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Παρ. 111(Ι)       
ΑΡ. 3419, 14.7.2000 
 
Αριθµός 207 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(Ι) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(Ι) ΤΟΥ 2000) 
______________ 

 
∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 5(2) 

Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ’  αυτό µε βάση 

το εδάφιο (2) του άρθρου 5 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµων του 

1989 µέχρι το 2000, εκδίδει το παρόν ∆ιάταγµα. 

   1.  Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες 

(Συµφωνίες µεταξύ Αεροµεταφορέων για ∆ιαβουλεύσεις  για Ναύλους Μεταφοράς 

Επιβατών και Κατανοµή του ∆ιαθέσιµου Χρόνου Χρήσης στους Αερολιµένες) 

∆ιάταγµα του 2000. 

   2. Στο παρόν ∆ιάταγµα- 

       «Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού που 

συνιστάται δυνάµει του άρθρου 8 του Νόµου. 

        «Νόµος» σηµαίνει τους περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµους του 

1989 µέχρι 2000. 

   3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόµου και υπό την επιφύλαξη των 

διατάξεων του παρόντος ∆ιατάγµατος, το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του Νόµου 

κηρύσσεται ανεφάρµοστο στις συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων του τοµέα των 

αεροπορικών µεταφορών, στις αποφάσεις ενώσεων τέτοιων επιχειρήσεων και στις 

εναρµονισµένες πρακτικές τους που έχουν ως στόχο- 

(α) Τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων για τους ναύλους µεταφοράς επιβατών και των   

αποσκευών τους στις τακτικές αερογραµµές µεταξύ αερολιµένων της 

∆ηµοκρατίας και κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή 

(β)  την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης και τον προγραµµατισµό των 

αερολιµένων. 

4.- (1) Η εξαίρεση αναφορικά µε τη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων για τους 

ναύλους επιβατών εφαρµόζεται µόνο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

(α)  Οι συµµετέχοντες συζητούν αποκλειστικά τους αεροπορικούς ναύλους που 

πρέπει να καταβληθούν από τους χρήστες των αεροπορικών µεταφορών 

άµεσα σε συµµετέχοντα αεροµεταφορέα ή στους εξουσιοδοτηµένους 

πράκτορές του, για τη µεταφορά επιβατών σε µια τακτική αεροπορική γραµµή, 

καθώς και τους όρους που συνδέονται µε τα κόµιστρα και τους ναύλους 

αυτούς·  νοουµένου ότι οι διαβουλεύσεις αυτές δεν επεκτείνονται στις 

µεταφορικές ικανότητες για τις οποίες ισχύουν οι τιµές αυτές, και 

(β)   οι διαβουλεύσεις έχουν ως αντικείµενο την καθιέρωση της διασύνδεσης µεταξύ 

αεροπορικών εταιρειών, δηλαδή τη δυνατότητα για τους χρήστες αεροπορικών 

µεταφορών, όσον αφορά τα είδη των ναύλων και τις περιόδους που έχουν 

αποτελέσει το αντικείµενο των διαβουλεύσεων- 

          (Ι) να συνδυάζουν σε ενιαίο µεταφορικό τίτλο την υπηρεσία που αποτέλεσε 

αντικείµενο των διαβουλεύσεων µε υπηρεσίες επί του ίδιου δροµολογίου ή 

διαδοχικών δροµολογίων οι οποίες παρέχονται από άλλους 
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αεροµεταφορείς, και για τις οποίες οι εφαρµοζόµενοι ναύλοι και όροι 

καθορίζονται από τις εταιρείες εκτελέσεων της µεταφοράς, και 

         (ιι) στο βαθµό που επιτρέπεται από τους όρους της αρχικής κράτησης, να 

αντικαθιστούν µια κράτηση όσον αφορά υπηρεσία που αποτέλεσε 

αντικείµενο διαβουλεύσεων µε κράτηση για την παροχή υπηρεσιών επί 

του ίδιου δροµολογίου που εξυπηρετείται από άλλο αεροµεταφορέα και µε 

τους ναύλους ή τα κόµιστρα και όρους που εφαρµόζει ο εν λόγω 

αεροµεταφορέας , 

    

νοουµένου ότι ο αεροµεταφορέας έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί να εγκρίνει τους 

