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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1436/2010, του Achille Loro, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μη καταβολή αποζημίωσης λόγω καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας σε 
πτήσεις της Alitalia

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη μη καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Alitalia για 
απώλεια αποσκευών και καθυστέρηση άνω των τριών ωρών σε πτήσεις της γραμμής Βενετία-
Λονδίνο.

Η συμπεριφορά αυτή εκ μέρους του εν λόγω αερομεταφορέα φαίνεται ότι αντιβαίνει στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη μη καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Alitalia για την 
καθυστέρηση των αποσκευών του σε πτήση της γραμμής Βενετία-Λονδίνο, καθώς και για την 
άνω των τριών ωρών καθυστέρηση κατά την επιστροφή του από το Λονδίνο στη Βενετία. 

Μολονότι το πρώτο περιστατικό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης του Μόντρεαλ 
σχετικά με την ευθύνη των αερομεταφορέων σε περίπτωση εσφαλμένης διαχείρισης των 
αποσκευών, καθώς και στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2002, το 
δεύτερο περιστατικό καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 σχετικά τον εν 
λόγω αερομεταφορέα.
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Δεδομένου ότι ο τύπος και ο τόπος του περιστατικού που σχετίζεται με τα δικαιώματα των 
επιβατών αεροπορικών μεταφορών επιτρέπουν τον καθορισμό της αρχής του κράτους μέλους 
που φέρει ευθύνη, η Επιτροπή θα ήθελε να παράσχει ξεχωριστή απάντηση σε καθένα από τα 
δύο περιστατικά που αντιμετώπισε ο αναφέρων. 

- Σχετικά με την καθυστέρηση των αποσκευών κατά τη μετάβαση από τη Βενετία στο Λονδίνο:

Είναι δυνατή η παραπομπή στη Σύμβαση του Μόντρεαλ, η οποία αφορά την ευθύνη του 
αερομεταφορέα σε περίπτωση καθυστέρησης, καταστροφής ή απώλειας αποσκευών που 
έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, και η οποία εκχωρεί ορισμένα δικαιώματα 
που μπορούν να διεκδικηθούν μέσω προσφυγής ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 889/20021 μεταφέρει τη Σύμβαση του Μόντρεαλ στο δίκαιο της ΕΕ.

Όπως έχει ήδη επισημάνει η Επιτροπή, κυρίως στη δημόσια διαβούλευση που διεξήγαγε με 
θέμα την «Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των επιβατών 
αεροπορικών μεταφορών»2 («Application of EU legislation in the field of air passenger 
rights»), δεν υφίσταται επί του παρόντος νομική υποχρέωση για τα κράτη μέλη να ορίσουν 
και να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή εθνικό αρμόδιο φορέα για την επιβολή των διατάξεων 
που εφαρμόζονται σε περίπτωση ζητημάτων που αφορούν τις αποσκευές. Η εθνική υπηρεσία 
πολιτικής αεροπορίας (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ENAC), η οποία είναι ο 
αρμόδιος εθνικός φορέας επιβολής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/20043 και δεν καλύπτει 
θέματα αποσκευών, δεν έχει ουδεμία νομική υποχρέωση σε επίπεδο ΕΕ να εξετάσει την 
καταγγελία του αναφέροντος. Για τον λόγο αυτόν, συνιστάται στους επιβάτες να 
επικοινωνούν με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών (Δίκτυο ΕΚΚ) της χώρας διαμονής 
τους για περαιτέρω παροχή βοήθειας όσον αφορά ζητήματα που σχετίζονται με αποσκευές, 
ενώ θα ήταν ενδεχομένως προς το συμφέρον τους να ζητήσουν νομικές συμβουλές κάνοντας 
χρήση των διαθέσιμων μέσων προσφυγής σε εθνικό επίπεδο, εφόσον πιθανολογούν ότι δεν 
έχουν γίνει σεβαστά τα δικαιώματά τους. Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για ενδιαφέρουσα 
εναλλακτική δυνατότητα, ιδίως εάν αποτελούν μέλη κάποιας οργάνωσης προστασίας των 
καταναλωτών ή εάν διαθέτουν άλλη ασφάλιση νομικής προστασίας. Κατά κανόνα, τέτοια 
μέσα προσφυγής επιτρέπουν στους πολίτες να διεκδικούν τα δικαιώματά τους πιο άμεσα και
προσωπικά. Σε περίπτωση που οι επιβάτες έχουν υποστεί, για παράδειγμα, απώλεια ή ζημία, 
μόνο τα εθνικά δικαστήρια δύνανται να επιδικάσουν αποκατάσταση. Ωστόσο, εφόσον 
υπάρχει χρονικός περιορισμός για την πλειονότητα των μέσων προσφυγής δυνάμει της 
εθνικής νομοθεσίας και κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης του Μόντρεαλ, ενδέχεται να 
απολέσουν τα δικαιώματά τους, εκτός εάν τα ασκήσουν εντός σύντομης προθεσμίας.
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2002 
για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2027/97 του Συμβουλίου για την ευθύνη του αερομεταφορέα 
σε περίπτωση ατυχήματος (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 2 
έως 5.
2http://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/2010_03_01_apr_legislation_en.htm
3 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, σ. 1 έως 8.
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Εναλλακτικώς, περιστατικά αυτού του είδους μπορεί να καλύπτονται και από ιδιωτικές 
ασφάλειες ταξιδίου.

