διευκόλυνσης στα άτομα αυτά.
Πέραν των ανωτέρω, σε κάθε νέα παραγγελία εξοπλισμού, καθώς και σε κάθε νέα 
κατασκευή ή ανακατασκευή χώρων έχουν προβλεφθεί ειδικές προδιαγραφές για 
την αποκλειστική εξυπηρέτηση των Α.Μ.Ε.Α..

Κώδικας συμπεριφοράς προσωπικού
Το προσωπικό των Οργανισμών Λιμένος είναι υποχρεωμένο να επιδεικνύει τον αρμό-
ζοντα σεβασμό έναντι του συναλλασσόμενου κοινού κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών 
καθηκόντων του.

Οι Οργανισμοί Λιμένος Ραφήνας, Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας προβλέπουν 
ρητά στους ΧΥΚ που έχουν συντάξει τη δυνατότητα υποβολής παραπόνων κατά του 
προσωπικού για ανάρμοστη συμπεριφορά. Παράπονα του κοινού κατά του προσωπικού 
για ανάρμοστη συμπεριφορά γίνονται προφορικά στον Προϊστάμενο του αντίστοιχου 
Τμήματος ή με την υποβολή απλής έγγραφης αναφοράς προκειμένου αυτή να χρησι-
μέψει ως στοιχείο διοικητικής έρευνας σε βάρος του υπαίτιου προσωπικού.
Στην περίπτωση κατάθεσης αναφοράς σύμφωνα με τα παραπάνω ο παραπονούμενος 
πολίτης είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού, 
εφόσον τούτο του ζητηθεί για τον ανωτέρω λόγο.

Επικοινωνία
Κάθε πολίτης δύναται να απευθυνθεί εγγράφως, τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου 
(όπου είναι δυνατό) στα αρμόδια όργανα κάθε οργανισμού και να διατυπώσει οποιο-
δήποτε αίτημα, επισήμανση, υπόδειξη κ.λ.π. σε σχέση με το παρεχόμενο έργο.
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Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης

Γραμματεία
τηλ. 25510-26251 εντός ωραρίου 9:00π.μ.-15:00μ.μ. 
δ/νση ιστοσελίδας  www.ola-sa.gr 

Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
τηλ. 24210-32545 
fax 24210-31115
ηλ. δ/νση  admin@port-volos.gr 
δ/νση ιστοσελίδας  www.port-volos.gr 
Ειδικότερα, οι πολίτες μπορούν εντός ωραρίου λειτουργίας 7:00 – 14:30 να κλείνουν 
ραντεβού με τον αρμόδιο υπάλληλο προκειμένου να συζητήσουν το θέμα που τους 
απασχολεί.

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου

Γραμματεία Δ/νσης
τηλ. 2810-338115, 2810-338114 
δ/νση ιστοσελίδας      www.portheraklion.gr 

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
τηλ. 2310-593134 από Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30π.μ.-15:00μ.μ.
δ/νση ιστοσελίδας       www.thpa.gr

Οργανισμός Λιμένος Πατρών

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
τηλ. 2610-362625, 2610-362611, 2610-273896 
fax 2610-314860, 2610-341450
ηλ. δ/νση  info@patrasport.gr 
δ/νση ιστοσελίδας       www.patrasport.gr

Ειδικότερα, οι πολίτες μπορούν εντός του ωραρίου λειτουργίας του Οργανισμού 
7.00-14.30 να κλείνουν ραντεβού με τον αρμόδιο υπάλληλο προκειμένου να συζητήσουν 
το θέμα που τους απασχολεί. Ο πολίτης έχει δικαίωμα να υποβάλλει στον Οργανισμό 
εγγράφως το παράπονό του και η αρμόδια υπηρεσία αυτού θα το εξετάσει 
και θα του απαντήσει εντός 15 ημερών. 
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Επιπλέον, ο πολίτης υποχρεούται να εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις του 
προς τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών εντός ενός μηνός από την έκδοση του λογαριασμού 
από τον Οργανισμό για παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας μπορεί να διευκολύνονται στην εκπλήρωση 
των οικονομικών υποχρεώσεων αδύναμες ομάδες καταναλωτών - ηλικιωμένοι, 
πολύτεκνοι, άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και ομάδες καταναλωτών που έχουν 
υποστεί ζημιά λόγω ανωτέρας βίας. 

Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας

Γραμματεία 
τηλ. 22940-22840 εντός ωραρίου 9:00π.μ.-15:00μ.μ.
ηλ. δ/νση  portraf@ath.forthnet.gr 
δ/νση ιστοσελίδας    www.rafinaport.gr

Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας

Γραμματεία
τηλ. 26610-39824, 26610-45551 
ηλ. δ/νση  ltker@hol.gr
Στο Γραφείο Πληροφόρησης του Δήμου Κερκυραίων υπάρχει έντυπο 
για την υποβολή παραπόνων.
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Γ3. Οργανισμός 
Λιμένος Καβάλας 

(Ο.Λ.Κ.)
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Αιτήματα καταναλωτών – Δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης

