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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την ελλιπή ανταπόκριση του Ισπανικού αερομεταφορέα Iberia 
ύστερα από ένα παράπονο για μια καθυστερημένη πτήση. Θεωρεί ότι οι Ευρωπαϊκοί 
κανονισμοί δεν είναι αποτελεσματικοί επειδή δεν προβλέπουν κυρώσεις, με αποτέλεσμα να 
μην ανταποκρίνονται οι αερομεταφορείς σε παράπονα αν δεν συνοδεύονται από δικαστική 
αγωγή. Ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταστήσει τους κανόνες πιο 
αποτελεσματικούς.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Η Επιτροπή επιθυμεί καταρχήν να υπογραμμίσει ότι, δυνάμει του κανονισμού 261/2004 για 
τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών1, σε περίπτωση καθυστέρησης, οι 
επιβάτες δικαιούνται:

                                               
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, σ. 1.
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- δωρεάν, από την αεροπορική εταιρεία, τηλεφωνήματα, αναψυκτικά, γεύματα, 
διανυκτέρευση, μεταφορά από και προς το κατάλυμα·

- καταβολή αποζημίωσης της αξίας του εισιτηρίου εφόσον έπειτα από πεντάωρη 
καθυστέρηση ο επιβάτης αποφασίσει να μην συνεχίσει το ταξίδι του·

- καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση που ο επιβάτης φτάσει στον τελικό προορισμό του με 
τρίωρη τουλάχιστον καθυστέρηση, εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε έκτακτες 
περιστάσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα 
εύλογα μέτρα1. 

Σύμφωνα με τις παρεχόμενες πληροφορίες, προκύπτει ότι ο αναφέρων υπέβαλε καταγγελία 
στον αερομεταφορέα λόγω της καθυστέρησης της πτήσης του. Ωστόσο, δεν αναφέρεται εάν η 
καταγγελία υποβλήθηκε έπειτα από τη μη παροχή βοήθειας και τη μη ανάληψη δαπανών στη 
διάρκεια της καθυστέρησης ή εάν πρόκειται για αίτηση αποζημίωσης. Στην περίπτωση αυτή, 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι το δικαίωμα αποζημίωσης δεν αποτελεί αυτόματο δικαίωμα, 
καθώς ο αερομεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση της πτήσης προκλήθηκε από 
έκτακτες περιστάσεις. Οι εθνικές αρχές και τα δικαστήρια είναι καταρχάς υπεύθυνα για να 
διαπιστώσουν εάν όντως υφίστανται έκτακτες περιστάσεις. Ωστόσο, ο αναφέρων ισχυρίζεται 
ότι έναν μήνα αργότερα δεν είχε λάβει καμία απάντηση. 

Εφόσον ένας επιβάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίον ο 
αερομεταφορέας χειρίστηκε την καταγγελία του ή εφόσον δεν λάβει καμία απάντηση, έχει το 
δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην εθνική αρχή επιβολής του νόμου η οποία είναι 
αρμόδια για την εφαρμογή του κανονισμού στο κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου 
σημειώθηκε το συμβάν ή, σε περίπτωση που το συμβάν σημειώθηκε σε τρίτη χώρα, στην 
χώρα προορισμού της συγκεκριμένης πτήσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αρμόδια είναι η 
εξής αρχή: 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Κρατική Αρχή Εναέριας Ασφάλειας)
División de Calidad y Protección al Usuario (Δ/νση Ποιότητας και Προστασίας Χρηστών)
Avda. General Perón 40, Acceso B, (Recepción planta 1ª)
28020 MADRID
Τηλ.: + 34 91 396 82 10
http://www.seguridadaerea.es/

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η γνώμη της εθνικής αρχής δεν είναι νομικά δεσμευτική για 
τους αερομεταφορείς. Οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου έχουν τη δυνατότητα να 
επιβάλλουν κυρώσεις στις αεροπορικές εταιρείες για τη μη τήρηση του κανονισμού χωρίς 
ωστόσο να είναι αρμόδιες για την επίλυση των ατομικών καταγγελιών των επιβατών.

Επομένως, κρίνεται σκόπιμο για τον αναφέροντα να ζητήσει νομική γνωμοδότηση όσον 
αφορά τα διαθέσιμα μέσα επίλυσης διαφορών σε εθνικό επίπεδο, εφόσον θεωρεί ότι τα 
δικαιώματά του δεν έχουν γίνει σεβαστά. Γενικώς, τα εν λόγω μέσα επιτρέπουν στον 
καταγγέλλοντα να επικαλεστεί τα δικαιώματά του με πιο άμεσο και προσωπικό τρόπο, καθώς 
μόνο τα εθνικά δικαστήρια είναι αρμόδια για τη χορήγηση αποζημίωσης. 
                                               
1 Βλ. συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-402/07 και C-432/07, Stugeon κ.λπ.
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Συγκεκριμένα, υφίσταται μια ευρωπαϊκή διαδικασία διακανονισμού για τις μικροδιαφορές η 
οποία αποσκοπεί στη βελτίωση και την απλούστευση του διακανονισμού των διασυνοριακών 
μικροδιαφορών και στον περιορισμό των σχετικών δαπανών:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_el.htm

Όσον αφορά τις εν λόγω διασυνοριακές διαφορές, οι καταναλωτές μπορούν επίσης να 
απευθυνθούν στα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών (ΕΚΚ) της χώρας διαμονής τους για να 
λάβουν τις πληροφορίες και τη βοήθεια που χρειάζονται. Ο κατάλογος με τα κέντρα του 
δικτύου ΕΚΚ είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και 
Καταναλωτών της Επιτροπής στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή μεριμνά για την εφαρμογή του κανονισμού 261/2004 στα κράτη μέλη ενώ 
επισημαίνει ότι σε όλα τα κράτη μέλη έχει θεσπιστεί σύστημα κυρώσεων για τους 
αερομεταφορείς που δεν τηρούν τον κανονισμό1. Ωστόσο, στο πλαίσιο τρέχουσας μελέτης 
επιπτώσεων, η Επιτροπή εξετάζει διάφορες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά τα δικαιώματα 
των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της 
11ης Απριλίου 20112, μεταξύ των βασικών στόχων μιας μελλοντικής αναθεώρησης 
συγκαταλέγονται η αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών, αλλά και η 
πρόσβαση των επιβατών στην ενημέρωση όσον αφορά τα δικαιώματά τους, στην πιο 
ομοιόμορφη και ταχεία επεξεργασία των καταγγελιών και σε απλουστευμένους και μη 
δαπανηρούς μηχανισμούς επίλυσης.

                                               
1 Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που συνοδεύει την ανακοίνωση COM(2011) 174 τελικό.
2 COM(2011) 174 τελικό


