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Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Η άναρχη μεταπολεμική μεγέθυνση της ευρύτερης 

περιοχής του λεκανοπεδίου της Αθήνας, η τεράστια 
πληθυσμιακή έκρηξη, η υπέρογκη οώρευση δραστηριοτήτων, 
χωρίς εκτίμηση για τίς επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, 
μακρυά από χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, 
οδήγησαν την πόλη στο σημερινό αδιέξοδο με σειρά 
πρωτευουσών και δευτερευουσων επιπτώσεων που εμπλέ
κονται σένα συνεχή 'φαύλο κύκλο'. Ενα αποτελεσματικό 
Σύστημα Αστικών Συγκοινωνιών αποτελεί αποφασιστικό 
εργαλείο για το ξεπέρασμα των προβλημάτων ή τουλάχι
στον για την ανακούφιση του πολεοδομικού συγκροτήματος, 
μια και η εύρυθμη λειτουργία της πόλης, ως πλέγμα 
κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων προϋποθέτει ένα 
τέτοιο σύστημα μαζικής μεταφοράς. Η χρήση των Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) και η με κάθε τρόπο ευνόησή 
της επιβάλλεται από μιά σειρά λόγους, όπως:

1. Οι μαζικές συγκοινωνίες χρησιμοποιούν πιο αποτελε
σματικά από τα υπόλοιπα μεταφορικά μέσα, το χώρο που 
διατίθεται για τις αστικές μεταφορές.

2. Η καταναλισκόμενη ενέργεια για κάθε μεταφερόμενο 
επιβάτη είναι μικρότερη με τα Μ.Μ.Μ. απ' ότι με τα άλλα 
μεταφορικά μέσα.

3. Η εκπομπή καυσαερίων ανά μετακινούμενο πολίτη είναι 
ασύγκριτα μικρότερη όταν η μετακίνηση γίνεται με Μ.Μ.Μ.

4. Η μετακίνηση με τις συγκοινωνίες είναι ασφαλέστερη 
απ' ότι η μετακίνηση με άλλα μέσα.

5. Η μείωση χρήσης των Ι.Χ. μταφορικών μέσων, 
συνεπάγεται εξοικονόμηση χρημάτων και συναλλάγματος.

6. Αλλες δευτερεύουσες ωφέλειες, όπως, η μείωση του 
εκνευρισμού των εργαζόμενων που δημιουργείται απ' την 
αύξηση του χρόνου των μετακινήσεων, ή η αποφυγή 
δαπάνης μεγάλων ποσών για την υγεία των κατοίκων της 
περιοχής λόγω βελτίωσης του περιβάλλοντος είναι επίσης 
σημαντικές.

Επομένως οι Αστικές Συγκοινωνίες αποτελούν:
1. Μέσο αντιμετώπισης των κυκλοφοριακών προβλημάτων 

της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.
2. Μέσο αντιμετώπισης των έντονων περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και
3. Βασικό παράγοντα εξοικονόμησης ενέργειας. Ας 

διατυπώσουμε όμως ορισμένες βασικές αρχές που πρέπει 
να αποτελόσουν και στόχους και προτεραιότητες στη 
λειτουργία ενός συστήματος Δημόσιων Αστικών Συγκοινω
νιών: - Να εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επιθυμητό επίπεδο 
κινητικότητας προσιτό από όλες τις μερίδες του πληθυσμού. 
- Να αποτελόσουν μια ελκυστική εναλλακτική λύση ώστε 
να μειωθεί η χρήση των Ι.Χ. οχημάτων, σε επίπεδα που να 
επιφέρουν ανεκτές κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και - Οι Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες να 
είναι οικονομικά βιώσιμες με τον επιμερισμό του λειτουρ
γικού κόστους σε κάθε ωφελούμενο. - Να παρέχει ποιοτικά 
αποδεκτές υπηρεσίες (ασφάλεια, άνεση, αξιοπιστία, ταχύ
τητα).

Είναι σκόπιμο να παραθέσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά 
στοιχεία που δίνουν την εικόνα του κυκλοφοριακού προ
βλήματος της Αθήνας: .

1. Στην ευρυτερη περιοχή του Λεκανοπέδιου είναι 
συγκεντρωμένο το 35-40% του πληθυσμού της χώρας και

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ παράγεται περίπου το 40% του ακαθάριστου εθνικού 
προϊόντος (Α.Ε.Π.)

2. Οι κάτοικοί της πραγματοποιούν περίπου 6.000.000 
μετακινήσεις ημερησιως.

3. Τα Μ.Μ.Μ. εξυπηρετούν σήμερα περίπου 2.000.000 
μετακινήσεις (ποσοστό 35%), ενώ τα υπόλοιπα μεταφορικά 
μέσα (Ι.Χ. αυτοκίνητα, ταξί, κλπ) εξυπηρετούν 4.000.000 
μετακινήσεις (ποσοστό 65%).

4. Η ανά επιβάτη κατανάλωση καυσίμων με τα Ι.Χ. 
μεταφορικά μέοα είναι 7,5 φορές μεγαλύτερη, απ ότι με 
τα Μ.Μ.Μ., γεγονός που εκτός απ' την εκροή συναλλάγ
ματος, προκαλεί και πολλαπλάσια ατμοσφαιρική ρύπανση

.5. Τα Ι.Χ. επιβατικά αυτ/τα κυκλοφορούν με 1,4 επιβάτες 
ανά Ι.Χ. αυτοκίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε ώρες κυκλοφο- 
ριακής αιχμής που ένα λεωφορείο ή τρόλλεϋ κατά μέσο 
όρο μεταφέρει 60 επιβάτες, προκαλεί ασύγκριτα μικρότερο 
κυκλοφοριακό φόρτο.

6. Ενώ στην Αθήνα τα Μ.Μ.Μ. εξυπηρετούν το 35% 
περίπου των μετακινήσεων, σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές 
πόλεις, με ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας Ι.Χ. 
αυτ/των, αλλά με αντίστοιχη πολιτική χαμηλών κομίστρων, 
το ποσοστό ξεπερνά το 50%. Αν και στην Αθήνα επιτυγ
χάναμε ανάλογο ποσοστό μετακινήοων με τα Μ.Μ.Μ., θα 
είχαμε σημαντικές βελτιώσεις στο κυκλοφοριακό, το περι
βαλλοντικό, το ενεργειακό και σε άλλα σημαντικά προβλή
ματα.

