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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1501/2012, της Paula Pereira, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
άρνηση επιβίβασης από την πορτογαλική αεροπορική εταιρεία TAP 

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι δεν της επετράπη η επιβίβαση σε πτήση προς τις Αζόρες στο 
αεροδρόμιο Orly του Παρισιού. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο την έστελναν από το ένα 
ελεγκτήριο στο άλλο, υποστηρίζοντας ότι στο τέλος απλώς της αρνήθηκαν την επιβίβαση. 
Ισχυρίζεται δε ότι οι εταιρείες δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον 
έλεγχο του εισιτηρίου της, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την εγκυρότητά του. Η 
αναφέρουσα θεωρεί ότι υπήρξε θύμα διακρίσεων διότι σε κανέναν από τους άλλους επιβάτες 
που αγόρασαν τα εισιτήριά τους ακριβότερα από την ίδια –δεδομένου ότι εκείνη 
πραγματοποίησε την κράτηση δύο μήνες πριν από την πτήση– δεν απαγορεύτηκε η 
επιβίβαση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Φαίνεται ότι στην αναφέρουσα δεν επετράπη η επιβίβαση σε πτήση και ότι η αεροπορική 
εταιρεία ακύρωσε όλες τις πτήσεις ανταπόκρισης της αναφέρουσας, οι οποίες αποτελούσαν 
μέρος της ίδιας σύμβασης μεταφοράς.
Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών1 (εφεξής «ο κανονισμός»), ως «άρνηση επιβίβασης» νοείται η άρνηση να 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 
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μεταφερθούν σε μια πτήση επιβάτες, μολονότι εμφανίστηκαν προς επιβίβαση υπό τους όρους 
του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού, εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να μην τους 
επιτραπεί η επιβίβαση, όπως λόγοι υγείας, ασφάλειας της πτήσης ή αεροπορικής ασφάλειας, 
ή έλλειψης επαρκών ταξιδιωτικών εγγράφων. 

Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης επιβατών, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση (το ύψος 
της εξαρτάται από τον αριθμό των χιλιομέτρων της πτήσης και στην προκειμένη περίπτωση 
υπολογίζεται σε 400 ευρώ περίπου). Η αεροπορική εταιρεία υποχρεούται επίσης είτε να 
παράσχει στους επιβάτες τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ εναλλακτικής μεταφοράς ή 
μεταφοράς με άλλη πτήση στον τελικό προορισμό, το συντομότερο δυνατόν και ανάλογα με 
τη διαθεσιμότητα θέσεων, και επιστροφής του πλήρους αντίτιμου του εισιτηρίου για τα μέρη 
του ταξιδίου που περιλαμβάνονται στο εισιτήριο και δεν πραγματοποιήθηκαν.

Οι επιβάτες έχουν δικαίωμα σε πλήρη φροντίδα (παροχή γευμάτων, αναψυκτικών και 
διευκολύνσεων επικοινωνίας καθώς και διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, κατά περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς μεταξύ αερολιμένος και καταλύματος) ενόσω 
αναμένουν τη μεταφορά τους με άλλη πτήση.

Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, οι επιβάτες θα πρέπει σε πρώτο στάδιο να απευθυνθούν 
στην αεροπορική εταιρεία.  Εάν ο επιβάτης θεωρεί ότι η αεροπορική εταιρεία εξακολουθεί να 
μην τηρεί τις υποχρεώσεις της, μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον εθνικό φορέα επιβολής 
(ΕΦΕ) (της χώρας της ΕΕ στην οποία έλαβε χώρα το περιστατικό ή στη χώρα άφιξης της ΕΕ 
για τις πτήσεις που αναχωρούν από αερολιμένα εκτός της ΕΕ). Οι ΕΦΕ είναι οι φορείς που 
έχουν οριστεί από τις εθνικές αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής και της επιβολής του 
κανονισμού στην επικράτειά τους και είναι αρμόδιοι για την εξέταση των καταγγελιών 
σχετικά με τα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα στην επικράτειά τους.

