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ΘΕΜΑ:Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο της ∆ιεθνούς
Τακτικής Λεωφορειακής Γραµµής: «Αθήνα – Βελιγράδι».

Σε εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της υ.α Γ456/οικ.10429/771/2007,
καλούµε τους ενδιαφερόµενους που επιθυµούν να αναλάβουν µεταφορικό έργο στη ∆ιεθνή
Τακτική Λεωφορειακή Γραµµή «Αθήνα – Βελιγράδι», να υποβάλουν αίτηση µε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά από 07 Απριλίου 2011 έως 22 Απριλίου 2011.
Η αίτηση θα απευθύνεται στο Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων–Γενική
∆ιεύθυνση Μεταφορών–∆ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών–Τµήµα Υπεραστικών Συγκοινωνιών
(3ος όροφος) και κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου, στο ισόγειο ή
αποστέλλεται Ταχυδροµικά στη διεύθυνση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Τ.Κ. 15669,Παπάγου.
Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, (στην περίπτωση µη φυσικών
προσώπων και τα στοιχεία του νοµίµου εκπροσώπου). Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται η
συγκεκριµένη γραµµή τη χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης της οποίας αιτείται ο ενδιαφερόµενος
καθώς και τα δροµολόγια που επιθυµεί να εξυπηρετήσει.
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Η υποβολή των αιτήσεων, τα δικαιολογητικά, η

εξέτασή τους, η χορήγηση των

αδειών και στη συνέχεια η εξυπηρέτηση της γραµµής, γίνεται σύµφωνα

µε τους όρους, τις

προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει το ισχύον πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών
διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραµµών µε χώρες µη µέλη της Ε.Ε, σε οδικούς µεταφορείς
επιβατών µε έδρα την Ελλάδα και την εκτέλεσή τους µε τη χρησιµοποίηση ειδικών τουριστικών
λεωφορείων

δηµοσίας

χρήσης,

(όπως:ν.2446/1996/ΦΕΚΑ’276,&

3891/2010/188Α’,

π.δ346/2001/ΦΕΚΑ΄233, υ.α Γ456/οικ.10429/771/2007), καθώς και το ειδικότερα πλαίσιο που
ισχύει µε τη Σερβία, (Συµφωνία για τις διεθνείς οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και επιβατών η
οποία κυρώθηκε µε το ν.3225/2004/ΦΕΚ Α΄22/2-1-2004, Πρωτόκολλα Συναντήσεων Μικτών
Επιτροπών Οδικών Μεταφορών όπως έχουν κυρωθεί µε κ.υ.α.)
Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να είναι:
α) Ο Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος / ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
β) Γραφεία Γενικού Τουρισµού που έχουν έδρα στην Ελλάδα.
γ) Οποιαδήποτε Κοινοπραξία των ανωτέρω προσώπων α) και β). ∆εν είναι αποδεκτή η
υποβολή αιτήσεων από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και ατοµικώς και ως µέλη κοινοπραξίας.
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής:
Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα

εξετάζονται µόνον εφόσον

συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο αιτών πληροί
τους όρους και τις προϋποθέσεις για την έγκριση του αιτήµατος.
α) Επικυρωµένο αντίγραφο ισχύοντος Ειδικού Σήµατος Γραφείου Γενικού Τουρισµού,
που έχει έδρα στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι κοινοπραξία το δικαιολογητικό
αυτό υποβάλλεται για κάθε µέλος κοινοπραξίας.
β)Επικυρωµένο

αντίγραφο

ισχύουσας

Άδειας

Άσκησης

Επαγγέλµατος

Οδικού

Μεταφορέα Επιβατών, Εθνικών και ∆ιεθνών µεταφορών. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι
κοινοπραξία το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται για κάθε µέλος κοινοπραξίας.
γ)Επικυρωµένο αντίγραφο Καταστατικού για Νοµικά Πρόσωπα ή Κοινοπραξίες (και τα
έγγραφα εκπροσώπησης).
δ)Πίνακες δροµολογίων, απεικόνιση διαδροµής σε χάρτες, υπολογισµός χρόνου
διαδροµής