Προκύπτει συνεπώς ότι πρωταρχικός στόχος πρέπει να 
είναι η ανάπτυξη της αστικής συγκοινωνίας, η αναβάθμιση 
της ποιότητας του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου και 
η αύξηση της επιβατικής κίνησης στα Μ.Μ.Μ.

1.2. Το ζήτημα που, και στο παρελθόν είχαμε και στο 
παρόν τίθεται, είναι του φορέα που σχεδιάζει, ελέγχει και 
εκτελεί το έργο παροχής Αστικών Συγκοινωνιών. Ζήτημα 
που εστιάζεται σε τρία βασικά σενάρια:

1. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ είτε υπό τη στενή έννοια, 
είτε υπό την ευρύτερη (Τοπική Αυτοδιοίκηση, κοινωνικοί 
φορείς)

2. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
3. ΜΕΙΚΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ)
Η απάντηση στο κρίσιμο αυτό ζήτημα δεν μπορεί να 

στηρίζεται ούτε στη στείρα και δογματική προσήλωση σε 
ιδεολογήματα, ξεκομμένη από την πραγματικότητα και τις 
εμπειρίες, ούτε πολύ περισσότερο στη ιδιοτέλεια των 
ιδιωτικών συμφερόντων και της όλης εμπλοκής τους με 
την πολιτική εξουσία, ερήμην των γενικών συμιοερόντων 
της πόλης και των κατοίκων της.

Οι παραδοχές του Ν. 588/77, που ψηφίστηκε από μια 
συντηρητική κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι σημείο σύ
μπτωσης πάνω σε πραγματικά γεγονότα, που απομυθο
ποιούν την αποτελεσματικότατα της ιδιωτκής πρωτοβουλίας 
και αξίζει να τις υπενθυμίσουμε:'- Πρώτη βασική διαπίστωση 
είναι το γεγονός ότι, το Κράτος πρέπει να επεμβαίνει στον 
καθορισμό του κομίστρου ώστε αυτό να μην υπερβαίνει 
ορισμένα (λογικά) όρια, έστω και αν αυτά είναι χαμηλότερα 
από την τιμή που θα έπρεπε να έχει το κόμιστρο για να 
εξισσοροπεί τις δαπάνες της εκμετάλλευσης των φορέων. 
Επίσης το Κράτος, πρέπει να καθορίζει και τα πρότυπα για 
την προσφερόμενη εξυπηρέτηση του κοινού. Με τις 
παρεμβάσεις αυτές και έχοντας υπόψιν, την συνεχή πτώση 
της επιβατικής κίνησης που ήδη αναφέραμε, η εκμετάλλευ
ση των αστικών συγκοινωνιών εμφανίζεται στις περισσότε
ρες περιπτώσεις ελλειμματική, το δε Κράτος αναπόφευκτα 
έρχεται να καλύψει τα ελλείμματα αυτά. Παρουσιάζεται 
συνεπώς το ανορθόδοξο φαινόμενο να έχουμε διανομή 
επιχειρηματικού κέρδους σε ιδιώτες και συγχρόνως κάλυψη 
από το Δημόσιο των ελλειμμάτων του ιδιωτικού φορέα με 
επιδότηση ή δάνεια. Συγκεκριμένα από το 1974 η εκμετάλ-
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λευση του ΕΚΤΕΛ παρουσιάζεται ελλειμματική. - Δεύτερη 
διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι, οε μία αστική περιοχή 
ανεξάρτητα από το αν η εκμετάλλευση των συγκοινωνιών 
αφήνει κέρδος ή όχι, χρειάζεται να καταβάλλεται συνεχώς 
προσπάθεια και να ξοδεύονται μεγάλα ποσά για την συνεχή 
βελτίωση της παρεχομένης εξυπηρέτησης, πράγμα που 
αντιβαίνει σε βασικές αρχές λειτουργίας μιας ιδιωτικής 
επιχείρησης. Για την περιοχή της Πρωτεύουσας προέκυψε 
οξύτατο το πρόβλημα της αντικατάστασης των παλαιών 
λεωφορείων του ΕΚΤΕΛ, που τα περισσότερα είναι ηλικίας 
μεγαλύτερης από 15 χρόνια και σε πολλή κακή κατάσταση 
συντήρησης (αποτέλεσμα και αυτό της οργανωτικής δομής 
του ΕΚΤΕΛ), Για την αντικατάσταση των λεωφορείων οι 
ιδιοκτήτες επρόβαλαν υπερβολικές απαιτήσεις για άμεση 
δανειοδότηση ή εγγυήσεις από το Κράτος, εξυπηρέτηση 
των δανείων αυτών από το κόμιστρο, δηλαδή από το 
επιβατικό κοινό, καθώς και απαλλαγή από φόρους και 
δασμούς. - Τρίτη βασική διαπίστωση είναι το γεγονός ότι 
πραγματικός συντονισμός και ορθολογική οργάνωση των 
αστικών συγκοινωνιών στη νευραλγική αυτή περιοχή της 
χώρας μπορεί να υπάρξει μόνον.όταν όλοι οισυγκοινωνιακοί 
οργανισμοί ελέγχονται από το Κράτος. Αυτό θα ήταν 
πρακτικώς ακατόρθωτο αν το 60% του όλου συγκοινωνιακού 
έργου στην περιοχή ελεγχόταν από ιδιωτικό φορέα, - 
Τέταρτη, τέλος, διαπίστωση είναι· το γεγονός ότι ο ιδιωτικός 
φορέας ΕΚΤΕΛ λόγω των ανεπαρκειών που παρρουσιάζει 
στον οικονομικό, οργανωτικό και λειτουργικό τομέα ήταν 
αδύνατον να συνεχίσει την παροχή της συγκοινωνιακής 
εξυπηρέτησης σύμφωνα με τα πρότυπα που επιβάλλουν οι 
διεθνείς αντιλήψεις για τον τομέα των αστικών συγκοινω
νιών’.

