
ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΣΑΣ ΩΣ ΕΠΙΒΑΤΗΣ 
Η ΠΤΗΣΗ ΜΟΥ ΈΧΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Αν θες, μπορείς να δεις τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της πτήσης σου στην
ιστοσελίδα μας: www.volotea.com/el/flight-status/

Η πτήση μου αναχωρεί καθυστερημένα την επόμενη
Αν χρειαστείς βοήθεια για να βρεις ξενοδοχείο να διανυκτερεύσεις, το προσωπικό μας στο αεροδρόμιο 
θα σε βοηθήσει στην αναζήτησή σου. Η Volotea θα αναλάβει την οργάνωση και την πληρωμή του καταλύματος, 
μαζί με τα αντίστοιχα γεύματα, ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Σε περίπτωση που η ομάδα της Volotea δεν 
μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις κατάλυμα, μπορείς να ζητήσεις από το προσωπικό μας στην Εξυπηρέτηση 
Πελατών να σου επιστρέψει τα έξοδα που τυχόν προέκυψαν ως συνέπεια, εφόσον πρόκειται για ένα εύλογο 
ποσό. Μην ξεχνάς ότι πρέπει να παρουσιάσεις όλες τις αποδείξεις και ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε 
χρήματα για οινοπνευματώδη ποτά.

Αν η καθυστέρηση υπερβαίνει τις 2 ώρες, για τις σύντομες πτήσεις, ή τις 3 ώρες, για μακρύτερες 
πτήσεις, δικαιούσαι:

·

Αν η καθυστέρηση είναι από 3 έως 5 ώρες και αποφασίσεις ότι δεν θες πια να πετάξεις, μπορείς να 
ζητήσεις από το προσωπικό της Εξυπηρέτησης Πελατών μας να σου παραχωρήσει ένα πιστωτικό 
κουπόνι, που ισχύει για 1 χρόνο, για να το χρησιμοποιήσεις στην επόμενη πτήση σου με τη Volotea. Θα 
βρεις τον αριθμό επικοινωνίας της υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών μας στο πίσω μέρος αυτού του 
φυλλαδίου. 

·

Αν η καθυστέρηση είναι πάνω από 5 ώρες και αποφασίσεις ότι δεν θες πια να πετάξεις, μπορείς να ζητήσεις 
από το προσωπικό της Εξυπηρέτησης Πελατών μας να σου επιστρέψει το ποσό των πτήσεων της ίδιας 
κράτησης που δεν έχεις χρησιμοποιήσει. Θα βρεις τον αριθμό επικοινωνίας της υπηρεσίας Εξυπηρέτησης 
Πελατών μας στο πίσω μέρος αυτού του φυλλαδίου.

·

Κουπόνια για ποτό ή φαγητό, ανάλογα με τη διάρκεια και την ώρα της καθυστέρησης, που μπορείς 
να χρησιμοποιήσεις στο αεροδρόμιο.

·

Να πραγματοποιήσεις δύο τηλεφωνικές κλήσεις ή να στείλεις δύο ηλεκτρονικά μηνύματα.·

Αν χρειαστείς παραπάνω πληροφορίες, το προσωπικό μας στο αεροδρόμιο θα χαρεί να σε εξυπηρετήσει.·

Ναι, συνεχίζω να θέλω να πετάξω

Όχι, δεν θέλω πια να πετάξω

Αξιότιμε επιβάτη,

Πρώτα απ' όλα, ζητάμε συγγνώμη για το περιστατικό της πτήσης σου. 
Το πλήρωμά μας στο αεροδρόμιο βρίσκεται στη διάθεσή σου και θα κάνει ό, 
τι είναι δυνατό για να σε κρατά ενήμερο κάθε στιγμή. 

Η ΠΤΗΣΗ ΜΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
Αν και εργαζόμαστε καθημερινά με σκοπό όλες μας οι πτήσεις να αναχωρούν στην ώρα τους και να 
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σου, υπάρχουν καταστάσεις που καθιστούν αδύνατο να αποφύγουμε τη 
ματαίωση κάποιας πτήσης μας.

