ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗ ΣΖ ΠΡΟΣΑΔΧ ΝΟΜΟΤ ΔΝΗΑΗΟΤ
ΦΟΡΔΑ ΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΜΑΕΗΚΧΝ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΘΖΝΧΝ
Οη βαζηθέο αξρέο
Οη Γεκόζηεο Μαδηθέο πγθνηλωλίεο (ΓΜ) ηεο πξσηεχνπζαο απνηεινχλ ηε
ζπνλδπιηθή ζηήιε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ θαη κεηαθηλήζεσλ ηεο πεξηνρήο
θαη ην θιεηδί γηα ηε ιχζε ηνπ ιεγφκελνπ θπθινθνξηαθνχ πξνβιήκαηνο. Απνηεινχλ
ζπλεπψο Γεκφζηα Κνηλσληθή Τπεξεζία, κε άκεζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ
πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε, πνπ ε πνιηηεία έρεη ππνρξέσζε
λα εμαζθαιίδεη θαη ζπλερψο βειηηψλεη.
Η «βειηίσζε» εδψ έρεη ηελ έλλνηα ηεο θαιιίηεξεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πξνο ηνλ
πνιίηε – κεηαθηλνχκελν ψζηε λα βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα δσήο ηνπ δειαδή ε
«θαζεκεξηλφηεηά» ηνπ. Η έλλνηα ηεο Γεκφζηαο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο κε ηελ νπνία
ραξαθηεξίδνληαη παξαπάλσ νη Γεκόζηεο Μαδηθέο πγθνηλωλίεο (ΓΜ),
επηβάιιεηαη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ έλλνηα ηεο απηνηειψο βηψζηκεο θαη νηθνλνκηθά
πγηνχο Τπεξεζίαο1 (ψζηε λα κελ δηαθπβεχεηαη ε χπαξμή ηεο) κε ηαπηφρξνλε
θαηνρχξσζε ησλ θεθηεκέλσλ εξγαζηαθψλ θαη άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ
φισλ ησλ θνξέσλ.
Σν ππάξρνλ νξγαλσηηθφ ζρήκα θαη πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ΓΜ ηεο πξσηεχνπζαο
είλαη θαηαξρήλ ζπκβαηφ κε ηελ παξαπάλσ γεληθή ηνπνζέηεζε αξρψλ αιιά πξέπεη λα
βειηησζεί θαη εληζρπζεί ζηα ζεκεία ζηα νπνία απηφ δείρλεη αδπλακίεο θαη
κεηνλεθηήκαηα.
Σα βαζηθά θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία δηακνξθψζεθε ε πξφηαζε απηή είλαη ε αλάγθε
εμνξζνινγηζκνχ ηνπ ζεκεξηλνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ, ν
πεξηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ θαη κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ θνξέσλ, θαη ε
αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ επηβάηε.
Δπίζεο ε ζεηηθή εκπεηξία απφ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηε
δηεμαγσγή ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ απεηέιεζε πνιχηηκν νδεγφ γηα ηηο
πξνηεηλφκελεο αλαγθαίεο βειηηψζεηο.
ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ πξνηείλεηαη ην παξαθάησ πιαίζην νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ ηεο πξσηεχνπζαο. Οη βειηηψζεηο πνπ
πξνηείλνληαη είλαη νη απνιχησο αλαγθαίεο αιιαγέο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζην ζχζηεκα
λα ιεηηνπξγήζεη θαιιίηεξα θαη λα αλαπηπρζεί ζπληνληζκέλα θαη απηνδχλακα ζην
κέιινλ ρσξίο θιπδσληζκνχο θαη θπξίσο ρσξίο δηαηαξαρή ηεο πξνζθεξφκελεο
ππεξεζίαο πξνο ην επηβαηηθφ θνηλφ.
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Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη εδψ γηα λα δειψζεη ηελ θαηνρπξσκέλε θαη «απηφκαηε» χπαξμε ησλ
απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ (εηζπξάμεσλ απφ δηάθνξεο ζεζκνζεηεκέλεο πεγέο) νη νπνίνη λα
θαζηζηνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο, νηθνλνκηθά βηψζηκε θαη πγηή.

Σν πξνηεηλόκελν Οξγαλωηηθό Πιαίζην
Οη Γεκφζηεο πγθνηλσλίεο ηεο πξσηεχνπζαο ζρεδηάδνληαη θαη εθηεινχληαη απφ έλα
ζχζηεκα θνξέσλ θαη Οξγαληζκψλ ην νπνίν απνηειείηαη:
1. Απφ έλαλ Δληαίν Γεκόζην Φνξέα ρεδηαζκνύ, ζπληνληζκνύ, αλάπηπμεο
ηωλ ππνδνκώλ, θαη ειέγρνπ ηεο εθηέιεζεο ηεο πγθνηλσληαθήο ππεξεζίαο.
Ο Φνξέαο απηφο, ν νπνίνο ζηα επφκελα ζα αλαθέξεηαη (πξνζσξηλά) σο
Δληαίνο Φνξέαο – ΔΦ, ζα είλαη Φνξέαο πνπ ζα αλήθεη ζην Διιεληθφ
Γεκφζην. Απηφο ζα έρεη ηελ επζχλε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, ζα
αλαπηχζζεη ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο, θαη ζα αλαζέηεη, ζπληνλίδεη, θαη ειέγρεη,
ηελ δηεμαγσγή ηεο Γεκφζηαο Μαδηθήο πγθνηλσλίαο ζηελ πεξηνρή πνπ έρεη
νξηζηεί ζαλ «πεξηνρή επζχλεο» ηνπ.
2. Απφ Φνξείο Δθηέιεζεο Έξγνπ – (πξνζσξηλά) ΦΔΔ νη νπνίνη εθηεινχλ
ζπγθνηλσληαθφ έξγν ζηηο γξακκέο θαη πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ζχκβαζε
κε ηνλ ΔΦ. Ωο Φνξείο Δθηέιεζεο πγθνηλσληαθνχ έξγνπ κε ηελ έλλνηα ηεο
χκβαζεο θαη αλάζεζεο έξγνπ (ε νπνία ζα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ
θνξέα), ζεσξνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ νη εμήο θνξείο: ΔΘΔΛ, ΗΛΠΑΠ,
ΗΑΠ, ΣΡΑΜ , ΑΜΔΛ2.
3. Απφ «πλδεδεκέλνπο Φνξείο - Φ» νη νπνίνη εληάζζνληαη σο πξνο ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξνπλ θάησ
απφ ηνλ ΔΦ, αιιά πνπ ελεξγνχλ απηφλνκα θαη απηνδχλακα σο πξνο ηελ
αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο ηνπο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, θαη ηελ θάιπςε ηνπ
θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο. πλδεδεκέλνη Φνξείο ζα είλαη νη δηάθνξνη
ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΦΟΡΔΙ πγθνηλσληψλ, θαζψο θαη ν ΠΡΟΑΣΙΑΚΟ θαη ηα
ΚΣΔΛ. Απηνί νη θνξείο ζα είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπληνλίδνληαη κέζσ
πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ σο πξνο ηνλ ηξαηεγηθφ θαη Δπηρεηξεζηαθφ
ρεδηαζκφ ηνπο κε ηνλ ΔΦ.
4. Απφ Φνξείο Αλάπηπμεο Τπνδνκήο – ΦΑΤ, νη νπνίνη έρνπλ ζαλ
απνθιεηζηηθή απνζηνιή ηνπο ηελ αλάπηπμε πγθνηλσληαθήο ππνδνκήο . Οη
θνξείο απηνί εληάζζνληαη θάησ απφ ηνλ ΔΦ σο πξνο ηνλ ρεδηαζκφ ηεο
ππνδνκήο απηήο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ έξγσλ, αιιά κπνξεί λα
αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζε άιινπο θνξείο πέξαλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ. ε
κηα πξψηε θάζε θαη ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε
σο Φνξείο Αλάπηπμεο Τπνδνκψλ ζεσξνχληαη: α) ν ίδηνο ν ΔΦ ν νπνίνο ζα
έρεη κηα Γελ. Γλζε θαηαζθεπψλ (πνπ ζα αζρνιείηαη κε φιεο ηηο θαηαζθεπέο
ππνδνκψλ ησλ ιεσθνξείσλ θαη ηξφιετ), β) ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ γηα ηελ
θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ θαη ηε ζπληήξεζε ησλ λέσλ γξακκψλ ηνπ Μεηξφ
θαη ζπληήξεζε ησλ ππαξρνπζψλ, γ) ε ΣΡΑΜ ΑΔ γηα ηηο γξακκέο ηνπ Σξακ,
θαη δ) ν ΗΑΠ.
Ο Δληαίνο Φνξέαο έρεη λνκηθή κνξθή θαη ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο φπσο ν ζεκεξηλφο
ΟΑΑ. Διέγρεηαη δηνηθεηηθά απφ ην Τπ. Τπνδνκψλ θαη δηνηθείηαη απφ Γεληθή
πλέιεπζε, ε νπνία νξίδεηαη φπσο ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΑΑ, θαη 11κειέο
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
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Γηα ην πξνηεηλφκελν λνκηθφ θαζεζηψο θαη κνξθή ησλ θνξέσλ απηψλ ηδε επφκελα. Γηα ην ΚΣΔΛ
Αηηηθήο νη ξπζκίζεηο πνπ ζα ηεζνχλ ζηελ χκβαζε, ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ην ηζρχνλ λνκηθφ
θαη ρξεκαηνδνηηθφ θαζεζηψο πνπ έρεη δηακνξθσζεί γηα ηα ΚΣΔΛ κέρξη ζήκεξα.

