
 

 

 

Ενημερωτική ανακοίνωση προς τους επιβάτες αεροπορικών 
μεταφορών 

Ενημερωτική ανακοίνωση σχετικά με τη συναφή νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας των 

καταναλωτών, εμπορίας και προστασίας δεδομένων, η οποία εφαρμόζεται στις 

δραστηριότητες των εταιρειών αξίωσης αποζημίωσης σε σχέση με τον κανονισμό 

261/2014 για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών 

 

Σκοπός της παρούσας ενημερωτικής ανακοίνωσης είναι να πληροφορηθούν οι επιβάτες 

σχετικά με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ που εφαρμόζεται στις δραστηριότητες των εταιρειών 

αξίωσης αποζημίωσης στον τομέα των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. 

Για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης, ως εταιρεία αξίωσης αποζημίωσης νοείται 

επιχείρηση που προσφέρει στο κοινό υπηρεσίες διαχείρισης αξιώσεων αποζημίωσης δυνάμει 

του κανονισμού 261/20041 (εφεξής «ο κανονισμός»). Η παρούσα ανακοίνωση καλύπτει 

επίσης δικηγόρους/νομικούς συμβούλους που ενεργούν ως εταιρείες αξίωσης αποζημίωσης. 

Οι επιβάτες θα πρέπει πάντα να επικοινωνούν με τον πραγματικό αερομεταφορέα προτού 

αναζητήσουν άλλα μέσα διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους. Υπενθυμίζεται στους επιβάτες 

ότι, δυνάμει του άρθρου 16 του εν λόγω κανονισμού, οι εθνικοί φορείς επιβολής είναι οι 

αρμόδιες δημόσιες αρχές για την εφαρμογή της συνολικής συμμόρφωσης με τον κανονισμό, 

και ότι οι διαδικασίες «εναλλακτικής επίλυσης διαφορών»2 (ΕΕΔ) μπορούν επίσης να 

εξασφαλίζουν αμοιβαία ικανοποιητική επίλυση διαφορών μεταξύ επιβατών και πραγματικών 

αερομεταφορέων σε επίπεδο ιδιωτικού δικαίου. Αμφότεροι οι τύποι διαδικασιών είναι 

ενσωματωμένοι στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και οι επιβάτες μπορούν να τους αξιοποιούν 

για να διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματά τους καθίστανται σεβαστά και ότι λαμβάνουν την 

αποζημίωση που δικαιούνται. 

Όπως επισημαίνεται στην ενότητα 7.1 των ερμηνευτικών κατευθυντήριων γραμμών της 

Επιτροπής σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/20043, ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να 

                                                 
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 (ΕΕ L 46 της 
17.2.2004, σ. 1). 

2 Οι επιβάτες που είναι κάτοικοι της ΕΕ μπορούν να υποβάλλουν σε φορέα ΕΕΔ τις συμβατικές διαφορές τους 
με αερομεταφορέα που εκτελεί πτήσεις στην επικράτεια της ΕΕ και συμμετέχει στο σύστημα ΕΕΔ. Οδηγία 
2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την 

εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 63). 

3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 με τον κανονισμό (ΕΚ) 
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αποφασίζει εάν επιθυμεί να εκπροσωπηθεί από άλλο πρόσωπο ή οντότητα. Ωστόσο, έχουν 

περιέλθει στη γνώση της Επιτροπής αρκετοί ισχυρισμοί για εσφαλμένες πρακτικές και αθέμιτη 

συμπεριφορά ορισμένων εταιρειών αξίωσης αποζημίωσης. 

 

Σε πρώτο στάδιο, πιθανές παραβάσεις των εν λόγω κανόνων πρέπει να αξιολογούνται από τις 

αρμόδιες εθνικές αρχές κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών 

συνθηκών. Καθήκον της Επιτροπής είναι να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη εποπτεύουν τις 

δραστηριότητες των εμπλεκόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών αξίωσης 

αποζημίωσης, ώστε να ελέγχεται κατά πόσον, κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους, 

τηρούνται οι εφαρμοστέοι κανόνες της ΕΕ περί προστασίας των καταναλωτών, εμπορίας και 

προστασίας δεδομένων4. 

Προκειμένου οι καταναλωτές να προστατεύονται και να μπορούν να λαμβάνουν 

εμπεριστατωμένη απόφαση όσον αφορά τη διεκδίκηση των αξιώσεων αποζημίωσής τους 

δυνάμει του κανονισμού, η Επιτροπή, στο υπόμνημα που επισυνάπτεται, εφιστά την προσοχή 

σε ορισμένες βασικές νομικές υποχρεώσεις των εταιρειών αξίωσης αποζημίωσης τις οποίες οι 

επιβάτες θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη. 

Η παρούσα ανακοίνωση δεν θίγει άλλες υποχρεώσεις που υπέχουν οι εταιρείες αξίωσης 

αποζημίωσης οι οποίες απορρέουν από το εθνικό δίκαιο. 

 

                                                                                                                                                          
αριθ. 2027/97 του Συμβουλίου για την ευθύνη του αερομεταφορέως σε περίπτωση ατυχήματος, όπως 

τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (2016/C 214/04), 15.6.2016. (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615(01)&from=EL) 

4 Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές») (ΕΕ L 149 της 
11.6.2005, σ. 22). 

Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά 
με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 

85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64). 

Οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για 

την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (κωδικοποίηση) (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 21), οδηγία 

95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31), οδηγία 2002/58/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37) και κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615(01)&from=EL
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1 - Οι εταιρείες αξίωσης αποζημίωσης πρέπει να παρουσιάζουν σαφώς την τιμή για τις 
υπηρεσίες τους, δηλαδή να αναγράφουν στον ιστότοπό τους την αρχική 
τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι εφαρμοστέες χρεώσεις 

Με βάση το δίκαιο της ΕΕ περί προστασίας των καταναλωτών και εμπορίας, οι έμποροι 

μπορούν να καθορίζουν ελεύθερα τις τιμές που χρεώνουν για τα προϊόντα τους, υπό την 

προϋπόθεση ότι ενημερώνουν επαρκώς τους καταναλωτές σχετικά με το συνολικό κόστος και 

τον τρόπο υπολογισμού του εν λόγω κόστους. 

Οι πληροφορίες που αφορούν την τιμή πρέπει να παρουσιάζονται εμφανώς, η διάρκεια της 

σύμβασης και οι υποχρεώσεις των καταναλωτών πρέπει να γνωστοποιούνται με σαφή και 

εμφανή τρόπο και δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές. Οι έμποροι πρέπει να προσδιορίζουν 

σαφώς τη συνολική (ή τελική) τιμή (στην οποία συμπεριλαμβάνονται φόροι). Παραβάσεις των 

εν λόγω κανόνων μπορούν να θεωρούνται αθέμιτες βάσει του δικαίου της ΕΕ, υπό τον όρο ότι 

οι πρακτικές ενδέχεται να οδηγήσουν τον μέσο καταναλωτή να λάβει απόφαση συναλλαγής 

την οποία, διαφορετικά, δεν θα ελάμβανε. 

Όσον αφορά τη διαφήμιση μεταξύ επιχειρήσεων, όπως, για παράδειγμα, εταιρείες αξίωσης 

αποζημίωσης που προωθούν τις υπηρεσίες τους σε επιχειρήσεις (επιβάτες που ταξιδεύουν 

αεροπορικώς για επαγγελματικούς λόγους), απαγορεύεται κάθε διαφήμιση η οποία, με 

οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασής της, μπορεί να εξαπατήσει τα 

πρόσωπα στα οποία απευθύνεται, να στρεβλώσει την οικονομική συμπεριφορά τους ή, κατά 

συνέπεια, να βλάψει τα συμφέροντα ανταγωνιστών. 

2 - Οι εταιρείες αξίωσης αποζημίωσης πρέπει να μπορούν να προσκομίζουν σαφές 
πληρεξούσιο. 

Κατά γενική αρχή του δικαίου, κάθε επιβάτης έχει το δικαίωμα να αποφασίζει εάν επιθυμεί να 

εκπροσωπηθεί από άλλο πρόσωπο ή οντότητα σε δικαστική διαδικασία ή προδικαστική 

διαφορά αστικού δικαίου σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία. Εάν ζητηθεί, οι 

εταιρείες αξίωσης αποζημίωσης θα πρέπει να προσκομίζουν υπογεγραμμένο πληρεξούσιο και 

αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (για την επαλήθευση της υπογραφής). 

3 - Οι εταιρείες αξίωσης αποζημίωσης δεν πρέπει να καταφεύγουν σε επίμονη 
αυτόκλητη εμπορική προώθηση εξ αποστάσεως. 

Μια από τις 31 πρακτικές μαύρης λίστας που απαριθμούνται στην οδηγία για τις αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές (δηλαδή, πρακτικές οι οποίες κρίνονται αθέμιτες υπό οποιεσδήποτε 

συνθήκες, χωρίς κατά περίπτωση αξιολόγηση σύμφωνα με άλλες διατάξεις της οδηγίας) 

ενδέχεται να είναι σχετική με την περίπτωση της επίμονης αυτόκλητης εμπορικής προώθησης 

εξ αποστάσεως. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σημείο 26 του παραρτήματος I της οδηγίας, 

απαγορεύεται η «συνεχής και ανεπιθύμητη άγρα πελατών μέσω τηλεφώνου, φαξ ή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή άλλων μέσων εξ αποστάσεως, εκτός από περιστάσεις και στο βαθμό που αυτό 

δικαιολογείται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, για να επιβληθεί εκπλήρωση συμβατικής 

υποχρέωσης. » 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
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ηλεκτρονικές επικοινωνίες, για τη χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, φαξ και 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαιτείται εκ των προτέρων συγκατάθεση. Οι φωνητικές 

τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης δεν επιτρέπονται χωρίς τη 

συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων συνδρομητών ή χρηστών ή όταν πρόκειται για 

συνδρομητές ή χρήστες οι οποίοι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν αυτές τις κλήσεις. Την επιλογή 

μεταξύ των δύο λύσεων καθορίζει η εθνική νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο 

επιλογές θα πρέπει να είναι δωρεάν για τον συνδρομητή ή τον χρήστη. 

4 - Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Οι πωλητές εισιτηρίων, οι διοργανωτές ταξιδιών, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες 

(συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτόρων) και κάθε τρίτο μέρος 

που έχει πρόσβαση σε δεδομένα επιβατών χωρίς να είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης 

μεταφοράς δεν θα πρέπει να διαβιβάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εταιρεία 

αξίωσης αποζημίωσης, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή εάν 

επιτρέπεται ρητώς από τον επιβάτη τον οποίο αφορούν τα δεδομένα. 

Οι πωλητές εισιτηρίων, οι διοργανωτές ταξιδιών, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες 

(συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτόρων) και κάθε τρίτο μέρος 

που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντός της ΕΕ πρέπει να 

συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ περί προστασίας δεδομένων. Αυτό συνεπάγεται ότι 

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα «συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους 

σκοπούς» και ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα «δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω 

επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς». Πρόσωπα ή φορείς που 

συλλέγουν και διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να προστατεύουν τα 

δεδομένα αυτά από το ενδεχόμενο αθέμιτης χρήσης και να σέβονται τα δικαιώματα του 

ατόμου όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως κατοχυρώνονται στο δίκαιο 

της ΕΕ. 