Αν η πτήση σου ματαιώθηκε, μπορείς να ζητήσεις από το προσωπικό Εξυπηρέτησης Πελατών μας να σου 
αλλάξει δωρεάν την πτήση ή να σου επιστρέψει το ποσό αυτής της πτήσης και οποιασδήποτε άλλης πτήσης 
που περιλαμβάνεται στην ίδια κράτηση και δεν έχεις χρησιμοποιήσει. Θα βρεις τον αριθμό επικοινωνίας της 
υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών μας στο πίσω μέρος αυτού του φυλλαδίου.

Βοήθεια σε περίπτωση ματαίωσης πτήσης
Αν χρειαστείς βοήθεια για να βρεις ξενοδοχείο να διανυκτερεύσεις, το προσωπικό μας στο αεροδρόμιο θα σε 
βοηθήσει στην αναζήτησή σου. Η Volotea θα αναλάβει την οργάνωση και την πληρωμή του καταλύματος, μαζί με 
τα αντίστοιχα γεύματα, ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

·

Σε περίπτωση που η ομάδα της Volotea δεν μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις ξενοδοχείο, μπορείς να ζητήσεις από 
το προσωπικό μας στην Εξυπηρέτηση Πελατών να σου επιστρέψει τα έξοδα που τυχόν προέκυψαν, εφόσον 
πρόκειται για ένα εύλογο ποσό. Μην ξεχνάς ότι πρέπει να παρουσιάσεις όλες τις αποδείξεις και ότι δεν 
μπορούμε να επιστρέψουμε χρήματα για οινοπνευματώδη ποτά.



Μπορείτε να βρείτε τη λίστα των Εθνικών φορέων δικαιωμάτων που ευθύνονται για την απόδοση των δικαιωμάτων των επιβατών στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.easa.europa.eu/light/topics/easa-member-states?page=2

∆ες τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της πτήσης σου σαρώνοντας αυτόν τον κωδικό 
QR με το κινητό σου. Αν δεν έχεις εφαρμογή για τη σάρωση αυτών των κωδικών, μπορείς να δεις εδώ: 
www.volotea.com/el/flight-status

Θα σου στείλουμε τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά 
με το περιστατικό της πτήσης σου με email ή/και SMS, 
γι' αυτό και σε συμβουλεύουμε να έχεις το κινητό σου 
σε λειτουργία και να περιμένεις νέα. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 

Αν θες να υποβάλεις παράπονο για το περιστατικό της πτήσης 
σου, σε παρακαλούμε να συμπληρώσεις το παρακάτω δελτίο 
για να μπορέσουμε να το προωθήσουμε: 
www.volotea.com/el/apaithsh/