συνδυασµούς και τις µεταβολές κράτησης για αντικειµενικούς και µη εισάγοντας 

διακρίσεις λόγους, τεχνικής ή εµπορικής φύσης, ιδίως όταν ο αεροµεταφορέας 

που πραγµατοποιεί τη µεταφορά διατηρεί επιφυλάξεις ως προς τη φερεγγυότητα 

του αεροµεταφορέα που έχει εισπράξει την πληρωµή για τη µεταφορά αυτή στην 

εν λόγω περίπτωση, πρέπει να ειδοποιηθεί γραπτώς ο ενδιαφερόµενος 

αεροµεταφορέας· 

(γ) οι ναύλοι για τη µεταφορά επιβατών που αποτελούν το αντικείµενο 

διαβουλεύσεων, εφαρµόζονται από τους αεροµεταφορείς που συµµετέχουν σ’  

αυτές, όταν οι επιβάτες είναι Κύπριοι ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

χωρίς διακρίσεις ως προς την ιθαγένεια ή τον τόπο διαµονής των επιβατών εντός 

της Κύπρου ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας· 

 (δ) η συµµετοχή στις διαβουλεύσεις είναι προαιρετική και ανοικτή για κάθε µεταφορέα 

ο οποίος παρέχει ή προτίθεται να παράσχει άµεσα ή έµµεσα υπηρεσίες στο 

σχετικό δροµολόγιο· 

 (ε)  οι διαβουλεύσεις δεν είναι δεσµευτικές για τους συµµετέχοντες και, ως εκ τούτου, 

οι συµµετέχοντες διατηρούν µετά τις διαβουλεύσεις το δικαίωµα να ενεργούν 

ανεξάρτητα όσον αφορά τους ναύλους επιβατών· 

(στ) οι διαβουλεύσεις δεν καταλήγουν σε συµφωνία ως προς τις αµοιβές των 

πρακτόρων ή άλλα στοιχεία των συζητούµενων ναύλων ή τιµολογίων· 

  (ζ)  εφόσον απαιτείται κοινοποίηση των τιµολογίων, κάθε συµµετοχή κοινοποιεί στον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού και στο Γενικό 

∆ιευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ΄Εργων, όλους 

τους ναύλους ή κόµιστρα που δεν αποτέλεσαν αντικείµενο των διαβουλεύσεων· 

η κοινοποίηση γίνεται είτε από τον ίδιο το συµµετέχοντα είτε από υπάλληλο 

επιφορτισµένο µε την κοινοποίηση των τιµολογίων είτε από τον αντιπρόσωπο 

του επί των πωλήσεων. 

   (2)(α) Η Επιτροπή και το Υπουργείο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ΄Εργων 

δικαιούνται να αποστέλλουν παρατηρητές στις διαβουλεύσεις για τους ναύλους.  Για 

το σκοπό αυτό, οι αεροµεταφορείς αποστέλλουν στον Πρόεδρο της Επιτροπής και 

στο Υπουργείο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ΄Εργων, την ίδια κοινοποίηση µε 

εκείνη που αποστέλλουν στους συµµετέχοντες, τουλάχιστο δέκα ηµέρες πριν από τις 

εν λόγω διαβουλεύσεις, στην οποία αναφέρονται η ηµεροµηνία, ο τόπος και το θέµα 

των διαβουλεύσεων· 

   (β) Εµπεριστατωµένη έκθεση επί των διαβουλεύσεων πρέπει να υποβάλλεται στην 

Επιτροπή από ή εξ ονόµατος των συµµετέχοντων αεροµεταφορέων ταυτόχρονα µε 
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την υποβολή της στους συµµετέχοντες σε αυτές το αργότερο έξι εβδοµάδες µετά τη 

διεξαγωγή των εν λόγω διαβουλεύσεων. 

   5.-(1) Η εξαίρεση αναφορικά µε την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης και 

τον προγραµµατισµό των αερολιµένων εφαρµόζεται µόνο εφόσον πληρούνται οι 

ακόλουθοι όροι: 

         (α) Οι διαβουλεύσεις για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης και για τον 

προγραµµατισµό των αερολιµένων είναι ανοικτές σε όλους τους 

αεροµεταφορείς οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα διαθέσιµα 

διαστήµατα χρήσης τα οποία αποτελούν αντικείµενο των διαβουλεύσεων· 

  (β) οι κανόνες προτεραιότητας θεσπίζονται και εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις, 

δηλαδή χωρίς να συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την ταυτότητα ή την ιθαγένεια 

του αεροµεταφορέα ή την κατηγορία της υπηρεσίας, λαµβάνουν υπόψη τους 

περιορισµούς  ή τους κανόνες κατανοµής της εναέριας κυκλοφορίας που έχουν 

θεσπισθεί από τις αρµόδιες εθνικές ή διεθνείς αρχές και ανταποκρίνονται 

επαρκώς στις ανάγκες των ταξιδιωτών και του συγκεκριµένου αεροδροµίου.  