Όινη νη άιινη θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, δηαηεξνχλ κελ ηνλ
Γεκφζην ραξαθηήξα θαη ηδηνθηεζία ηνπο αιιά ζα πξέπεη λα επαθνινπζήζεη
ιεπηνκεξήο θαη ζε βάζνο επαλεμέηαζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο φζνλ αθνξά ηηο
ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ Δληαίν Φνξέα ζχκθσλα θαη κε ηα πξνηεηλφκελα εηδηθφηεξα ζηα
επφκελα. Θα πξέπεη επίζεο λα αλαδηνξγαλψζνπλ ηηο Τπεξεζίεο ηνπο έηζη ψζηε λα
πξνζαξκνζηνχλ πιήξσο θαη παξαγσγηθά ζην λέν ξφιν θαη θαζήθνληα πνπ ηνπο
αλαηίζεληαη κε ην λέν Οξγαλσηηθφ Πιαίζην.
Πεξηνρή αξκνδηόηεηαο θαη αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο ηωλ θνξέωλ
Η πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα είλαη νιφθιεξνο ν λνκφο Αηηηθήο ν
νπνίνο εληάζζεηαη ζην ζχζηεκα εμππεξέηεζεο πνπ πξνζθέξεη ν θνξέαο απηφο. Σν
αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ θάζε θνξέα ζην ζχζηεκα ησλ
Γεκνζίσλ Μαδηθψλ πγθνηλσληψλ ηεο πξσηεχνπζαο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.
Ο Δληαίνο Φνξέαο
ππνρξεψζεηο 3:

(ΔΦ) ζα έρεη ηα παξαθάησ εηδηθφηεξα θαζήθνληα θαη

i. ρεδηάδεη ζε κέζν- θαη κάθξν – πξφζεζκν επίπεδν, ζπληνλίδεη,
ρξεκαηνδνηεί, θαη ειέγρεη ζε φια ηα επίπεδα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο ησλ Γεκφζησλ Μαδηθψλ πγθνηλσληψλ ζηελ πξσηεχνπζα
γηα φια ηα Μέζα καδηθήο Μεηαθνξάο (απνθιεηνκέλσλ παξάιιεισλ ή
επηθαιππηφκελσλ αλάινγσλ δξαζηεξηνηήησλ απφ άιινπο θνξείο).
ii. Αλαζέηεη ζπγθεθξηκέλν πγθνηλσληαθφ έξγν ζε φινπο ηνπο ΦΔΔ θαη
επηβιέπεη ηελ εθηέιεζή ηνπ κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη ζηφρνπο
πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο ζα είλαη πνζνηηθνπνηεκέλνη (π.ρ. παξερφκελε
ρσξεηηθφηεηα, ζπρλφηεηα δξνκνινγίσλ, ηχπνο νρεκάησλ, σξάξην
ιεηηνπξγίαο, θαζνξηζκφο ζρεδίσλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ) – θαη κε
ζχζηεκα νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ πνπ ζα θαζνξίδνληαη ζε ζπκβάζεηο
θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ κεηαβιεηήο δηάξθεηαο αλάινγα κε ηνλ θνξέα
(απφ 3 – 6 ρξφληα). Οη πκβάζεηο ζα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ
Φνξέα Δθηέιεζεο έξγνπ, θαη ζα ιακβάλνπλ ππφςε ην εηδηθφ λνκηθφ θαη
ρξεκαηνδνηηθφ θαζεζηψο πνπ ηζρχεη κέρξη ζήκεξα γηα ηνλ θαζέλα. ηηο
ζπκβάζεηο ζα ππάξρνπλ κεηαμχ άιισλ θαη πξνβιέςεηο γηα ηελ θάιπςε
ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηελ πινπνίεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο
ππνρξεψζεσλ, θαη γηα φια ηα ζπλαθή ζέκαηα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο ζέκαηα (π.ρ. ρξεκαηνδφηεζε, αλάπηπμε ππνδνκψλ,
ζπληήξεζε ππνδνκψλ θαη νρεκάησλ, θιπ).
iii. πληνλίδεη (ζε ηξαηεγηθφ επίπεδν) , ειέγρεη (ζε φια ηα επίπεδα) ην
έξγν ησλ ΦΔΔ, θαη δηακνξθψλεη ην επηζπκεηφ επίπεδν πνηνηηθήο θαη
πνζνηηθήο απφδνζεο ησλ ΓΜ ηεο πξσηεχνπζαο απφ πιεπξάο (κεηαμχ
άιισλ) θαη πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ηεο παξερνκέλεο ζπγθνηλσληαθήο
εμππεξέηεζεο, πξνδηαγξαθψλ ηξνραίνπ πιηθνχ, θαη πξνδηαγξαθψλ ησλ
αλαγθαίσλ ππνδνκψλ. ε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ
3

Γηα ηελ λνκνζέηεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ λέν ΔΦ ζεκάησλ ζα ηξνπνπνηεζεί ν ηζρχσλ Νφκνο 2669
γηα ηνλ ΟΑΑ δηαηεξνπκέλσλ φζσλ δηαηάμεψλ ηνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ λέα δνκή θαη νξγάλσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.
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ησλ ΦΔΔ ν ΔΦ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δηθαηνδνζία επηβνιήο θπξψζεσλ νη
νπνίεο θαη ζα αλαθέξνληαη ζαθψο ζηε χκβαζε αλάζεζεο έξγνπ.
Δκπιέθεηαη άκεζα ζηελ αγνξά ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ΓΜ ηεο πξσηεχνπζαο κε έλαλ απφ ηνπο
παξαθάησ ηξφπνπο: α) αγνξάδεη ν ίδηνο θαη δηαζέηεη άκεζα (φπνπ
αηηηνινγεκέλα θαη θαη’ εμαίξεζε απηφ επηβάιιεηαη), β) αγνξάδεη θαη
δηαζέηεη κε ζχζηεκα leasing (δει. απφ ηνλ ίδην ηνλ ΔΦ πξνο ηνπο ΦΔΔ),
γ) ρξεκαηνδνηεί ηελ αγνξά, απφ ηνπο ΦΔΔ, κε βάζε πξνδηαγξαθέο πνπ
εθδίδεη ν ίδηνο, δ) εγθξίλεη ηελ αγνξά νρεκάησλ πνπ νη ΦΔΔ αγνξάδνπλ
κε ρξεκαηνδφηεζε ή leasing απφ ηξίηνπο (θαη κε βάζε πξνδηαγξαθέο
πνπ εθδίδεη ν ΔΦ). Οη ΦΔΔ νη νπνίνη έρνπλ ζήκεξα ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο
ηα νρήκαηά ηνπο θαη ην άιιν ζρεηηθφ πιηθφ, δηαηεξνχλ ηελ ηδηνθηεζία
απηή θαη νη πξνεγνχκελεο ξπζκίζεηο ελεξγνπνηνχληαη απφ ηε ζηηγκή πνπ
ζα πξνθχςεη αλάγθε γηα αγνξά λέσλ νρεκάησλ (πιελ ησλ ΚΣΔΛ).
Οξίδεη ην χςνο, ηνλ ηξφπν ζπιινγήο θαη ην είδνο ησλ θνκίζηξσλ, θαη
έρεη ζεζκνζεηεκέλνπο πφξνπο θαη δηαδηθαζίεο είζπξαμεο ησλ πφξσλ
απηψλ ψζηε ε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη
εμαζθαιηζκέλε, ζεζκνζεηεκέλε, θαη απηνδχλακε. Η έθδνζε φισλ ησλ
εηζηηεξίσλ, ε δαπάλε πξνψζεζήο ηνπο θιπ. αλήθεη ζηνλ ΔΦ. Δπίζεο
εηζεγείηαη ζην ΤΜΔ ηηο ηπρφλ αιιαγέο ζην ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο
(δειαδή ζηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην χςνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
θάζε κηαο πιελ ησλ ΚΣΔΛ).
Καζνξίδεη ηελ εληαία πνιηηηθή ειέγρνπ ησλ εηζηηεξίσλ ζε φινπο ηνπο
ΦΔΔ4, θαη ρεδηάδεη, νξγαλψλεη, θαη επνπηεχεη ηελ φιε δηαδηθαζία
ειέγρνπ ησλ εηζηηεξίσλ θαη είζπξαμεο ησλ πξνζηίκσλ5. Η εθηέιεζε ηνπ
ειέγρνπ γίλεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν θαηά πεξίπησζε θνξέα (ΦΔΔ) κε
δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ. Ο έιεγρνο ηεο εθηέιεζεο ηνπ ειέγρνπ εηζηηεξίσλ
γίλεηαη απφ ηνλ ΔΦ κέζσ εηδηθνχ κφληκνπ πξνζσπηθνχ επνπηείαο ηνπ
ειέγρνπ ησλ εηζηηεξίσλ (πιελ ησλ ΚΣΔΛ).
Δθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη ζηελ κεηαμχ ηνπο χκβαζε, ν ΔΦ
ρξεκαηνδνηεί ηνπο ΦΔΔ γηα ην ζπγθνηλσληαθφ έξγν πνπ πξνζθέξνπλ
βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηε ζχκβαζε εθηέιεζεο κεηαθνξηθνχ έξγνπ.
Δηδηθφηεξα ε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ είλαη ζέκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηε
ζχκβαζε θαη κπνξεί λα γίλεηαη κε έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ εθηέζεθαλ
ζηελ παξάγξαθν (iv) παξαπάλσ κε αληίζηνηρε ινγηζηηθή θαη λνκηθή
θαηνρχξσζε ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ νρεκάησλ.
Υξεκαηνδνηεί, θαηαζθεπάδεη θαη ζπληεξεί (κφλνο ηνπ ή κέζσ ησλ
Φνξέσλ Αλάπηπμεο Τπνδνκήο) φιεο ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ πγθνηλσληαθνχ έξγνπ (π.ρ.
γξακκέο, ζηάζεηο ή ζηαζκνί, ζηαζκνί κεηεπηβίβαζεο, ρψξνη ζηάζκεπζεο
- ζπληήξεζεο νρεκάησλ, θιπ) γηα φια ηα κεηαθνξηθά κέζα. Οη

Η πνιηηηθή απηή ζα πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ πξνζηίκσλ, ηα απαηηνχκελα
δείγκαηα ειέγρσλ, ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πιάλα ειέγρνπ, ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο γλψζεηο
θαη ηελ εκθάληζε ησλ ειεγθηψλ, θαη άιια ζρεηηθά ζέκαηα, ψζηε ν έιεγρνο λα είλαη εληαίνο θαη
νκνηφκνξθνο γηα φιν ην ζχζηεκα.
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Η πινπνίεζε ηεο απνζηνιήο απηήο έρεη σο αλαγθαία πξνυπφζεζε ηελ εθπφλεζε κειέηεο
ζθνπηκφηεηαο θαη θφζηνπο / νθέινπο γηα θάζε ΦΔΔ ζηελ νπνία λα ππνινγίδεηαη κεηαμχ άιισλ ην χςνο
ηνπ πξνζηίκνπ ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, θαη φια ηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ψζηε απηφ λα είλαη αληαπνδνηηθφ θαη λα δηαζθαιίδεη πξαγκαηηθά ηα έζνδα
ηνπ ζπζηήκαηνο.