- Σχετικά με την καθυστέρηση της πτήσης από το Λονδίνο προς τη Βενετία:

Σε περίπτωση μακράς καθυστέρησης, και συναρτήσει της διάρκειας της καθυστέρησης σε 
σχέση με τη διάρκεια της πτήσης, οι επιβάτες έχουν ενδεχομένως το δικαίωμα παροχής 
βοήθειας και –εφόσον δεν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις που να εφαρμόζονται στην 
περίπτωσή τους– είναι πιθανόν να δικαιούνται αποζημίωση. Οι επιβάτες πρέπει καταρχάς να 
υποβάλουν καταγγελία στην αεροπορική εταιρεία. Επί του παρόντος, οι αεροπορικές 
εταιρείες δεν έχουν, δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας, τη νομική υποχρέωση να απαντούν 
σε επιβάτες, ούτε να παρέχουν απαντήσεις εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Εντούτοις, εάν 
μια αεροπορική εταιρεία δεν απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα ή εάν οι επιβάτες δεν 
ικανοποιηθούν από την απάντησή της, τότε έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία 
στον αρμόδιο εθνικό φορέα του κράτους μέλους, στο έδαφος του οποίου συνέβη το 
περιστατικό ή στο κράτος μέλος άφιξης των πτήσεων από τρίτες χώρες. Οι αρμόδιοι εθνικοί 
φορείς είναι οι φορείς που έχουν ορισθεί από τις εθνικές αρχές για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής και της επιβολής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 στην επικράτειά τους, και 
είναι αρμόδιοι για την εξέταση των καταγγελιών σχετικά με τα περιστατικά που λαμβάνουν 
χώρα στην επικράτειά τους. 

Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται στην αναφορά, είναι αδύνατον να εξακριβωθεί εάν 
ο επιβάτης είχε λάβει τη δέουσα ενημέρωση για τα δικαιώματά του και εάν ελήφθη συναφής 
μέριμνα ή εάν προέκυψαν ενδεχομένως στην παρούσα υπόθεση έκτακτες περιστάσεις, οι 
οποίες αποκλείουν το δικαίωμα αποζημίωσης. Ωστόσο, φαίνεται ότι προσφέρθηκε στον 
επιβάτη θέση σε διαφορετική πτήση και μεταφέρθηκε με αυτήν την πτήση στον τελικό του 
προορισμό, γεγονός το οποίο συνάδει με τις υποχρεώσεις του αερομεταφορέα δυνάμει του 
κανονισμού. Εφόσον από τις προσκομισθείσες πληροφορίες προκύπτει ότι η καθυστέρηση 
της πρώτης πτήσης στην περίπτωση του αναφέροντος ανέκυψε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο 
αρμόδιος εθνικός φορέας για την εξέταση της καταγγελίας του αναφέροντος πρέπει να είναι ο 
αρμόδιος εθνικός φορέας του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο αρμόδιος εθνικός φορέας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο εξής: 

Civil Aviation Authority (Υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας)
Room K401
CAA House
45-59 Kingsway
London
WC2B 6TE

Η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να εξετάζει επιμέρους καταγγελίες ιδιωτών, οι οποίες 
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων των αρμόδιων εθνικών φορέων. Η Επιτροπή παρεμβαίνει 
μόνο σε περίπτωση που παρουσιάζονται παρόμοιες υποθέσεις κατ’ επανάληψη, στοιχείο που 
καταδεικνύει ότι ένα κράτος μέλος δεν εφαρμόζει τον κανονισμό. Μολαταύτα, οι επιβάτες θα 
πρέπει να γνωρίζουν ότι η αξιολόγηση των αρμόδιων εθνικών φορέων δεν είναι νομικώς 
δεσμευτική. Ως εκ τούτου, όπως επισημαίνεται ανωτέρω, είναι ενδεχομένως προς το 
συμφέρον τους να ζητήσουν νομικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο χρήσης των 
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διαθέσιμων εθνικών ένδικων μέσων επί των ζητημάτων που αφορούν τις αποσκευές, εφόσον 
πιθανολογούν ότι δεν έχουν γίνει σεβαστά τα δικαιώματά τους. 

Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι, ενόψει της καταγγελίας του 
αναφέροντος, η ιταλική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (ENAC) συνέστησε στον επιβάτη να 
προσφύγει ενώπιον της δικαιοσύνης. Ως προς αυτό, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι 
δεν είναι αρμόδια να ακυρώνει αποφάσεις που λαμβάνονται από τους αρμόδιους εθνικούς 
φορείς σχετικά με τη γνωμοδότησή τους επί καταγγελιών ιδιωτών, και δεν δύναται να 
συνδράμει στην εν λόγω υπόθεση τον αναφέροντα, ο οποίος έχει ακόμα τη δυνατότητα να 
προσφύγει στο δικαστήριο ή να διεκδικήσει τα δικαιώματά του ενώπιον της υπηρεσίας 
πολιτικής αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία είναι προφανώς ο αρμόδιος φορέας 
στον οποίο πρέπει να απευθυνθεί, και όχι στην ENAC.

Δεδομένου οι υπηρεσίες της Επιτροπής πραγματοποιούν τακτικές συναντήσεις με τους 
αρμόδιους εθνικούς φορείς, κυρίως προκειμένου να διασφαλισθεί ορισμένου βαθμού 
συνεργασία μεταξύ τους, και παρότι οι ορθές πρακτικές που καταρτίζονται δεν έχουν 
δεσμευτικό χαρακτήρα, θα επιστήσουν, παρ’ όλα αυτά, την προσοχή της ENAC και των 
λοιπών αρμόδιων εθνικών φορέων στο εν λόγω ζήτημα και θα εμμείνουν στη σημασία της 
παροχής απάντησης, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε επιβάτη, καθώς και της ενδεχόμενης 
παραπομπής, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, στον αρμόδιο φορέα. Μολονότι είναι εμφανές εν 
προκειμένω ότι η ENAC δεν παρέπεμψε την παρούσα υπόθεση στην υπηρεσία πολιτικής 
αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, παρενέβη η ίδια στην υπόθεση του αναφέροντος και 
παρείχε απάντηση. 

Συμπέρασμα
Όσον αφορά το πρώτο περιστατικό, εφόσον κανένας από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς 
επιβολής της νομοθεσίας δεν έχει αρμοδιότητα, δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ, να εξετάζει 
τις υποθέσεις που αφορούν αποσκευές, ο επιβάτης μπορεί ενδεχομένως να ζητήσει περαιτέρω 
βοήθεια μέσω των εθνικών οργανώσεων καταναλωτών ή μέσω του ιταλικού ΕΚΚ ή, 
εναλλακτικώς, να προσφύγει ενώπιον του δικαστηρίου. 

Όσον αφορά το δεύτερο περιστατικό, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι ο αναφέρων θα 
έπρεπε να είχε υποβάλει την καταγγελία του στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του 
Ηνωμένου Βασιλείου και όχι στην ENAC, η οποία δεν ήταν εν προκειμένω ο αρμόδιος 
φορέας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004.

Τέλος, η Επιτροπή εμμένει, γενικότερα, στο γεγονός ότι η ίδια δεν είναι σε θέση να 
παρεμβαίνει κατά των αποφάσεων που εκδίδονται από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς 
σχετικά με καταγγελίες ιδιωτών, και ότι οι αποφάσεις των αρμόδιων εθνικών φορέων δεν 
είναι νομικώς δεσμευτικές, στον βαθμό που −μολονότι δύνανται να λάβουν μέτρα επιβολής, 
π.χ. επιβολή κυρώσεων λόγω παραβίασης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004− δεν 
μπορούν να υποχρεώσουν μια αεροπορική εταιρεία να καταβάλει αποζημίωση σε 
μεμονωμένο επιβάτη. 

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα ήθελε να παράσχει στον αναφέροντα όλα τα σχετικά στοιχεία 
επικοινωνίας του ΕΚΚ στην Ιταλία, καθώς και της εθνικής οργάνωσης καταναλωτών, 
προκειμένου να λάβει περαιτέρω βοήθεια ως προς τα πιθανά μέσα προσφυγής:

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών – Ιταλία
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Via Francesco Gentile, 135
00173  Rome – ΙΤΑΛΙΑ
Tηλ.: +39 06 44.23.80.90 
Φαξ: +39 06 45.55.05.58 
e-mail: info@ecc-netitalia.it

Centro Tutela Consumatori e Utenti / Verbraucherzentrale Südtirol (CTCU/VZS)
Διεύθυνση: Via Dodiciville, 2 - IT-39100 Bolzano/Bolzen
Τηλ.: +39 04 719 75 597
Φαξ: +39 04 719 79 914
e-mail: info@consumer.bz.it
Ιστότοπος: www.consumer.bz.it


