
 

 

Βοήθεια και αποζημίωση 

Ακυρώσεις, Καθυστερήσεις και Άρνηση Επιβίβασης 
 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 
 Η Delta Air Lines είναι ο αερομεταφορέας για την πτήση σας, 

 Ταξιδεύετε με μια πτήση που αναχωρεί από ένα αεροδρόμιο στην ΕΕ, 

 Έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση σε μια πτήση που εκμεταλλεύεται η Delta, 

 Παρουσιάζεστε για έλεγχο εισιτηρίου (check-in) στην ώρα που καθορίζεται στην απόδειξη του εισιτηρίου της Delta ή, εάν δεν έχει 
καθοριστεί κάποια ώρα, όχι αργότερα από 2 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης, και 

 Ταξιδεύετε με τιμή εισιτηρίου άμεσα ή έμμεσα διαθέσιμη στο κοινό ή με εισιτήριο που έχει εκδοθεί μέσω προγράμματος συχνού ταξιδιώτη 
(frequent flyer). 

 

----------ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ--------------- 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Εάν η πτήση σας ακυρωθεί, μπορείτε να επιλέξετε: 

- αλλαγή δρομολογίου προς τον τελικό σας προορισμό, με ανάλογες 

συνθήκες μεταφοράς, σύντομα ή σε μετέπειτα ημερομηνία όταν σας 

βολεύει, βάσει της διαθεσιμότητας θέσεων, ή 

- επιστροφή εντός επτά ημερών των χρημάτων του εισιτηρίου για το 

τμήμα ή τα τμήματα του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκαν και για 

το τμήμα ή τμήματα που πραγματοποιήθηκαν ήδη εάν η πτήση δεν 

εξυπηρετεί πλέον οποιονδήποτε χρήσιμο σκοπό σχετικά με το αρχικό 

σχέδιο ταξιδιού σας, μαζί με, όταν είναι σχετικό, μια πτήση 

επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης με την πρώτη δυνατή 

ευκαιρία.  

 

Επιπλέον, λαμβάνετε χωρίς χρέωση: 

- γεύματα και αναψυκτικά σε ποσότητα που αντιστοιχεί εύλογα στο 

χρόνο αναμονής, 

-  παραμονή σε ξενοδοχείο, όταν μια παραμονή μίας ή περισσοτέρων 

διανυκτερεύσεων καθίσταται αναγκαία ή μια επιπλέον παραμονή από 

αυτήν για την οποία προτίθεται ο επιβάτης καθίσταται αναγκαία 

(συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς), και 

-  2 τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα φαξ ή e-mail. 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης σας, έχετε το δικαίωμα 

αποζημίωσης, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

 

Δεν έχετε δικαίωμα αποζημίωσης εάν έχετε ενημερωθεί για την 

ακύρωση: 

1. 2 εβδομάδες ή περισσότερο πριν από την προγραμματισμένη ώρα 

αναχώρησης, 

2. Μεταξύ 2 εβδομάδων και 7 ημερών πριν από την προγραμματισμένη 

ώρα αναχώρησης και σας έχει προσφερθεί αλλαγή δρομολογίου, η 

οποία σας επιτρέπει να αναχωρήσετε όχι πιο αργά από 2 ώρες πριν 

από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσετε στον 

προορισμό σας σε χρόνο λιγότερο από 4 ώρες μετά την 

προγραμματισμένη ώρα άφιξης, ή 

3. λιγότερο από 7 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα 

αναχώρησης και σας έχει προσφερθεί αλλαγή δρομολογίου, η οποία 

σας επιτρέπει να αναχωρήσετε όχι πιο αργά από 1 ώρα πριν από την 

προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσετε στον προορισμό 

σας σε χρόνο λιγότερο από 2 ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα 

άφιξης. 

 

Η αεροπορική εταιρεία που εκμεταλλεύεται την πτήση δεν απαιτείται να 

καταβάλει αποζημίωση εάν η ακύρωση έχει προκληθεί από εξαιρετικές 

περιστάσεις που δεν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί ακόμα κι αν 

είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα. Τέτοιες περιστάσεις μπορεί να 

υφίστανται, χωρίς περιορισμό, σε περιπτώσεις πολιτικής αστάθειας, 

μετεωρολογικών συνθηκών, κινδύνων για την ασφάλεια, απροσδόκητων 

διακυβεύσεων της ασφάλειας της πτήσης, απεργιών και αποφάσεων 

διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. 