Σε κάθε περίπτωση προκλήσεως ζημίας, είτε θετικής είτε αποθετικής, σε πρόσωπα 
ή πράγματα από υπαλλήλους, προστηθέντες ή μηχανήματα του Ο.Λ.Κ. Α.Ε., κατά την 
διάρκεια της διατεταγμένης αυτών υπηρεσίας και παροχής υπηρεσιών, υπαγομένων 
στην αρμοδιότητα του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και στους καταστατικούς αυτού σκοπούς, πρέπει 
να αναφέρεται εγγράφως και μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών, στη Διεύθυνση 
της Εταιρίας, η οποία έχει υποχρέωση, δίνοντας εντολή στους καθ’ ύλη αρμόδιους 
υπαλλήλους της, να διερευνήσει το βάσιμο της υποβληθείσας ως άνω αναφοράς και 
να συντάξει, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών, τεκμηριωμένο πόρισμα, σχετικά 
με την αναφερθείσα ζημία, το οποίο και θα υποβάλλει αμέσως στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Στο πόρισμα αυτό θα πρέπει να γίνεται, μεταξύ των άλλων, 
υποχρεωτικά αναφορά στο καταγγελλόμενο ατύχημα – ζημία, να περιγράφονται οι 
συνθήκες επελεύσεώς του και να εντοπίζονται τυχόν ευθύνες τρίτων προσώπων 
ή υπαλλήλων του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. κλπ. 
 
Σε καταφατική περίπτωση, αν είναι εφικτό, να προσδιορίζεται και το ύψος 
της επελθούσης ζημίας. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο εξετάζουν 
το ως άνω πόρισμα μετά των λοιπών ενδεχομένως συνοδευόντων αυτό στοιχείων 
και φέρουν το θέμα προς συζήτηση στο αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, 
εισηγούμενος ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλόγως.

Τόσο το πόρισμα όσο και η εισήγηση δεν είναι δεσμευτικά για το Δ.Σ., το οποίο έχει 
τη δυνατότητα είτε να δεχθεί την εισήγηση είτε να την απορρίψει είτε και να ζητήσει 
περαιτέρω διευκρινίσεις.

Παράσταση στο Δ.Σ. κατά την συζήτηση του θέματος από τον αναφερθέντα για χορή-
γηση διευκρινίσεων και επεξηγήσεων επιτρέπεται.

Ο συνολικός χρόνος ολοκληρώσεως της διαδικασίας από της υποβολής της περί της 
ζημίας αναφοράς μέχρις λήψεως οριστικής αποφάσεως από το Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

Σε περίπτωση κατά την οποία το περί αποζημιώσεως αίτημα γίνει αποδεκτό από το 
Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ. Α.Ε., τότε ο Ο.Λ.Κ. Α.Ε. είναι υποχρεωμένος, εντός δύο (2) μηνών από 
της καθαρογραφής και θεωρήσεως της σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. και εκδόσεως 
του οικείου λογαριασμού, να καταβάλλει την προσδιορισθείσα αποζημίωση.
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Η απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Ο Ο.Λ.Κ. Α.Ε. δέχεται κάθε έγγραφο αίτημα των προσφευγόντων στις Υπηρεσίες του 
και είναι υποχρεωμένος να απαντά, ομοίως εγγράφως, το αργότερο εντός δέκα (10) 
ημερών.

Τα γραφεία του Ο.Λ.Κ. Α.Ε., που βρίσκονται στην παραλία της Καβάλας στην οδό 
Αβέρωφ αριθμ. 1 (Α΄ όροφος), λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 
από ώρα 08:00 έως ώρα 14:30, τα δε τηλέφωνα επικοινωνίας με το Οικονομικό 
Τμήμα – Λογιστήριό του είναι το 2510-220124, με το Τμήμα Διοίκησης και Ανά-
πτυξης είναι το 2510-225192 και με το Τεχνικό Τμήμα το 2510-223282 (e-mail : 
olkavala@otenet.gr), οι δε προϊστάμενοι των αντίστοιχων τμημάτων είναι στη 
διάθεση οποιουδήποτε για την παροχή πληροφοριών αλλά και για τον προσδιορισμό 
ημέρας και ώρας συναντήσεως στα ως άνω γραφεία του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Οι παραπάνω 
προϊστάμενοι, αλλά και κάθε υπάλληλος του Ο.Λ.Κ. Α.Ε., είναι υποχρεωμένοι να 
δέχονται, είτε προφορικά είτε εγγράφως, τυχόν παράπονα συναλλασσομένων, 
τα οποία υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμέσως στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
ο οποίος, κατά περίπτωση, είτε επιλαμβάνεται προσωπικώς σε συνεργασία με το 
αρμόδιο τμήμα, είτε τα εισαγάγει ενώπιον του Δ.Σ., για λήψη σχετικής αποφάσεως.

Κώδικας Συμπεριφοράς

Οι υπάλληλοι του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. είναι υποχρεωμένοι, μέσα στα πλαίσια του Νόμου 
αλλά και σε αυτά που καθορίζονται από την έννοια της χρηστής διοικήσεως και 
των αρμοδιοτήτων και σκοπών του Ο.Λ.Κ. Α.Ε., να φέρονται αξιοπρεπώς σε όποιον 
καταφεύγει στις Υπηρεσίες του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και να στοχεύουν στην κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο εξυπηρέτηση του συναλλασσομένου, αν δε παρ’ ελπίδα δεν ικανοποι-
ηθεί κάποιο υποβαλλόμενο αίτημα θα πρέπει να υποδεικνύονται στον προσφεύγοντα 
καταναλωτή-συναλλασσόμενο οι φορείς στους οποίους μπορεί να καταφύγει, όπως 
ο συνήγορος του καταναλωτή, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Γ.Γ.Κ.) κλπ.
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Δ. Λοιποί Οργανισμοί

Δ1. Ελληνικός 
Οργανισμός 

Τυποποίησης 
(ΕΛ.Ο.Τ.)
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Αιτήματα καταναλωτών - Δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης

Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. υποχρεούται εντός 15 ημερών από την κατάθεση σχετικού εγγράφου 
αιτήματος να απαντά σε ερωτήματα καταναλωτών. 

