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Θέμα: Αναφορά 0703/2012 του Vasil Stavrev, (βουλγαρικής ιθαγένειας), σχετικά με 
αξιώσεις από την ουγγρική αεροπορική εταιρεία Wizz Air

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι, παρά την καθυστέρηση που υπερέβη τις δύο ώρες σε πτήση της 
Wizz Air από τη Σόφια στο Ντόρτμουντ, οι επιβάτες δεν έλαβαν τη νόμιμη αποζημίωση. Στη 
συνέχεια, δύο υπάλληλοι της αεροπορικής εταιρείας στο αεροδρόμιο του Ντόρτμουντ δεν του 
επέτρεψαν να επιβιβαστεί στην πτήση επιστροφής, ζητώντας του να αγοράσει νέα εισιτήρια, 
ενώ αρνήθηκαν να του παράσχουν την αναγκαία βοήθεια, παρά το γεγονός ότι είναι 
ανάπηρος και δεν μπορεί να περπατήσει χωρίς βοήθεια.  Ως εκ τούτου, ο αναφέρων θεωρεί 
ότι υπέστη από τους υπαλλήλους της εταιρείας δυσμενή διάκριση λόγω της αναπηρίας του, οι 
οποίοι με αυτόν τον τρόπο παραβιάζουν συστηματικά την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί 
προστασίας των καταναλωτών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Καθυστέρηση με την Wizz Air

Ο 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 
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(ΕΟΚ) αριθ. 295/911 ορίζει σειρά υποχρεώσεων των αερομεταφορέων όσον αφορά την 
παροχή βοήθειας στους επιβάτες (ενημέρωση, αναψυκτικά, διανυκτέρευση και αλλαγή 
διαδρομής/επιστροφή χρημάτων), σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ματαίωσης της πτήσης 
χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση ή μεγάλης καθυστέρησης.

Σε αντίθεση με τις περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης ή ματαίωσης της πτήσης, ο κανονισμός 
δεν προβλέπει ρητά αποζημίωση για καθυστέρηση. Το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι οι 
επιβάτες που καθυστερούν να φτάσουν στον προορισμό τους πάνω από τρεις ώρες ενδέχεται 
να δικαιούνται αποζημίωση. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση του 
αναφέροντα, ο οποίος καθυστέρησε πάνω από δύο ώρες, χωρίς ωστόσο να προκύπτει από τις 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν ότι η καθυστέρηση υπερέβη τις τρεις ώρες. Επιπλέον, 
σύμφωνα με τον κανονισμό, ο αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση 
εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφειλόταν σε «έκτακτες περιστάσεις» οι 
οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα. 
Ωστόσο, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι, σε τελική ανάλυση, εναπόκειται στα εθνικά 
δικαστήρια να αποφασίσουν εάν οι «έκτακτες περιστάσεις» ισχύουν σε ατομικές περιστάσεις.

Περίπτωση άρνησης επιβίβασης και μη παροχή βοήθειας σε ανάπηρο επιβάτη

Ο 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 αεροπορικώς2 ορίζει υποχρεώσεις για τους 
αερομεταφορείς και τους αερολιμένες όσον αφορά την παροχή βοήθειας, με την προϋπόθεση 
της κοινοποίησης εκ των προτέρων, σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα, προκειμένου να μπορούν να ταξιδέψουν υπό ίσους όρους με τους υπόλοιπους 
επιβάτες.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, το άτομο που χρειάζεται βοήθεια πρέπει να 
ενημερώσει τον αντίστοιχο αερομεταφορέα, τον αντιπρόσωπό του ή ταξιδιωτικό πράκτορα 
τουλάχιστον 48 ώρες πριν ταξιδέψει. Εφόσον δεν γίνει κοινοποίηση, ο αερολιμένας 
καταβάλλει παρόλα αυτά κάθε εύλογη προσπάθεια να παράσχει την απαιτούμενη συνδρομή. 
Η συνδρομή παρέχεται, ωστόσο, με την προϋπόθεση ότι ο επιβάτης προσέρχεται ο ίδιος
εγκαίρως στον έλεγχο εισιτηρίων («εφόσον δεν καθορίζεται η ώρα, το αργότερο μια ώρα πριν 
από τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης»). Από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον 
αναφέροντα φαίνεται ότι δεν ήταν δυνατή η παροχή συνδρομής λόγω του ότι δεν προσήλθε 
εγκαίρως στον έλεγχο εισιτηρίων. Η μη έγκαιρη προσέλευση φαίνεται να ήταν επίσης ο λόγος 
για την άρνηση επιβίβασης και την υποχρέωση αγοράς νέων εισιτηρίων. Οι περιπτώσεις μη 
έγκαιρης προσέλευσης δεν καλύπτονται από τον κανονισμό.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 261/2004 και το άρθρο 14 του κανονισμού 
1107/2006, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ορίσουν αρμόδιους εθνικούς φορείς για τη 
διερεύνηση πιθανών παραβάσεων της αντίστοιχης νομοθεσίας. Ο ρόλος των αρμόδιων 
εθνικών φορέων είναι να παρακολουθούν την εφαρμογή του κανονισμού από την εν λόγω 
βιομηχανία με σκοπό την αντιμετώπιση περιπτώσεων κακής πρακτικής και τον εντοπισμό 
πιθανών τάσεων μη συμμόρφωσης που θα μπορούσαν να βλάψουν τους καταναλωτές.  Σε 
                                               
