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Θέμα: Αναφορά 1115/2008, του Wolf Zubrytzki, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ίση μεταχείριση των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου και καταγγέλλει ότι είναι αναγκασμένος να 
πληρώνει περισσότερα για αεροπορικά ταξίδια, ξενοδοχεία, ξενώνες και εξοχικές κατοικίες 
από ό,τι τα αρτιμελή άτομα. Εφιστά την προσοχή στην εν λόγω κατάσταση και απαιτεί ίσους 
όρους για όλους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Ιανουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων είναι χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου και καταγγέλλει ότι είναι αναγκασμένος να 
πληρώνει περισσότερα για αεροπορικά ταξίδια, ξενοδοχεία, ξενώνες και εξοχικές κατοικίες 
από ό,τι τα αρτιμελή άτομα. Ζητεί ίσους όρους για όλους.

Σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά ταξίδια η Επιτροπή έχει προτείνει να αναληφθεί δράση σε 
κοινοτικό επίπεδο, γεγονός που οδήγησε στην έγκριση του κανονισμού1 σχετικά με τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν 
ταξιδεύουν αεροπορικώς. Ισχύουν πλέον διάφορα μέτρα κατά την αναχώρηση από κάθε 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 
σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν 
αεροπορικώς (ΕΕ L 204, σελ. 1).
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αερολιμένα της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συγκεκριμένοι επιβάτες έχουν ίση 
πρόσβαση στις αεροπορικές μεταφορές χωρίς διακρίσεις και με κανένα πρόσθετο κόστος, και 
ότι δέχονται την αναγκαία βοήθεια.

Ο εν λόγω κανονισμός τέθηκε σε μερική ισχύ στις 26 Ιουλίου 2007 (ιδίως οι διατάξεις του 
σχετικά με την ίση μεταχείριση των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα) και στις 26 Ιουλίου 
του 2008 τέθηκε σε πλήρη ισχύ. Οι διατάξεις του κανονισμού ισχύουν για τα άτομα με 
αναπηρία και για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα που χρησιμοποιούν ή έχουν την 
πρόθεση να χρησιμοποιήσουν εμπορικές υπηρεσίες αεροπορικής μεταφοράς επιβατών, με 
αναχώρηση από, διέλευση από, ή άφιξη σε αερολιμένα της ΕΕ.

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίσει έναν εθνικό φορέα επιβολής που θα είναι υπεύθυνος για 
να διασφαλίζει την τήρηση των εν λόγω δικαιωμάτων. Σε περίπτωση που ένα άτομο με 
αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα δεν λάβει ικανοποίηση από τον φορέα διαχείρισης του 
αερολιμένα ή τον αρμόδιο αερομεταφορέα, μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον εθνικό 
φορέα επιβολής, ο οποίος έχει την εξουσία να επιβάλει κυρώσεις κατά των φορέων που 
παραβιάζουν τον κανονισμό. Ένας κατάλογος με αυτούς τους φορείς είναι διαθέσιμος στην 
εξής ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/prm/index_en.htm

Η Επιτροπή έχει υποχρέωση να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή και επιβολή του 
συγκεκριμένου κανονισμού, όπως ισχύει και για την παρακολούθηση του γενικού 
κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών1. Βρίσκεται σε 
συνεχή επικοινωνία με τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη και θα είναι σε επαγρύπνηση για τις 
δυσκολίες που ανακύπτουν και για τα σχόλια των πολιτών.

Επιπλέον, το ισχύον νομικό πλαίσιο της ΕΚ παρέχει προστασία από τις διακρίσεις λόγω 
αναπηρίας στους τομείς της απασχόλησης, της εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης2.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να καταβάλει προσπάθειες για να βελτιώσει το ισχύον 
νομικό πλαίσιο και στις 2 Ιουλίου 2008 υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, η οποία παρέχει τα αναγκαία μέτρα για 
να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση χωρίς διακρίσεις 
στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, των κοινωνικών πλεονεκτημάτων, της υγειονομικής 
περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμα στο 
κοινό και της παροχής αυτών, όπως π.χ. ξενοδοχεία, ξενώνες και εξοχικές κατοικίες και σε 
ειδικές περιπτώσεις εύλογες προσαρμογές. Η συγκεκριμένη πρόταση τελεί επί του παρόντος 
υπό διαπραγμάτευση και θα γίνει ευρωπαϊκός νόμος (με τη μορφή οδηγίας) αφού εγκριθεί 
από το Συμβούλιο. Μόλις η οδηγία συμφωνηθεί και εγκριθεί από το Συμβούλιο, και παρέλθει 
η ημερομηνία για τη μεταφορά της στην εθνική νομοθεσία, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα 
παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση και θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 
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, και 
για την κατάργηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 295/91 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) –
Δήλωση της Επιτροπής (ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σελ. 1-8).
2 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την 
ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000,σελ. 16).
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διασφαλίσουν ότι κάθε κράτος μέλος τηρεί τις υποχρεώσεις του.

Συμπεράσματα

Επί του παρόντος, τα περισσότερα ζητήματα που εγείρει ο αναφέρων εξακολουθούν να 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 
Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την καταγγελία του για άνιση πληρωμή για τις αεροπορικές 
μεταφορές, ο αναφέρων μπορεί να υποβάλει –βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας– καταγγελία 
στον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα ή στον αρμόδιο αερομεταφορέα, και σε περίπτωση 
που δεν λάβει ικανοποίηση, στον αρμόδιο εθνικό φορέα επιβολής. 