Από τις παρεχόμενες πληροφορίες προκύπτει ότι η αναφέρουσα αποτάθηκε στο Instituto 
Nacional de Aviaçao Civil (Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), το οποίο είναι ο 
εθνικός φορέας επιβολής που είναι αρμόδιος για την επιβολή του κανονισμού στην 
Πορτογαλία. Δεδομένου ότι το περιστατικό συνέβη στη Γαλλία, ο εν λόγω φορέας θα έπρεπε 
να είχε διαβιβάσει το αίτημα στον αντίστοιχο ΕΦΕ της Γαλλίας (Direction Générale de 
l'Aviation Civile).

Παρότι η συμβουλή ή η γνωμοδότηση ενός ΕΦΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη 
μιας ατομικής αξίωσης, η εν λόγω γνωμοδότηση δεν έχει δεσμευτική ισχύ ούτε για τον 
αερομεταφορέα ούτε για τον φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ). Ομοίως, θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι, εάν ένας επιβάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από την ατομική 
γνωμοδότηση ενός ΕΦΕ, τότε μόνο μέσω δικαστικής οδού ή διαδικασίας ΕΕΔ μπορεί να 
επιβάλει τα ατομικά του δικαιώματα επιβάτη.  

Κατά συνέπεια, εάν ο επιβάτης επιθυμεί να επιδιώξει περαιτέρω την ικανοποίηση της 
αξίωσής του, μπορεί να αναζητήσει νομικές συμβουλές σχετικά με τα μέσα προσφυγής που 
είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο1. Κατά κανόνα, τα εθνικά μέσα παρέχουν τη δυνατότητα 

                                                                                                                                                  
2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής 
βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, ΕΕ 
L 46 της 17.2.2004, σ. 1.
1 Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι ο κανονισμός δεν προβλέπει την 
αποζημίωση του κόστους των διακοπών (διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, δραστηριότητες) που κατέβαλε η 
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στους επιβάτες να διεκδικούν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως και με αμεσότερο τρόπο. 
Σε περίπτωση που οι επιβάτες έχουν υποστεί, για παράδειγμα, απώλεια ή ζημία, μόνο τα 
εθνικά δικαστήρια δύνανται να επιδικάσουν αποκατάσταση. Ωστόσο, δεδομένου ότι 
υφίστανται χρονικοί περιορισμοί για την προσφυγή στα δικαστήρια, οι επιβάτες μπορεί να 
χάσουν τα δικαιώματά τους εάν δεν τα διεκδικήσουν εντός καθορισμένης προθεσμίας και δεν 
δράσουν άμεσα.

Ανάλογα με τη φύση της αξίωσης, η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών1 μπορεί να 
αποδειχθεί χρήσιμη. Στόχος της εν λόγω διαδικασίας είναι η απλούστευση της διαδικασίας 
εξέτασης και επίλυσης διασυνοριακών μικροδιαφορών, καθώς και η μείωση του κόστους 
αυτής της διαδικασίας. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_el.htm

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή παραπόνων στον αερομεταφορέα, τη 
διαμεσολάβηση με τον αερομεταφορέα ή την προσφυγή σε αρμόδιο εθνικό δικαστήριο, οι 
επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στις εθνικές ενώσεις καταναλωτών2 ή στο δίκτυο 
ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών στη χώρα διαμονής τους3. 

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν υφίσταται καμία ένδειξη ότι η αναφέρουσα είχε 
αγοράσει οργανωμένο ταξίδι κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ για τα 
οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις4. Ως εκ τούτου, τα 
δικαιώματα που απορρέουν από την εν λόγω οδηγία δεν χρήζουν εξέτασης.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή δεν διαθέτει εξουσίες παροχής αποκατάστασης και δεν είναι αρμόδια για την 
εξέταση μεμονωμένων διαφορών που προκύπτουν μεταξύ επιβατών και αερομεταφορέων. 

Η αναφέρουσα θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει τα προαναφερθέντα 
μέσα τα οποία τίθενται στη διάθεση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών για να 
διεκδικήσει τα δικαιώματά της.

                                                                                                                                                  
αναφέρουσα. Ωστόσο, η αναφέρουσα θα μπορούσε να διεκδικήσει την αποζημίωση αυτού του κόστους βάσει 
της σύμβασης του Μόντρεαλ.
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 
για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών.
2 Κατάλογος με τις εθνικές ενώσεις καταναλωτών διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm
3 Ο κατάλογος των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/ecc_network_centers.pdf
4 Οδηγία του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1990, για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και 
περιηγήσεις, ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σ. 59-64


