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Θέμα: Τι ιστύει με την επιστρουή των τρημάτων των επιβατών
για τις ακσρωθείσες πτήσεις λόγω Covid-19
Με αθνξκή ηα πνιιά εξωηήκαηα θαη ηηο θαηαγγειίεο πνπ έρεη δερηεί ε Έλωζε Εξγαδνκέλωλ Καηαλαιωηώλ
Ειιάδαο ζρεηηθά κε ηελ αθύξωζε ηωλ πηήζεωλ ιόγω ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19 θαη κε ηα αληίζηνηρα
αηηήκαηα επηζηξνθήο ρξεκάηωλ ηωλ επηβαηώλ λα παξακέλνπλ αλεθπιήξωηα, γηα ηελ ελεκέξωζε ηνπ
επηβαηηθνύ θνηλνύ, εμέδωζε ελεκεξωηηθό ζεκείωκα ζην νπνίν αλαθέξεη όηη ζύκθωλα κε δηάηαμε Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη εθδώζεη ε Κπβέξλεζε ζρεηηθά κε ηηο νθεηιέο ηωλ αεξνπνξηθώλ εηαηξεηώλ
από καηαηώζεηο πηήζεωλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 25/2 έωο θαη ηηο 30/9/2020, ηζρύνπλ ζπλνπηηθά ηα εμήο:



Απαηηήζεηο επηζηξνθήο ηνπ αληηηίκνπ αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίωλ πξνο επηβάηεο, εθόζνλ πξνβιέπνληαη
από ηελ ελωζηαθή ή εζληθή λνκνζεζία, ηθαλνπνηνύληαη κέζω ηεο παξνρήο πηζηωηηθνύ ζεκεηώκαηνο
(voucher) πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο, ίζεο αμίαο κε ην αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ ηεο καηαηωζείζαο πηήζεο.



Σν πηζηωηηθό ζεκείωκα εθδίδεηαη από ηνλ αεξνκεηαθνξέα θαη έρεη εκεξνκελία ιήμεο δεθανθηώ (18)
κήλεο από ηελ έθδνζή ηνπ.



Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεθανθηάκελνπ, ν δηθαηνύρνο ηνπ πηζηωηηθνύ ζεκεηώκαηνο κπνξεί νπνηεδήπνηε
λα θάλεη ρξήζε απηνύ ζε νπνηνλδήπνηε πξννξηζκό ηνπ δηθηύνπ ηνπ αεξνκεηαθνξέα.



Μέρξη ηε ιήμε ηνπ πηζηωηηθνύ ζεκεηώκαηνο, ε νθεηιή δελ θαζίζηαηαη ιεμηπξόζεζκε θαη απαηηεηή.



Η νθεηιή θαζίζηαηαη ιεμηπξόζεζκε θαη απαηηεηή, εθόζνλ παξέιζνπλ δεθανθηώ κήλεο από ηελ έθδνζε
ηνπ πηζηωηηθνύ ζεκεηώκαηνο θαη απηό δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί.



Ωζηόζν, ε παξαπάλω δηάηαμε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Επξωπαϊθό Καλνληζκό ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα ηωλ επηβαηώλ όζνλ αθνξά ηελ άκεζε επηζηξνθή ηωλ ρξεκάηωλ ηνπο ζε πεξίπηωζε αθύξωζεο πηήζεο.



Γηα ην ιόγν απηό, ζεκαληηθό είλαη λα γλωξίδνπλ νη θαηαλαιωηέο πωο είλαη ζε εμέιημε δηαβνπιεύζεηο ζε
επξωπαϊθό επίπεδν γηα ηε δίθαηε θαη εληαία ξύζκηζε ηνπ δεηήκαηνο ζε όια ηα θξάηε κέιε ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο.



Διαβάζηε ολόκληπη ηη Ππάξη Νομοθεηικού Πεπιεχομένου (61° Άπθπο) εδώ.

Γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηκεηωπίδεηε θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ζαο κπνξείηε λα επηθνηλωλείηε κε ηελ
Έλωζε Εξγαδνκέλωλ Καηαλαιωηώλ Ειιάδαο, ππνβάιινληαο εξωηήκαηα, αλαθνξέο ή θαηαγγειίεο, ζηα
παξαθάηω ζηνηρεία επηθνηλωλίαο:
• Σel :210-8817730
• Web: www.eeke.gr
• e-mail: info@eeke.gr
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