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Θέμα: Αναφορά 1379/2007, του Γεωργίου Γεωργόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος του Πανελλήνιου Σωματείου Εθνικών και Διεθνών Επιβατικών 
Μεταφορών (Δρομέας), σχετικά με την ανάγκη απελευθέρωσης των αδειών 
κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι σε όλη την Ευρώπη τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού ή οι 
τουριστικές μεταφορικές εταιρείες υποβάλλουν αίτηση στο Υπουργείο Μεταφορών για τη 
χορήγηση αδειών κυκλοφορίας για τον αριθμό λεωφορείων που έχουν αγοράσει, όπως 
αποδεικνύεται από το σχετικό τιμολόγιο αγοράς. Στην Ελλάδα γίνεται το αντίθετο. Δεν 
μπορεί κανείς να αγοράσει τουριστικό λεωφορείο ούτε να εισαγάγει από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση τουριστικό λεωφορείο διότι δεν εκδίδονται πλέον οι απαιτούμενες άδειες 
κυκλοφορίας. Για να εισαγάγει ή να αγοράσει κανείς από την Ελλάδα τουριστικό λεωφορείο 
πρέπει πρώτα να έχει αποκτήσει την άδεια κυκλοφορίας που κοστίζει 70.000 ευρώ. Όταν μια 
επιχείρηση αγοράζει ένα τουριστικό λεωφορείο και το εισάγει στην Ελλάδα χωρίς να έχει τη 
δυνατότητα να αποκτήσει την άδεια κυκλοφορίας που κοστίζει 70.000 ευρώ, τότε μοιραία το 
λεωφορείο παραμένει σταθμευμένο και σκουριάζει. Πολλές φορές είναι αδύνατο να βρεθεί 
τουριστικό γραφείο πρόθυμο να πουλήσει τις απαιτούμενες άδειες, αφού το ίδιο το υπουργείο 
έχει δέκα χρόνια να χορηγήσει άδειες κυκλοφορίας. Ο αναφέρων υπογραμμίζει ότι χωρίς 
λεωφορεία η επιχείρησή του πρέπει να περιορίσει τις δραστηριότητές της και θα υποχρεωθεί 
να κλείσει. Ο αναφέρων ζητά τη βοήθεια της Επιτροπής Αναφορών προκειμένου να αρθούν 
οι περιορισμοί σχετικά με την έκδοση αδειών κυκλοφορίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Δεν είναι σαφές από την αναφορά αν οι περιορισμοί για τη διαθεσιμότητα των αδειών 
αφορούν μόνο τις εσωτερικές γραμμές ή αν περιλαμβάνουν επίσης και τις διεθνείς γραμμές.

Οι διεθνείς μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία υπόκεινται στον κανονισμό 
684/92 της 16ης Μαρτίου 1992, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό 11/98 της 11ης 
Δεκεμβρίου 1997, ο οποίος καθορίζει κοινούς κανόνες, προσδιορίζει τους όρους εφαρμογής 
της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας και απλοποιεί τις διοικητικές διαδικασίες. Ωστόσο, ο 
συγκεκριμένος κανονισμός αφορά μόνο τις διεθνείς μεταφορές με πούλμαν και λεωφορεία 
στο εσωτερικό της επικράτειας της Κοινότητας.

Το άρθρο 3 του κανονισμού καθιερώνει την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και το άρθρο 3α 
ορίζει ότι, για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε 
μεταφορέας που ανταποκρίνεται σε ορισμένα κριτήρια πρέπει να διαθέτει κοινοτική άδεια 
εκδοθείσα από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης. Ως εκ τούτου, για τις 
διεθνείς γραμμές στο εσωτερικό της επικράτειας της Κοινότητας δεν υπάρχει περιθώριο για 
εθνικούς περιορισμούς. Αν πληρούνται οι όροι για την απόκτηση μιας άδειας, τότε αυτή 
πρέπει να χορηγείται στον αιτούντα.

Οι εσωτερικές γραμμές, ωστόσο, δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού. Τα 
κράτη μέλη είναι ελεύθερα να ρυθμίζουν την αγορά των εσωτερικών γραμμών με την 
προϋπόθεση να τηρούν τις γενικές αρχές της Συνθήκης της ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της μη 
διάκρισης λόγω ιθαγένειας. Στον βαθμό που η πρακτική της Ελλάδας όπως περιγράφεται από 
τον αναφέροντα, όπου εκδίδεται μόνο ένας περιορισμένος αριθμός αδειών, δεν εισάγει 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, τότε αυτή δεν είναι ασύμβατη με την κοινοτική νομοθεσία στον 
τομέα των μεταφορών.

Ωστόσο, κανονιστικά μέτρα αυτού του είδους μπορούν, μεταξύ άλλων, να έχουν αντίκτυπο 
στον ανταγωνισμό και στην ελευθερία εγκατάστασης των φορέων οδικών μεταφορών της 
Κοινότητας στην Ελλάδα.

