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Θέμα: Αναφορά 1354/2009 του Manfred Hien (Γερμανός), σχετικά με αποζημίωση 
για καθυστέρηση πτήσης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος βρίσκεται σε διαμάχη με την Iberian Airlines σχετικά με μια υπόθεση 
καθυστέρησης πτήσης, σημειώνει ότι οι προσπάθειές του για αποζημίωση από την εταιρεία 
έχουν αποβεί άκαρπες. Υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 261/2004 
που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης και παροχής βοήθειας στους επιβάτες 
σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, το 
δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης πρέπει να είναι το ίδιο όπως 
στην περίπτωση ακύρωσης πτήσης. Σημειώνει ότι αυτό δεν συμβαίνει προς το παρόν και 
ζητεί τροποποίηση του κανονισμού.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 6 Ιανουαρίου 2010. Ζητήθηκαν πληροφορίες από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 202(6).

3. Απάντηση της Επιτροπής, ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Ο αναφέρων διατυπώνει ένσταση καθώς η Iberia δεν του χορήγησε την αποζημίωση που 
ζήτησε λόγω καθυστέρησης της πτήσης. Υποστηρίζει ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
Αριθ. 261/20041, το δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης πρέπει να 

                                               
1 Κανονισμός [ΕΚ] 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 

που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης και παροχής βοήθειας στους επιβάτες σε περίπτωση
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είναι το ίδιο όπως στην περίπτωση ματαίωσης πτήσης.

Στις 19 Νοεμβρίου 2009, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΔ) στην απόφαση Sturgeon-Condor
και Böck&Lepuschitz-Air France (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις C-402/07 και C-432/07), 
έκρινε ότι σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, που έχει ως αποτέλεσμα την 
άφιξη των επιβατών στον τελικό τους προορισμό τρεις ώρες ή περισσότερο από την αρχική 
ώρα άφιξης, οι επιβάτες μπορεί να δικαιούνται χρηματικής αποζημίωσης.

Το ΕΔ επικύρωσε ότι στη βάση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, οι επιβάτες, οι πτήσεις των 
οποίων έχουν μεγάλη καθυστέρηση, πρέπει να εμπίπτουν στην κατηγορία των επιβατών, οι 
πτήσεις των οποίων έχουν ματαιωθεί, καθώς θεωρούνται ότι έχουν υποστεί παρόμοια ζημία 
ως προς την απώλεια χρόνου.

Όπως στην περίπτωση ματαίωσης πτήσης ωστόσο, μια τέτοια καθυστέρηση δεν παρέχει το 
δικαίωμα στους επιβάτες να ζητήσουν αποζημίωση εάν η αεροπορική εταιρεία μπορεί να 
αποδείξει ότι η μεγάλη καθυστέρηση προκλήθηκε από έκτακτες συνθήκες που δε θα 
μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, ακόμη και εάν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ισχύς των αποφάσεων του ΕΔ είναι αναδρομική από την 
ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ η νομοθεσία (αποτέλεσμα ex tunc). Στην περίπτωση του 
Κανονισμού της ΕΕ 261/2004, η ημερομηνία αυτή είναι η 17η Φεβρουαρίου 2005.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση του ΕΔ, οι επιβάτες που έχουν υποστεί μεγάλη 
καθυστέρηση (τρεις ώρες ή περισσότερο) έχουν ήδη το δικαίωμα αποζημίωσης όπως και οι 
επιβάτες που έχουν υποστεί ματαίωση της πτήσης. Συνεπώς, δεν υπάρχει ανάγκη 
τροποποίησης του προαναφερθέντος Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 261/2004. Είναι καθήκον των 
Εθνικών Αρχών Εφαρμογής που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον προαναφερθέντα 
Κανονισμό, να διασφαλίζουν ότι οι διατάξεις του, όπως ερμηνεύονται από το ΕΔ, τηρούνται 
απόλυτα από τις αεροπορικές εταιρείες. 