µε πραγµατικά στοιχεία, που ανταποκρίνονται στις συνθήκες των χωρών

διέλευσης και το προτεινόµενο για τη γραµµή κόµιστρο ανά προορισµό.
ε)Αναλυτικό πίνακα των ιδιόκτητων ή µε χρηµατοδοτική µίσθωση τουριστικών
λεωφορείων δηµοσίας χρήσης, (απαιτείται ένα τουλάχιστον ιδιόκτητο λεωφορείο ή µε
σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης), ή µισθωµένων, (απαιτείται σύµβαση µίσθωσης που να
έχει κατατεθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και να ισχύει για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει η άδεια
της γραµµής που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της γραµµής.).
στ) Σύµβαση συνεργασίας µε µεταφορέα που έχει έδρα τη Σερβία µε
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εξίσου ανάθεση των αντίστοιχων εβδοµαδιαίων δροµολογίων.
Πέραν των ανωτέρω, σας ενηµερώνουµε ειδικότερα, ότι για τις τακτικές
λεωφορειακές γραµµές Ελλάδος-Σερβίας, (σύµφωνα και µε τα πρωτόκολλα συναντήσεων της
µικτής Ελληνο-Σερβικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών της 14ης Ιουνίου 2006 και της 26ης
Σεπτεµβρίου 2008, τα οποία εγκρίθηκαν µε τις κ.υ.α Φ.0544/Μ.5940.ΑΣ866/ΦΕΚΒ΄1685/17-112006 και Φ.0544/Μ.6199/ΑΣ739/ΦΕΚΑ΄60/15-4-2009 αντίστοιχα) ισχύουν και τα εξής:
 η διαδροµή της γραµµής «Αθήνα-Βελιγράδι» µε υπογραµµισµένα τα σηµεία
επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών, είναι η εξής: «Αθήνα -Λάρισα – Θεσσαλονίκη –
Εύζωνοι (σύνορα) – Bogorodica (σύνορα Π.Γ.∆.Μ.) – Τabanovce (σύνορα Π.Γ.∆.Μ.)
– Presevo (σύνορα Σερβίας) – Nis – Belgrade»
 είναι δυνατή η δραστηριοποίηση αορίστου αριθµού µεταφορέων σε κάθε τακτική
γραµµή µε ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις.
 δεν έχει απελευθερωθεί η εξυπηρέτησή τους.
 απαιτείται σύµβαση συνεργασίας µε µεταφορέα της Σερβίας µε κοινό πρόγραµµα
δροµολογίων.
 ο µέγιστος αριθµός των εβδοµαδιαίων δροµολογίων που µπορούν να εκτελούνται
από τους µεταφορείς κάθε χώρας είναι 17 (δέκα επτά) συνολικά.
 δεν επιτρέπεται η αναχώρηση από την ίδια αφετηρία άλλων µεταφορέων που
εκτελούν την ίδια γραµµή,

8 ώρες πριν ή µετά την ώρα αναχώρησης κάποιου

µεταφορέα. Αυτό ισχύει για τις τακτικές γραµµές µε µήκος διαδροµής µεγαλύτερη
των 500 χιλιοµέτρων, όπως είναι η γραµµή Αθήνα-Βελιγράδι, και µόνον, εντός της
Σερβικής επικράτειας.
Αιτήµατα µεταφορέων για έκδοση αδειών εκτέλεσης της τακτικής

λεωφορειακής

γραµµής Αθήνα–Βελιγράδι, λόγω λήξης προηγούµενων αδειών τους για την γραµµή αυτή,
αντιµετωπίζονται µε τη διαδικασία της παρούσας απόφασης.
Η άδεια εκδίδεται εφόσον αποδεχτεί το σχετικό αίτηµα και η Σερβία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Β.ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ
Εσωτερική ∆ιανοµή
∆/νση Επιβατικών Μεταφορών
Τµήµα Υπεραστικών Συγκοινωνιών (2)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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