1.3. Κάτω από αυταπόδεικτες αλήθειες εδραιωμένες τόσο 
από την ελληνική όσο και την διεθνή εμπειρία ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών είναι 
η μόνη συνεπής με το στόχο του επιλογή. Η παραδοχή 
του κοινωνικού χαρακτήρα του, αλλά και η στρατηγική του 
σημασία που προκύπτει από το γεγονός ότι παρεμβαίνουν 
στο πληθυσμιακό και οικονομικό κέντρο της χώρας οδηγεί 
αναπόφευκτα στην παραδοχή ότι ο δημόσιος χαρακτήρας 
των Α.Σ. με αποτελεσματικό κοινωνικό έλεγχο, είναι η μόνη 
συνεπή προς την ίδια του τη φύση λύση. Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, όσο και ανεφάρμοστος, μάλλον ανταποκρι- 
νόμενος σε συμβιβασμό και όχι σε ανάγκες, ΜΕΙΚΤΟΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, από την ίδια του την ουσία έρχεται σε 
αντίφαση με τον στόχο του ΣΑΣ, πράγμα που και στην 
πράξη έχει αποδειχτεί. Στους στρατηγικής σημασίας τομείς 
αποτελεσμαπκότητα, ανάπτυξη και πρόοδος δεν σημαίνει 
κέρδος υπό την στενή έννοια, αλλά εξυπηρέτηση στόχων 
που τελικό οδηγούν στην ανάπτυξη και την πρόοδο. Εργο 
που με κανένα τρόπο δεν μπορεί να διαχειριστεί ο ιδιώτης 
(ποιότητα ζωής, περιβάλλον, ενεργειακό, πολεοδομική 
ανασυγκρότηση, εθνική παραγωγή και παραγωγικότητα). Οι 
στρατηγικοί εθνικοί σχεδιασμοί είναι έργο που απαιτεί 
πολιτική βούληση και παρέμβαση. Δεν είναι έργο ούτε του 
ιδιώτη επιχειρηματία, ούτε του μεικτού κατασκευάσματος, 
που τελικά, οδηγεί στην επιβάρυνση του κοινωνικού 
συνόλου με το κόστος υποδομής και στον πλουτισμό των 
ημετέρων με την απόλαυση του κέρδους. Αντιστροφή αυτής 
της σχέσης οδηγεί είτε σε πτώχευση του ιδιώτη, είτε στην 
κατάρρευση του προσφερόμενου έργου, όπως στην χώρα 
μας συνέβη στο παρελθόν και οδήγησε μια συντηρητική 
κυβέρνηση στην δημοσιοποίηση των Αστικών Συγκοινωνιών.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
2.1. Οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο Η εξέλιξη του 

οργανωτικού και θεσμικού πλαισίου των Δημόσιων Αστικών 
Συγκοινωνιών της Αθήνας μέχρι σήμερο συνοπτικά έχει ως

εξής:
1. Ο έλεγχος και ο συντονισμός του έργου ανήκε πάντα 

στη Πολιτεία. Ο ΟΕΑΣ στην αρχή και μέχρι το 1977 και 
στην συνέχεια ο ΟΑΣ, φορείς κρατικοί, είχαν και έχουν την 
ευθύνη της μελέτης, του σχεδιασμού, του συντονισμού και 
του ελέγχου των εκτελεστικών Φορέων.

2. Το συγκοινωνιακό έργο εκτελείτο αρχικά αποκλειστικά 
από ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΕΗΣ (τρένα - πράσινα λεωφο
ρεία) και ΗΕΜ (ηλεκτροκίνητα λεωφορεία) και ιδιώτες 
αυτοκινητιστές. - Το 1952 οι αυτοκινητιστές οργανώνονται 
σε ΚΤΕΛ με οργανωμένους χώρους στάθμευσης. - Το 1961 
δημιουργείται ο πρώτος κρατικός εκτελεστικός φορέας η 
ΑΣΠΑ με χώρο στάθμευσης και οργανωμένα συνεργεία 
συντήρησης. - Το 1968 ενοποιούνται τα 6 ΚΤΕΛ και 
δημιουργείται το ΕΚΤΕΛ - Το 1970 με το Π.Δ. 768/70 
δημιουργούνται τα ΗΛΠΑΠ αφού εξαγοράσθηκε από το 
Δημόσιο η ΗΕΜ. - Το 1976 με το Ν.352/76 δημιοργούνται 
οι ΗΣΑΠ αφού εξαγοράσθηκε από το Δημόσιο η ΕΗΣ - Το 
1977 με το Ν. 588/77 δημιουργείται η ΕΑΣ, στην οποία 
ενσωματώνεται η κρατική ΑΣΠΑ και στην οποία ανατίθεται 
και το έργο του ΕΚΤΕΛ του οποίου τα 1385 λεωφορεία 
μισθώνει και τα αντικαθιστά σταδιακά. - Το 1977 με τον 
ίδιο νόμο 588/77 ιδρύεται και ο ΟΑΣ στη θέση του ΟΕΑΣ 
με αρμοδιότητες σχεδιασμού, συντονισμού και ελέγχου των 
τριών κρατικών και μοναδικών εκτελεστικών φορέων Αστι
κής Συγκοινωνίας στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθή
νας.

Το παραπάνω οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο χωρίς καμία 
αλλαγή υπάρχει και σήμερα. Δηλαδή σήμερα έχουμε 
τέσσερις Επιχειρήσεις διεπόμενες από τις διατάξεις της 
Νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών, με διαφορετικά 
διοικητικά συμβούλια και οργάνωση.

