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∆ικαιώµατα επιβατών σε περίπτωση
άρνησης επιβίβασης, ακούσιου υποβιβασµού θέσης, µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης
πτήσης
βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 261/2004

Ο∆ΗΓΙΕΣ
1) Οι επιβάτες, οι οποίοι κρίνουν ότι έχουν βάσιµους λόγους να καταγγείλουν µια αεροπορική
εταιρεία1 για άρνηση επιβίβασης, ακούσιο υποβιβασµό θέσης, µαταίωσης ή µεγάλη
καθυστέρηση της πτήσης οφείλουν πρώτα να υποβάλουν την καταγγελία τους στην
αεροπορική εταιρεία που εκτέλεσε τη συγκεκριµένη πτήση. Το παρόν έντυπο χρησιµοποιείται
για το σκοπό αυτό. Παρακαλείσθε να κρατήσετε αντίγραφό του για το αρχείο σας.
2) Εάν η αεροπορική εταιρεία δεν σας απαντήσει εντός 6 εβδοµάδων από την παραλαβή του
εντύπου ή εάν δεν µείνετε ικανοποιηµένος από την απάντηση, πρέπει να στείλετε το παρόν
έντυπο (επιτρέπεται η χρήση αντιγράφου του πρωτοτύπου που στείλατε στην αεροπορική
εταιρεία) στον αρµόδιο εθνικό φορέα2 του κράτους µέλους3 όπου συνέβη το περιστατικό.
3) Εάν το περιστατικό συνέβη σε αερολιµένα αναχώρησης εκτός της ΕΕ, µπορείτε να
απευθυνθείτε στον αρµόδιο εθνικό φορέα στο κράτος µέλος προορισµού της πτήσης.
4) Το παρόν έντυπο καταγγελίας χρησιµοποιείται µόνον σε περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης,
ακούσιου υποβιβασµού θέσης, µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης πτήσης.
5) Για οποιαδήποτε άλλη καταγγελία όπως απώλεια αποσκευών, αλλαγή προγραµµατισµού
πτήσης περισσότερες από 14 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία αναχώρησής σας ή θέµατα
έκδοσης εισιτηρίων, πρέπει επίσης να υποβάλετε καταγγελία καταρχήν στην σχετική
αεροπορική εταιρεία. Ένα λάβετε απάντηση ή εάν δεν µείνετε ικανοποιηµένος από την
απάντηση, µπορείτε να απευθυνθείτε για περαιτέρω συµβουλές στο ευρωπαϊκό κέντρο
καταναλωτών4 σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της ΕΕ.
6) Παρακαλείσθε να συµπληρώσετε το έντυπο µε κεφαλαίους χαρακτήρες.

1

Ο κανονισµός 261/2004 εφαρµόζεται για όλες τις πτήσεις που εκτελούνται από αεροπορική εταιρεία
µε αναχώρηση από κοινοτικό αερολιµένα και για τις πτήσεις που εκτελούνται από κοινοτική
αεροπορική εταιρεία µε προορισµό κοινοτικό αερολιµένα.
2
Κατάλογος των αρµοδίων εθνικών φορέων και περαιτέρω πληροφορίες για τα δικαιώµατα επιβατών
της ΕΕ διατίθενται στην εξής διεύθυνση: http://www.apr.europa.eu/
3
ή Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία
4
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/webcenters_en.htm

Η καταγγελία υποβάλλεται από:
Όνοµα:
∆ιεύθυνση:
Ταχυδροµικός κώδικας, πόλη:
E-mail:
Αριθµός τηλεφώνου:
Καταγγελία σχετική µε την κάτωθι πτήση:
Αεροπορική εταιρεία:
Αριθµός εισιτηρίου:
Στοιχεία κράτησης:
Αερολιµένας αναχώρησης:
(Τυχόν) Αερολιµένας ανταπόκρισης:
Ηµεροµηνία της πτήσης:
Προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης:
Προγραµµατισµένη ώρα άφιξης:
Αερολιµένας(ες) όπου συνέβη το περιστατικό:

