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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 
Αρ. 3205, 12.12.97 
Αριθµός 372 

 
 

O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ  
(ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) 

 
∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 5(2) 

 
 Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες 

που χορηγούνται σ’ αυτό µε βάση το εδάφιο (2) του 
άρθρου 5 του περί της Προστασίας του 
Ανταγωνισµού Νόµου του 1989, εκδίδει το παρόν 
∆ιάταγµα. 
 

 207 του 1989. 

 1.  Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί 
Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (Τεχνική Συνεργασία 
στον Τοµέα των Αεροπορικών Μεταφορών) 
∆ιάταγµα του 1997. 
 

 Συνοπτικός τίτλος. 

 2. Το παρόν ∆ιάταγµα εφαρµόζεται στις 
αεροπορικές µεταφορές µεταξύ αερολιµένων της 
∆ηµοκρατίας και χωρών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 

 Πεδίο εφαρµογής.  

 3.(1) Σύµφωνα µε τις διατάξει του εδαφίου (1) 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 σκοπό την επίτευξη 
τεχνικής βελτίωσης ή τεχνικής συνεργασίας και 
ειδικότερα –  
 

 Εξαιρέσεις. 

 (α) Την εισαγωγή ή ενιαία εφαρµογή 
υποχρεωτικών ή συνιστώµενων τεχνικών 
προτύπων για τα αεροσκάφη, τα εξαρτήµατα 
των αεροσκαφών, τον εξοπλισµό και τον 
εφοδιασµό τους όταν τα πρότυπα αυτά 
ορίζονται από ένα διεθνώς αναγνωρισµένο 
οργανισµό ή από έναν κατασκευαστή 
αεροσκαφών ή εξοπλισµού.  

 

  

 (β) την εισαγωγή ή ενιαία εφαρµογή τεχνικών 
προτύπων για µόνιµες εγκαταστάσεις για τα 
αεροσκάφη, όταν τα πρότυπα αυτά έχουν 
ορισθεί από διεθνώς αναγνωρισµένο 
οργανισµό .  
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 (γ) την ανταλλαγή, ενοικίαση (leasing), από 
κοινού χρησιµοποίηση (pooling) ή συντήρηση 
αεροσκαφών, εξαρτηµάτων, εξοπλισµού ή 
µόνιµων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς 
εκµετάλλευσης αεροπορικών γραµµών και την 
από κοινού αγορά εξαρτηµάτων, µε την 
προϋπόθεση ότι οι συµφωνίες αυτές γίνονται 
χωρίς διακρίσεις.  

 

  

 (δ) την εισαγωγή, λειτουργία και συντήρηση 
δικτύων τεχνικής επικοινωνίας, µε την 
προϋπόθεση ότι οι συµφωνίες αυτές γίνονται 
χωρίς διακρίσεις.  

 
(ε) την ανταλλαγή, από κοινού χρησιµοποίηση ή 

εκπαίδευση προσωπικού για τεχνικούς ή 
λειτουργικούς σκοπούς.  

 
(στ) την οργάνωση και εκτέλεση υποκατάστατων 

πτήσεων για µεταφορά επιβατών, 
ταχυδροµείου και αποσκευών, σε περίπτωση 
βλάβης/καθυστέρησης του αεροσκάφους, είτε 
µε ναύλωση είτε µε παροχή άλλου 
υποκατάστατου αεροσκάφους σύµφωνα µε 
συµβατικές διευθετήσεις.  

 
(ζ) την οργάνωση και εκτέλεση διαδοχικών ή 

συµπληρωµατικών αεροπορικών µεταφορών 
και τον καθορισµό και εφαρµογή ολικών 
ναύλων και όρων για τις µεταφορές αυτές.  

 
(η) την ενοποίηση ξεχωριστών αποστολών.  
 
(θ) τη θέσπιση ή εφαρµογή ενιαίων κανόνων όσον 

αφορά τη διάρθρωση και τους όρους 
εφαρµογής των ναύλων, µε την προϋπόθεση 
ότι οι κανόνες αυτοί δεν καθορίζουν άµεσα ή 
έµµεσα τους ναύλους και τους όρους 
µεταφοράς.  

 
 

  

 (ι) τις συµφωνίες για την πώληση, τη µεταβίβαση 
και την αποδοχή εισιτηρίων µεταξύ 
αεροµεταφορέων (interlining) και για τα 
συστήµατα επιστροφής ναύλων, κατ’ 
αναλογία κατανοµής ναύλων και λογιστικού 
διακανονισµού που τίθενται σε εφαρµογή για 
εξυπηρέτηση των συµφωνιών αυτών.  
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 (ια) το συµψηφισµό και διακανονισµό 
λογαριασµών µεταξύ αεροµεταφορέων µέσω 
γραφείου συµψηφισµού, συµπεριλαµβα-
νοµένων και των τυχόν αναγκαίων ή 
παρεπόµενων υπηρεσιών.  το συµφηφισµό και 
διακανονισµό των λογαριασµών µεταξύ 
αεροµεταφορέων και των εξουσιοδοτηµένων 
πρακτόρων τους µέσω ενός κεντρικού και 
αυτοµατοποιηµένου συστήµατος διακα-
νονισµού (settlement plan or system), 
συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν 
αναγκαίων ή παρεπόµενων υπηρεσιών. 

 

  

    (2) Η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει στο 
Υπουργικό Συµβούλιο προτάσεις προς τροποποίηση 
του καταλόγου της υποπαραγράφου (1) ο οποίος δεν 
είναι εξαντλητικός.  
 

  

 4.(1) 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.  
 

 Άρση του 
ευεργετήµατος της 
εξαίρεσης κατά 
κατηγορίες. 

    (2) Η Επιτροπή δύναται να ανακαλεί ή 
τροποποιεί την πιο πάνω απόφασή της για άρση του 
ευεργετήµατος ή να απαγορεύσει συγκεκριµένες 
ενέργειες στους ενδιαφεροµένους αν - 
 

  

 (α) Η πραγµατική κατάσταση έχει µεταβληθεί 
ως προς ένα στοιχείο ουσιώδους σηµασίας 
για την απόφαση.  ή 

  
(β) οι ενδιαφερόµενοι παραλείπουν να 
 συµµορφωθούν µε οποιαδήποτε υποχρέωση 
 ή όρο που επιβάλλει η απόφαση.  ή 
 
(γ) η απόφαση είναι προϊόν παραπλάνησης της 
 Επιτροπής, µε την παροχή ανακριβών 
 πληροφοριών ή την απόκρυψη των αληθών.  
  
   (3) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
υποπαραγράφους (β) και (γ), ή ανάκληση της 
απόφασης δύναται να έχει αναδροµική ισχύ.  
 

  

 
 
/MR (c:General/Memos/∆ιατάγµατα. ΝΟΜΟΣ 207 89) 