  

Αυτή η αποζημίωση ακύρωσης πτήσης δεν μπορεί να καταβληθεί στο 

αεροδρόμιο και συνεπώς πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα 

Εξυπηρέτησης Πελατών (δείτε «Αιτήσεις Επιστροφής Χρημάτων, 

Ακυρώσεις, Αξιώσεις Αποζημιώσεων και Άλλα Αιτήματα» παρακάτω). 

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της αποζημίωσης που προσφέρεται μέσω 

Κουπονιών Πίστωσης Μεταφοράς (Transportation Credit Vouchers - 

TCV) ή αποζημίωσης σε μετρητά.  

 

Τα ποσά της Αποζημίωσης έχουν ως εξής:* 

 

 Διάρκεια της πτήσης TCV ΜΕΤΡΗΤΑ 

Α 
 

Πτήσεις απόστασης 1500 km ή 

μικρότερης 
 

€350 €250 

Β 
 

Πτήσεις εντός της ΕΕ με απόσταση 

μεγαλύτερη από 1500 km και όλες οι 

άλλες πτήσεις από 1500 έως 3500 

km 

€500 
 

€400 
 

Γ 
 

Πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις 

περιπτώσεις Α ή Β 

€800 €600 

1 χιλιόμετρο = 0,62 μίλια 

 
* Αυτή η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50% εάν ο χρόνος 
άφιξης της εναλλακτικής πτήσης δεν υπερβαίνει τον 
προγραμματισμένο χρόνο άφιξης της πτήσης που κλείστηκε αρχικά 
κατά 2 ώρες (πτήσεις της περίπτωσης Α), 3 ώρες (πτήσεις της 
περίπτωσης Β) ή 4 ώρες (πτήσεις της περίπτωσης Γ)

---------ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ--------------- 

 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

Η βοήθεια όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα παρέχεται στην 

περίπτωση που μια πτήση έχει καθυστερήσει πέρα από τον 

προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης.  

 

Εάν η αεροπορική εταιρεία αναμένει εύλογα ότι θα καθυστερήσει 

μια πτήση: 

A) για 2 ώρες ή περισσότερο στην περίπτωση πτήσεων 



 

 

απόστασης 1500 km ή μικρότερης ή 

B) για 3 ώρες ή περισσότερο στην περίπτωση όλων των πτήσεων 

εντός της ΕΕ με απόσταση μεγαλύτερη από 1500 km και όλων 

των άλλων πτήσεων με απόσταση από 1500 έως 3500 km ή 

Γ) για 4 ώρες ή περισσότερο στην περίπτωση πτήσεων που δεν 

εμπίπτουν στην περίπτωση (Α) ή (Β), θα λάβετε, δωρεάν: 

- γεύματα και αναψυκτικά σε ποσότητα που αντιστοιχεί εύλογα 

στο χρόνο αναμονής, και 

- παραμονή σε ξενοδοχείο, όταν μια παραμονή μίας ή 

περισσοτέρων διανυκτερεύσεων καθίσταται αναγκαία ή μια 

επιπλέον παραμονή από αυτήν για την οποία προτίθεται ο 

επιβάτης καθίσταται αναγκαία (συμπεριλαμβανομένης της 

μεταφοράς), και 

- 2 τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα φαξ ή e-mail. 

 

Εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε σύμφωνα με το αρχικό σας 

ταξιδιωτικό πρόγραμμα σε περίπτωση καθυστέρησης τουλάχιστον 

5 ωρών, έχετε το δικαίωμα επιστροφής εντός επτά ημερών των 

χρημάτων του εισιτηρίου για το τμήμα ή τα τμήματα του ταξιδιού 

που δεν πραγματοποιήθηκαν και για το τμήμα ή τμήματα που 

πραγματοποιήθηκαν ήδη εάν η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον 

οποιονδήποτε χρήσιμο σκοπό σχετικά με το αρχικό σχέδιο ταξιδιού 

σας, μαζί με, όταν είναι σχετικό, μια πτήση επιστροφής στο αρχικό 

σημείο αναχώρησης με την πρώτη δυνατή ευκαιρία, όπως 

σημειώνεται στο εισιτήριο.  

