
Άρθρο Επεξήγηςη

15 Τυπικι νομοκετικι προςκικθ που κακίςτα ρθτϊσ αναγκαία τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ.

15Α (1) (α)

Αυτζσ εντάχκθκαν ϊςτε - 

(α) αφενόσ να βοθκθκοφν περιοχζσ εκτόσ των πόλεων (π.χ. μία ςτάςθ ςτθν Κοφίνου για εξυπθρζτθςθ προσ 

αεροδρόμιο Πάφου, ϊςτε να μθν χρειάηεται κάποιοσ να ζρκει ςτθ Λευκωςία για να επιβιβαςτεί ςτο «shuttle» προσ 

αεροδρόμιο Πάφου), και

(β) αφετζρου να μθν απαγορεφεται ςε δφο μεταφορείσ να ςυνεργάηονται για να επιτφχουν οικονομίεσ κλίμακασ για 

δρομολόγια που δεν κα κακίςτανται προςοδοφόρα (π.χ. Πάφοσ - Λεμεςόσ - αεροδρόμιο Λάρνακασ ι Αμμόχωςτοσ - 

Λάρνακα - Λεμεςόσ - αεροδρόμιο Πάφου).)

15Α (1) (β) Αυτά υπιρχαν και ςτο προθγοφμενο νομοςχζδιο και είχε γίνει αποδεκτό.

15Α (1) (γ) 
Η ρφκμιςθ γίνεται ϊςτε να μθν υπάρξει εκμετάλλευςθ τθσ «καλισ φιμθσ» υφιςτάμενων ι/και μελλοντικϊν 

μεταφορζων ωσ προσ το «πόςτο» τουσ.
15Α (1) (δ) Αυτό υπιρχε και ςτο προθγοφμενο νομοςχζδιο και είχαν γίνει αποδεκτά.

15Α (1) (ε)

Η ρφκμιςθ γίνεται ϊςτε να υπάρξει δίκαιοσ ανταγωνιςμόσ (fair play) και να μθν οδθγθκεί θ υπθρεςία ςταδιακά ςε 

κλείςιμο μζςω άνιςου ανταγωνιςμοφ και λανκαςμζνων πρακτικϊν (π.χ. κάποιοσ να προςφζρει τθν υπθρεςία μόνο 

κατά τουσ μινεσ που θ υπθρεςία είναι κερδοφόρα και να ςταματά το χειμϊνα). Οι αρικμοί για τα δρομολόγια και τα 

λεωφορεία βαςίηονται ςε κεκτθμζνθ εμπειρία για τισ ανάγκεσ του χειμϊνα.

15Α (1) (ςτ)

Αυτό υπιρχε και ςτο προθγοφμενο νομοςχζδιο. Ουςιαςτικά λζει ότι για τισ διαδρομζσ εκτόσ των Λευκωςία - Αερ. 

Λάρνακασ και Λεμεςόσ Αερ. Λάρνακασ, δεν ιςχφουν τα (ι), (ιι), (ιιι) του (ε)  και το μόνο που κα κακορίηεται ϊςτε να 

είναι αναγκαςτικό για τον μεταφορζα είναι ο αρικμόσ των δρομολογίων και θ κάλυψθ του 24ϊρου, όχι όμωσ κατ’ 

ανάγκθν όλου του ζτουσ. Αυτό γίνεται για να δοκεί θ απαραίτθτθ ευελιξία ϊςτε να καλφπτεται θ εποχικότθτα και 

ταυτόχρονα να είναι δυνατι θ παροχι τθσ υπθρεςίασ προςοδοφόρα για τον μεταφορζα που κα τθν παρζχει

15Α (1) (θ)

Εντάχκθκε ϊςτε να αρκοφν οι ενςτάςεισ των Αναδόχων που βαςίηονταν ςτο ότι με το προθγοφμενο νομοςχζδιο κα 

μποροφςε να δοκεί άδεια ςε μεταφορζα να δθμιουργιςει διαδρομι π.χ. από Λάρνακα προσ Αερ. Λάρνακασ ι από 

Πάφο προσ Αερ. Πάφου, και να καταργθκεί ζμμεςα το δικαίωμα αποκλειςτικότθτασ που ζχουν οι ανάδοχοι για τισ 

τακτικζσ γραμμζσ ςτισ κακοριςμζνεσ τουσ περιοχζσ. Εξαιρζκθκαν αποςτάςεισ μεγαλφτερεσ των 40 χιλιομζτρων για να 

μθν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορεί να δθμιουργθκεί «shuttle» για τθ διαδρομι Πόλισ Χρυςοχοφσ - Αερ. Πάφου.