Με την επιφύλαξη της υπό-υποπαραγράφου (δ) της παρούσας παραγράφου, 

οι κανόνες αυτοί προτεραιότητας πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα δικαιώµατα 

που έχουν αποκτηθεί από αεροµεταφορείς µέσω της χρησιµοποίησης 

ιδιαιτέρων διαθέσιµων χρόνων χρήσης κατά την προηγούµενη αντίστοιχη 

περίοδο· 

(γ) οι θεσπιζόµενοι κανόνες προτεραιότητας τίθενται στη διάθεση κάθε 

ενδιαφερόµενου µέρους µετά από αίτησή του· 

(δ) στους νεοεισερχόµενους αεροµεταφορείς χορηγείται το 50% των 

νεοδηµιουργούµενων ή µη χρησιµοποιούµενων διαθέσιµων χρόνων χρήσης 

καθώς και οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης που έπαυσαν να χρησιµοποιούνται 

από µεταφορέα κατά τη διάρκεια ή στο τέλος περιόδου ή κατέστησαν µε άλλο 

τρόπο διαθέσιµοι, εφόσον οι νεοεισερχόµενοι έχουν υποβάλει αιτήσεις 

χορήγησης χρόνου χρήσης· για τους σκοπούς της παρούσας υπο-

υποπαραγράφου «νεοεισερχόµενος µεταφορέας» σηµαίνει- 

   (ι) τον αεροµεταφορέα ο οποίος ζητά διαθέσιµους χρόνους χρήσης σε 

αερολιµένα για µια οποιαδήποτε ηµέρα και ο οποίος κατέχει ή στον οποίο 

έχουν διατεθεί λιγότεροι από τέσσερις χρόνους στο συγκεκριµένο 

αερολιµένα για τη συγκεκριµένη ηµέρα· ή 

   (ιι) τον αεροµεταφορέα ο οποίος ζητά χρόνους για ένα δροµολόγιο χωρίς 

ενδιάµεσους σταθµούς µεταξύ δύο κοινοτικών αερολιµένων ή κοινοτικού 

και κυπριακού αερολιµένα όταν υπάρχουν άλλοι δύο κατ’  ανώτατο όριο 

αεροµεταφορείς που εκτελούν απευθείας δροµολόγιο µεταξύ των εν λόγω 

αερολιµένων ή συστηµάτων αερολιµένων την ίδια εκείνη ηµέρα και ο 

οποίος κατέχει ή στον οποίο έχουν διατεθεί λιγότεροι από τέσσερις 

διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης στο συγκεκριµένο αερολιµένα στη συγκεκριµένη 

ηµέρα, για το εν λόγο δροµολόγιο χωρίς ενδιάµεσους σταθµούς: 

Νοείται ότι ο αεροµεταφορέας ο οποίος κατέχει περισσότερο από 3% του 

συνόλου των διαθέσιµων χρόνων (slots) κατά την εν λόγω ηµέρα σε 

συγκεκριµένο αερολιµένα, ή περισσότερο από 2% του συνόλου των 

διαθέσιµων χρόνων κατά την εν λόγω ηµέρα σε σύστηµα αερολιµένων στο 
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οποίο ανήκει ο ως άνω αερολιµένας, δε θεωρείται νεοεισερχόµενος για τον 

αερολιµένα αυτό· 

(ε)   οι αεροµεταφορείς οι οποίοι συµµετέχουν στις διαβουλεύσεις έχουν πρόσβαση, 

το αργότερο κατά το χρόνο διεξαγωγής των διαβουλεύσεων, σε πληροφορίες 

σχετικά µε- 

        (ι)το ιστορικό της κατανοµής των διαθέσιµων χρόνων χρήσης, ανά  

αεροπορική εταιρεία και κατά χρονολογική σειρά, για όλους τους 

αεροµεταφορείς που χρησιµοποιούν τον αερολιµένα, 

   (ιι)τους χρόνους χρήσης που ζητήθηκαν (αρχικά αιτήµατα) ανά 

αεροµεταφορέα και κατά χρονολογική σειρά για όλους τους 

αεροµεταφορείς, 

   (ιιι)όλους τους διαθέσιµους χρόνους χρήσης που χορηγήθηκαν και τις 

εκκρεµείς αιτήσεις για διαθέσιµους χρόνους χρήσης, ανά 

αεροµεταφορέα και κατά χρονολογική σειρά για όλους τους 

αεροµεταφορείς, 

   (iv)τους υπόλοιπους διαθέσιµους χρόνους χρήσης, 

    (v)πλήρη στοιχεία ως προς τα κριτήρια που εφαρµόζονται κατά την 

κατανοµή. 