 

------------ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ-------------- 

 

Όταν η αεροπορική εταιρεία αναμένει εύλογα να αρνηθεί κάποιες επιβιβάσεις στην πτήση, η αεροπορική εταιρεία θα αναζητήσει εθελοντές που 

προτίθενται να παραδώσουν την επιβεβαιωμένη κράτησή τους με αντάλλαγμα μια συμφωνηθείσα αποζημίωση σε Κουπόνια Πίστωσης Μεταφοράς 

(Transportation Credit Vouchers). Η αεροπορική εταιρεία θα προσφέρει επίσης την κατάλληλη βοήθεια όπως περιγράφεται παρακάτω. Εάν δεν 

βρεθούν αρκετοί εθελοντές και η εταιρεία αρνηθεί την επιβίβασή σας αντίθετα προς τη θέλησή σας, δικαιούστε βοήθεια για άρνηση επιβίβασης και 

αποζημίωση, με την προϋπόθεση ότι έχετε ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις του ελάχιστου χρόνου ελέγχου εισιτηρίου (check-in). Δεν δικαιούστε 

αυτήν τη βοήθεια και αποζημίωση εάν υπάρχουν εύλογοι λόγοι άρνησης της επιβίβασης, όπως λόγοι υγείας, ασφάλειας, προστασίας ή σε 

περίπτωση ανεπαρκών ταξιδιωτικών εγγράφων. 

 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω: 

- αλλαγή δρομολογίου με παρόμοιες συνθήκες μεταφοράς στον 

τελικό σας προορισμό όσο το δυνατόν συντομότερα ή σε 

μετέπειτα ημερομηνία όταν σας είναι εύκολο, βάσει της 

διαθεσιμότητας θέσεων, ή 

- επιστροφή εντός επτά ημερών των χρημάτων του εισιτηρίου για 

το τμήμα ή τα τμήματα του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκαν 

και για το τμήμα ή τμήματα που πραγματοποιήθηκαν ήδη εάν η 

πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον οποιονδήποτε χρήσιμο σκοπό 

σχετικά με το αρχικό σχέδιο ταξιδιού σας, μαζί με, όταν είναι 

σχετικό, μια πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης 

με την πρώτη δυνατή ευκαιρία.  

 

Επιπλέον, λαμβάνετε χωρίς χρέωση: 

- γεύματα και αναψυκτικά σε ποσότητα που αντιστοιχεί εύλογα στο 

χρόνο αναμονής, 

- παραμονή σε ξενοδοχείο, όταν μια παραμονή μίας ή 

περισσοτέρων διανυκτερεύσεων καθίσταται αναγκαία ή όταν μια 

πρόσθετη παραμονή από αυτήν που σκοπεύατε καθίσταται 

αναγκαία (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς), και 

-2 τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα φαξ ή e-mail. 

 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

Βάσει των προϋποθέσεων που σημειώνονται παραπάνω, εάν σας 

έχουν αρνηθεί την επιβίβαση παρά τη θέλησή σας, θα σας 

προσφερθεί μια αποζημίωση στο αεροδρόμιο. Μπορείτε να 

επιλέξετε μεταξύ της αποζημίωσης που προσφέρεται μέσω 

Κουπονιών Πίστωσης Μεταφοράς (Transportation Credit Vouchers - 

TVC) ή αποζημίωσης σε μετρητά όπως αναφέρεται παρακάτω.* 

 

 Διάρκεια της πτήσης TCV ΜΕΤΡΗΤΑ 

Α 
 

Πτήσεις απόστασης 1500 km ή 

μικρότερης 
 

€350 €250 

Β 
 

Πτήσεις εντός της ΕΕ με 

απόσταση μεγαλύτερη από 1500 

km και όλες οι άλλες πτήσεις από 

1500 έως 3500 km 

€500 
 

€400 
 

Γ 
 

Πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις 

περιπτώσεις Α ή Β 

€800 €600 

1 χιλιόμετρο = 0,62 μίλια 
 

* Αυτή η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50% εάν ο χρόνος 
άφιξης της εναλλακτικής πτήσης δεν υπερβαίνει τον 
προγραμματισμένο χρόνο άφιξης της πτήσης που κλείστηκε 
αρχικά, κατά 2 ώρες (πτήσεις της περίπτωσης Α), 3 ώρες 
(πτήσεις της περίπτωσης Β) ή 4 ώρες (πτήσεις της περίπτωσης Γ) 