Συνιστάται να ενημερωθεί ο αναφέρων ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα των 
μεταφορών αφορά μόνο τις διεθνείς μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορείο και ότι 
τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να ρυθμίζουν τις εσωτερικές γραμμές με την προϋπόθεση ότι 
τηρούν τις γενικές αρχές της Συνθήκης ΕΚ. Αν ο περιορισμός στον αριθμό των αδειών ισχύει 
μόνο για τις εσωτερικές γραμμές, τότε το γεγονός αυτό καθαυτό δεν είναι ασύμβατο με την 
κοινοτική νομοθεσία εφόσον δεν υπάρχει διάκριση λόγω ιθαγένειας σε βάρος εκείνων που 
υποβάλλουν αιτήσεις για άδειες. Το γεγονός αυτό δεν θίγει τις πτυχές της νομοθεσίας του 
ανταγωνισμού, που στην συγκεκριμένη περίπτωση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της εθνικής 
αρχής για τον ανταγωνισμό.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή θα ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση να παράσχει 
πρόσθετες πληροφορίες για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

4. Απάντηση της Επιτροπής (REV), που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα αρνείται σε νεοεισερχόμενους στον 
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κλάδο την πρόσβαση σε οδικές μεταφορικές δραστηριότητες χωρίς να λαμβάνει υπόψη την 
κατάσταση και την οικονομική δυνατότητα της κάθε μίας από τις επιχειρήσεις που 
υποβάλλουν αίτηση για πρόσβαση, στις 28 Ιανουαρίου 2009 έστειλε αιτιολογημένη γνώμη 
στην Ελλάδα για παράλειψη συμμόρφωσής της με την κοινοτική νομοθεσία που διέπει την 
ελευθερία εγκατάστασης φορέων στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Με γνώμονα την απάντηση που θα ληφθεί από τις ελληνικές αρχές, η Επιτροπή θα 
αποφασίσει κατά πόσο για την υπόθεση αυτή χρειάζεται να συνεχιστεί η λήψη νομικών 
μέτρων.

5. Απάντηση της Επιτροπής (REVII), που ελήφθη στις 24 Ιουνίου 2010.

Στις 29 Ιανουαρίου 2009, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα 
υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν τηρεί την υποχρέωσή της δυνάμει της Συνθήκης δεδομένου 
ότι περιορίζει την ταξινόμηση οχημάτων δημόσιας χρήσης και ότι παρακωλύεται η ελευθερία 
εγκατάστασης στις δραστηριότητες οδικών μεταφορών και εισάγονται διακρίσεις εις βάρος 
των νεοεισερχόμενων χωρίς να εξετάζεται η κατάσταση και η οικονομική επιφάνεια κάθε 
αιτούσας επιχείρησης. Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η Ελλάδα περιορίζει την ελευθερία 
εγκατάστασης στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών περιορίζοντας τη χρήση βυτιοφόρων 
ιδιωτικής χρήσης. Καθώς η Ελλάδα δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με 
την αιτιολογημένη γνώμη, στις 8 Οκτωβρίου 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να 
παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την αδυναμία συμμόρφωσής της με 
τους ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης στον κλάδο των οδικών 
μεταφορών.

6. Απάντηση της Επιτροπής (REVIII), που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012.

Η ελευθέρωση των περιστασιακών υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν θεωρείται 
μέρος των συνολικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο
συνεννόησης που έχει υπογραφεί μεταξύ Επιτροπής/ΔΝΤ/ΕΚΤ και των ελληνικών αρχών, 
δεδομένης της σημασίας που έχει η τουριστική βιομηχανία για την επίτευξη μεγαλύτερων 
επιπέδων ανταγωνιστικότητας στην ελληνική οικονομία. 

Η πρόσφατη νομοθεσία που ενέκρινε η Ελληνική Κυβέρνηση επέτρεψε, για πρώτη φορά εδώ
και πολλά χρόνια, τη χορήγηση νέων αδειών για τον ειδικό αυτό τύπο υπηρεσίας. Η Ελληνική
Κυβέρνηση αποφάσισε να διατηρήσει μια διάταξη, η οποία ισχύει από τη δεκαετία του '70, η
οποία απαιτεί τη θέση σε κυκλοφορία ενός νέου οχήματος όταν εκδίδεται νέα άδεια, για 
λόγους που συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό του στόλου, την προστασία του περιβάλλοντος
και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται χωρίς διάκριση
σε όλους τους φορείς που ζητούν άδεια και κρίνεται αναλογική προς τους επιθυμητούς 
στόχους.

Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει για λογαριασμό του αναφέροντος, 
καθώς η καταγγελία του αφορά ειδική διάταξη που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του οικείου 
κράτους μέλους και η οποία εφαρμόζεται με τον δέοντα σεβασμό προς τις αρχές της μη 
διάκρισης και της αναλογικότητας.


