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Θέμα: Αναφορά 1650/2009, της A.G., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
προβλήματά της με την αεροπορική εταιρεία Ryanair

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα περιγράφει τα προβλήματα που αντιμετώπισε σε σχέση με την αεροπορική 
εταιρεία Ryanair. Επισημαίνει ότι, σε περίπτωση καταγγελίας, η επικοινωνία με την εταιρεία 
είναι εφικτή μόνο μέσω φαξ ή ταχυδρομικής διεύθυνσης στην Ιρλανδία και μόνο στα 
αγγλικά. Η Ryanair απαντά στους πελάτες μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αλλά εκείνοι 
υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις παραδοσιακές γραπτές μεθόδους επικοινωνίας. Η 
αναφέρουσα θεωρεί ότι είναι παράλογο μία αεροπορική εταιρεία με τόσο μεγάλο αριθμό 
πελατών στην Πολωνία να μην παρέχει στους πολωνούς πελάτες τη δυνατότητα επικοινωνίας 
μαζί της στην Πολωνία και στα πολωνικά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Η αναφέρουσα εκθέτει τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε με τη Ryanair όταν επιχείρησε 
να καταθέσει καταγγελία εναντίον της εταιρείας. Η Ryanair δέχεται καταγγελίες μόνο 
ταχυδρομικώς ή μέσω φαξ. Ως εκ τούτου, ο πελάτης δεν μπορεί να αποστείλει καταγγελίες 
μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Επιπλέον, η καταγγελία πρέπει να είναι γραμμένη στα 
αγγλικά ακόμη και αν πρόκειται για κράτηση εισιτηρίου από πολωνό καταναλωτή και για 
πτήση που αναχωρεί από πολωνικό αερολιμένα.

Σύμφωνα με την οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η μετά την 
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πώληση υποστήριξη προς τον καταναλωτή και η αντιμετώπιση παραπόνων των αεροπορικών 
εταιρειών δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές, πρέπει δε να αντικατοπτρίζουν αυτό που η 
εταιρεία υποσχέθηκε. Η οδηγία δεν απαγορεύει στις εταιρείες να επιβάλλουν ορισμένες 
απαιτήσεις για την κατάθεση καταγγελιών, εφόσον οι επιβάτες ενημερώνονται σχετικά με τις 
εν λόγω απαιτήσεις και δεν παραπλανούνται από την εν λόγω ενημέρωση. Πιο συγκεκριμένα, 
το να πραγματοποιείται η επικοινωνία με τους καταναλωτές σε μία συγκεκριμένη γλώσσα 
πριν από τη συναλλαγή και στη συνέχεια να καθίσταται η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
μετά την πώληση διαθέσιμη μόνο σε άλλη γλώσσα, χωρίς αυτό να γνωστοποιείται σαφώς 
στον καταναλωτή πριν από τη συναλλαγή, απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την 
οδηγία.

Εναπόκειται στις εθνικές αρχές και τα δικαστήρια να αξιολογούν σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση αν οι πρακτικές της εταιρείας είναι παραπλανητικές ή όχι.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τις αεροπορικές εταιρείες, όταν οι 
επιβάτες θεωρούν ότι δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) 261/20041 ή 1107/20062, πρέπει πρώτα να υποβάλουν την καταγγελία τους στον 
αερομεταφορέα ούτως ώστε να είναι σε θέση –αν δεν μείνουν ικανοποιημένοι– να εγείρουν 
την αξίωσή τους στους αρμόδιους εθνικούς φορείς ελέγχου της εφαρμογής (NEB) ή στο 
αρμόδιο δικαστήριο. Στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, οι αρμόδιοι εθνικοί φορείς ελέγχου 
(NEB) οφείλουν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εκτιμήσουν κατά πόσον το 
ότι η αεροπορική εταιρεία επιτρέπει στους επιβάτες της να υποβάλλουν τις αξιώσεις τους 
μόνο ταχυδρομικώς ή μέσω φαξ, και μόνο στα αγγλικά, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες, 
ενδέχεται να αποθαρρύνουν ουσιαστικά τους επιβάτες από το να προβάλλουν αξιώσεις, 
περιορίζοντας έτσι εκ των πραγμάτων τα δικαιώματα των επιβατών.

Εξαιτίας του διασυνοριακού χαρακτήρα της καταγγελίας, θα ήταν χρήσιμο να 
επικοινωνήσετε με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών της Πολωνίας: 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
EUROPEJSKIE CENTRUM KONSUMENCKIE
Plac Powstańców Warszawy 1
PL - 00 950 Warsaw
Τηλ.: +48/22 55 60 118
Φαξ: +48/22 55 60 359
E-mail: info@konsument.gov.pl
Ιστότοπος: www.konsument.gov.pl

                                               
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 — ΕΕ L 46/1 της 17.2.2004.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν 
αεροπορικώς· ΕΕ 201/01 της 26.07.2006.