Εάν δε γίνει δεκτή αίτηση για τη χορήγηση χρόνου χρήσης, ο ενδιαφερόµενος  

αεροµεταφορέας έχει το δικαίωµα να λάβει γραπτή κοινοποίηση των λόγων οι οποίοι 

οδήγησαν στην άρνηση αυτή. 

 (2) Η Επιτροπή και το Υπουργείο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ΄Εργων έχουν 

δικαίωµα να αποστέλλουν παρατηρητές στις διαβουλεύσεις για την κατανοµή του 

διαθέσιµου χρόνου χρήσης και τον προγραµµατισµό στους αερολιµένες που 

πραγµατοποιούνται στα πλαίσια πολυµερούς συνάντησης πριν από κάθε περίοδο.  

Για το σκοπό αυτό, οι αεροµεταφορείς υποβάλλουν στην Επιτροπή και στο 

Υπουργείο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ΄Εργων την ίδια κοινοποίηση που 

αποστέλλουν στους συµµετέχοντες, τουλάχιστο δέκα ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή 

των διαβουλεύσεων σχετικά µε τον τόπο, την ηµεροµηνία και το θέµα των 

διαβουλεύσεων αυτών. 

6. Η Επιτροπή µπορεί αυτεπάγγελτα ή ύστερα από σχετική καταγγελία από 

οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει επαρκές έννοµο συµφέρον, να άρει 

το ευεργέτηµα της εξαίρεσης κατά κατηγορίες αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριµένη 

περίπτωση η συµφωνία, απόφαση ή εναρµονισµένη πρακτική  η οποία εξαιρείται 

δυνάµει του παρόντος ∆ιατάγµατος έχει, εντούτοις, ορισµένες επιπτώσεις που δεν 

είναι συµβατές µε τους όρους που καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 του 

Νόµου και ειδικότερα εφόσον- 

(1) ∆εν υφίσταται πραγµατικός ανταγωνισµός τιµών σε οποιοδήποτε δροµολόγιο 

ή οµάδα δροµολογίων που να έχει αποτελέσει αντικείµενο διαβουλεύσεων 

επί των ναύλων⋅ σε τέτοιες περιπτώσεις το ευεργέτηµα του παρόντος 

∆ιατάγµατος αίρεται για το εν λόγω δροµολόγιο ή οµάδα δροµολογίων 

καθώς και για τους αεροµεταφορείς που συµµετείχαν στις διαβουλεύσεις επί 

των ναύλων για τα δροµολόγια αυτά⋅ 

(2) Η διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος ∆ιατάγµατος δεν έδωσε 

στους νεοεισερχόµενους αεροµεταφορείς τη δυνατότητα απόκτησης των 
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διαθέσιµων χρόνων χρήσης τους οποίους είχαν ζητήσει σε αεροδρόµιο που 

παρουσιάζει συµφόρηση προκειµένου να καταρτισθούν προγράµµατα τα 

οποία να τους επιτρέπουν να ανταγωνισθούν αποτελεσµατικά τους 

καθιερωµένους αεροµεταφορείς σε κάθε δροµολόγιο από και προς το 

συγκεκριµένο αεροδρόµιο και, ως εκ τούτου, διαταράσσεται ουσιαστικά ο 

ανταγωνισµός στα εν λόγω δροµολόγια σε τέτοιες περιπτώσεις, το 

ευεργέτηµα του παρόντος ∆ιατάγµατος αίρεται για τους διαθέσιµους χρόνους 

χρήσης που έχουν κατανεµηθεί στο εν λόγω αεροδρόµιο. 

7. Με τη δηµοσίευση του παρόντος ∆ιατάγµατος στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας, το περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (Συµφωνίες µεταξύ 

Αεροµεταφορέων για Κοινό Προγραµµατισµό και Συντονισµό ∆ροµολογίων, 

Εκµετάλλευση ∆ιαδροµών, ∆ιαβουλεύσεις για Ναύλους Μεταφοράς Επιβατών και 

Εµπορευµάτων και Κατανοµή του ∆ιαθέσιµου Χρόνου Χρήσης στους Αερολιµένες) 

∆ιάταγµα του 1998, καταργείται. 

 

· 
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