1 ΕΕ L46, 17.2.2004, σ. 1.
2 ΕΕ L204, 26.7.2006, σ. 1.
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περίπτωση που διαπιστωθεί σημαντική παράβαση ή τάση μη συμμόρφωσης με τον 
κανονισμό, ο αρμόδιος εθνικός φορέας προβαίνει στις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης μέχρι και της επιβολής κυρώσεων στον αερομεταφορέα. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις αποσκοπούν περισσότερο στην αντιμετώπιση της συλλογικής 
ζημίας παρά στην παροχή ατομικής έννομης προστασίας. Οι επιβάτες μπορούν να 
απευθύνουν τις καταγγελίες τους σε οποιονδήποτε αρμόδιο εθνικό φορέα κράτους μέλους της
ΕΕ, αλλά υπεύθυνος για τη διερεύνηση μιας υπόθεσης είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας του 
κράτους μέλους στο οποίο συνέβη το περιστατικό. Οι επιβάτες πρέπει να απευθύνουν πρώτα 
τις καταγγελίες τους στον αερομεταφορέα και, σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση ή 
δεν είναι ικανοποιητική η απάντηση του αερομεταφορέα, μπορούν να απευθυνθούν στον 
αρμόδιο εθνικό φορέα ή να ξεκινήσουν διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων.

Κατά την επεξεργασία μιας καταγγελίας, οι αρμόδιοι εθνικοί φορείς παρέχουν συμβουλές 
στους επιβάτες ώστε να αποφασίσουν, όντας πλήρως ενημερωμένοι, για το εάν θα 
προσφύγουν στη δικαιοσύνη ή, εάν υφίσταται, σε υπηρεσία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών 
(ΕΕΔ). Ορισμένοι αρμόδιοι εθνικοί φορείς διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή διατυπώνοντας 
γνώμη σχετικά με μια ατομική καταγγελία, την οποία ο επιβάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει 
για να στηρίξει την αξίωσή του. Αυτό πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση και δεν 
απαιτείται από τον κανονισμό. Ωστόσο, οι συμβουλές ή γνώμες που παρέχονται από τον 
αρμόδιο εθνικό φορέα δεν είναι δεσμευτικές ούτε για τον αερομεταφορέα ούτε για το 
δικαστήριο.

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση μη ικανοποιητικής αντιμετώπισης από τον αερομεταφορέα όσον 
αφορά την αξίωση αποζημίωσης εκ μέρους ενός επιβάτη, ακόμα και αν ο αρμόδιος εθνικός 
φορέας τάσσεται υπέρ του τελευταίου, ο επιβάτης πρέπει είτε να προσφύγει απευθείας στα 
εθνικά δικαστήρια είτε να απευθυνθεί στην ΕΕΔ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο επιβάτης 
μπορεί επίσης να υποβάλει καταγγελία στην ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών, σκοπός 
της οποίας είναι η απλούστευση της εκδίκασης διασυνοριακών μικροδιαφορών και ο 
περιορισμός των σχετικών δαπανών.

Ο αναφέρων οφείλει να γνωρίζει ότι υφίστανται χρονικά όρια για την προσφυγή στα 
δικαστήρια πέραν των οποίων ενδέχεται να χάσει το δικαίωμά του να κινηθεί δικαστικά.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά του στο πλαίσιο της εν λόγω 
νομοθεσίας, ο αναφέρων μπορεί να ανατρέξει στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, οι καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 
επιβατών αεροπορικών μεταφορών αποτελούν ζήτημα για το οποίο ο αναφέρων θα πρέπει να 
απευθυνθεί αρχικά στον αερομεταφορέα, και μόνο έπειτα από αυτό στον σχετικό αρμόδιο 
εθνικό φορέα ή άμεσα σε εθνικό δικαστήριο. Η διερεύνηση μεμονωμένων καταγγελιών είναι 
εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, δεν προκύπτει ότι έχει 
επικοινωνήσει μέχρι στιγμής με τον αερομεταφορέα ή με κάποιον αρμόδιο εθνικό φορέα. 
                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/index_en.htm.



PE500.711v01-00 4/4 CM\920549EL.doc

EL

Δεδομένου ότι αυτή είναι η ορθή διαδικασία που πρέπει ακολουθηθεί, ο επιβάτης που ζητεί 
αποζημίωση θα πρέπει να υποβάλει αρχικά την καταγγελία του στον αερομεταφορέα, και 
μόνο έπειτα από αυτό σε αρμόδιο εθνικό φορέα· ειδάλλως, θα πρέπει να επιδιώξει ατομική 
έννομη προστασία μέσω των εθνικών δικαστηρίων ή να προσφύγει σε κατάλληλη διαδικασία 
ΕΕΔ, σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας δεν αναλάβει την ευθύνη.