2.2. Επιβατική Κίνηση Μέχρι το 1965 η επιβατική κίνηση 
παρουσιάζει συνεχώς αύξηση και φτάνει τα 973 εκ. επιβάτες 
το χρόνο. Μετά το 1965 αρχίζει σταδιακά η μείωση της 
επιβατικής κίνησης Στην αρχή με μικρούς ρυθμούς και στη 
συνέχεια με εντονότερους, καταλήγει το 1977 στα 638εκ 
επιβάτες. Δηλαδή έχουμε μείωση περίπου 23% της επιβα
τικής κίνησης ενώ παράλληλα .στο ίδιο διάστημα έχουμε 
αύξηση των κατοίκων της Αθήνας κατά 25% περίπου. Στη 
συνέχεια και μέχρι το 1983 παρουσιάζεται μια σχετική 
σταθεροποίηση με πτωτικές μάλλον τάσεις αφού το 1983 
ο αριθμός των επιβατών είναι 615 εκ. στο χρόνο. 
Παράλληλα στο ίδιο διάστημα ο αριθμός των κατοίκων 
αυξάνονται σχεδόν κατά 10%. Μετά το 1983 έχουμε μια 
σταθερή αύξηση περίπου 4% το χρόνο και το 1988 ο 
αριθμός των επιβατών φτάνει τα 750 εκ. περίπου. Δηλαδή 
στην πενταετία 83-88 έχουμε συνολική αύξηση 22% 
περίπου με παράλληλη αύξηση του αριθμού των κατοίκων 
κάτω του 4%. Είναι δηλαδή η περίοδος στην οποία 
επιτυγχάνεται ένας απτούς κύριους στόχους της Αστικής 
Συγκοινωνίας, η αύξηση δηλαδή της επιβατικής κίνησης. Το 
1989 ο αριθμός των επιβατών παραμένει στα ίδια με το 
1988 επίπεδα δηλαδή στα 750 εκ. επιβάτες περίπου. 
Δυστυχώς το 1990, και το ίδιο ισχύει και για το 1991 έχουμε 
μια δραματική μείωση της τάξεως του 10%. Η μείωση αυτή 
οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην πολιτική που σήμερα 
ακολουθείται και που στόχο έχει τον διαουρμό των μέσων 
μαζικής μεταφοράς προκειμένου να δικαιωθεί η επιλογεί 
της ιδιωτικοποίησης. Εαν τους παραπάνω αριθμούς επιβα
τών τους δούμε σαν ποσοστά των συνολικών διακινήσεων 
τότε έχουμε: το 1965 περίπου 80% το 1977 περίπου 38% 
το 1983 περίπου 35% και το 1988 περίπου 38% Θα πρέπει 
εδώ να σημειώσουμε ότι σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές πόλεις 
το ποσοστό αυτό κειμένεται στο 50 έως 55%. Οι λόγοι 
της δραματικής αυτής μείωσης της χρήσης των μέσων 
μαζικής μεταφοράς πολλοί, όπως η τεράστια αύξηση του



αριμού των επιβατικών αυτοκινήτων αλλά και των ταξί σε 
συνδυασμό με το τιμολόγιό τους αλλά και την πολλαπλή 
μίσθωση που είναι πια κανόνας. Το 1965 ο αριθμός των 
επιβατικών αυτοκινήτων σε όλη τη χώρα ήταν 104 χιλιάδες. 
Το 1977620 χιλιάδες Τσ 1983 1069 χιλιάδες Το 1988 1508 
χιλιάδες ανάλογη ήταν και η αύξηση των μοτοσυκλεττών 
και μικρών φορτηγών που καλύπτουν επίσης ανάγκες 
διακίνησης επιβατών. Η αύξηση όμως αυτής της χρήσης 
των ιδιόκτητων μέσων μεταφοράς έχει και δευτερογενή 
αλλά εξίσου σημαντική επίδραση στην ελκυσπκότητα των 
Αστικών Συγκοινωνιών. Η κυκλοφορία των επιβατικών 
αυτοκινήτων και των δικύκλων αυξήθηκε σημαντικά με 
αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό των συμφορημένων 
δρόμων, πρώτα στην Κεντρική Περιοχή και προοδευτικά 
στην περιφέρεια κατά μήκος των σκηνικών αρτηριών αλλά 
και στα διάφορο προάστια. Συνέπεια των παραπάνω ήταν 
η μείωση της ταχύτητας της γενικής κυκλοφορίας και 
ιδιαίτερα των οχημάτων των Αστικών Συγκοινωνιών, η 
χειροτέρευση της αξιοπιστίας στην εκτέλεση των δρομο
λογίων των λεωφορείων και τρόλλευ, όπως και η μείωση 
της αποδοτικότητας των οχημάτων καθώς τώρα εκτελού- 
νται λιγότερο δρομολόγια στη βάρδόα εξαιτίας των υπέρ
μετρων καθυστερήσεων. Ετσι, ο ανταγωνισμός για τη 
χρησμοποίηση του περιορισμένου οδικού δικτύου από τη 
γενική κυκλοφορία και από τις Αστικές Συγκοινωνίες 
αποβαίνει οε βάρος αυτών των τελευταίων. Ανταγωνιστικά 
προς τις Αστικές Συγκοινωνίες παρουσιάζονται επίσης τα 
ταξί, ιδιαίτερα μετά το 1978 οπότε επιτράπηκε δοκιμαστικά 
γτα πρώτη φορά και για περίοδο 2 μηνών η πολλαπλή 
μίοθωση, το ταξί εκτελεί παρασυγκοινωνίσ και έχει εγκα
ταλείπει τον παραδοσιακό του ρόλο της εξειδικευμένης 
ατομικής μεταφοράς. Σ'αυτό συνέβαλε και ο συνολικός 
αριθμός των ταξί που κυκλοφορούν στο Λεκανοπέδιο, που 
τετραπλασιάστηκε την περίοδο 1965-1985, καθώς και ο 
σχετικά χαμηλός ρυθμός αύξησης του κομίστρου των. Παρά 
τις δυσμενείς όμως αυτές εξελίξεις και λόγω των επενδυ- 
ηκών πρσπαθειών και των περιοριστικών μέτρων κυκλοφο
ρίας στο Κέντρο της Αθήνας είχαμε την πολύ σημανηκή 
αύζηαη του 22% στην τετραετία '83-'88

2.3. Εργο - Εμπορική ταχύτητα Σήμερα το μήκος των 
γραμμών ποικίλει σημαντικά και κυμαίνεται από 2,57χιλ. το 
μήκος της μικρότερης γραμυής, μέχρι 41,15 χιλ. της 
μεγαλύτερης. Το συνολικό μήκος των γραμμών είναι 3.247,3 
χιλ., οι γραμμές είναι βασικά σκηνικές και φθάνουν στο 
κέντρο της Αθήνας ή του Πειραιά. Το σκηνικό σύστημα 
δημιουργεί όχι μόνο κυκλοφοριακά προβλήματα, αλλά και 
προβλήματα στην εξυπηρέτηση του κοινού, που πολλές 
φορές αναγκάζεται να ταξιδεύσει μέχρι το κέντρο της 
Αθήνας και μετά να χρηοιροποήσει δεύτερη γραμμή για να 
φθάοει στον προορισμό του. Το συνολικό ετήσιο χιλιομε
τρικό έργο που εκτελείται και από τους τρεις φορείς, είναι 
περίπου 160εκ. χιλιόμετρα και σε ποοοστό περίπου 67% 
εκτελείται από τα λεωφορεία της ΕΑΣ, ενώ η μέση 
πληρότητα των οχημάτων της εκτιμάται ότι είναι περίπου 
40%, ενώ στην ώρα αιχμής η πληρότητα κυμαίνεται στο 
65% περίπου.
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Τη χαμηλότερη ταχύτητα παρουσιάζουν τα τρόλλευ, 
περίπου 12χλμ/ώρο. Ενώ τα λεωφορεία στις κεντρικές 
γραμμές έχουν περίπου 15% μεγαλύτερη ταχύτητα. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι την τριετία 88-90 λόγω της πολιπκής 
που ακολουθείται στα Μ,Μ.Μ. παρουσιάζεται μια παραπέρα 
μείωση που φτάνει και το 6%.