ππάξρνληεο 6 κεγάινη ρψξνη ζηάζκεπζεο – ζπληήξεζεο (ακαμνζηάζηα)
ζα αλήθνπλ ζηνλ ΔΦ.
Οη Φνξείο Δθηέιεζεο Έξγνπ, εθηεινχλ πγθνηλσληαθφ έξγν ζε γξακκέο ή πεξηνρέο
πνπ ηνπο αλαζέηεη ν ΔΦ κε πκβάζεηο αλάζεζεο έξγνπ ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο
δηάξθεηαο. ηηο πκβάζεηο απηέο ζα αλαθέξεηαη ην είδνο ηνπ έξγνπ πνπ αλαηίζεηαη, νη
φξνη αλάζεζεο (π.ρ. ηδηνθηεζία ηξνραίνπ πιηθνχ ή κε), ν ηξφπνο ην είδνο θαη ην χςνο
ρξεκαηνδφηεζεο, φιεο ελ γέλεη νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ΦΔΔ, θαζψο
θαη ν ηξφπνο ειέγρνπ, αμηνιφγεζεο, θαη απνηίκεζεο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο
(πεξηζζφηεξα ζην εηδηθφ θεθάιαην γηα ηηο πκβάζεηο). Παξαηεξείηαη φηη ε ζχκβαζε
κεηαμχ ηνπ ΔΦ θαη ηνπ ΚΣΔΛ δηαθνξνπνηείηαη πιήξσο ζε ζρέζε κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο ΦΔΔ ,θαηαξρήλ δηφηη δελ ππάξρεη
ρξεκαηνδφηεζε, δεχηεξνλ απνηειεί εθηέιεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ ΔΦ γηα
αδεηνδφηεζε ζηελ ζέζε ηεο λνκαξρίαο θαη ηξίηνλ δελ κπνξεί λα είλαη ζχκβαζε
απζηεξήο ηήξεζεο ππνρξεψζεσλ ππφ ηελ έλλνηα πνπ επηβάιιεηαη ζηνπο ΦΔΔ δηφηη
δελ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ ρξεκαηηθέο θπξψζεηο νχηε κπνξνχλ λα ππνρξεσζνχλ ζε
ηήξεζε θάπνησλ φξσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλνπλ φηη απηνί είλαη αζχκθνξνη
νηθνλνκηθά γηάπηνχο
Οη ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα ησλ ΦΔΔ πεξηιακβάλνπλ:
a. Σελ πιήξε, θαη κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο χκβαζεο,
εθηέιεζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ πνπ ηνπο αλαηίζεηαη.
b. Σνλ εκεξήζην, κεληαίν, θαη εηήζην επηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ θαη
πξνγξακκαηηζκφ ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ θαη κέηξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ πνπ ηνπο αλαηίζεηαη.
c. Σελ ηήξεζε θαη πεξηνδηθή αλαιπηηθή παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην
εθηειεζζέλ έξγν θαη ηα έζνδα απφ εηζηηήξηα, ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο
ζχκθσλα κε ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα εθδψζεη ν ΔΦ. Δπίζεο ηελ
ππνρξέσζε λα επηδίδνπλ ηα ζηνηρεία απηά ζηνλ ΔΦ ζηηο εκεξνκελίεο πνπ ζα
ηνπο δεηνχληαη απφ ηνλ ΔΦ ψζηε λα ζπληάζζεηαη βάζεη απηψλ ε ζρεηηθή
κειέηε πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη θαζνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ ηνπ επνκέλνπ έηνπο ή
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (Benchmarking study) φπσο πξνβιέπεηαη ζηα επφκελα
(πιελ ησλ ΚΣΔΛ).
d. Σελ αγνξά ή απφθηεζε ηνπ αλαγθαίνπ ηξνραίνπ πιηθνχ, ζηηο πξνδηαγξαθέο
πνπ ζα εθδίδεη ν ΔΦ, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξζέληα γηα ηνλ ΔΦ ζηελ
παξάγξαθν iv παξαπάλσ, θαη πάληα κε ηνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ χκβαζε
αλάζεζεο (πιελ ησλ ΚΣΔΛ).
e. Σελ ζπληήξεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ ζα ζπληάζζεη ν ΔΦ θαη ζηνπο ρψξνπο ηδηνθηεζίαο ηνπ, ή
απηνχο πνπ ζα ηνπ παξαρσξνχληαη απφ ηνλ ΔΦ ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε
αλάζεζεο (πιελ ησλ ΚΣΔΛ).
f. Σελ θάιπςε ησλ θάζε είδνπο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπο κε βάζε ηελ
ζπκθσλεζείζα κε ηνλ ΔΦ ρξεκαηνδφηεζε θαη ηπρφλ άιια λφκηκα έζνδα πνπ
ζα δεκηνπξγήζνπλ (πιελ ησλ ΚΣΔΛ).
Οη ζεκεξηλνί θνξείο ΔΘΔΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΑΠ παξακέλνπλ νη θχξηνη ΦΔΔ θαη ζην λέν
ζχζηεκα αιιά αλεμαξηεηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ ΟΑΑ (ή ηνπ

δηαδφρνπ ηνπ ΔΦ), θαη γίλνληαη αλεμάξηεηεο εηαηξείεο κε κφλν κέηνρν ην θξάηνο (ηδε
θαη επφκελα «λνκηθή κνξθή θνξέσλ»).
Σν ΚΣΔΛ Αηηηθήο εληάζζεηαη ζην φιν ζχζηεκα σο ΦΔΔ θαη ηνπ αλαηίζεηαη έξγν πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ δηεμαγσγή ζπγθνηλσλίαο κε ζεξκηθά ιεσθνξεία ζε γξακκέο πνπ ζα
θαζνξηζηνχλ ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηνλ ΔΦ. Η ζχκβαζε απηή ζα πξέπεη λα
δηαθξίλεη ηελ φιε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΣΔΛ Αηηηθήο ζε «πεξη-αζηηθφ» θαη «ππεξαζηηθφ»
ηκήκα (ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ε γξακκή Αζήλαο – Θεζζαινλίθεο) θαη λα είλαη
πιήξσο ζπκβαηή κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηα ΚΣΔΛ, θαζψο θαη κε ηηο
ηζρχνπζεο ζπλήζεηεο θαη πξαθηηθέο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. Οη ηπρφλ λέεο γξακκέο πνπ
ζα αλαηεζνχλ ζην ΚΣΔΛ Αηηηθήο, ζα είλαη γηα έλα πξψην δηάζηεκα ίδηεο ή παξφκνηεο
κε απηέο πνπ εμππεξεηεί θαη ζήκεξα ην ΚΣΔΛ απηφ, αιιά ζα πξέπεη λα
«ελζσκαηψλνληαη» θαιιίηεξα ζην φιν δίθηπν ησλ ππεξεζηψλ Γεκνζίσλ Μαδηθψλ
πγθνηλσληψλ Ννκνχ Αηηηθήο πνπ ζα ρεδηάζεη θαη αλαπηχμεη ν ΔΦ κεηά ηελ πιήξε
ιεηηνπξγία ηνπ . Παξαηεξείηαη φηη επεηδή ε ζχκβαζε κε ηα ΚΣΔΛ δελ ζα
πεξηιακβάλεη παξνρέο θαη θπξίσο ρξεκαηνδφηεζε παξά κφλν ππνρξεψζεηο γηα ηνλ
θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηα ινηπά δξνκνιφγηα ησλ
ΦΔΔ δελ κπνξεί λα ππαρζεί ζην ίδην θαζεζηψο κε απηνχο δει. ηνπο ΦΔΔ . Σν
θαζεζηψο ηνπο εμνκνηνχηαη κε απηφ ησλ Φ ππφ ηελ κνξθήο αδεηνδφηεζεο γηα ηελ
εθηέιεζε αζηηθψλ δξνκνινγίσλ
Η ΣΡΑΜ ΑΔ πξνηείλεηαη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ζπγαηξηθή ηεο ΑΣΣΙΚΟ
ΜΔΣΡΟ, θαη ε ηδηνθηεζία ηεο λα πεξάζεη ζην θξάηνο, θαηά ηα πξνιερζέληα γηα
ΔΘΔΛ, ΗΛΠΑΠ, θαη ΗΑΠ.
Καηά αλάινγν ηξφπν πξνηείλεηαη θαη ε ΑΜΔΛ λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηελ
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ, λα γίλεη αλεμάξηεηνο θνξέαο (ΑΔ) κε κφλν κέηνρν ην θξάηνο, θαη
λα εληαρζεί σο απηνδχλακνο θνξέαο ζην ζχζηεκα σο ΦΔΔ.
Έηζη νη ΦΔΔ πνπ πξνηείλεηαη λα εληαρζνχλ ζην ζχζηεκα ησλ πκβάζεσλ είλαη νη :
ΔΘΔΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΑΠ, ΣΡΑΜ, ΑΜΔΛ, ΚΣΔΛ Αηηηθήο.
Οη πλδεδεκέλνη Φνξείο – Φ, εθηεινχλ εηδηθφ ζπγθνηλσληαθφ έξγν ζε γξακκέο,
γηα ηηο νπνίεο αδεηνδνηνχληαη απφ ηνλ ΔΦ κε εηδηθνχο φξνπο.
Ο ΔΦ ζα θαζνξίδεη ηηο πεξηνρέο πνπ νη Φ ζα εμππεξεηήζνπλ, θαη ηα ζπγθεθξηκέλα
ζεκεία ζχλδεζεο / κεηεπηβίβαζεο κε ηηο ππφινηπεο γξακκέο ηνπ ΔΦ, αιιά νη Φ ζα
είλαη ειεχζεξνη σο πξνο ηνλ επηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ (π.ρ. ζπρλφηεηεο, ηχπνο
νρεκάησλ, θιπ), θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε - αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ πνπ ρξεηάδνληαη
(ηξνραίν πιηθφ, ζηάζεηο, εμνπιηζκφο γξακκήο, εγθαηαζηάζεηο ζπληήξεζεο).
Η αδεηνδφηεζε ησλ Φ γηα ηελ εθηέιεζε πγθνηλσληαθνχ έξγνπ ζηελ πεξηνρή
επζχλεο ηνπ ΔΦ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο έγθξηζεο ησλ γξακκψλ θαη ζηάζεσλ ηνπ
δηθηχνπ πνπ ζα εμππεξεηνχλ, ζα γίλεηαη απφ ηνλ ΔΦ κε βάζε κειέηε βησζηκφηεηαο
(βάζεη θαη ησλ πξνβιέςεσλ ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο) πνπ ζα ππνβάιιεη ν

αλάδνρνο θνξέαο6. Σεο ξχζκηζεο γηα ηε κειέηε βησζηκφηεηαο εμαηξνχληαη νη ήδε
ππάξρνληεο θαη ιεηηνπξγνχληεο ηέηνηνη θνξείο.
Οη Φ ζπλάπηνπλ εηδηθή Πξνγξακκαηηθή χκβαζε πλεξγαζίαο κε ηνλ ΔΦ ε νπνία
ζα πξνβιέπεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε ηνπο νπνίνπο ζα εθηεινχλ απηνί
Γεκφζηα Μαδηθή πγθνηλσλία θαη εηδηθφηεξα:
 Σελ πεξηνρή κέζα ζηελ νπνία ζα επηρεηξνχλ
 Σν είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ
 Σν θφκηζηξν θαη ηνλ ηξφπν είζπξαμήο ηνπ
 Σελ ζχλδεζε ησλ γξακκψλ ηνπ Φ κε ηηο ινηπέο γξακκέο ησλ ΦΔΔ ηνπ
ζπζηήκαηνο ησλ ΓΜ ηεο πξσηεχνπζαο θαη νη νπνίεο πεξλνχλ ή άπηνληαη ηεο
πεξηνρήο ηνπ Φ.
 Σελ δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλαγθαίαο ππνδνκήο ζηα
ζεκεία «επαθήο» θαη κεηεπηβίβαζεο απφ ηηο γξακκέο ηνπ Φ ζηηο γξακκέο
ησλ ΦΔΔ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ΔΦ.
Πξνηείλεηαη φπσο νη Φ εηζπξάηηνπλ θφκηζηξν απφ ηνπο επηβάηεο ηνπο (θάηη ην
νπνίν επηηξέπεηαη θαη ζήκεξα αιιά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο απνθεχγεηαη απφ ηνπο
Γεκνηηθνχο θνξείο κε απνηέιεζκα ην θφζηνο ησλ Γεκνζίσλ Γεκνηηθψλ
πγθνηλσληαθψλ θνξέσλ λα κεηαθπιίεηαη ζε άιια θνλδχιηα ηνπ Γήκνπ).
Δπεηδή φκσο νη Φ ζα αδεηνδνηνχληαη απφ ηνλ ΔΦ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Τπεξεζίαο
πνπ πξνζθέξνπλ θαη ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο
ζηνλ γεληθφ ρεδηαζκφ ηνπ ΔΦ, δχλαηαη λα ηχρνπλ κεξηθήο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο
γηα θάιπςε ησλ εμφδσλ (θπξίσο θαηαζθεπήο ππνδνκήο ή άιισλ δαπαλψλ) πνπ
επηβάιινληαη απφ ηελ αλάγθε ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο ζηα ζεκεία «επαθήο» κε
ην ινηπφ ζχζηεκα ΓΜ ηνπ ΔΦ, ή γηα ηελ ηπρφλ ζπκκεηνρή ηνπο ( κφλνλ εάλ
ζπκπεξηιεθζνχλ κε απφθαζε ηνπ ΔΦ) ζην εληαίν εηζηηήξην.
ηνπο Φ ππάγνληαη φινη νη θαηά θαηξνχο ηδξπζέληεο Γεκνηηθνί θνξείο Γεκφζησλ
πγθνηλσληψλ7 θαη ν «ΠΡΟΑΣΙΑΚΟ» ηδεξφδξνκνο (ζπγαηξηθή ηνπ ΟΔ) θαηά
ην ηκήκα ηνπ πνπ εθηειεί αζηηθή δηαδξνκή. Δηδηθά γηα ηνλ ΠΡΟΑΣΙΑΚΟ θαη
ελφςεη ηεο επεξρφκελεο απειεπζέξσζεο ησλ ηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ
Διιάδα, ν ΔΦ ζα πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλν θαη λνκηθά θαηνρπξσκέλν ξφιν ζηελ
αδεηνδφηεζε ησλ κειινληηθψλ θνξέσλ εθηέιεζεο ηδεξνδξνκηθήο πγθνηλσλίαο,
θαηά ην κέξνο ηεο αηηήζεψο ηνπο πνπ απηνί ζα δεηνχλ πξφζβαζε ζην αζηηθφ ηκήκα
ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΠΡΟΑΣΙΑΚΟΤ. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ιερζέληα γηα ηνπο Φ
φηη ηα ΚΣΔΛ εληάζζνληαη πιήξσο ζηελ θαηεγνξία απηή ζχκθσλα θαη κε ηα
παξαπάλσ επηκέξνπο ζρφιηα
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ηηο λέεο ξπζκίζεηο πξνηείλεηαη λα πεξηιεθζεί θαη πξφβιεςε φηη εθφζνλ ν Φ είλαη Γεκνηηθφο,
ιεηηνπξγεί κε δηθά ηνπ ιεσθνξεία θαη δελ έρεη νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο απφ ηνλ ΔΦ, λα έρεη
πξνηεξαηφηεηα σο πξνο ηελ εθηέιεζε πγθνηλσλίαο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ ηνπ, έλαληη
νηνπδήπνηε άιινπ θνξέα πνπ ηπρφλ ζα ήζειε λα εθηειέζεη νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ έξγνπ απηνχ.
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Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη κε ηελ λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ζα πινπνηήζεη ηελ παξνχζα λέα νξγαλσηηθή
δνκή, ζα πξέπεη λα ππάξμεη εηδηθή δηεπθξίλεζε φηη φπνπ ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην βάζεη ηνπ
νπνίνπ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία Γεκνηηθψλ Γεκφζησλ πγθνηλσληψλ αλαθέξεη ηνλ φξν ΟΣΑ
ελλννχληαη επίζεο θαη νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ Γήκσλ.

Οη Φνξείο Αλάπηπμεο Τπνδνκήο – ΦΑΤ, είλαη θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ
αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ (ή ηε ζπληήξεζή ηνπο) γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο ησλ ΓΜ.
Καηαξρήλ ν ΔΦ είλαη θαη θνξέαο αλάπηπμεο – ζπληήξεζεο ππνδνκήο θαη ζα είλαη
ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο γηα ηα ζεξκηθά ιεσθνξεία, θαη ηα ηξφιετ,
εθηφο ησλ ππνδνκψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ νη Γεκνηηθέο πγθνηλσλίεο, ή νη άιινη
Φ, θαη εθηφο ηεο ελαέξηαο ππνδνκήο θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηή έξγσλ, ησλ ηξφιετ.
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ζα είλαη ν δεχηεξνο Φνξέαο Αλάπηπμεο – ζπληήξεζεο
Τπνδνκήο πνπ ζα είλαη αξκφδηνο γηα ηηο ππνδνκέο ησλ γξακκψλ 2 θαη 3 ηνπ Μεηξφ
,ηνπ ΗΑΠ θαη γηα ηηο επεθηάζεηο ηνπο ή λέεο γξακκέο Μεηξφ ή ΗΑΠ ζην κέιινλ .
Η ΣΡΑΜ ΑΔ ζα είλαη επίζεο , ν αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε
ησλ ππνδνκψλ ηνπ Σξακ8.
ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ΦΑΤ αλήθνπλ:
I. Η θαηαζθεπή ηεο αλαγθαίαο ππνδνκήο (γξακκέο – ζηαζκνί –
ζηάζεηο - ρψξνη ζπληήξεζεο) ζην κεηαθνξηθφ κέζν γηα ην
νπνίν είλαη ππεχζπλνη, θαη ππνρξεσηηθά θάησ απφ ηνλ
ζπλνιηθφ ρεδηαζκφ ζπζηήκαηνο πνπ ζα θάλεη ν ΔΦ.
II. Η ζπληήξεζε ηεο ππνδνκήο πνπ θαηαζθεπάδεη ν θνξέαο ή θαη
πξνυπάξρνπζαο ππνδνκήο ζηνλ ρψξν επζχλεο ηνπ.
III. Η αλαβάζκηζε ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ ζηελ πεξηνρή
επζχλεο ηνπ θαη αλάινγα κε ηνλ ρεδηαζκφ ηνπ ΔΦ.
Ο ρεδηαζκφο – Πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ
ππνδνκήο (θαηαζθεπή – ζπληήξεζε) ζε φιν ην ζχζηεκα Γεκνζίσλ Μαδηθψλ
πγθνηλσληψλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ ΔΦ, ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ΔΦ ν
νπνίνο θαη ζα εμαζθαιίδεη, θαη κεηαβηβάδεη ηηο αλαγθαίεο πηζηψζεηο ζηνπο
αληίζηνηρνπο ΦΑΤ θαηά πεξίπησζε.
Πεξηνρή Λεηηνπξγίαο θαη αξκνδηόηεηαο ηνπ ΔΦ
Ωο πεξηνρή επζχλεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο δειαδή ε πεξηνρή επζχλεο
ηνπ ΔΦ, ζα είλαη νιφθιεξνο ν λνκφο Αηηηθήο .

Ννκηθή Μνξθή θαη ηξόπνο δηνίθεζεο ηωλ Φνξέωλ
Α. Η ςπάπσοςζα νομική μοπθή ηων θοπέων
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Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηα πξνεγνχκελα ε ζεκεξηλή ΣΡΑΜ ΑΔ πξνηείλεηαη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί
απφ ζπγαηξηθή ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ.

Ο λφκνο 2669/1998 έζεζε ηηο πξψηεο βάζεηο γηα ηελ ζχζηαζε ελφο εληαίνπ θνξέα
Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ ζηελ πεξηνρή Αζελψλ Πεηξαηψο θαη Πεξηρψξσλ. Ο λφκνο
απηφο φξηδε ηνλ ΟΑΑ σο ηνλ θνξέα απηφ πνπ ζα έρεη ηελ επζχλε νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ. Ο ΟΑΑ είλαη θαη ν λένο ΔΦ πξνηείλεηαη
λα παξακείλεη Αλψλπκε εηαηξεία κε βάζε ην λφκν 2175/1993 , θαη λα απνηειεί
λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ θνηλήο σθέιεηαο θαη λα ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ.2414/1996.
χκθσλα κε ηνλ λφκν 2669 ν ΟΑΑ έρεη ηνλ ζρεδηαζκφ , πξνγξακκαηηζκφ ,
νξγάλσζε , ζπληνληζκφ ,έιεγρν θαη ηελ παξνρή ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ φισλ ησλ
κέζσλ (επίγεησλ θαη ππφγεησλ) καδηθήο κεηαθνξάο. Ο ίδηνο λφκνο 2669 ραξαθηήξηζε
ηηο ινηπέο εηαηξείεο σο Δθηειεζηηθνχο Φνξείο πγθνηλσληαθνχ Έξγνπ (ΔΦΔ),
εμαηξεί δε ξεηά ηνλ ΟΔ θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ. Σν κέξνο φκσο πνπ αθνξά ηνλ
ΠΡΟΑΣΙΑΚΟ, ζην ηκήκα ησλ αζηηθψλ ηνπ δξνκνινγίσλ , εμαηξέζεθε (απφ απηή
ηελ εμαίξεζε) κε ηελ πξφζθαηε ηξνπνινγία πνπ ςεθίζηεθε θαη αθνξνχζε ζην εληαίν
εηζηηήξην θαη επνκέλσο αλήθεη θαη απηφο ζηελ «ζπληνληζηηθή δηθαηνδνζία» ηνπ ΔΦ.
Με ηνλ λφκν 2669 δηλφηαλ επίζεο θαη ε λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηφζν γηα ηελ
ζχζηαζε ηεο ΑΜΔΛ φζν θαη γηα ηελ ΣΡΑΜ ΑΔ.
Ο ΟΑΑ ππφ ηελ επζχλε θαη αξκνδηφηεηά ηνπ έρεη ήδε ηηο ηξεηο ζπγαηξηθέο ηνπ
εηαηξείεο ΗΛΠΑΠ ,ΗΑΠ θαη ΔΘΔΛ.
Η ΑΜΔΛ θαη ε ΣΡΑΜ ΑΔ, απνηεινχλ ζπγαηξηθέο ηνπ θνξέα ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ πνπ
επηβιέπεηαη απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ.
Η ΑΜΔΛ, ε ΣΡΑΜ θαη ν ΠΡΟΑΣΙΑΚΟ παξφιν πνπ δελ ππάγνληαη άκεζα ζηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ ΟΑΑ (δειαδή εθ ηνπ λφκνπ) ήξζαλ ήδε έκκεζα ζε κεγαιχηεξε
ιεηηνπξγηθή ζρέζε θαη εμάξηεζε καδί ηνπ, κεηά ηελ ςήθηζε ηεο πξφζθαηεο
ηξνπνινγίαο γηα ην εληαίν εηζηηήξην θαη πνπ ηνπο εληάζζεη πιένλ ζην ζχζηεκα ηεο
εληαίαο ηηκνιφγεζεο ησλ ΓΜ ηεο πξσηεχνπζαο.
Ο ΟΑΑ ζπλεπψο έρεη ήδε πνιιέο αξκνδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο κε ην πθηζηάκελν
λνκηθφ πιαίζην. ηελ πξάμε φκσο κέρξη ζήκεξα πνιιέο απφ απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο
δελ εθαξκφδνληαλ. Ωο θχξηνο ιφγνο αλαθέξεηαη ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο πνιιαπιψλ
απηνηειψλ θαη αλεμάξηεησλ ζηφρσλ θαη «πνιηηηθψλ» ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο,
θαζψο θαη πνιιαπιέο επηθαιχςεηο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ κε ηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπ ΟΑΑ. Τπάξρνπλ επίζεο ηδηαίηεξεο λνκηθέο δηαηάμεηο εζσηεξηθήο
ιεηηνπξγίαο θαη νη θνξείο (νη ΔΦΔ ή νη ινηπνί θνξείο) έρνπλ λνκηθή απηνηέιεηα
ιεηηνπξγηθήο δηνίθεζεο. Απηφ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγεί πξαθηηθά
πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ θαη ζπλέξγηαο, παξφιν πνπ κεξηθέο θνξέο δίλεη θαη ιχζεηο
,φπσο π.ρ. επέιηθηεο δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ ,επειημία ζηηο
πξνκήζεηεο θ.ι.π.
Οη ππάξρνπζεο εηαηξείεο ΔΦΔ εθηέιεζεο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ζήκεξα είλαη φιεο
αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ δηέπνληαη απφ ηνλ Κ.Ν.2190/20 θαη εθηεινχλ έξγν θνηλήο
σθέιεηαο .
Β. Οι πποηεινόμενερ αλλαγέρ

χκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν λέν νξγαλσηηθφ ζρήκα ε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ ΟΑΑ
είλαη ε ελδεδεηγκέλε λνκηθή κνξθή (Αλψλπκε εηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ θνηλήο
σθέιεηαο) θαη δελ ρξεηάδεηαη αιιαγή ηεο. Υξεηάδνληαη φκσο νη ζπγθεθξηκέλεο εθείλεο
(εθηεηακέλεο) ηξνπνπνηήζεηο ζην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, νη νπνίεο ζα
πινπνηήζνπλ ηηο πξνηεηλφκελεο εδψ αιιαγέο. Έηζη κε ηηο λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο
πξνηείλεηαη λα πινπνηεζνχλ νη παξαθάησ αιιαγέο ζην λνκηθφ θαζεζηψο θαη κνξθή
ησλ ζεκεξηλψλ θνξέσλ.
1. ΟΑΑ : Θα είλαη ν θνξέαο πνπ ζα κεηεμειηρζεί (θαη κεηνλνκαζηεί) ζηνλ
Δληαίν Φνξέα9. Γελ πξνηείλεηαη θακία αιιαγή ζην λνκηθφ ηνπ θαζεζηψο αιιά
πνιιέο αιιαγέο ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη νξγαλσηηθή ηνπ δνκή γηα πινπνίεζε
ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηελ έθζεζε απηή. Σν Γ ηνπ λένπ ΔΦ πξνηείλεηαη λα
παξακείλεη 11κειέο φπσο θαη ην ζεκεξηλφ ηνπ ΟΑΑ αιιά αληη ηνπ
εθπξνζψπνπ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο λα ηνπνζεηεζεί εθπξφζσπνο
ηεο ΣΔΓΚΝΑ, θαη αληί ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΔΚΣ λα ηνπνζεηεζεί 1
εθπξφζσπνο νξηδφκελνο ελαιιάμ απφ ηα Βηνηερληθά ή Δκπνξηθά
Δπηκειεηήξηα Αζελψλ θαη Πεηξαηά.
2. ΔΘΔΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΑΠ : Αλεμαξηεηνπνίεζε απφ ηνλ ΟΑΑ (ζήκεξα είλαη
ζπγαηξηθέο ηνπ) είηε κε ίδξπζε λέσλ ΑΔ ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ησλ νπνίσλ
ζα αλήθεη ζην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ζπγρψλεπζε ησλ λέσλ εηαηξεηψλ κε ηηο
ππάξρνπζεο, είηε κε κεηαβίβαζε κεηνρψλ απφ ηνλ ΟΑΑ ζην Διιεληθφ
Γεκφζην, είηε κε άιιν πξφζθνξν ηξφπν πνπ ζα πξνθξηζεί απφ θαηάιιειε
λνκηθή θαη νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζέκαηνο. ηηο λέεο εηαηξείεο ζα πξέπεη
λα πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν αδπλακία κεηαβίβαζεο πνζνζηνχ ησλ κεηνρψλ
ηνπο ζε ηξίηνπο πέξαλ ηνπ 49%.
3. ΑΜΔΛ, ΣΡΑΜ ΑΔ : Θα πξέπεη λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ απφ ηελ ΑΣΣΙΚΟ
ΜΔΣΡΟ, κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ηηο ίδηεο δεζκεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 2
παξαπάλσ θαη γηα ηνπο άιινπο ζεκεξηλνχο ΔΦΔ.
4. ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ : θακία αιιαγή ζην λνκηθφ θαζεζηψο πιελ ηεο πξνζζήθεο
ζηνπο ζθνπνχο ηεο ζπληήξεζεο θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμεο θαη ηεο ππνδνκήο
ηνπ ΗΑΠ. Θα πξέπεη φκσο λα ζπλάπηεη πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηνλ ΔΦ
(ζπγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο –
ζπληήξεζεο πνπ ηεο αλαζέηεη ν ΔΦ. Η δέζκεπζε απηή κπνξεί λα
επηθπξψλεηαη ελαιιαθηηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά θαη κε θαηάιιειε λνκνζεηηθή
ξχζκηζε.
5. ΠΡΟΑΣΙΑΚΟ : θακία αιιαγή ζην λνκηθφ ηνπ θαζεζηψο (πέξαλ ησλ
φπνησλ αιιαγψλ απνθαζηζηνχλ ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο Δπξσπατθήο
πνιηηηθήο γηα ηνπο ζηδεξνδξφκνπο). Ο θνξέαο απηφο ζα ζπλάπηεη φκσο
πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηνλ ΔΦ (ζπγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο) γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο – ζπληήξεζεο ζην «αζηηθφ» ηκήκα ηνπ
φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε 4 παξαπάλσ. Αλάινγεο ζπκβάζεηο ζα
είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπλάπηνπλ θαη νη κειινληηθνί θνξείο πνπ ζα
δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ παξνρή πγθνηλσληαθνχ έξγνπ ζην ζεκεξηλφ
ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηνπ ΟΔ, ζηα πιαίζηα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο
ησλ ηδεξνδξνκηθψλ Μεηαθνξψλ ζηε ρψξα, εθφζνλ απηνί ζειήζνπλ λα
πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζην εληφο Αηηηθήο ηκήκα ηνπ ΠΡΟΑΣΙΑΚΟΤ.
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Μηα πξνηεηλφκελε πηζαλή νλνκαζία ηνπ θνξέα απηνχ πνπ εθθξάδεη ην αληηθείκελφ ηνπ, είλαη:
Δληαίνο θνξέαο δεκόζηωλ αζηηθώλ Μαδηθώλ πγθνηλωληώλ Αηηηθήο – ΔΜΑ. Δλαιιαθηηθά ζα
κπνξνχζε λα θξαηεζεί ην ινγφηππν ΟΑΑ ηνπ ζεκεξηλνχ θνξέα, αιιά κε αιιαγή ηεο αλαιπηηθήο
νλνκαζίαο ηνπ ζε : εληαίνο Οξγαληζκόο δεκόζηωλ Αζηηθώλ καδηθώλ πγθνηλωληώλ Αηηηθήο.

6. ΚΣΔΛ Αηηηθήο : θακία αιιαγή ζην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ. Αίξεηαη φκσο ε
επζχλε εγθξίζεσλ θαη επίβιεςεο απφ ηελ Ννκαξρία θαη κεηαθέξεηαη ε φιε
επίβιεςε θαη ζπληνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηνλ ΔΦ γηα ην ηκήκα ησλ
δηαδξνκψλ ηνπ ΚΣΔΛ απηνχ πνπ γίλνληαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ ΔΦ,
θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα πξνεγνχκελα. Η ζχλδεζε ζπλεξγαζίαο ηνπ ΚΣΔΛ
Αηηηθήο κε ηνλ ΔΦ γίλεηαη κέζσ ηεο χκβαζεο αλάζεζεο έξγνπ φπσο θαη κε
ηνπ ινηπνχο Φ.

Υξεκαηνδόηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
χκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο ε θάιπςε ησλ εμφδσλ
ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ηεο ππνδνκήο γηα νιφθιεξν ην ζχζηεκα , πξνηείλεηαη λα
γίλεη σο εμήο:
Α. Λειηοςπγικά έξοδα
Η θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ζα πξέπεη λα βαζηζηεί:
1. ην εηζηηήξην πνπ θαηαβάινπλ νη ρξήζηεο
2. ηελ θάιπςε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο
θαη ηνπ εηζηηεξίνπ πνπ πιεξψλεη ν επηβάηεο απφ ηνλ ΔΦ κε θνλδχιηα πνπ ζα
πξνέξρνληαη απφ ηηο παξαθάησ πεγέο:
 Δηζθνξά ππέξ Γεκνζίωλ πγθνηλωληώλ (ΔΓ). Πξνηείλεηαη ε
ζέζπηζε θαη θαζηέξσζε ηεο απφδνζεο ελφο ηκήκαηνο ησλ εζφδσλ απφ
θνξνινγίεο πνπ ήδε εθαξκφδνληαη, γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ
Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ ηεο πξσηεχνπζαο. Δμεηαζζεθαλ 6 ηέηνηεο
ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη
ζην Παξάξηεκα Α. Δθηηκάηαη φηη κέζσ ηεο κεζφδνπ απηήο κπνξεί λα
εμαζθαιηζηεί έλα πνζφλ ηεο ηάμεο ησλ 100 έσο 150 εθ Δπξψ
(αλάινγα κε ην χςνο ηεο θνξνινγεζεο πνπ ζα απνθαζηζηεί). Σν
πνζφλ απηφ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 10 – 15% ησλ εηήζησλ ζπλνιηθψλ
εμφδσλ νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζήκεξα (κε ππνινγηδφκελνπ
δειαδή ηνπ θφζηνπο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ δαλείσλ).
 Κξαηηθή επηρνξήγεζε ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαιχπηεη ην ππνιεηπφκελν
πνζφ κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ πξαγκαηηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη
ησλ εζφδσλ απφ ηα εηζηηήξηα θαη ηεο ΔΓ.
3. Λνηπά έζνδα ησλ ΦΔΔ (π.ρ. ιφγσ δηαθεκίζεσλ, θιπ). Σα έζνδα απηά ζα είλαη
θαη ε κφλε δπλαηφηεηα «θέξδνπο» απφ ηνπο ΦΔΔ.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη θαζνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ πνζψλ θαη επηδνηήζεσλ ζχκθσλα
κε ηα παξαπάλσ, ζα δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ΔΦ κηα θνξά θάζε 2 ρξφληα ή
θαη λσξίηεξα εθφζνλ θξηζεί φηη ρξεηάδεηαη, κηα Δηδηθή Αλαινγηζηηθή Μειέηε –
ΔΑΜ (Benchmarking study). Η κειέηε απηή ζα κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε ηηο
Μεηξήζεηο «ειέγρνπ ηνπ παξαγόκελνπ έξγνπ» πνπ επίζεο ζεζπίδνληαη
ππνρξεσηηθά γηα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ησλ θνξέσλ θαη ηεο
επίηεπμεο ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ ΔΦ
(Παξαηεξεηήξην ΓΜ), ζα έρεη σο αληηθείκελν κεηαμχ άιισλ θαη ηα αθφινπζα:







Αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο αλά ΦΔΔ γηα ηελ
πξνεγνχκελε ρξνληθή πεξίνδν, βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ
ζπιιέγνληαη απφ ηνπο ΦΔΔ ππνρξεσηηθά κε εηδηθή πξφβιεςε ηνπ λένπ λφκνπ.
Αλαγσγή ηνπ θφζηνπο απηνχ ζηνλ αξηζκφ ησλ κεηαθεξνκέλσλ θαη
πξνβιεπφκελσλ λα κεηαθεξζνχλ επηβαηψλ αλα ΦΔΔ.
Τπνινγηζκφο ησλ αλαινγνχλησλ «επηδνηήζεσλ θφζηνπο» ιφγσ δηαθνξάο
κεηαμχ εηζηηεξίνπ θαη πξαγκαηηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο αλά επηβάηε γηα
ηελ πξνεγνχκελε ρξνληθή πεξίνδν αλαθνξάο.
Δθθαζάξηζε ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ θάζε ΦΔΔ κε ηνλ ΔΦ, ιφγσ
πξνθαηαβνιψλ πνπ ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ΔΦ ζε θάζε ΦΔΔ έλαληη ηεο
εθθαζάξηζεο απηήο.
Γηακφξθσζε πξφηαζεο γηα ηα πνζνζηά εηζθνξψλ (ΔΓ θαη επηρνξήγεζεο ηνπ
Γεκνζίνπ) θαη χςνπο εηζηηεξίσλ γηα ηελ επφκελε πεξίνδν αλαθνξάο (επφκελα
2 ρξφληα).

ηα πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
πξνηεηλνληαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο θαη χςε επηδνηήζεσλ θαη πνζνζηψλ ΔΓ, ζην
Παξάξηεκα Α.
Β. Υπημαηοδόηηζη ςποδομών
Η θάιπςε ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππνδνκψλ ζα γίλεηαη θαη απηή κέζσ ηνπ
ΔΦ.
Σα θνλδχιηα ζα πξνέξρνληαη (φπσο θαη ζήκεξα) απφ ηηο Γεκφζηεο επελδχζεηο ή
πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ, ή δαλεηζκφ, ή άιιεο πεγέο.
Πξνηείλεηαη φπσο ν λένο λφκνο πνπ ζα ζεζπίδεη ηνλ ΔΦ θαη ην φιν ζχζηεκα, λα δίλεη
ηε δπλαηφηεηα κε θνηλέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ ζα εθδίδνληαη πξηλ ηελ
αλαινγηζηηθή κειέηε ηνπ πξνεγνπκέλνπ ηκήκαηνο Α, φπσο έλα ηκήκα ηνπ ΔΓ (ηνπ
νπνίνπ πξνηείλεηαη λα ππάξρεη έλα κέγηζην φξην, π.ρ. έσο 30%) λα κπνξεί λα
δηαηίζεηαη θαη γηα αλάπηπμε ππνδνκψλ.
Δίδνο θαη βαζηθά πεξηερόκελα πκβάζεωλ αλάζεζεο έξγνπ
Ο ΔΦ ζα αλαζέηεη πγθνηλσληαθφ έξγν ζηνπο ΦΔΔ κε βάζε εηδηθέο πκβάζεηο, ηηο
πκβάζεηο Αλάζεζεο πγθνηλωληαθνύ Έξγνπ – ΑΔ. Οη ζπκβάζεηο απηέο ζα
πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
θαη ζηελ πιήξε θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη
δηθαησκάησλ ησλ ΦΔΔ έλαληη ηνπ ΔΦ.
πκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο θαη πεξηερφκελα αληίζηνηρσλ πκβάζεσλ ζε
πνιιέο πφιεηο θαη ρψξεο ηεο Δπξψπεο πξνηείλεηαη φπσο νη πκβάζεηο απηέο είλαη
ηνπ ιεγφκελνπ ηχπνπ «πλνιηθνχ θφζηνπο» (Gross Cost). Οη πκβάζεηο απηέο
αθήλνπλ ηελ επζχλε ζπιινγήο ησλ εηζηηεξίσλ θαη εμαζθάιηζεο ησλ απαξαίηεησλ
εζφδσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θαζεκεξηλή βάζε αιιά θαη ηελ
αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ, ζηνλ ΔΦ. Αληίζεηα νη ΦΔΔ είλαη ππεχζπλνη γηα

ηελ δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηε δηαηήξεζή ηνπ ζηα επίπεδα
πνπ ζα πξνυπνινγηζηεί απφ ηελ ΔΑΜ (Δηδηθή Αλαινγηζηηθή Μειέηε).
Οη πκβάζεηο Αλάζεζεο πγθνηλσληαθνχ Έξγνπ – ΑΔ, ζα πεξηιακβάλνπλ
ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ ηξία θύξηα θεθάιαηα κε ηα αθφινπζα (ελδεηθηηθά
πεξηερφκελα ην θαζέλα):
1. ΠΡΟΒΛΕΦΕΙ ΕΡΓΟΤ (Service provisions)
 Οξηζκφο ηνπ έξγνπ πνπ αλαηίζεηαη ζηνλ Φνξέα (γξακκέο ή / θαη
πεξηνρή ιεηηνπξγίαο)
 Οξηζκφο ηεο αλακελφκελεο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο κε βάζε
ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο θαη απαηηήζεηο πνηφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ
ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ν ζαθήο θαζνξηζκφο
ησλ Κξηηεξίσλ Πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ε κεζνδνινγία
πξνζδηνξηζκνχ ηεο απφδνζεο ηνπ πζηήκαηνο κε ρξήζε
ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο αλάιπζεο (ηδε Παξάξηεκα Γ).
 Σξφπνο θαζνξηζκνχ ησλ θνκίζηξσλ
 Σξφπνο είζπξαμεο ησλ θνκίζηξσλ
 Άιια έζνδα ηνπ θνξέα
 Τπνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ
 Απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, ελδπκαζία,
 Άιιεο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο.
.
2. ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΠΡΟΒΛΕΦΕΙ (Financing provisions)
 Αλακελφκελα έζνδα απφ θφκηζηξν
 Αλακελφκελα έζνδα απφ άιιεο πεγέο
 Σξφπνο πιεξσκήο ηνπ ΦΔΔ απφ ηνλ ΔΦ έλαληη ηεο πξνζθεξφκελεο
ππεξεζίαο.
 Ιδηνθηεζία θαη ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ.
 Ιδηνθηεζία θαη ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνδνκψλ ζηάζκεπζεο – ζπληήξεζεο).
 Κπξψζεηο γηα ηελ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ βάζεη ηεο χκβαζεο
 Πξνβιέςεηο γηα πεξηπηψζεηο κε θάιπςεο ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο
 Άιιεο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο.
3. Άλλα Θέμαηα
 Υξφλνο χκβαζεο
 Λήμε χκβαζεο
 Άιιεο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο.
ηα πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά αλαιπηηθά πεξηερφκελα ησλ πκβάζεσλ απηψλ, ζην
Παξάξηεκα Β.
Σέινο θαη επεηδή ε δηαηήξεζε ελφο επηπέδνπ πςειήο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο
απνηειεί βαζηθφ επηδησθφκελν απνηέιεζκα ηεο πξνηεηλφκελεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ζην Παξάξηεκα Γ παξαηίζεηαη αλαιπηηθφ ελεκεξσηηθφ θείκελν ζρεηηθά
κε ηελ δηακφξθσζε, κέηξεζε, θαη θαζνξηζκφ δεηθηψλ πνηφηεηαο ζην ζχζηεκα ησλ

ΓΜ ηεο πξσηεχνπζαο. Πξνηείλεηαη επίζεο ε ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερή
παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ησλ θνξέσλ θαη ηεο επίηεπμεο ησλ πνηνηηθψλ θαη
πνζνηηθψλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ ΔΦ. Η παξαθνινχζεζε απηή ζα γίλεηαη ζηα
πιαίζηα ελφο κφληκνπ Παξαηεξεηεξίνπ Γεκνζίωλ Μαδηθώλ πγθνηλωληώλ ηεο
πξωηεύνπζαο ην νπνίν ζηα επφκελα ζα αλαθέξεηαη απιά σο «Παξαηεξεηήξην».
ηα πιαίζηα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ζα γίλεηαη ζε ζπλερή βάζε θαη ζε θαηάιιειεο
ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη κε ηα ζηαηηζηηθά αλαγθαία πνζνζηά δεηγκαηνιεςίαο,
ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη απφςεσλ ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ
πνηφηεηα (θαη ηελ πνζφηεηα) ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγθνηλσληψλ απφ φινπο
ηνπο ΦΔΔ. Σα ζηνηρεία απηά ζα αλαιχνληαη κηα θνξά ην ρξφλν ψζηε λα πξνθχπηνπλ
ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο πνπ ζα εθθξάδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
ρέζεηο κε θνξείο αλάπηπμεο νδηθήο ππνδνκήο θαη ειέγρνπ ηεο νδηθήο
θπθινθνξίαο
Η νξζή αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ
εκπιέθνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο θπθινθνξίαο, ηελ αλίρλεπζε ζπκβάλησλ, θαη ζηελ
αληηκεηψπηζή ηνπο, απνηειεί άκεζε αλαγθαηφηεηα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο ησλ Γεκφζησλ πγθνηλσληψλ ηεο πξσηεχνπζαο. Η ζπληνληζκέλε δξάζε
φισλ ησλ ζπλαξκνδίσλ θνξέσλ ζηα ζέκαηα απηά θαηά ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο
ππήξμε ην θχξην ζπζηαηηθφ ηεο επηηπρίαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο ηελ πεξίνδν εθείλε.
Η ζπληνληζκέλε απηή δξάζε πξέπεη λα νξγαλσζεί θαη ζεζκνζεηεζεί ζε κφληκε βάζε.
Πξνηείλεηαη γη απηφ ε ζχζηαζε ελφο Μφληκνπ πληνληζηηθνύ Οξγάλνπ
Παξαθνινύζεζεο θαη Διέγρνπ ηεο νδηθήο Κπθινθνξίαο θαη πγθνηλωληώλ
(ζπλνπηηθά ΠΔΚ). θνπφο ηνπ ΠΔΚ είλαη ν έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε
ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο ζπγθνηλσλίαο ζην λνκφ Αηηηθήο θαη ε ζπληνληζκέλε θαη
άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ γεγνλφησλ κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ
εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ, θαηά ηα πξφηππα ηεο ζπληνληζκέλεο δξάζεο φισλ απηψλ ησλ
θνξέσλ θαηά ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο.
Σν ΠΔΚ ζα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνλ αλαβαζκηζκέλν Θάιακν Δπηρεηξήζεσλ
Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ Κπθινθνξίαο (ζεκεξηλφο ΘΔΠΔΚ) ν νπνίνο ζα πξέπεη
γηαπηφ λα κεηνλνκαζηεί ζε Θάιακν Δπηρεηξήζεωλ Παξαθνινύζεζεο θαη Διέγρνπ
Κπθινθνξίαο θαη Αζηηθώλ πγθνηλωληώλ (ΘΔΠΔΚΑ) θαη ζα εδξεχεη ζην θηίξην
ηεο Γεληθήο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Αηηηθήο (ΓΑΓΑ) φπσο θαη ζήκεξα.
To ΠΔΚ ζα ππάγεηαη ζην Τπ Πξνζηαζηαο ηνπ Πνιίηε, αιιά πξνηείλεηαη λα
δηνηθείηαη απφ 6κειεο Γ ζην νπνίν ζα ζπκκεηέρνπλ 4 εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκσλ. Φνξέαο επζχλεο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ην ΤΠΡΟΠΟ θαη θχξην φξγαλν ην
ΘΔΠΔΚΑ.
Δληφο ηνπ ΘΔΠΔΚΑ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εμήο ιεηηνπξγηθνί ηνκείο:


Σν Δπηρεηξεζηαθφ Κέληξν ηεο Σξνραίαο Αηηηθήο



Σν Κέληξν Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ Κπθινθνξίαο



Ο Σνκέαο Δθπξνζψπσλ- πλδέζκσλ Φνξέσλ, πνπ απνηειείηαη απφ
o Σνπο εθπξνζψπνπο ηνπο θαη εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ
θαη

ησλ

επνπηεπνκέλσλ νξγαληζκψλ ηνπ

θαζψο

θαη

ηνπ

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο
o Σνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ πνπ πξνζθαινχληαη θαηά πεξίπησζε,
φπσο Τπνπξγεία Δζληθήο Άκπλαο, Δζσηεξηθψλ, Τπνδνκψλ, ην ΔΚΑΒ,
Γήκν Αζήλαο, ην Ληκεληθφ ψκα, νη Αηηηθέο Γηαδξνκέο, ν ΓΑΑ.
o Σνπο ζπλδέζκνπο κε ηνπο Φνξείο πνπ δελ εθπξνζσπνχληαη κε θπζηθή
παξνπζία ζηειερψλ ηνπο ζηνλ ΘΔΠΔΚΑ.
Σν ΘΔΠΔΚΑ ζα ζηειερψλεηαη κε εθπξφζσπν ηχπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Γηνηθεηή
ηνπ ΘΔΠΑΚΑ.
ρέζεηο κε ηελ ηνπηθή Απηνδηνίθεζε, θαη ηελ θνηλωλία
Οη ζρέζεηο ηνπ ΔΦ κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε φισλ ησλ βαζκίδσλ, θαη ηελ
θνηλσλία γεληθφηεξα πξέπεη λα είλαη ζηελή θαη ζπζηεκαηηθή.
Πέξα απφ ηελ εθπξνζψπεζε ησλ ΟΣΑ ζην Γ ηνπ ΔΦ, ηελ δεκηνπξγία ηεο ΚΔ (ηδε
επφκελα), αιιά θαη ηηο ζπκβάζεηο πνπ πξνβιέπεηαη λα ζπλαθζνχλ κε φινπο ηνπο
θνξείο εθηέιεζεο πγθνηλσληαθνχ έξγνπ απφ ηνπο ΟΣΑ, πξνηείλεηαη λα θαζηεξσζεί
ηαθηηθή δηαδηθαζία ιήςεο – εμέηαζεο – ηεθκεξίσζεο θαη αλαθνίλσζεο ησλ
απνθάζεσλ ζρεηηθά κε πξνηάζεηο ηνπ θνηλνχ πνπ αθνξνχλ ηελ κνξθή θαη ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΓΜ.
Η δηαδηθαζία απηή ζα πξνζνκνηάδεη κε ηελ δηαδηθαζία Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο
(public Inquiry) πνπ εθαξκφδεηαη ζε ρψξεο φπσο ν Καλαδάο, θαη ε ΜΒ.
Πξνηείλεηαη επίζεο, επεηδή ην λέν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ ηνπο θνξείο
πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπο θαζψο
θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ γεληθφηεξα, ε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζψκαηνο κε ηελ
επσλπκία:
ΤΝΔΛΔΤΖ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ
ΔΣΑΗΡΧΝ
ΓΖΜΟΗΧΝ
ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΑΣΣΗΚΖ – ΚΔ.
Σν ζψκα απηφ ζα έρεη πκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα ζα ζπλέξρεηαη 3 ή 4 θνξέο ηνλ
ρξφλν θαη ζα αζρνιείηαη κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
Μαδηθψλ Γεκφζησλ πγθνηλσληψλ, ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμήο ηνπ, ζέκαηα
ρξεκαηνδφηεζεο, θιπ. Η ζχζηαζε ηεο πλέιεπζεο απηήο ζα πξέπεη λα είλαη επξχηαηε
θαη λα πεξηιακβάλεη εθπξνζψπνπο ησλ πεξηζζφηεξσλ Γήκσλ ηεο πεξηνρήο, ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε φινπο ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνρή ππεξεζίαο
Γεκφζηαο πγθνηλσλίαο, ηεο Ννκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, άιισλ ζπλαθψλ θνξέσλ
θαη Οξγαληζκψλ. Η αθξηβήο ζχζηαζε ηεο ΚΔ πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί κε
Τπνπξγηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α
ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΜΔΓΔΘΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΜ ΣΖ ΠΡΧΣΔΤΟΤΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΤΝΗΣΧΜΔΝΔ
ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΤΜΒΑΔΧΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ
ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ

Η νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ κπνξεί λα γίλεη ζηε βάζε ηνπ «Βξφρνπ
Πνηφηεηαο» πνπ παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ζρήκα:

ζηόσοι

ζηόσοι

Δ Π ΙΓ ΙΩ Κ Ο Μ Δ Ν Η

ΠΡΟ ΒΛΔΠΟ Μ ΔΝ Η

Π Ο ΙΟ Σ Η Σ Α

 ε κ α λ η ηθ ό η ε η α η ω λ π ξ ν η εξ α ην η ή η ω λ η ν π π ει ά η ε

Μ έηξ ε ζ ε

Α π ν δ ν η ηθ ό η ε η α

Γ ΙΑ Γ ΙΚ Α ΙΑ Π Ρ Ο Γ ΙΟ Ρ ΙΜ Ο Τ Π Ο ΙΟ ΣΗ ΣΑ 

π πε ξ εζηώ λ

Ηθ α λ ν π ν ίε ζ ε Π ει ά η ε

Π Ο ΙΟ Σ Η Σ Α

Μ έηξ ε ζ ε Α π ό δν ζ ε ο

Η θ α λ ν π ν ίε ζ ε ο

ΠΑΡΔΥΟ Μ ΔΝ Η

Α Ν Σ ΙΛ Η Φ Θ Δ Ι Α

Π Ο ΙΟ Σ Η Σ Α

Π Ο ΙΟ Σ Η Σ Α
Α ζ π κ θ ω λ ί ε ο ε μ α η η ί α ο π ξ ν ζ ω π ηθ ώ λ
ρ α ξ α θ η ε ξ ηζ η ηθ ώ λ , π ι ε ξ ν θ ν ξ ίεο
θ α η εκ π εηξ ία

ρήκα 1:

Βξόρνο Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ

Οξηζκνί:
Πξνβιεπόκελε Πνηόηεηα: Με ηνλ φξν πξνβιεπφκελε πνηφηεηα ελλνείηαη ην επίπεδν
ηεο πνηφηεηαο πνπ απαηηείηαη ζαθέζηαηα θαη αλακθίβνια απφ ηνλ πειάηε.
Απνηειείηαη απφ έλαλ αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο πνπ είλαη
ζηαζκηζκέλα (εθηηκψκελα) κε δηαθνξεηηθά κεγέζε.
Δπηδηωθόκελε Πνηόηεηα: Με ηνλ φξν επηδησθφκελε πνηφηεηα ελλνείηαη ην επίπεδν
πνηφηεηαο πνπ ν πξνκεζεπηήο ησλ ππεξεζηψλ επηδηψθεη λα επηηχρεη κε ζηφρν ηελ

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη παξάγνληεο
εθείλνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηδησθφκελε πνηφηεηα:






Πξνζδνθίεο ρξεζηψλ
Οηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί
Σερληθνί πεξηνξηζκνί
Αληαγσληζκφο
Πνιηηηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην

Παξερόκελε Πνηόηεηα: Αθνξά ζην αθξηβέο κέγεζνο ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο πνπ
ζπληειείηαη θαη ην νπνίν κπνξεί λα κεηξεζεί κε ρξήζε άκεζσλ θξηηεξίσλ απφδνζεο
(ζηαηηζηηθνί πίλαθεο θαη πίλαθεο πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ παξαηήξεζε). Παξαθάησ
δίλνληαη παξαδείγκαηα άκεζσλ θξηηεξίσλ απφδνζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ζπγθεθξηκέλν εχξνο ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππεξεζηψλ:





Υξφλνο Μεηαθίλεζεο: κέζνο ρξφλνο κεηαθίλεζεο, ρξφλνο εηζφδνπ θαη εμφδνπ
Αμηνπηζηία Μεηαθίλεζεο: κεγάιε δηάξθεηα κεηαθίλεζεο/ ρξφλνο αλακνλήο/
ρξφλνο εηζφδνπ-εμφδνπ
Άλεζε θαηά ηε κεηαθνξά: πνζνζηφ φξζησλ επηβαηψλ
Αζθάιεηα: Μέγεζνο θαηαγεγξακκέλσλ εγθιεκάησλ

Κξίλεηαη, ινηπφλ, απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ κέηξεζεο κε ζηφρν ηε
ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε ζπλερή ε δεηγκαηνιεπηηθή βάζε. Οη κεηξήζεηο απηέο ζα
πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη ζηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ απφδνζε φπσο ηελ
αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο.
Αληηιεθζείζα Πνηόηεηα: Ο φξνο αληηιεθζείζα πνηφηεηα αθνξά ζην επίπεδν
πνηφηεηαο πνπ αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο. Απηφ απνηειεί ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε,
ε νπνία εμαξηάηαη απφ πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά (δηαζεζηκφηεηα Ι.Υ., θνηλσληθή
νκάδα, πξνζσπηθή επθηλεζία θιπ.), φπσο επίζεο ε πιεξνθφξεζε θαη ε εκπεηξία
ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο. Η αληηιεθζείζα πνηφηεηα κπνξεί λα θαζνξηζζεί κέζσ
κειεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ.
Κξηηήξηα Πνηόηεηαο
Σα θξηηήξηα πνηφηεηαο πνπ ζα δηέπνπλ θάζε ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ είλαη ζθφπηκν
λα βαζίδνληαη ζην πξφηππν EN13618. χκθσλα κε απηφ, πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ
θξηηήξηα πνηφηεηαο:




Γηαζεζηκόηεηα: έθηαζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηελ
γεσγξαθία, ηε δηάξθεηα κεηαθίλεζεο, ηε ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ θαη ην
κέζν κεηαθνξάο.
Πξνζβαζηκόηεηα: πξφζβαζε ζην ζχζηεκα ΜΜΜ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ζχλδεζήο ηνπ κε άιια κέζα κεηαθνξψλ.










Πιεξνθόξεζε: ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα
ΜΜΜ κε ζθνπφ ηε βνήζεηα ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ
κεηαθηλήζεσλ.
Υξνληθέο παξάκεηξνη: ρξνληθέο παξάκεηξνη ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη
ηελ εθηέιεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ.
Δμππεξέηεζε ρξεζηώλ: εηζαγσγή ζηνηρείσλ ππεξεζηψλ πνπ λα
επηηπγράλνπλ ην πξαθηηθφηεξν ηαίξηαζκα αλάκεζα ζηηο ηππηθέο ππεξεζίεο
θαη ηηο απαηηήζεηο θάζε ρξήζηε.
Άλεζε: εηζαγσγή ζηνηρείσλ ππεξεζηψλ πνπ λα θαζηζηνχλ ηηο κεηαθηλήζεηο κε
ΜΜΜ άλεηεο θαη επράξηζηεο.
Αζθάιεηα: αίζζεκα πξνζσπηθήο αζθάιεηαο απφ ηνλ ρξήζηε, ην νπνίν ζα
πξνέξρεηαη απφ ηελ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.
Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο: επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηε ιεηηνπξγία
λέσλ ππεξεζηψλ ζην ζχζηεκα ΜΜΜ.

Έρνληαο πξνζδηνξίζεη ην αληηθείκελν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θξηηεξίσλ, ην επφκελν
βήκα γηα ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν ηα παξαπάλσ
θξηηήξηα κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ, λα αμηνινγεζνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ θαη θπξίσο
θαηά πνην βαζκφ επηηπγράλεηαη βειηίσζε κε ηελ ρξήζε ηνπο.
Έλα παξάδεηγκα ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ ζα πξέπεη
λα δηέπεη θάζε ζχκβαζε κε ηνπο ΦΔΔ ζπλνςίδεηαη ζην επφκελν ζρήκα:

ρήκα 2: ύζηεκα Τπνζηήξημεο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο

Δπηπιένλ ζηόρνη ηνπ πζηήκαηνο βάζεη πξνηύπωλ
πνηόηεηαο
Αλάπηπμε πζηήκαηνο
Πνηόηεηαο ζύκθωλα κε ην
πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 13816
ΤΣΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ

  Έιεγρνο αγνξάο
  Οκάδεο Δζηίαζεο
  Έξεπλεο Ιθαλνπνίεζεο
Υξεζηψλ

(Κξηηήξηα Πνηόηεηαο)

Έλεγσορ
Μεθοδολογίαρ

  Δπηινγή Κξηηεξίσλ :

  Ά κεζεο παξαηεξήζεηο
θαη κεηξήζεηο

  Γηαζεζηκφηεηα
  Πξνζβαζηκφηεηα

  Έξεπλεο
Ιθαλνπνίεζεο
Υξήζηε

  Πιεξνθφξεζε
  Υξνληθέο Παξάκεηξνη

  Έξεπλεο «Mystery
shopping »

  Δμππεξέηεζε Υξεζηψλ

  Έξεπλεο
Πξνηεξαηνηήησλ
Δπηβαηψλ(πλελσκέλεο/
Γεδεισκέλεο
Πξνηίκεζεο)

  Αζθάιεηα

  Έξεπλεο «Mystery
Traveller »

  Άλεζε

  Πιήξε θαη θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε
δηαρείξηζε αξρείσλ θαη βάζεσλ
δεδνκέλσλ
  Γεσγξαθηθέο αλαθνξέο
  Άμνλεο θαη δίθηπα ΜΜΜ
  Δθη ίκεζε κειινληηθήο δήηεζεο
ζηηο ππεξεζίεο ΜΜΜ
  Αλαπαξάζηαζε θξηηεξίσλ
πνηφηεηαο

  Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο
  Δπίπεδα απφδνζεο θξηηεξίσλ

Ανάπηςξη και εθαπμογή πποηύπος
ςποζηήπιξηρ ηος ζςζηήμαηορ

:

  Άκεζε επέκβαζε , ελαιιαθηηθά
ζελάξηα

  Πξφηππα
  Δπίπεδα Δπίηεπμεο
 Όξηα κε απνδεθηήο απφδνζεο

Μήηξα Κξηηεξίωλ θαη Μεηξήζεωλ Απόδνζεο

Ππόηςπο
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