Επώνυµο:
Χώρα:

Αριθµός πτήσης:
Αερολιµένας προορισµού:
Πραγµατική ώρα αναχώρησης:
Πραγµατική ώρα άφιξης:

Στοιχεία επιβάτη της ανωτέρω πτήσης:
Ονοµατεπώνυµο επιβάτη
Σηµειώσατε εάν πρόκειται για
ενήλικο, παιδί ή βρέφος
(κάτω των 2 ετών)

Σηµειώσατε εάν χρειαζόταν η
παροχή ειδικής συνδροµής

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι ορισµούς και να σηµειώσετε [X] σε
εκείνον που αντιστοιχεί στην παρούσα καταγγελία.

«Μεγάλη καθυστέρηση» σηµαίνει ότι η πτήση αναχώρησε µετά την προγραµµατισµένη
ώρα αναχώρησης µε καθυστέρηση:
i)
ii)
iii)

δύο ή περισσότερων ωρών, για πτήσεις έως 1500 km,
τριών ή περισσότερων ωρών, για πτήσεις εντός ΕΕ 1.500 km και άνω ή για άλλες
πτήσεις µεταξύ 1501 και 3000 km,
τεσσάρων ή περισσότερων ωρών, για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις.

«Ματαίωση» σηµαίνει τη µη εκτέλεση προγραµµατισµένης πτήσης.

«Άρνηση επιβίβασης» σηµαίνει άρνηση από πλευράς αεροπορικής εταιρείας να µεταφέρει
επιβάτες µε πτήση της για την οποία διέθεταν επικυρωµένη κράτηση θέσης και εφόσον οι
εν λόγω επιβάτες παρουσιάσθηκαν στον έλεγχο εισιτηρίων και στη θύρα επιβίβασης το
αργότερο την ώρα που είχε υποδείξει η αεροπορική εταιρεία, ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή
το ταξιδιωτικό γραφείο (εάν δεν είχε υποδειχθεί η ώρα, το αργότερο 45 λεπτά πριν την
προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης). Εν προκειµένω, δεν περιλαµβάνονται περιπτώσεις
στις οποίες η αεροπορική εταιρεία ή ο πράκτοράς της έχουν εύλογους λόγους για την
άρνηση επιβίβασης επιβάτη όπως λόγοι υγείας, ασφάλειας πτήσης ή/και ασφάλειας από
έκνοµες ενέργειες, ή σε περίπτωση ακατάλληλων τίτλων ταξιδίου.
«Ακούσιος υποβιβασµός θέσης» σηµαίνει ότι ο επιβάτης ταξίδευσε χωρίς τη θέλησή του
σε κατηγορία θέσης κατώτερη από εκείνη για την οποία διέθετε επικυρωµένη κράτηση.

∆ιέθετε(αν) ο(οι) επιβάτης(ες) επικυρωµένη κράτηση για τη συγκεκριµένη πτήση;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Παρουσιάσθηκε(αν) ο(οι) επιβάτης(ες) στον έλεγχο εισιτηρίων το αργότερο την ώρα που είχε
υποδείξει η αεροπορική εταιρεία (ή εάν δεν είχε υποδειχθεί ώρα: το αργότερο 45 λεπτά πριν
από την αναγραφόµενη αναχώρηση της πτήσης):
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Παρουσιάσθηκε(αν) ο(οι) επιβάτης(ες) στη θύρα επιβίβασης πριν από την ώρα που
αναγραφόταν στην κάρτα επιβίβασης;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Παρείχε η αεροπορική εταιρεία πληροφορίες στον(στους) επιβάτη(ες) για τα δικαιώµατά τους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
∆ηλώνω ότι οι πληροφορίες που περιέχει το παρόν έντυπο είναι αληθείς και ακριβείς
από κάθε άποψη και για όλους τους ενδιαφερόµενους επιβάτες.
Υπογραφές όλων των ενήλικων επιβατών:

……………. ….

ΕΑΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ Η ΠΤΗΣΗ ΣΑΣ:
Σας παρείχε η αεροπορική εταιρεία ή ο πράκτοράς της συνδροµή κατά τη διάρκεια της
µεγάλης καθυστέρησης;
ΝΑΙ
Τι είδους συνδροµή σας παρείχε;
Γεύµατα
Αναψυκτικά
Κατάλυµα (ξενοδοχείο ή άλλο) (σε περίπτωση καθυστέρησης που η
καθυστέρηση συνεπαγόταν διανυκτέρευση)
Μεταφορά από τον αερολιµένα στο κατάλυµα (σε περίπτωση που η
καθυστέρηση συνεπαγόταν διανυκτέρευση)
∆ιευκολύνσεις επικοινωνίας (τηλεφωνικές κλήσεις, φαξ ή ηλεκτρονικά
µηνύµατα)
Άλλες υπηρεσίες (προσδιορίστε): …………………….
ΟΧΙ
Εάν η πτήση καθυστέρησε άνω των 5 ωρών:

-

Εξακολουθούσε να είναι σκόπιµη η πτήση σας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

-

Εάν απαντήσατε «όχι» στην προηγούµενη ερώτηση και εάν είχε ήδη αρχίσει το
ταξίδι σας: Σας προσέφεραν θέση σε πτήση επιστροφής στο πρώτο σηµείο
αναχώρησής σας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

-

Εάν αποφασίσατε να µην συνεχίσετε το ταξίδι σας, σας επέστρεψαν το αντίτιµο
του εισιτηρίου σας;
ΝΑΙ
Το πλήρες αντίτιµο;
Το τµήµα του οποίου δεν κάνατε χρήση
ΟΧΙ

ΕΑΝ Η ΠΤΗΣΗ ΣΑΣ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Πληροφορηθήκατε τη µαταίωση της πτήσης σας
Μετά την άφιξή σας στον αερολιµένα;
Πριν από την άφιξή σας στον αερολιµένα;
Λιγότερο από µία εβδοµάδα πριν από την προγραµµατισµένη ώρα
αναχώρησης της πτήσης σας;
7 ηµέρες έως 2 εβδοµάδες πριν από την προγραµµατισµένη ώρα
αναχώρησης της πτήσης σας;
Άνω των 2 εβδοµάδων πριν από την προγραµµατισµένη ώρα
αναχώρησης της πτήσης σας;
Σας πρότειναν να ταξιδέψετε µε άλλη πτήση;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Πληροφορηθήκατε το λόγο µαταίωσης της πτήσης σας;
ΝΑΙ
Ποιος είναι ο λόγος που αναφέρθηκε;
……………………………………………………..
ΟΧΙ
Σας παρείχε η αεροπορική εταιρεία ή ο πράκτοράς της συνδροµή στον αερολιµένα;
ΝΑΙ
Τι είδους συνδροµή σάς παρείχε;
Γεύµατα
Αναψυκτικά
Κατάλυµα (ξενοδοχείο ή άλλο) (σε περίπτωση µαταίωσης που
συνεπαγόταν διανυκτέρευση)
Μεταφορά από τον αερολιµένα στο κατάλυµα (σε περίπτωση µαταίωσης
που συνεπαγόταν διανυκτέρευση)
∆ιευκολύνσεις επικοινωνίας (τηλεφωνικές κλήσεις, φαξ ή ηλεκτρονικά
µηνύµατα)
Άλλες υπηρεσίες (προσδιορίστε): …………………….
ΟΧΙ
Λάβατε οικονοµική αποζηµίωση για τη µαταίωση της πτήσης;
ΝΑΙ
Ποσό: € ………..
ΟΧΙ
Σας έδωσαν τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ επιστροφής του αντιτίµου του εισιτηρίου σας Ή
αλλαγής πτήσης προς τον τελικό προορισµό σας;
ΝΑΙ
Επέλεξα την επιστροφή του αντιτίµου του εισιτηρίου µου
Μου επέστρεψαν το πλήρες αντίτιµο του εισιτηρίου µου
Μου επέστρεψαν το αντίτιµο του τµήµατος του εισιτηρίου που δεν
χρησιµοποιήθηκε [διευκρινίσατε]
………………………………………………………………………………..
Επέλεξα την αλλαγή πτήσης:
………