2.4. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Είναι επίσης γνωστό,

ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που από εξωγενείς παράγο
ντες, απασχολεί τους φορείς αστικών συγκοινωνιών, είναι 
το οικονομικό. Τεράστιο ελλείμματα, συσσωρευμένα και 
τρέχοντα, ενώ οι υποχρεώσεις του 1991 θα ξεπεράσουν 
τα 135 δια. δρχ. Τα χρέη ανέρχονται σήμερα υι 230δισ. 
δρχ., ενώ μόνο τα ληξιπρόθεσμα τοκοχοεωλύσια του 1990 
σε 98 δισ, δρχ. Πέραν των χρεών προς χρηματοδοτικούς 
Οργανισμούς, οι φορείς αδυνατουν να ανταποκριθούν προς 
άλλες υποχρεώσεις τους, όπως το !ΚΑ. την Εφορία, ΔΕΗ, 
ΕΚΟ κλπ, προς τους οποίους οφείλουν σήμερα ποσό 20διο. 
δρχ. περίπου. Διαπιστώνουμε ακόμη ότι η δημιουργία των 
τεράστιων αυτών χρεών οε συνδυασμό με την άρνηση ή 
την αδυναμία του Ελληνικού Κράτους (που ήταν ο εγγυητής} 
να εκπληρώσει τις προς τις δανείστριες Τράιιεζες υπο
χρεώσεις, ο ΟΑΣ και γενικά οι φορείς αστικών συγκοινωνιών 
είναι αφερέγγυοι πελάτες του τραπεζικού συστήματος και 
υπάρχει πλήρης άρνηση δανεισμού προς τον ΟΑΣ.

Παρατηρείται λοιπόν:
1. Αυξητική τάση των εξόδων και ταυ ελλείμματος, που 

οφείλεται κύρια στους παρακάτω λόγους:
α. Στην τιμολογιακή πολιηκή.
β. Στην έντονη κοινωνική πολιηκή που ακολουθήθηκε, 

κυρίως τα τελευταίο χρόνια, με:
- Δωρεάν επιβίβαση 5.00 - 8.00 το πρωί.
- Διατήρηση του κομίστρου σε χαμηλό επίπεδα.
- Καθιέρωση της μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρο

μών και της χαμηλής αναλογικά τιμής της.
γ. Στην μεταβαηκή περίοδο καθιέρωσης και εφαρμογής 

αξιόπιστου συστήματος είσπραξης κομίστρου.
δ. Στην εξόφληση τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων που 

είναι δύο κατηγοριών:
- Των δανείων σε συνάλλαγμα, που είχαν συναφθεί πριν 

το 1981, με συνέπεια να αυξάνεται το οε δρχ. εξοφλούμενο 
χρέος, λόγω των υποτιμήσεων της δραχμής.

- Των δανείων που συνάφθησαν και συνάπτονται μετά 
το 1981, κυρίως απ' το Ταχ. Ταμιευτήριο, που είναι 
βραχυχρόνια, με μικρή περίοδο χάριτος και υψηλά επιτόκια, 
ενώ συνομολογούνται για κάλυψη του ελλείμματος εκμε
τάλλευσης.

ε. Στη τακηκή της σύναψης δανείων γ>α κάλυψη ελλειμ
μάτων, που χρόνο με το χρόνο αυξάνουν υπέρμετρα το 
συνολικό χρέος και τις τοκοχρεωλυτικές υποχρεώσεις του 
συστήματος.

στ. Στην αύξηση του κόστους ποοσωπικού.
ζ. Στο κόστος μισθοδοσίας των εισπρακτόρων, που 

ανηκαταστάθηκαν με το ‘κουτί' και στη συνέχεια τα 
ακυρωηκά και υποαπασχολούνται ή αποσπάοθηκαν οε 
άλλους φορείς, ενώ το κόστος μισθοδοσίας τους καλύπτε
ται από την ΕΑΣ.

η. Στη μη αναδιάρθρωση του συστήυατος αστικών 
συγκοινωνιών.

θ. Στη μη αύξηση των κατ'έτος μετακινήσεων.
l Στην επέκταση των λεωφορειακών γραμμών, στη 

δημιουργία νέων, στην αύξηση των κατ'έτος οχηματοχιλιο- 
μέτρων που διανύονται και γενικά στη παροχή καλύτερης 
ποιοηκά εξυπηρέτησης.

ια.Στη μικρή πληρότητα των οχημάτων, κυρίως στις εκτός 
αιχμής ώρες λειτουργίας των άλλο πολύ περιοοότερο των 
Σαββάτων, Κυριακών και αργιών.

Η παραπάνω πολιτική, που είχε και τα θετικά ωφέλη σε 
άλλους τομείς (κυκλοφοριακό, περιβαλλοντικό, ενεργειακό) 
αφού συνέβαλε κατά το μάλλον ή ήττον σε αύξηση της 
επιβσπκής κίνησης, δεν ολοκληρώθηκε με την κάλυψη των 
ελλειμάτων διά επιδοτήσεων, αλλά σε σημαντικό βαθμό με 
δανεισμούς. Ενώ το οωρευμένο έλλειμμα το τέλος του 
1989 ήταν περίπου 90δια. δρχ. με την προκληηκά απαρά
δεκτη πολιτική που το 1990 και το 1991 ακολουθήθηκε και
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ακολουθείται, το χρέος υπερδιπλασιάστηκε (έφθασε τα 230 
δισ.)