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ ΣΟΥ 

ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΕΠΙΒΑΤΗΣ 

Καθυστερηση 
Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ, εν λόγω καθυστέρηση νοείται όταν μια πτήση καθυστερήσει την ώρα αναχώρησής της 
για (ή πάνω από) τέσσερις ώρες σε πτήσεις άνω των 3500 χλμ.. Για (ή πάνω από) τρεις ώρες σε ενδο-κοινοτικές πτήσεις 
άνω των 1500 χλμ.. και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χλμ.. Όταν εκτιμηθεί πως η πτήση σας πρόκειται 
να υποστεί παρατεταμένη καθυστέρηση, οι επιβάτες δικαιούνται παροχή φροντίδας κατά τη διάρκεια της αναμονής τους. 
Αυτή περιλαμβάνει δωρεάν γεύματα και αναψυκτικά σε μια λογική αναλογία με τον χρόνο αναμονής, διαμονή σε 
ξενοδοχείο σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, τη μεταφορά μεταξύ καταλύματος και αεροδρομίου και την πιθανότητα 
για την πραγματοποίηση δύο τηλεφωνημάτων ή την αποστολή δυο τηλεμοιότυπων (φαξ) ή δύο ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 
Η παροχή φροντίδας στους επιβάτες κατά τη διάρκεια της αναμονής μπορεί να ανασταλεί, αν εκτιμηθεί πως η εν λόγω 
εξυπηρέτηση μπορεί να προξενήσει μεγαλύτερη καθυστέρηση (στην αναχώρηση της πτήσης). Σε περίπτωση 
καθυστέρησης άνω των 5 ωρών, έχετε δικαίωμα: επιστροφής χρημάτων εντός επτά ημερών στο κόστος στο οποίο 
αγοράστηκε, στην αναλογία του μέρους ή των μερών του ταξιδίου που δεν πραγματοποιήθηκαν ή για εκείνα που 
πραγματοποιήθηκαν αν η πτήση πλέον δεν εξυπηρετεί τον αρχικό σκοπό της˙ ή έχετε δικαίωμα για θέση σε μια πτήση 
επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης το συντομότερο δυνατόν˙ ή το δικαίωμα να οδηγηθείτε οδικώς στον τελικό 
προορισμό σας με τους ευνοϊκότερους δυνατόν όρους μετακίνισης˙ ή να οδηγηθείτε στον τελικό προορισμό σας με τους 
ευνοϊκότερους δυνατόν όρους μετακίνισης σε επόμενη μέρα βολική για τον επιβάτη, με δεδομένης της διαθεσιμότητας 
θέσεων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου της 23ης Οκτωβρίου 2012 (Νέλσον), τα 
άρθρα 5 και 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Φεβρουαρίου του 2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης και παροχής βοήθειας στους επιβάτες αεροπορικών 
μεταφορών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91, πρέπει να ερμηνεύονται υπό την έννοια ότι οι επιβάτες των 
καθυστερημένων πτήσεων έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με όσα θεσπίζει ο εν λόγω κανονισμός όταν 
υφίστανται, λόγω τέτοιων πτήσεων, μια απώλεια χρόνου ίση ή μεγαλύτερη από τρεις ώρες, δηλαδή όταν φτάνουν στον 
προορισμό τους τρεις ή περισσότερες ώρες αργότερα από την αρχικά προγραμματισμένη από τον αερομεταφορέα ώρα 
άφιξης. Σε αυτήν την περίπτωση, το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται ο επιβάτης θα είναι το ίδιο με το ποσό που 
αντιστοιχεί στην περίπτωση της άρνησης επιβίβασης. Εντούτοις, μια καθυστέρηση τέτοιου είδους δεν παρέχει δικαίωμα 
αποζημίωσης στους επιβάτες εάν ο αερομεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι η παρατεταμένη καθυστέρηση προκλήθηκε 
από έκτακτες περιστάσεις, οι οποίες δε θα μπορούσαν να αποφευχθούν, ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα, 
δηλαδή περιστάσεις που βρίσκονται εκτός του πρακτικού ελέγχου του αερομεταφορέα. 

Αγαπητέ επιβάτη: Αν η πτήση σας ακυρώθηκε ή έχει υποστεί παρατεταμένη καθυστέρηση ή αν σας έχει απαγορευτεί 
η επιβίβαση σε πτήση για την οποία έχετε έγκυρη κράτηση, έχετε ορισμένα δικαιώματα σύμφωνα με τον κανονισμό υπ’ 
αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τέθηκε σε ισχύ στις 17/02/2005. Η Volotea καθίσταται υπεύθυνη για 
την παροχή των δικαιωμάτων σας. 

Για επιβάτες προερχόμενους από οποιοδήποτε αεροδρόμιο της ΕΕ ή για επιβάτες που έχουν αναχωρήσει από 
οποιοδήποτε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε τρίτη χώρα προς κάποιο αεροδρόμιο που βρίσκεται στην επικράτεια 
κάποιου κράτους-μέλους όπου ισχύει η Συνθήκη, εκτός εάν τους προσφέρθηκαν τα προνόμια και η αποζημείωση 
που προβλέπονται και έτυχαν της απαιτούμενης βοήθειας σε αυτή την Τρίτη χώρα, εφόσον ο αερομεταφορέας που 
επιχειρεί την εν λόγω πτήση είναι μια κοινοτική αεροπορική εταιρία. 

·

Μόνον εφόσον έχετε επιβεβαιώσει την κράτησή σας στην αντίστοιχη πτήση, ·

Μόνον εφόσον (εξαιρείται η περίπτωση της ακύρωσης) προσέλθετε την προβλεπόμενη ώρα για την παράδοση 
αποσκευών ή, αν δεν υποδεικνύεται κάποια συγκεκριμένη ώρα, τουλάχιστον σαρανταπέντε λεπτά πριν την 
Προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, 

·

μόνον εφόσον ταξιδεύετε με εισιτήριο που αγοράστηκε σε τιμή διαθέσιμη στο κοινό. ·