ΟΧΙ
Μου προτάθηκε µόνον η επιστροφή του αντιτίµου του εισιτηρίου
µου
Μου προτάθηκε µόνον η αλλαγή πτήσης προς τον τελικό
προορισµό µου [διευκρινίσατε]
………………………………………………………………………………..

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΣΑΣ:
Ζήτησε η αεροπορική εταιρεία εθελοντές;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
∆εν γνωρίζω
Προσφερθήκατε να µην επιβιβασθείτε στο αεροσκάφος;
ΝΑΙ Εάν ναι, µην απαντήσετε στις επόµενες ερωτήσεις
ΟΧΙ Εάν όχι, απαντήστε τις επόµενες ερωτήσεις
Αρνήθηκε η αεροπορική εταιρεία την επιβίβασή σας για λόγους υγείας, ασφάλειας πτήσης
ή/και ασφάλειας από έκνοµες ενέργειες, ή ακατάλληλων τίτλων ταξιδίου;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
∆εν γνωρίζω
Παρουσιασθήκατε στη θύρα επιβίβασης το αργότερο την ώρα που αναγραφόταν στην κάρτα
επιβίβασης σας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Σας παρείχε η αεροπορική εταιρεία ή ο πράκτοράς της συνδροµή µετά την άρνηση
επιβίβασής σας;
ΝΑΙ
Τι είδους συνδροµή σάς παρείχε;
Γεύµατα
Αναψυκτικά
Κατάλυµα (σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης που συνεπαγόταν
διανυκτέρευση)
Μεταφορά από τον αερολιµένα στο κατάλυµα (σε περίπτωση άρνησης
επιβίβασης που συνεπαγόταν διανυκτέρευση)
∆ιευκολύνσεις επικοινωνίας (τηλεφωνικές κλήσεις, φαξ ή ηλεκτρονικά
µηνύµατα)
Άλλες υπηρεσίες (προσδιορίστε): …………………….
ΟΧΙ
Λάβατε οικονοµική αποζηµίωση µετά την άρνηση επιβίβασής σας παρά τη θέλησή σας;
ΝΑΙ
Ποσό: € ………..
ΟΧΙ
Σας έδωσαν τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ επιστροφής του αντιτίµου του εισιτηρίου σας Ή
αλλαγής πτήσης προς τον τελικό προορισµό σας;
ΝΑΙ
Επέλεξα την επιστροφή του αντιτίµου του εισιτηρίου µου
Μου επέστρεψαν το πλήρες αντίτιµο του εισιτηρίου µου
Μου επέστρεψαν το αντίτιµο του τµήµατος του εισιτηρίου που δεν
χρησιµοποιήθηκε
Επέλεξα την αλλαγή πτήσης:
………

ΟΧΙ
Μου προτάθηκε µόνον η επιστροφή του αντιτίµου του εισιτηρίου µου
Μου προτάθηκε µόνον η αλλαγή πτήσης προς τον τελικό προορισµό µου
[διευκρινίσατε]
………………………………………………………………………………….

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΣΑΣ:
Είχα κράτηση στην:
Πρώτη θέση:
∆ιακεκριµένη θέση
Αλλά ταξίδεψα στην:
∆ιακεκριµένη θέση
Οικονοµική θέση
Σας επέστρεψαν χρήµατα λόγω της αλλαγής θέσης;
ΝΑΙ
Ποσό: € ………..
ΟΧΙ
Ποια ήταν η τιµή του εισιτηρίου σας; ……………….