Απ τους ενδεικτικούς και χαρακτηριστικούς πίνακες που 
ακολουθούν στο τέλος επισημαίνουμε και τα παρακάτω:

1. Στον πίνακα 4 βλέπουμε την εξέλιξη των ελλειμμάτων 
των Φορέων αστικών συγκοινωνιών με συνυπολογισμό των 
χρεωλυσίων για τα έτη 1980 μέχρι και 1991 (προϋπολογι
σμός). Απ τον πίνακα αυτό αξίζει να επισημάνουμε την 
αδιαφορία της πολιτείας για την κάλυψη των δανειακών 
αναγκών των Φορέων αφού στις δύο τελευταίες χρήσεις 
το ακάλυπτο έλλειμμα θα είναι 11 Ιδια. δρχ. για το 1991, 
ενώ στο 1990 ήταν 90,5 δισ. δρχ.

2. Στον πίνακα 5 γίνεται μια ανάλυση των οικονομικών 
απωλειών που συνεπάγονταν για το σύστημα αστικών 
συγκοινωνιών, η διατήρηση του κομίστρου σε χαμηλά 
επίπεδα, κάνοντας τη σύγκριση με τα οικονομικά αποτελέ
σματα που θα είχαμε αν τα κόμιστρα αυξάνονταν από το 
1978 σύμφωνα με το ύψος του πληθωρισμού.

3 Στον πίνακα 6 φαίνονται οι οικονομικές απώλειες των 
Φορέων, απ' την κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης 
ΠΑΣΟΚ, για την 5-8 δωρεάν μετακίνηση.

4. Στο σχεδιάγραμμα του πίνακα 7 έχουι : απεικόνιση της 
εξέλιξης του ουοοωρευμένου ελλείμματος, λόγω άσκησης 
κοινωνικής πολιτικής απ τις Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, με 
διατήρηση των κομίστρων σε χαμηλά επίπεδα, δωρεάν 5-8 
μετακίνηση, κλπ.

5. Τέλος στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη των ανά 
επιβάτη εσόδων των Φορέων, από το 1979 μέχρι και το 
1989, σε τρέχουσες τιμές και σε .σταθερές τιμές 1978.

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠ' ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥ
ΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

3.1. Ο ΟΑΣ δημιουργήθηκε και υπάρχει σήμερα με κύριο 
έργο τον προγραμματισμό, σχεδίασμά και συντονισμό, 
εποπτεία και έλεγχο των άλλων τριών αυτόνομων και 
ανεξάρτητων εκτελεστικών Φορέων, που σημαίνει ότι χωρίς 
την αυτοτελή ύπαρξη αυτών, δεν θα υπήρχε η ανάγκη 
δημιουργίας του ΟΑΣ. Αρα το βασικό ερώτημα είναι, γιαπ 
να υπάρχουν οι τρεις 'εκτελεστικοί' Φορείς.

Απάντηση στο παραπάνω ερώτημα για το σημερινό σχήμα, 
σίγουρα αποτελεί η διαφορετική ιστορικά και χρονικά 
δημοσιοποίηση του κάθε ενός Φορέα (ΗΛΠΑΠ 1970, ΗΣΑΠ 
1976, ΕΑΣ 1977), αλλά και η λαθεμένη φιλοσοφία της τότε 
Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η λαθεμένη φιλοσοφία, ήταν η ανάθεση του παραπανω 
έργου στον ΟΑΣ, που αν και είναι μία αυτόνομη, διοικητικά 
και λειτουργικά ανώνυμη εταιρεία, θα έπρεπε να συντονίζει, 
να εποπτεύει και να ελέγχει τρεις άλλες αυτόνομες και 
αυτές διοικητικά και λειτουργικά ανώνυμες εταιρείες.

Ετσι η σοβαρή αυτή αδυναμία, δεν είναι δυνατόν να αρθεί 
με την θεσμοθετημένη συμμετοχή των προέδρων των 
εκτελεστικών Φορέων στο Δ.Σ. του ΟΑΣ και ανέστοιχα με 
την συμμετοχή μελών του Δ.Σ. του ΟΑΣ στα Δ.Σ. των 
εκτελεστικών Φορέων. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι 
ιδρυτικοί και άλλοι νόμοι που διέπουν το Σ.Α.Σ. διακρίνονται 
για την ασάφεια και τα κενά τους, η δε προβλεπόμενη 
έκδοση Π.Δ. που καθόριζε τις σχέσεις 'επιτελικών' και 
'εκτελεστικών' Φορέων, δεν έγινε ποτέ. Αντίθετα η κατά
σταση στο σύστημα πιθανόν να χειροτέρευε, και η όποια 
συνοχή παρατηρείται σήμερα, θα κινδύνευε, να διαλυθεί, 
από τις τριβές που θα δημιουργούσαν οι αντιδράσεις των 
Φορέων στην καθημερινή πράξη.

3.2. Τα λειτουργικά και θεσμικά προβλήματα αλληλοσχε- 
τίζονται. είναι πολλά, έχουν άμεσες επιπτώσεις στην - 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού

- αποδοτικότατα και αποτελεσματικότητα του συστήματος
- στο λειτουργικό κόστος, και

- ορθολογική χρήση των διεπθεμένων χώρων, Τα κυριό- 
τερα δε από αυτά αναπτύσσονται παρακάτω.

α. Η ύπαρξη τεσσάρων (4) ανομοιογενών Δ.Σ. χωρίς να 
υπάρχει θεσμοθετημένος τρόπος συνεργασίας τους, που 
απορρέει από τη φιλοσοφία του και τα κενά των νόμων, 
είναι αναπαραγωγική και δημιουργεί αναπόφευκτα την 
έλλειψη καθαρής και ενιαίας στρατηγικής αντίληψης και 
εσωτερικής συνοχής.

β. Η λήψη αποφάσεων οε πολλούς τομείς γίνεται από 
ενα Φορέα, ενώ την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών 
καλούνται να υλοποιήσουν οι άλλοι φορείς. Αποτέλεσμα 
είναι η υλοποίηση είτε να καθυστερεί, είτε να ματαιώνεται, 
λόγω αντικειμενικών ή υποκειμενικών λόγων. Είναι δε 
προφανές ότι οι αποφάσεις του ΟΑΣ δεν δεσμεύουν του 
εκτελεστικούς φορείς, εκτός και αν αναφέρονται ρητά στο 
Ν. 588/77.

γ. Υπάρχει αυξημένο λειτουργικό κόστος για τους 
παρακάτω λόγους:

- την παράλληλη λειτουργία παρόμοιων υπηρεσιών υπο
στήριξης

- την ανεπαρκή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, 
των εγκαταστάσεων και της τεχνογνωσίας που έχει ανα
πτυχθεί σε κάθε ένα Φορέα.

- την έλλειψη δυνατότητας ενιαίου προγράμματος προ
μηθειών (αγορές και συντήρηση),

- την απώλεια εσόδων από την αδυναμία ενιαίας 
προσπάθειας εκμετάλλευσης του συστήματος (πχ 
marketing - διαφήμιση)

δ. Δημιουργία ανταγωνιστικών τάσεων ανάμεσα στους 
Φορείς ανεξάρτητα πολλές φορές οπό τις προθέσεις.

ε. Υπαρξη διαφορετικών εργασιακών σχέσεων, μισθο- 
λογικής και βαθμολογικής εξέλιξης του προσωπικού καθώς 
και αδυναμία κατάρτισης κοινών προγραμμάτων επιμόρφω
σης.

ζ. Ελλειψη ολοκληρωμένης και σε βάθος γνώσης του 
Σ.Α.Σ., παρά μόνο μερική και μονόπλευρη, σαν ειδική και 
επί μέρους ευθύνη του κάθε Φορέα ξεχωριστά.

η. Η έλλειψη ενιαίας διοίκησης δεν επιτρέπει τη συνολική 
άσκηση εποπτείας και ελέγχου καθώς και τον επί μέρους 
καταλογισμό ευθυνών. Επίσης δημιουργεί αδυναμίες στον 
προγραμματισμό και συντονισμό για την εξυπηρέτηση των 
δανείων χρηματοδότησης, επενδυτικών έργων και άλλων 
αναγκών.

θ. Η πολλαπλή ιεραρχία και πολυαρχία, συντελούν στη 
διόγκωση της γραφειοκρατίας. Υπάρχει απώλεια χρόνου 
στην αμφίδρομη σχέση και επικοινωνία για τη λήψη και την 
υλοποίηση αποφάσεων. Η ροή πληροφοριών καθυστερεί και 
ενδεχόμενα οι πληροφορίες αλλοιώνονται στη διακίνηση 
για εγκρίσεις από διάφορους Φορείς.

Μερικά παραδείγματα
- αποτελέσματα των παραπάνω προβλημάτων είναι:
- Οι προμήθειες υλικών και μηχανημάτων, γίνονται πολλές 

φορές ανποικονομικές
- τουλάχιστον στους μικρούς Φορείς (ΗΛΠΑΠ και ΗΣΑΠ), 

που οι παραγγελίες τους είναι σχετικά μικρές, συγκρινό- 
μενες με εκείνες της ΕΑΣ.

- Εντονη διαμάχη μεταξύ των 3 Φορέων στην κατανομή 
των εσόδων μέχρις αντιδικίας και προσφυγής σε δικαστικές 
αγωγές.

- Ελλειψη σαφήνειας για την ανάληψη των εξόδων 
εγκατάστασης και συντήρησης των στεγάστρων σε στάσεις 
κοινές για τους τρεις Φορείς. Επίσης σε τέτοιες κοινές 
στάσεις, παρατηρούνται δυο ή και τρεις πινακίδες στάσεων 
που σημαίνει τριπλάσια δαπάνη κατασκευής, τοποθέτησης 
και μετακίνησης τους.

- Διατήρηση από τον ΗΣΑΠ της εκμετάλλευσης μερικών 
λεωφορειακών γραμμών, διαθέτοντας ένα στόλο 85 λεω-
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φορείων, αμαξοστάσιο και ανάλογο προσωπικό.
- Η κατάρτιση του πίνακα δρομολογίων, η δρομολόγηση 

οχημάτων και ο προγραμματισμός βαρδιών, είναι αρμοδιό
τητες που έχουν κατανεμηθεί σε διοφορεπκούς Φορείς, με 
επιπτώσεις στην καλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 
και στο λειτουργικό κόστος.

- Ακόμη και για τα πιο απλά θέματα όπως είναι η αλλαγή 
της ώρας εκτέλεσης ενός δρομολογίου (πχ της ΕΑΣ) κατά 
10' η προσωρινή τροποποίηση διαδρομής, λόγω έργων, 
απαιτούν αποφάσεις του ΟΑΣ για την έκδοση και υλοποίηση 
των οποίων γίνεται σημαντική σπατάλη πόρων, καθώς και 
σημαντικές καθυστερήσεις.

- Παράδειγμα χρονοβόρου τρόπου αντιμετώπισης, απο
τελεί η διαδικασία εφαρμογής της προγραμμαπσμένης 
δρομολόγησης στις λεωφορειακές γραμμές της ΕΑΣ, όπως 
είναι οι εξής:

* Αποστολή σχεδίου πίνακα δρομολογίων από ΟΑΣ.
* Προγραμμαπσμός λεωφορείων
- οδηγών από ΕΑΣ. Η ΕΑΣ λαμβάνει υπόψη της και τις 

απόψεις των αρμοδίων εποπτών που πιθανά διαφέρουν από 
του ΟΑΣ.

* Εγκριση από τον ΟΑΣ των νέων πινάκων ή επανάληψη 
της διαδικασίας.

Η παραπάνω διαδικασία παρά τις καταβαλλόμενες προ
σπάθειες και από ας δύο πλευρές, οδηγεί συχνά σε 
διαφωνίες και καθυστερήσεις.

- Η επισήμανση λειτουργικών προβλημάτων γίνεται από 
το προσωπικό εποπτείας της κίνησης των εκτελεστικών 
Φορέων αλλό και από τον ΟΑΣ. που μερικές φορές οδηγέ: 
σε αντίθετες απόψεις και εκτιμήσεις.

- Αδυναμία προγραμματισμού και συντονισμού γα την 
εξυπηρέτηση δανείων χρηματοδότησης, με το φαινόμενο 
εσωτερικού δανεισμού ανάμεσα στους Φορείς.

- Αδυναμία εκμετάλλευσης των σημαντικών δυνατοτήτων 
επικοινωνίος μεταξύ των Η.Υ. των Φορέων.

- Εργα της ίδιας μορφής υλοποιούνται και πληρώνονται 
από κάποιο Φορέα μευονωμένα, ενώ είναι εξίσου σημαντικά 
και απαραίτητα για τους άλλους (πχ μηχανογράφηση 
αποθηκών - δημιουργία κεντρικής επιοκευαστικής βάσης).