Η παραπάνω προθεσμία αρχίζει από την επομένη της πρωτοκόλλησης του εγγράφου 
στα γραφεία του ΕΛΟΤ (Αχαρνών 313, 1ος όροφος , Πρωτόκολλο). 

Η άπρακτη παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας, εφόσον δεν οφείλεται σε λόγους 
ανωτέρας βίας, επισύρει τις παρακάτω αναφερόμενες συνέπειες:

α) Ο καταναλωτής, ο οποίος δεν ικανοποιείται από τις παρεχόμενες από τον ΕΛΟΤ 
Α.Ε. υπηρεσίες, μπορεί να προσφύγει με αίτησή του στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφόρων 
του ΕΛΟΤ Α.Ε., η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και 
απαρτίζεται από:

Ένα μέλος της Διοίκησης του ΕΛΟΤ Α.Ε., ως πρόεδρο. 
Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών.
 
Κατά την εξέταση της αίτησης, ο θιγόμενος καταναλωτής μπορεί 
να προσέλθει είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο δικηγόρο. 

Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται μέσα σε (1) ένα μήνα από την έγκριση του παρόντος. 
Η θητεία της είναι τριετής με δυνατότητα απεριόριστης ανανέωσης και αντικατάστασης 
των μελών της όταν τούτο καθίσταται αναγκαίο. 

Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, της οποίας οι αποφάσεις έχουν γνωμοδοτικό 
χαρακτήρα προβαίνει σε σχετική εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΟΤ, 
το οποίο τελικώς αποφαίνεται για το εάν παραβιάστηκαν ή όχι τα δικαιώματα του 
καταναλωτή και αποφασίζει για την κατά την εύλογη κρίση του ικανοποίηση του 
καταναλωτή ή / και την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης ποσού από 50 € 
έως 1000 € κατά περίπτωση. 

β) Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. για τις δραστηριότητές του της Πιστοποίησης και των Εργαστηριακών 
Δοκιμών υποχρεούται να συνάπτει ασφαλιστήριο Συμβόλαιο έναντι αστικής ευθύνης 
για τυχόν ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους λόγω υπαιτιότητάς του.

Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων καταναλωτή

Η τιμολογιακή πολιτική του ΕΛΟΤ Α.Ε. καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου και ακολουθεί Διεθνείς Πρακτικές και Συμφωνίες και επιβαλλόμενες 
από το κράτος οδηγίες. 47
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α) Στις εργαστηριακές δοκιμές, υποχρεούται ο αιτών να προκαταβάλει το 100% 
του κόστους των δοκιμών προκειμένου να προγραμματιστεί η δοκιμή του προϊόντος 
και να παραλάβει την Έκθεση δοκιμών.
 
β) Στην Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατα-
βάλλεται το σύνολο του αρχικού κόστους, όπως προβλέπεται από τον Ισχύοντα Γενικό 
Κανονισμό, προκειμένου να προγραμματιστεί η εταιρεία για την αξιολόγηση του 
Συστήματος Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και μετά την επιθεώρηση 
και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται το υπόλοιπο 
κόστος της Επιθεώρησης. 

γ) Στην Πιστοποίηση προϊόντος καταβάλλεται το συνολικό κόστος της Πιστοποίησης, 
πριν από την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου. 

δ) Στην καταχώρηση αριθμών ταυτοποίησης καταβάλλεται το κόστος καταχώρισης 
πριν την έκδοση αριθμού ταυτοποίησης.

Κώδικας Συμπεριφοράς 

Το προσωπικό του ΕΛΟΤ Α.Ε. οφείλει να συμπεριφέρεται με την προσήκουσα 
ευγένεια προς το καταναλωτικό κοινό και να παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες 
με ακρίβεια, σαφήνεια και αίσθημα ευθύνης.
 
Σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς του ΕΛΟΤ Α.Ε. η πλημμελής παροχή 
των οφειλομένων υπηρεσιών επισύρει πειθαρχικό έλεγχο των αρμόδιων υπαλλήλων 
υπευθύνων οργάνων, η δε πειθαρχική απόφαση θα κοινοποιείται στον αιτούντα-ενδι-
αφερόμενο.

