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«Ως εταίροι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας» νοούνται το Μαρόκο, η 

Αλγερία, η Αρμενία, η Τυνησία, η Λιβύη η Αίγυπτος, ο Λίβανος, η Ιορδανία, το 

Ισραήλ, τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, η Συρία, η Γεωργία, η Λευκορωσία, 

το Αζερμπαϊτζάν και η Ουκρανία, τουτέστιν δεν περιλαμβάνεται η Δημοκρατία της 

Μολδαβίας. 

*2  «Χώρες ΚΕΑΧ» : είναι οι χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της πολυμερούς 

συμφωνίας για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου, οι οποίες 

κατά την ημερομηνία της υπογραφής της ήταν : Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης, η Δημοκρατία της Αλβανίας, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, η Δημοκρατία της 

Κροατίας, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Δημοκρατία της 

Ισλανδίας, η Δημοκρατία του Μαυροβουνίου, το Βασίλειο της Νορβηγίας, η 

Δημοκρατία της Σερβίας και Κοσσυφοπέδιο βάσει του ψηφίσματος 1244 του 

Συμβουλίου Ασφαλείας των Η.Ε. 
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«Χώρες  ΕΖΕΣ»:  Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΛΔΑΒΙΑ  
 

Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ως η Αρμόδια Αρχή με βάση την Απόφαση του 
Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων για την κατανομή Εμπορικών Δικαιωμάτων με 
Τρίτες Χώρες (Allocation of Scarce Traffic Rights) με αριθμό Κ.Δ.Π. 406/2008 
(Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4312, ημερομηνίας 
07/11/2008) και η οποία έχει αναδημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (C56/37 ημερομηνίας 10.3.2009), πληροφορεί τις Ευρωπαϊκές 
αεροπορικές εταιρείες (περιλαμβανομένων των αερομεταφορέων των χωρών του 
ΕΟΧ), ότι υπάρχουν, με βάση τις πρόνοιες της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού 
Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Mελών της, αφενός, και της 
Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, διαθέσιμα εμπορικά δικαιώματα, χωρίς 
περιορισμό στον αριθμό των αεροπορικών εταιρειών, των εβδομαδιαίων συχνοτήτων 
και της χωρητικότητας, για το ακόλουθο δρομολόγιο: 
 

1.  Σημεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ενδιάμεσα σημεία στις επικράτειες 
των εταίρων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας*1, των χωρών ΚΕΑΧ*2 ή 
των χωρών της ΕΖΕΣ*3 – οποιοδήποτε σημείο στη Δημοκρατία της 
Μολδαβίας – σημεία πέραν αυτής . 

Οι ενδιαφερόμενες αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν το ενδιαφέρον 
τους στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας στην ακόλουθη διεύθυνση:  

 
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας  

Ταχ. Θυρίδα: 1429 Λευκωσία  

 
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο ακόλουθο τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 22404102 ή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
director@dca.mcw.gov.cy. 
 
Σημ.: Το δικαίωμα 5ης ελευθερίας θα παρέχεται στους καθορισμένους αερομεταφορείς 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας και με την επιφύλαξη της απόφασης της 
Μικτής Επιτροπής. 
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