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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0088/2008, του Felix Naumann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την αδικαιολόγητα πρόωρη προσέλευση στον έλεγχο εισιτηρίων για τις 
διευρωπαϊκές πτήσεις

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι δεν είναι σωστό ορισμένες αεροπορικές εταιρείες να ζητούν από 
τους επιβάτες να προσέρχονται στον έλεγχο εισιτηρίων τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την
αναχώρηση. Πιστεύει ότι οι αεροπορικές εταιρείες κάνουν κατάχρηση της απαίτησης αυτής, 
προκειμένου να διευκολύνονται για την επίκληση των δικαιωμάτων τους βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για την αποζημίωση και την παροχή βοήθειας στους 
επιβάτες (άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο α), ο οποίος ορίζει ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται 
υπό την προϋπόθεση ότι ο επιβάτης «έχει επιβεβαιωμένη κράτηση στη συγκεκριμένη πτήση 
και [...] παρουσιάζεται στον έλεγχο εισιτηρίων όπως έχει ορίσει και την ώρα που έχει 
υποδείξει προηγουμένως εγγράφως (ενδεχομένως με ηλεκτρονικά μέσα) ο αερομεταφορέας, 
ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή ο εξουσιοδοτημένος πράκτοράς του». Κατά την άποψη του 
αναφέροντος, είναι προφανές ότι η προσέλευση στον έλεγχο εισιτηρίων δύο ώρες πριν από 
την αναχώρηση για μια διευρωπαϊκή πτήση δεν είναι τεχνικά αναγκαία για τον έλεγχο των 
εισιτηρίων όλων των επιβατών, καθώς ορισμένες αεροπορικές εταιρείες απαιτούν μόνον μισή 
ώρα. Ο αναφέρων ζητεί να υπάρχει ενιαία προθεσμία προσέλευσης στον έλεγχο εισιτηρίων 
για όλες τις αεροπορικές εταιρείες στα κράτη μέλη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Οκτωβρίου 2008.
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I. Η αναφορά

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες ζητούν από τους επιβάτες να 
προσέρχονται στον έλεγχο εισιτηρίων τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την αναχώρηση. Πιστεύει 
ότι οι αεροπορικές εταιρείες κάνουν κατάχρηση της απαίτησης αυτής, προκειμένου να 
διευκολύνονται για την επίκληση των δικαιωμάτων τους βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
261/20041 για την αποζημίωση και την παροχή βοήθειας στους επιβάτες (άρθρο 3, 
παράγραφος 2, στοιχείο α), ο οποίος ορίζει ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται υπό την 
προϋπόθεση ότι ο επιβάτης «έχει επιβεβαιωμένη κράτηση στη συγκεκριμένη πτήση και [...] 
παρουσιάζεται στον έλεγχο εισιτηρίων όπως έχει ορίσει και την ώρα που έχει υποδείξει 
προηγουμένως εγγράφως (ενδεχομένως με ηλεκτρονικά μέσα) ο αερομεταφορέας, ο 
ταξιδιωτικός πράκτορας ή ο εξουσιοδοτημένος πράκτοράς του». Κατά την άποψη του 
αναφέροντος, είναι προφανές ότι η προσέλευση στον έλεγχο εισιτηρίων δύο ώρες πριν από 
την αναχώρηση για μια διευρωπαϊκή πτήση δεν είναι τεχνικά αναγκαία για τον έλεγχο των 
εισιτηρίων όλων των επιβατών, καθώς ορισμένες αεροπορικές εταιρείες απαιτούν μόνον μισή 
ώρα. 

Ο αναφέρων ζητεί ως εκ τούτου να υπάρχει ενιαία προθεσμία προσέλευσης στον έλεγχο 
εισιτηρίων για όλες τις αεροπορικές εταιρείες στα κράτη μέλη.

II. Τα σχόλια της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά /Νομική ανάλυση

Σχετικά με το ζήτημα που εγείρεται από τον αναφέροντα, ο κανονισμός 261/2004 ισχύει υπό
την προϋπόθεση ότι ο επιβάτης έχει επιβεβαιωμένη κράτηση στη συγκεκριμένη πτήση και 
παρουσιάζεται στον έλεγχο εισιτηρίων όπως ορίζεται και την ώρα που έχει υποδειχθεί 
προηγουμένως εγγράφως ή, εφόσον δεν προσδιορίζεται ώρα, το αργότερο σαράντα πέντε 
λεπτά πριν από την αναγραφόμενη αναχώρηση της πτήσης (άρθρο 3).

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η Lufthansa και η Condor έχουν διαφορετικές απαιτήσεις όσον
αφορά την προσέλευση στον έλεγχο εισιτηρίων για την ίδια διαδρομή. Το συγκεκριμένο 
επιχείρημα ωστόσο, το οποίο δεν τεκμηριώνεται με κάποιο έγγραφο, δεν συνιστά επαρκές
αποδεικτικό στοιχείο για να εξακριβωθεί αν ορισμένες αεροπορικές εταιρείες επιβάλλουν
αδικαιολόγητες ώρες προσέλευσης στον έλεγχο εισιτηρίων με σκοπό να αποφύγουν την
εφαρμογή του κανονισμού 261/2006/ΕΚ για την αποζημίωση και παροχή βοήθειας στους
επιβάτες. Οι προθεσμίες προσέλευσης στον έλεγχο εισιτηρίων εξαρτώνται από διάφορα
στοιχεία, όπως π.χ. ο σχεδιασμός του αερολιμένα, οι εγκαταστάσεις ασφαλείας και οι 
διαθέσιμες υπηρεσίες εδάφους καθώς και ο όγκος της κυκλοφορίας. Οι παράγοντες αυτοί
ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ αερολιμένων και συνιστούν σε μεγάλο βαθμό 
αποτέλεσμα αποφάσεων εμπορικού χαρακτήρα που λαμβάνονται από τους μεμονωμένους

                                               
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 (ΕΟΚ) αριθ. 295/91
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) – Δήλωση της Επιτροπής, ΕΕ L 46 της 17.2.2004, 
σελ. 1–8 
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φορείς εκμετάλλευσης και τις αρχές των αερολιμένων.

III. Συμπέρασμα

Επομένως, δεν θα ήταν συνετή η επιβολή ενιαίας προθεσμίας προσέλευσης στον έλεγχο
εισιτηρίων για όλες τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κοινότητα.
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