Επικοινωνία
Αχαρνών 313
111 45 Αθήνα
τηλ. 210-2120100
fax 210-2283034
ηλ. δ/νση  info@elot.gr 
δ/νση ιστοσελίδας       www.elot.gr 
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Δ2. Ελληνικά 
Αμυντικά 

Συστήματα 
(Ε.Α.Σ.)
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Αιτήματα καταναλωτών - Δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης

Σύμφωνα με τη διαδικασία «Εξυπηρέτηση Πελατών μετά την Πώληση» δέκτες 
παραπόνων πελατών μπορούν να είναι η Δ/νση Πωλήσεων και Marketing, η Υποδ/νση 
Ποιότητας και τα αντίστοιχα Τμήματα Παραγωγής. Ο πελάτης μεταφέρει το πρόβλημά 
του προφορικά η γραπτά σε στέλεχος των παραπάνω Δ/νσεων και ο δέκτης του 
προβλήματος συμπληρώνει το Έντυπο Αναφοράς Παραπόνου του Πελάτη. 
Το παράπονο αποστέλλεται (εφ΄όσον ο δέκτης είναι άλλος) στη Δ/νση Πωλήσεων 
και Marketing, η στην Υποδ/νση Ποιότητας για εμπορικά η τεχνικά θέματα αντίστοιχα, 
προκειμένου να συντονίσουν τις περαιτέρω ενέργειες για την επίλυσή του. 
Στη συνέχεια εξετάζουν το πρόβλημα- παράπονο για το σαφή προσδιορισμό της 
αστοχίας και ερευνούν αν για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ευθύνεται η εταιρεία 
ή ο πελάτης. Εφ΄ όσον ευθύνεται η εταιρεία φροντίζει άμεσα μέσω κατάλληλων 
Διορθωτικών Ενεργειών για την επίλυση και μη επανάληψή του. Εφ΄ όσον ευθύνεται 
ο πελάτης φροντίζει για την ενημέρωσή του και την παροχή σε αυτόν κατάλληλων 
οδηγιών. Με την πώληση κάθε λέβητα παρέχεται στον πελάτη εγγύηση για 8 χρόνια 
στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις για να ισχύει, επίσης prospectus με τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και εγχειρίδιο με οδηγίες για την καλή 
λειτουργία, συντήρηση και εγκατάστασή τους.

Πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες 

Για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες υπάρχει ειδική μέριμνα στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις της εταιρείας καθώς έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νόμου για 
δημόσια κτίρια.

Επικοινωνία 

Τα μέσα επικοινωνίας με την εταιρεία μας (διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail) 
βρίσκονται στα prospectus, στα τιμολόγια και σε κάθε επίσημο έγγραφο της εταιρείας. 
Επίσης κάθε είδους πληροφόρηση παρέχεται μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα 
μας (www.eas.gr).

Οι πελάτες μας έχουν δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού και να προσέλθουν 
στην εταιρεία (Δ/νση Πωλήσεων και Marketing Π.Τ.) σε όλη τη διάρκεια 
του ωραρίου λειτουργίας, δηλ. καθημερινά 8 π.μ.- 4 μ.μ.
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Δ3. Κεντρική 
Αγορά 

Θεσσαλονίκης 
(Κ.Α.Θ.)
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Αιτήματα καταναλωτών - Δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης

Α. Διαχείριση παραπόνων

Οι συναλλασσόμενοι με την ΚΑΘ Α.Ε. μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως τα παρά-
πονά τους σχετικά με την εξυπηρέτησή τους από την εταιρεία, εφόσον έχουν το προς 
τούτο απαιτούμενο έννομο συμφέρον.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, του ζητήματος επιλαμβάνεται η Διεύθυνση της εταιρείας, 
η οποία εντός προθεσμίας είκοσι εργασίμων ημερών οφείλει να ενημερώσει τον 
ενδιαφερόμενο για τις ενέργειες της και το αποτέλεσμά τους.

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του παραπονούμενου, η ΚΑΘ Α.Ε. οφείλει να του 
υποδεικνύει τη δυνατότητα προσφυγής του σε φορείς που μπορεί να απευθυνθεί 
περαιτέρω (π.χ. Συνήγορος του Καταναλωτή, ΓΓΚ, Συνήγορος του Πολίτη κ.λπ.).

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ανωτέρω υποχρεώσεις δεν τηρηθεί μέσα στις 
προβλεπόμενες προθεσμίες –εφόσον προβλέπονται τέτοιες- η Κ.Α.Θ. Α.Ε. δεσμεύ-
εται να καταβάλλει στον καταναλωτή που δεν εξυπηρετήθηκε το ποσό των 15 Ευρώ 
ως αποζημίωση και απόδειξη της θελήσεως της να φανεί συνεπής, βασιζόμενη στην 
ευσυνειδησία και τις ικανότητες του προσωπικού της.

Σε περίπτωση που η χρονική καθυστέρηση υπερβεί (α) το ήμισυ και (β) το διπλάσιο 
των ως άνω τασσομένων προθεσμιών –όπου αυτές προβλέπονται- το ποσό αυξάνεται 
σε 30 Ευρώ και 45 Ευρώ αντιστοίχως.

Β. Όροι και Προϋποθέσεις

Όλες οι προαναφερθείσες προθεσμίες αντιστοιχούν σε ημέρες και ώρες εργάσιμες, 
δηλαδή ημέρες και ώρες κατά τις οποίες λειτουργούν οι υπηρεσίες της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Οι προθεσμίες υπολογίζονται από την επομένη εργάσιμη ημέρα που θα περιέλθει 
το έγγραφο αίτημα του καταναλωτή στο πρωτόκολλο της εταιρείας, όπου μπορεί να 
κατατεθεί απ ευθείας ή να σταλεί ταχυδρομικώς. 
Γραπτή απάντηση παραλείπεται όταν μέσα στην οριζόμενη κατά περίπτωση προθε-
σμία, (α) ικανοποιείται το αίτημα – παράπονο και (β) ενημερώνεται τηλεφωνικά ο 
αιτών και δηλώνει πως αρκείται σε αυτή την τηλεφωνική απάντηση.

Όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τον παρόντα Χ.Υ.Κ. αντλούνται από τα αντίστοι-
χα δεδομένα της Κ.Α.Θ. Α.Ε., εφ΄ όσον αυτά δεν ανατρέπονται από τα στοιχεία που 
διαθέτει ο αιτών.
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Η καταβολή της αποζημιώσεως προϋποθέτει :

Α) Υποβολή σχετικού γραπτού αιτήματος από τον καταναλωτή που δεν εξυπηρετήθη-
κε εμπρόθεσμα, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την λήξη του δεσμευτικού χρόνου 
εντός του οποίου έπρεπε να εξυπηρετηθεί.
Β) Την έννομη σχέση και το έννομο συμφέρον που τον συνδέει με την Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Εφόσον το αίτημα κριθεί βάσιμο, η καταβολή της αποζημιώσεως γίνεται με απόφαση 
του Διευθυντή της εταιρείας, ή σε μετρητά, κατά την κρίση της εταιρείας.
Για συγκεκριμένη περίπτωση καταβάλλεται μία και μόνη φορά αποζημίωση.

Γ. Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών

Σε περιπτώσεις διαφορών ως προς την τήρηση των όρων του παρόντος Χ.Υ.Κ. μεταξύ 
του καταναλωτή και των αρμοδίων υπηρεσιών της Κ.Α.Θ. Α.Ε. το θέμα παραπέμπεται 
στον Διευθυντή της εταιρείας. Ο Διευθυντής υποχρεούται να καλέσει σε προηγούμε-
νη ακρόαση τον καταναλωτή, όπου μπορεί να παρευρεθεί ο ίδιος ή εκπρόσωπός του.
Όταν δεν επιτευχθεί λύση της διαφοράς από τον Διευθυντή, το θέμα παραπέμπεται 
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος μπορεί κατά την κρίση του είτε 
να επιλαμβάνεται ο ίδιος, είτε να παραπέμπει το θέμα στο Δ.Σ..

Πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες 

Άτομα με ειδικές ανάγκες εξυπηρετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε όλες τις 
συναλλαγές τους με την ΚΑΘ Α.Ε.
Ακόμη η ΚΑΘ Α.Ε. υποχρεούται να μεριμνά για την δημιουργία διευκολύνσεων για 
την πρόσβαση των ατόμων με κινητικές δυσχέρειες στις εγκαταστάσεις της.

Κώδικας Συμπεριφοράς
 
Οι υπάλληλοι της ΚΑΘ Α.Ε. πρέπει με προθυμία και εντός των ορίων της αρμοδιό-
τητάς τους να εξυπηρετούν τους συναλλασσομένους με την εταιρεία καθώς και να 
παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες, αποσαφηνίσεις και υποδείξεις για την επίλυ-
ση των ζητημάτων των συναλλασσομένων με αυτήν. Για τον λόγο αυτόν η ΚΑΘ Α.Ε. 
θα συντάξει Κώδικα Συμπεριφοράς των Υπαλλήλων της, τον οποίο θα αναρτήσει σε 
εμφανή μέρη εντός των εγκαταστάσεων των γραφείων της εταιρείας.

Επικοινωνία
Ν. Μαινεμένη
54 628 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310-764023, 2310-764253
fax 2310-760076
ηλ. δ/νση              info@kath.gr, 
δ/νση ιστοσελίδας       www.kath.gr 
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Δ4. Οργανισμός 
Διεξαγωγής 
Ιπποδρομιών 

Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.)
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Αιτήματα καταναλωτών - Δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης

O ΟΔΙΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να απαντά σε γραπτά αιτήματα – παράπονα 
που υποβάλλονται εγγράφως στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΟΔΙΕ και προωθούνται υπηρεσιακά 
στα εκάστοτε αρμόδια τμήματα για την εξέτασή τους:

α). Εντός δεκαπέντε (15) ημερών όταν δεν απαιτείται έρευνα.
β). Εντός είκοσι (20) ημερών όταν απαιτείται έρευνα και 
γ). Εντός τριάντα (30) ημερών, όταν επιπλέον εμπλέκονται 

περισσότερες της μίας υπηρεσίες.

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω χρονικών ορίων λόγω υπαιτιότητας των υπηρεσιών 
του ΟΔΙΕ, αυτός έχει την υποχρέωση εύλογης αποζημίωσης έναντι του αιτούντος, η οποία θα 
καθορίζεται με βάση το αντικείμενο του αιτήματος και την αντίστοιχη από την καθυστέρηση 
ζημία του αιτούντος, με πράξη του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΟΔΙΕ (Νέος Ιππόδρομος Αθηνών) έχει ληφθεί μέριμνα για 
τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες και ο ΟΔΙΕ αναλαμβάνει εν γένει 
την υποχρέωση να εξασφαλίζει την ακώλυτη πρόσβαση αυτών τόσο στις εγκαταστάσεις του 
όσο και στις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες.

Κώδικας Συμπεριφοράς 

Το προσωπικό του ΟΔΙΕ που συναλλάσσεται με καταναλωτές οφείλει να έχει καλή συμπεριφορά, 
να ενημερώνει με σαφήνεια για τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές προβλέψεις και 
να εξαντλεί τις υπηρεσιακές δυνατότητες αντιμετώπισης κάθε ζητήματος. Είναι ευνόητο ότι οι 
σχετικές υποχρεώσεις του προσωπικού του ΟΔΙΕ αφορούν τα μέλη του που έχουν τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητες ως προς το θέμα που απασχολεί τον καταναλωτή, άλλως πρέπει αυτός να παρα-
πέμπεται στο αρμόδιο τμήμα. Επίσης, σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης του καταναλωτή 
θα υποδεικνύεται σε αυτόν η δυνατότητα να απευθυνθεί σε άλλους φορείς (λ.χ. συνήγορος του 
Καταναλωτή, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κ.λ.π.).

Επικοινωνία 

Ο ΟΔΙΕ θα ενημερώνει με κάθε δυνατό μέσο τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές για κάθε 
θέμα που αφορά τις δραστηριότητές του και μέσω του διαδικτύου, από την ιστοσελίδα του 
που πρόκειται να δημιουργηθεί. Για τη διευθέτηση κάθε θέματος που απασχολεί οιονδήποτε 
καταναλωτή, οι υπηρεσίες του ΟΔΙΕ θα είναι διαθέσιμες κάθε εργάσιμη ημέρα 
και από ώρες 9 πμ. – 12.30 μ.μ.

Ιππόδρομος Μαρκόπουλο
Μεσογαίας
Τ.Θ. 322
Τ.Κ. 19003
Τηλ. 22990-81000
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Δ5. Διεθνής 
Έκθεση 

Θεσσαλονίκης 
(Δ.Ε.Θ.)
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Αιτήματα καταναλωτών - Δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η ΔΕΘ Α.Ε. γίνεται αποδέκτης αιτημάτων 
των εκθετών ή των συναλλασσομένων με αυτήν για την παροχή αντιγράφων 
εγγράφων, βεβαιώσεων κ.λ.π.

Η ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών γίνεται στο συντομότερο δυνατό χρόνο, 
ανάλογα με το αίτημα και, πάντως, όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών 
από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Το ωράριο λειτουργίας της ΔΕΘ Α.Ε. εντός 
του οποίου ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να κλείσει ραντεβού με υπάλληλο 
της εταιρείας προκειμένου να διευθετήσει το ζήτημα που τον απασχολεί είναι 
τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 15:00, ενώ κατά την διάρκεια γεγονότων 
καθ’όλο το ωράριο λειτουργίας τους.

Η υπέρβαση της παραπάνω προθεσμίας, εφόσον δεν δικαιολογείται από λόγους 
ανώτερης βίας ή από τη φύση των ζητούμενων στοιχείων και τον χρόνο που απαιτείται 
για τη συγκέντρωση ή τη σύνταξη τους, επισύρει πειθαρχική ποινή για τον αρμόδιο 
υπάλληλο.

Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών μεταξύ ΔΕΘ Α.Ε. και καταναλωτών

Η ΔΕΘ Α.Ε. συγκροτεί Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών μεταξύ αυτής και των κατανα-
λωτών. Στην Επιτροπή μπορεί να προσφύγει οποιοσδήποτε καταναλωτής με απλή 
αίτησή του. Κατά την εξέταση της αίτησής του, ο καταναλωτής μπορεί να προσέλθει 
είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο Δικηγόρο. Η πρόσκληση του ενδιαφερομένου 
για την εξέταση της αίτησής του γίνεται είτε εγγράφως ή και τηλεφωνικά, 
αν υπάρχει επείγουσα περίπτωση.

Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του 
παρόντος. Η θητεία της είναι τριετής, με δυνατότητα απεριόριστης ανανέωσης 
και αντικατάστασης των μελών της όταν τούτο καθίσταται αναγκαίο. Η Επιτροπή 
συνεδριάζει όταν κριθεί αναγκαίο και ο τρόπος αποζημίωσης των μελών 
της επιτροπής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΘ Α.Ε.

Επιπρόσθετα και προκειμένου να υπάρχει αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
της ΔΕΘ Α.Ε. και για το αν αυτά που υποστηρίζει στον Χ.Υ.Κ. της ισχύουν και εφαρμό-
ζονται συγκροτείται πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από έναν (1) εκπρόσωπο 
της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (Γ.Γ.Κ.), έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού 
Συμβουλίου Καταναλωτών (Ε.Σ.Κ.), έναν (1) εκπρόσωπο της ΔΕΘ Α.Ε., έναν (1) 
εκπρόσωπο της Ειδικής Γραμματείας ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο-
μικών και έναν (1) εκπρόσωπο του εποπτεύοντος Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.
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Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων καταναλωτή

Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΘ ΑΕ για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση 
του Διοικητικού της Συμβουλίου μέχρι το τέλος του μηνός Νοεμβρίου του προηγούμενου 
έτους και γνωστοποιείται στους καταναλωτές μέσω των εντύπων που τους χορηγούνται 
για την υποβολή των Δηλώσεων συμμετοχής στις Εκθέσεις, τα Συνέδρια και τα λοιπά 
γεγονότα που διοργανώνει.

Mε την υποβολή της Δήλωσης συμμετοχής ο καταναλωτής καταβάλλει ποσοστό μέχρι 
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής υποχρέωσής του, ενώ η εξόφληση γίνεται 
μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου ή, το αργότερο, μέχρι 
τη λήξη της Έκθεσης ή της εκδήλωσης.