----------ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΗΣ---------- 

 
Εάν υποβαθμιστεί η θέση ταξιδιού σας σε χαμηλότερη θέση από αυτήν που καθορίζει το εισιτήριο που αγοράσατε, έχετε δικαίωμα επιστροφής 
χρημάτων εντός επτά ημερών:  
 
A. 30% της τιμής του εισιτηρίου για όλες τις πτήσεις με απόσταση 1500 km ή μικρότερη, 
Β. 50% της τιμής του εισιτηρίου για όλες τις πτήσεις εντός της ΕΕ με απόσταση μεγαλύτερη από 1500 km και όλες τις άλλες πτήσεις με απόσταση 

από 1500 έως 3500 km ή 
Γ.  75% της τιμής του εισιτηρίου για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις Α ή Β. 
 
 



--ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ,  

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ-- 

Όπως περιγράφεται παραπάνω, εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε 

σύμφωνα με το αρχικό σας ταξιδιωτικό πρόγραμμα, έχετε το δικαίωμα 

επιστροφής εντός επτά ημερών των χρημάτων του εισιτηρίου για το 

τμήμα ή τα τμήματα του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκαν και για 

το τμήμα ή τμήματα που πραγματοποιήθηκαν ήδη εάν η πτήση δεν 

εξυπηρετεί πλέον οποιονδήποτε χρήσιμο σκοπό σχετικά με το αρχικό 

σχέδιο ταξιδιού σας, και: 

- εάν η πτήση σας ακυρώθηκε, ή

- εάν η πτήση σας έχει καθυστερήσει για τουλάχιστον 5 ώρες, ή

- εάν η εταιρεία αρνήθηκε την επιβίβασή σας παρά τη θέλησή σας.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία σχετικά με ένα αίτημα 

επιστροφής χρημάτων, μια αξίωση αποζημίωσης ή άλλα αιτήματα, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 

της Delta μέσω του www.delta.com. (Επιλέξτε Comment/Complaint -> 

Past Travel Complaint-> Complaint-> Flight Disruption 

(Σχόλια/Παράπονα -> Παράπονα προηγούμενων πτήσεων-> 

Παράπονο-> Διακοπή πτήσης) και συμπληρώστε τις απαιτούμενες 

πληροφορίες για να διασφαλίσετε κατάλληλο χειρισμό για την αξίωσή 

σας.)  

Οι αξιώσεις αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις Διεθνείς Προϋποθέσεις 

Μεταφορών της Delta. Διατίθεται εκτυπωμένο αντίγραφο των Διεθνών 

Προϋποθέσεων Μεταφορών από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 

της Delta ή από ταξιδιωτικούς πράκτορες της Delta. Διατίθεται μια 

ψηφιακή έκδοση στον ιστότοπο (μεταβείτε στο Legal > Contract of 

Carriage (Νομικά θέματα > Σύμβαση Μεταφοράς)). 

----------ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ---------- 

Κάθε Κράτος Μέλος της ΕΕ έχει καθορίσει έναν αρμόδιο φορέα για την επιβολή αυτών των κανονισμών περί αποζημίωσης και βοήθειας όπως 
περιγράφεται στην παρούσα Κοινοποίηση. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες επικοινωνίας στην ιστοσελίδα 
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb  
Οι πληροφορίες επικοινωνίας του καθορισμένου φορέα στην Ελλάδα είναι οι εξής: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Τμήμα Αερομεταφορών και 
Διεθνών Υποθέσεων 
Τομέας Οικονομικών Αερομεταφορών, Δ1/Δ, Τ.Θ. 73751, EL - 16604 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Τηλ. : +30 210 891.6150, Φαξ : +30 210 891.6193, +30 210 894 7132, d1d@hcaa.gr 

Ωστόσο, σας ζητούμε να επικοινωνήσετε πρώτα με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Delta. 

Η παρούσα Κοινοποίηση απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb

