
 
Νέοι κανόνες για την καλύτερη προστασία των
επιβατών τρένων
 

Το ΕΚ ενέκρινε  νέους κανόνες για την προστασία των επιβατών τρένων στην ΕΕ. Οι
κανόνες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη μεγαλύτερη υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες.
 
Το προτεινόμενο πακέτο, που εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές στις 29 Απριλίου
2021, καλύπτει διάφορους σημαντικούς τομείς ενώ προορίζεται για κάθε κράτος μέλος
της ΕΕ και όλα τα είδη σιδηροδρομικών υπηρεσιών.
 
Προστασία των ατόμων με αναπηρία 
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Βάσει των νέων κανόνων, όλες οι σιδηροδρομικές εταιρείες της ΕΕ οφείλουν να
παρέχουν δωρεάν βοήθεια στα άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα. Επιπέον,
τα άτομα με αναπηρίες που χρειάζονται βοήθεια θα πρέπει να ειδοποιούν τις
σιδηροδρομικές εταιρείες 24 ώρες πριν την αναχώρησή τους αντί για 48 ώρες. Αν
χρειάζονται συνοδό, το άτομο αυτό θα μπορεί να ταξιδέψει δωρεάν. Οι κανόνες
επιτρέπουν επίσης στον επιβάτη με μειωμένη κινητικότητα να συνοδεύεται από σκύλο
βοηθείας.
 
Υποστήριξη σε περίπτωση καθυστερήσεων ή
ακυρώσεων 
Σε περίπτωση καθυστέρησης άνων των 60 λεπτών, οι επιβάτες θα μπορούν αν επιλέξουν
ανάμεσα σε πλήρη αποζημίωση του κόστους του εισιτηρίου, τη συνέχιση του ταξιδίου
τους ή της επαναδρομολόγηση του ταξιδίου τους υπό συγκρίσιμες συνθήκες, χωρίς
επιπλέον κόστος. Εφόσον είναι δυνατόν, οι εταιρείες οφείλουν να παρέχουν στους
επιβάτες γεύματα και αναψυκτικά και να αποζημιώσουν το κόστος διαμονής.
 
Αν, μετά το πέρας 100 λεπτών από την προβλεπόµενη ώρα αναχωρήσεως, οι επιβάτες
δεν ενημερωθούν σχετικά με τις επιλογές επαναδρομολόγησης, μπορούν να συνεχίσουν
το ταξίδι τους με δημόσια μεταφορικά μέσα και να αποζημιωθούν στη συνέχεια.
 
Καλύτερη ενημέρωση 
Οι σιδηροδρομικές εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για
τους υφιστάμενους κανόνες, όσον αφορά για παράδειγμα τα δικαιώματα των επιβατών
σχετικά με τα εισιτήριά τους.
 
Θα πρέπει επίσης να είναι πιο διαφανείς σχετικά με τις προθεσμίες και τις διαδικασίες
υποβολής καταγγελιών.
 
"Bike-friendly" τρένα 
Προς το παρόν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για ποδήλατα στα τρένα. Για να
ενθαρρύνουν την χρήση ποδηλάτων, οι νέοι κανόνες ζητούν λοιπόν τη δημιουργία
ειδικά διαμορφωμένων χώρων.
 
Επόμενα βήματα 
Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή σε δύο χρόνια, με εξαίρεση τους κανόνες για
τα ποδήλατα που θα τεθούν σε εφαρμογή σε τέσσερα χρόνια. 
 
Γνωρίζατε ότι...
• Εάν ακυρωθεί το δρομολόγιό σας, δικαιούστε 100% αποζημίωση;

• Εάν το τρένο σας καθυστερήσει, η σιδηροδρομική εταιρεία αναλαμβάνει τη μεταφορά
σας στο σταθμό, σε εναλλακτικό τόπο αναχώρησης ή στον τελικό σας προορισμό;
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Διαβάστε περισσότερα
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναβαθμίζει τα δικαιώματα των επιβατών στα τρένα
Διαδικαστικά στάδια
Ενημερωτικό δελτίο: Τα δικαιώματα και οι υποχρέωσεις των επιβατών στα τρένα στην
ΕΕ
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http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210422IPR02605/to-europaiko-koinovoulio-anavathmizei-ta-dikaiomata-ton-epivaton-sta-trena
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0237(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621909
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621909