15Α (3) Εντάχκθκε για να υπάρξει βάςθ για αποτελεςματικό ζλεγχο 
15Α (4) Εντάχκθκαν για ςκοποφσ ςαφινειασ.

15Α (5) μζχρι (9) 
Εντάχκθκαν για να είναι δυνατι θ ορκι και αποτελεςματικι εποπτεία των αδειοφχων ϊςτε να επιτυγχάνονται οι 

κατάλλθλεσ ςυνκικεσ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ και τθσ προςδοκϊμενθσ προςφοράσ καλισ υπθρεςίασ προσ το επιβατικό 

κοινό.

Ξεκακαρίηει ότι το «κόμιςτρο» κα το αποφαςίηει ο μεταφορζασ/επιχειρθματίασ (χωρίσ διακρίςεισ λόγω ικαγζνειασ για 

να μθν ζχουμε πρόβλθμα με το ςχετικό Ευρ. Κανονιςμό). Επίςθσ, κακορίηει υποχρεϊςεισ ςτουσ μεταφορείσ για να 

ενθμερϊνουν το κοινό (αφοφ πρόκειται για οιονεί τακτικι γραμμι) κακϊσ και τθν αρμόδια αρχι για ςκοποφσ 

εποπτείασ τουσ.

15Α (1) (η)

Τυπικι νομοτεχνικι προςκικθ για να δφναται το Συμβοφλιο Οδικϊν Μεταφορϊν να χορθγεί τισ άδειεσ. Επί τθσ 

ουςίασ, θ διάταξθ κακορίηει ότι ζνα λεωφορείο που κα εκτελεί τθν εξυπθρζτθςθ για το «shuttle» κα μπορεί να 

χρθςιμοποιείται και για άλλεσ υπθρεςίεσ που προβλζπονται ςτθν άδεια Ε που ιδθ υπάρχει για αυτό. Δθλαδι, τα 

λεωφορεία των αεροδρομίων δεν κα κάνουν αποκλειςτικά μόνο «shuttle». Θα μποροφν για παράδειγμα, εφόςον δεν 

χρθςιμοποιοφνται για το «shuttle» να κάνουν μία εκδρομι. Αυτό γίνεται και ςιμερα.

Επεξθγθματικόσ Πίνακασ Νομοςχεδίου με τίτλο  "Νόμοσ που τροποποιεί τουσ περί τθσ Πρόςβαςθσ ςτο Επάγγελμα του Οδικοφ Μεταφορζα Νόμουσ 

του 2001 μζχρι 2014"

2(α)
Τα διαςτικά δεν κα μποροφν να τερματίηουν ςε αεροδρόμιο ξεκινϊντασ από πόλθ που εξυπθρετείται από «shuttle» 

προσ το ςυγκεκριμζνο αεροδρόμιο. Η ρφκμιςθ αυτι γίνεται γιατί τα διαςτικά επιχορθγοφνται από το κράτοσ οπόταν 

κα ιταν άνιςοσ ι/και ακζμιτοσ ο ανταγωνιςμόσ.

2(β)

15 (3) (α) (β)(γ)                                

(επιφυλάξεισ)

 Ο οριςμόσ περιορίηει τθ ςυγκεκριμζνθ τακτικι γραμμι ςτθν εξυπθρζτθςθ των αεροδρομίων. Με τον τρόπο αυτό 

επιχειρείται να αρκοφν οι ενςτάςεισ των Αναδόχων που βαςίηονταν ςτο ότι θ γενικότθτα του όρου, όπωσ ορίςτθκε 

ςτα προθγοφμενα νομοςχζδια, ζδινε τθ δυνατότθτα να χορθγθκοφν άδειασ και για άλλουσ προοριςμοφσ, πχ. Προσ 

λιμάνια, «Mall» κλπ, και να καταργθκεί ζμμεςα το δικαίωμα αποκλειςτικότθτασ που ζχουν για τισ τακτικζσ γραμμζσ 

ςτισ κακοριςμζνεσ τουσ περιοχζσ