Ματαιωση 
Αν διαθέτετε μια έγκυρη κράτηση και η πτήση σας ματαιωθεί, δικαιούστε μια εναλλακτική διαδρομή ή επιστροφή 
χρημάτων, παροχή φροντίδας και αποζημίωση σύμφωνα με όσα περιγράφηκαν παραπάνω. ∆ε δικαιούστε να λάβετε 
αποζημίωση αν η ακύρωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δε θα μπορούσαν να αποφευχθούν, ακόμη και 
αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πολιτική 
αστάθεια, απεργίες και απροσδόκητες ελλείψεις στην ασφάλεια της πτήσης. Παρομοίως, ο επιβάτης δε δικαιούται 
αποζημίωση, αν έχει ενημερωθεί για τη ματαίωση της πτήσης: 

Άρνηση επιβιβασησ 
Εάν λόγω υπεράριθμου αριθμού κρατήσεων (overbooking) ή για άλλους λόγους δε σας επιτραπεί, παρά τη θέλησή σας, 
η επιβίβαση σε πτήση για την οποία διαθέτετε κράτηση, δικαιούστε άμεση παροχή φροντίδας και αποζημίωση, καθώς και 
επιστροφή χρημάτων, όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο ‘Καθυστέρηση’ . Επίσης, δικαιούστε θέση σε μια 
πτήση για τον προορισμό σας με εναλλακτική διαδρομή παρομοίων χαρακτηριστικών, το συντομότερο δυνατόν. 
Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των θέσεων, θα μπορέσετε να επιλέξετε μια εναλλακτική διαδρομή για τον προορισμό σας 
για κάποια μετέπειτα ημερομηνία που θα σας εξυπηρετεί, όπου σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει εσείς να αναλάβετε 
το κόστος των γευμάτων, της διαμονής και   της μεταφοράς. Εάν σε περίπτωση υπεράριθμου αριθμού κρατήσεων 
παραιτηθείτε εθελοντικά από τη θέση σας (εθελοντική αποδοχή του overbooking), δικαιούστε μια εναλλακτική πτήση ή 
επιστροφή χρημάτων, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο ‘Καθυστέρηση’ , καθώς και άμεση αποζημίωση. 
Οι αποζημιώσεις θα καταβάλλονται σε ρευστό ή με επιταγή ή έμβασμα ή, με την συγκατάθεσή σας, με ταξιδιωτικά 
κουπόνια. Το ύψος της αποζημίωσης θα εξαρτάται από την απόσταση της προγραμματισμένης πτήσης ή της 
εναλλακτικής πτήσης που θα σας προταθεί. Τα ποσά αποζημιώσεων είναι : 

€250 για πτήσεις έως 1500 χλμ.  ·

€400 για πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χλμ. και για ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1500 χλμ.·

∆εκατέσσερις τουλάχιστον ημέρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση, ·

Επτά έως δεκατέσσερις ημέρες από την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης και η εναλλακτική πτήση 
απογειώνεται όχι περισσότερο από δύο ώρες νωρίτερα από την αρχική πτήση και προσγειώνεται στον 
προορισμό της λιγότερο από τέσσερις ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης,

·

Λιγότερο από επτά ημέρες από την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης και η εναλλακτική πτήση 
απογειώνεται όχι περισσότερο από μία ώρα νωρίτερα από την αρχική πτήση και προσγειώνεται στον προορισμό 
της λιγότερο από δύο ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης. 

·

€600 για πτήσεις άνω των 3500 χλμ. ·

Αυτός ο κανονισμός ισχύει: 

Πεδιο εφαρμογησ 

Αν σας προσφερθεί μια εναλλακτική πτήση της οποίας η ώρα άφιξης δεν υπερβαίνει από την προγραμματισμένη τις δύο 
ώρες για πτήσεις έως 1500 χλμ., τις τρεις ώρες για πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χλμ. και ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω 
των 1500 χλμ., και τις τέσσερις ώρες για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις, οι προαναφερθείσες αποζημιώσεις μπορεί να 
μειωθούν κατά 50%, να γίνουν δηλαδή, €125, €200 και €300 αντίστοιχα. Αυτά τα δικαιώματα δε θα παράσχονται εάν η 
επιβίβαση δε σας επιτραπεί για εύλογα αίτια, όπως για λόγους υγείας, γενικής ή λειτουργικής ασφάλειας ή έλλειψης 
των κατάλληλων ταξιδιωτικών εγγράφων. 