Οικονομικά αδύναμες ομάδες καταναλωτών ή άτομα με ειδικές ανάγκες που ζητούν 
τις υπηρεσίες της ΔΕΘ Α.Ε. διευκολύνονται στην εκπλήρωση των οικονομικών τους 
υποχρεώσεων, εφόσον το ζητήσουν και αποδεικνύουν την υπαγωγή τους στις 
κατηγορίες αυτές με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

Πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες 

Για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) υπάρχει μέριμνα για την εξυπηρέτησή τους 
κατά προτεραιότητα και έχουν δοθεί οδηγίες στο προσωπικό του Οργανισμού για την 
παροχή κάθε δυνατής διευκόλυνσης.

Πέραν των ανωτέρω, σε κάθε νέα παραγγελία εξοπλισμού, καθώς και σε κάθε νέα 
κατασκευή ή ανακατασκευή χώρων της ΔΕΘ Α.Ε. έχουν προβλεφθεί ειδικές προδια-
γραφές για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.

Κώδικας Συμπεριφοράς 

Άρνηση παροχής οφειλόμενης υπηρεσίας ή πλημμελής παροχή της, εκτός του 
δικαιώματος προσφυγής στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, γεννά και λόγο 
άσκησης πειθαρχικής αγωγής κατά του υπαλλήλου.

Επικοινωνία 

Εγνατία 154
546 36 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310-291111
fax 2310-256827
ηλ. δ/νση  grhelexpo@helexpo.gr 
δ/νση ιστοσελίδας www.helexpo.gr 
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Μεγάλος αριθμός επιβατών αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα στις αεροπορικές μετα-
φορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια προσπάθεια να προστατεύσει και να καθιερώσει 
τα δικαιώματα των καταναλωτών που ταξιδεύουν αεροπορικώς έχει θέσει σε ισχύ, 
από τις 17 Φεβρουαρίου 2005, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004, για τη θέσπιση 
κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής 
βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ματαίωσης ή μεγάλης καθυ-
στέρησης της πτήσης. Αναλυτικότερα, οι καταναλωτές έχουν τα εξής 
δικαιώματα κατά περίπτωση:

ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Σε περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία εκτιμά ότι θα προβεί σε άρνηση επιβίβασης, 
πρέπει πρώτα να ζητήσει εθελοντές επιβάτες που είναι πρόθυμοι να παραχωρήσουν 
τη θέση τους έναντι ορισμένων παροχών. Εάν δεν βρεθούν εθελοντές ώστε να επιτραπεί 
σε όλους τους επιβάτες με κράτηση να ταξιδέψουν, τότε η αεροπορική εταιρεία
μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση ορισμένων επιβατών πάρα τη θέληση τους.

Εάν υπάρξει άρνηση επιβίβασης παρά τη θέληση του, ο καταναλωτής δικαιούται 
αποζημίωσης: 

•	 250€. για πτήσεις έως και 1.500 χλμ 
•	 400€. για πτήσεις άνω των 1.500 χλμ. εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ. 
•	 600€. για όλες τις άλλες πτήσεις.
 

Ο επιβάτης έχει το δικαίωμα της επιλογής μεταξύ των ως άνω αποζημιώσεων, 
επιστροφής της τιμής του εισιτηρίου ή εναλλακτικής πτήσης. Επίσης, η εταιρεία 
οφείλει να προσφέρει	στους	επιβάτες δωρεάν γεύματα και αναψυκτικά, δωρεάν 
διαμονή στην περίπτωση που θα είναι αναγκαία η διανυκτέρευσή τους και  
δωρεάν μεταφορά στον τόπο διαμονής. Τέλος, έχει την υποχρέωση να προσφέρει 
στον επιβάτη δύο δωρεάν τηλεφωνήματα, ή φαξ/ τέλεξ, ή μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail).

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΤΗΣΗΣ

Στη περίπτωση ματαίωσης, ο καταναλωτής δικαιούται αποζημίωσης, ή επιστροφής 
της τιμής του εισιτηρίου, ή εναλλακτικής πτήσης και των παροχών που ορίζονται 
στην άρνηση επιβίβασης.

Ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα αποζημίωσης εάν ο αερομεταφορέας τον έχει 
ειδοποιήσει για τη ματαίωση τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη 
αναχώρηση. Επίσης, το δικαίωμα αποζημίωσης χάνεται εάν ο καταναλωτής έχει ενη-
μερωθεί τουλάχιστον 1 ή 2 εβδομάδες πριν από τη προγραμματισμένη αναχώρηση 
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και του δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς με άλλη πτήση, η οποία δε θα αναχωρεί 
νωρίτερα των δύο ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και δεν 
θα φτάνει μετά το πέρας τεσσάρων ωρών από  την προγραμματισμένη ώρα άφιξης. 
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο επιβάτης έχει ενημερωθεί για τη ματαίωση 
της πτήσης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των επτά ημερών πριν την προγραμμα-
τισμένη αναχώρηση και του δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς με άλλη πτήση, η οποία 
αναχωρεί όχι περισσότερο από μία ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα 
αναχώρησης και φτάνει στον τελικό προορισμό λιγότερο από δύο ώρες μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ:

Χάνει το δικαίωμα αποζημίωσης εάν ο αερομεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι η 
ματαίωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις ή καταστάσεις ανωτέρας βίας (όπως 
π.χ. λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, απεργίας εργαζομένων κ.α.), οι οποίες 
δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθούν ακόμη κι αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΤΗΣΗΣ

Όταν ο αερομεταφορέας έχει ενδείξεις ότι η πτήση θα έχει καθυστέρηση:
• Πάνω από 2 ώρες για όλες τις πτήσεις έως 1500 χλμ. 
• Τρεις ώρες και περισσότερο για πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

άνω των 1500 χλμ. και για άλλους προορισμούς μεταξύ 1500 και 3500 χλμ. 
• Τέσσερις ώρες ή περισσότερο για όλες τις άλλες πτήσεις,

Τότε, ο αερομεταφορέας οφείλει να παρέχει στους καταναλωτές δωρεάν γεύματα 
και αναψυκτικά για όσο χρόνο αυτοί περιμένουν, καθώς και δύο δωρεάν 
τηλεφωνήματα, ή φαξ/ τέλεξ, ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 
Όταν ο χρόνος αναχώρησης μετατεθεί για την επόμενη ημέρα ο καταναλωτής 
δικαιούται δωρεάν διαμονή και δωρεάν μεταφορά στον τόπο διαμονής. 

Στις περιπτώσεις που η καθυστέρηση υπερβεί τις 5 ώρες, ο καταναλωτής μπορεί 
να απαιτήσει από τον αερομεταφορέα την εντός 7 ημερών επιστροφή του αντιτίμου 
του εισιτηρίου για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκαν. 
Αν ο επιβάτης ταξίδεψε, τότε δικαιούται την επιστροφή των χρημάτων του όταν 
η πτήση δεν εξυπηρέτησε κανένα σκοπό σε σχέση με το αρχικό του σχέδιο 
(και μπορεί να τεκμηριώσει και να αποδείξει στην εταιρεία το γεγονός αυτό).
 
Επίσης, ο επιβάτης πρέπει να έχει υπ’όψη του και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2002 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στον οποίο γίνεται αναφορά στην ευθύνη του αερο-
μεταφορέα και στο δικαίωμα αποζημίωσης των επιβατών για τις εξής περιπτώσεις:
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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΦΘΟΡΑΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος για τη καταστροφή, απώλεια ή φθορά αποσκευών. 
Εάν ο καταναλωτής έχει παραδώσει τις αποσκευές του κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, 
ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος ακόμη και αν δεν ευθύνεται για την απώλεια, 
εκτός και αν η αποσκευή έφερε κάποιο ελάττωμα.  Στις περιπτώσεις που οι αποσκευές 
δεν έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων ο αερομεταφορέας καθίσταται 
υπεύθυνος μόνον εφ’ όσον η ζημία οφείλεται σε υπαιτιότητα του.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Σε αυτή τη περίπτωση, ο αερομεταφορές έχει την  ευθύνη για τις ζημίες, εκτός εάν 
έλαβε όλα τα μέτρα για να αποφευχθεί η καθυστέρηση, ή έκανε ότι μπορούσε 
για να αποφευχθεί το γεγονός αυτό.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Η ΘΑΝΑΤΟΥ 

Στις περιπτώσεις θανάτου ή τραυματισμού επιβάτη με υπαιτιότητα του αερο- 
μεταφορέα, δεν υπάρχει ανώτατο όριο ποσού για την αξίωση αποζημίωσης. 
Για αξίωση έως περίπου 120.000 €, η εταιρεία δεν μπορεί να αμφισβητήσει το ποσό. 
Μπορεί να αντικρούσει την απαίτηση άνω του ποσού αυτού, εφ’ όσον αποδειχθεί 
πως η βλάβη δεν οφείλεται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα  της εταιρείας.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ κατά του αερομεταφορέα

Στις περιπτώσεις φθοράς, καθυστέρησης, απώλειας ή καταστροφής αποσκευών, 
ο επιβάτης πρέπει να κάνει γραπτή καταγγελία το συντομότερο δυνατό. Στην περί-
πτωση φθοράς και εφ όσον ο επιβάτης έχει παραδώσει τις αποσκευές του κατά 
τον έλεγχο εισιτηρίων, οφείλει να υποβάλλει γραπτή καταγγελία εντός επτά ημερών. 
Στην περίπτωση καθυστέρησης, η καταγγελία πρέπει να γίνει εντός είκοσι μιας ημερών.

Και στις δύο περιπτώσεις, τα χρονικά όρια που ορίζονται από το κανονισμό και ανα-
φέρθηκαν πιο πάνω για τις καταγγελίες των επιβατών, οριοθετούνται από την ημέρα 
κατά την οποία οι αποσκευές παρελήφθησαν από τον επιβάτη.

Οι επιβάτες μπορούν επίσης να υποβάλλουν αγωγή κατά του αερομεταφορέα, 
σε χρόνο ο οποίος είναι σε άμεση συνάρτηση με την ημερομηνία άφιξης του αερο-
σκάφους ή την ημερομηνία που το αεροσκάφος ήταν προγραμματισμένο να αφιχθεί. 
Ο κανονισμός ορίζει πως το χρονικό αυτό διάστημα για την κατάθεση της αγωγής 
αυτής δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα δύο έτη.
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Στοιχεία Επικοινωνίας  - Παραπόνων

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Βας. Γεωργίου 1, 166 04 Ελληνικό

Τηλ.: 210 8916150 – 210 8916386

Φαξ:  210 8947132

Email: d1d@hcaa.gr
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