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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1138/2012 του Βασίλειου Αντωνόπουλου, (ελληνικής ιθαγένειας), εξ 
ονόματος των ταξιδιωτικών λεωφορείων κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, 
σχετικά με την απελευθέρωση των οδικών επιβατικών μεταφορών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τη μη απελευθέρωση των οδικών μεταφορών 
επιβατών στην Ελλάδα σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 3919 της 2ας Μαρτίου 2011 σχετικά με 
την ελευθερία επιλογής επαγγέλματος. Βάσει της προηγούμενης νομοθεσίας, τα ΚΤΕΛ 
(εταιρίες εκτέλεσης οδικών υπεραστικών συγκοινωνιών) είχαν το μονοπώλιο των επιβατικών 
οδικών μεταφορών (νόμος 2963/2001) ενώ τους είχε παρασχεθεί επιπλέον η δυνατότητα 
δραστηριοποίησης στον τουριστικό τομέα, σε αντίθεση με τους φορείς εκμετάλλευσης 
ταξιδιωτικών λεωφορείων η δραστηριότητα των οποίων περιοριζόταν στον τομέα των 
εκδρομών (νόμος 711/1977). Επιπλέον, τα ΚΤΕΛ, παρά το γεγονός ότι είναι ιδιωτικές 
εταιρείες, έχουν αποκτήσει αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των φορέων εκμετάλλευσης 
ταξιδιωτικών λεωφορείων όσον αφορά φοροαπαλλαγή, προνομιακά οδικά τέλη, επιδοτήσεις 
και αθέμιτο ανταγωνισμό στον ίδιο τον τουριστικό κλάδο, καθώς αναλαμβάνουν τις σχολικές 
εκδρομές με απευθείας ανάθεση από τις τοπικές αρχές χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Σε σχέση με την απελευθέρωση των οδικών επιβατικών μεταφορών στην Ελλάδα, και 
σύμφωνα με το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, η ελληνική κυβέρνηση 
ανέλαβε να καθορίσει μια στρατηγική παρακολούθησης για το αποτελεσματικό άνοιγμα του 
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κλάδου, σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τη νομοθεσία της ΕΕ όσον 
αφορά την ανάθεση συμβάσεων για τις υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών, καθώς και να 
θεσπίσει την αναγκαία νομοθεσία για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής έως το τέλος 
Μαρτίου του 2013.
Οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του 
προγράμματος για την απελευθέρωση των χερσαίων μεταφορών, τα οποία περιλαμβάνουν τη 
χαλάρωση των περιορισμών όσον αφορά τις άδειες για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 
και τις περιστασιακά παρεχόμενες μεταφορές επιβατών, ούτως ώστε να παρέχονται 
περιθώρια ευελιξίας για μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά. Η απλοποίηση της αυστηρής 
ρύθμισης της δομής των τακτικών μεταφορών επιβατών βρίσκεται επίσης εν εξελίξει.
Όσον αφορά τα εικαζόμενα επιλεκτικά πλεονεκτήματα υπέρ των εταιρειών ΚΤΕΛ ΑΕ, η 
Επιτροπή ενημερώνει τον αναφέροντα ότι έχει ήδη ξεκινήσει να διερευνά τα ζητήματα, 
σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, μετά από καταγγελία ένωσης 
ανταγωνιστών. Η Επιτροπή δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την αξιολόγησή της και, εάν κριθεί 
απαραίτητο, θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα.