- Αυτονομήσεις Φορέων ακόμα και στο σχεδίασμά νέων 
γραμμών.

- Το συστήματα και οι εφαρμογές δεν αναπτύσσονται 
εξίσου σε όλους τους Φορείς.

- Δεν είναι δυνατή η από κοινού χρησιμοποίηση κινητών 
συνεργείων κατασκευής και συντήρησης υλικών θέσεων 
(πινακίδες στάσεων - στέγαστρα - σταθμαρχεία - ακυρω
τικές συσκευές κλπ).

- Αδυναμία χρησιμοποίησης μόνιμων εγκαταστάσεων ενός 
φορέα (πχ αμαξοστάσια) από οχήματα των άλλων Φορέων.
- Η ύπαρξη διαφορετικού συστήματος χορήγησης repos 

οε ένα Φορέα σε κάποια περίοδο της εβδομάδας, δημιουρ
γεί πλεόνασμα οδηγών στον έναν, ενώ σε άλλον έλλειψη.

- Αδυναμία εξιοποίησης πιθανού πλεονάζοντος προσω
πικού ενός Φορέα σε άλλον.

- Δημιουργία σύγχυσης στο επιβατικό κοινό και στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση σχετικά με τις αρμοδιότητες κάθε 
Φορέα (υποδείξεις, παράπονα, αιτήματα, πληροφόρηση).

- Αδυναμία αντιμετώπισης άμεσης εξυπηρέτησης του 
επιβατικού κοινού σε περίπτωση βλάβης ή έκτακτου περι
στατικού στα οχήματα κάποιου Φορέα, (πχ σε διακοπή 
ρεύματος που ακινητοποιεί τρόλλεύ ή τρένα δεν μπορεί να 
δρομολογηθούν λεωφορεία της ΕΑΣ).

- Ο ΗΛΠΑΓΙ διαθέτει 12 θερμικό λεωφορεία για την 
εξυπηρέτηση των γραμμών ΑΘΗΝΩΝ - ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ και 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ -ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ, παρ' ότι αντικείμενο του είναι 
τα ηλεκτρικά λεωφορεία.

3.3. Αν τα παραπάνω απεικονίζουν τις ίδιες λειτουργικές

και θεσμικές αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος (πο- 
λυκεντρισμός, πολυαρχία, επικάλυψη αρμοδιοτήτων, νομικά 
κενό, ανταγωνισμός) με δυσμενείς επιπτώσεις στην απο- 
δοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του Σ.Α.Σ., γίνεται 
οοφές. όπ οι όποιες παρεμβάσεις με τις καλύτερες 
προθέσεις κινούνται στα πλαίσια των περιορισμένων δυνα
τοτήτων εφόσον απευθύνονται arc ίδιο το σύστημα των 
ξεχωριστών Φορέων που αποτελεί και βασική αιτία του 
προβλήματος.

Γί αυτό ο σχεδιασμός ενός ενιαίου Συστήματος Αστικών 
Συγκοινωνιών, αποτελεί πρωταρχική προϋπόθεση, για τον 
ορθολογικό σχεδίασμά και την αποτελεσματική εκτέλεση 
του συγκοινωνιακού έργου, αφού:

1. Η ύπαρξη και λειτουργία των μαζικών μέοων μεταφο- 
ράο, για την διακίνηση των κατοίκων, είναι αναγκαία και 
επιβεβλημένη κοινωνική παροχή μη κερδοσκοπικού χαρα
κτήρα, για μια σειρά από καθοριστικές ποραμέτρους όπως: 
κοινωνικές, οικονομικές, κυκλοφοριακές, ενεργειακές και 
περιβαλλοντολογικές.

2. Η τυχόν οργανωτική διάσπαση του Συστήματος 
Αστικών Συγκοινωνιών σε έναν επιτελικό και σε ορισμένους 
εκτελεστικούς ιδιωτικούς, δημόσιους ή δημοπκούς Φορείς, 
όχι μόνο δεν θα άρει το όποιο αρνητικά προβλήματα 
εντοπίστηκαν παραπάνω και πλειστα άλλα, αλλά θα πολ
λαπλασιάσει αυτά

3. Η συμμετοχή των χρηστών και των διαφόρων κοινω
νικών Φορέων, τόοο στον οχεδιασμό όσο και στην εκτέλεση 
του συγκοινωνιακού έργου, μέσα απ' τη θεομοθετηοη 
οργάνου άσκησης κοινωνικού ελέγχου, είναι οχι μόνο 
αναγκαία αλλά και επιβεβλημένη.

4. ΘΕΣΕΙΣ_ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙ
ΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με την από 
24/7/SG ανακοίνωσή της, προς το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, του 'ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" δίνει ιδιά.τεσπ έμφαση στην πολιτική 
ανάπτυξη των δημόσιων συν ΰΐνωνιών προς αντιμετώπιση 
των οξυμένων περιβαλλοντικών κα κυκλοψοριακών προ
βλημάτων. Αξίζει λοιπόν τον κοπο να παραθέσουμε παρα
κάτω ορισμένα αποσπάσματο απ' αυτή την έκθεση της 
Επιτροπής

Όπως τονίστηκε επανειλημμένα σάυτήν την έκθεση, η 
εντυπωσιακή αύξηση των ιδιωτικής χρήσής αυτοκινήτων 
κατά πς τελευταίες δεκαετίες προσέφερε μεγαλύτερη 
άνεση κίνησης σε πολλούς αλλά, παράλληλα, οδήγηοε σε 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, αρνητικές επιπτώσεις των αστι
κών αυτοκινητοδρόμων, απώλεια ελεύθερων χώρων υπέρ 
των χώρων στάθμευσης, ατμοσφαιρική ρύπανση και θόρυβο. 
Στα προβλήματα αυτά συνέβαλε και η θεαματική αύξηση 
του όγκου των οδικώς (με φορτηγά) μεταφερόμενων 
εμπορευμάτων. Η αστική κυκλοφορία συγκαταλέγεται με
ταξύ των σημαντικότερων συντελεστών της όξινης βροχής 
και του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Γ ενικά αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο όπ η 
κατάσταση είναι κρίσιμη και ότι πρέπει να αναληφθεί δράση. 
Ενώ η ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων 
είναι δυνατόν να το ανακουφίσει κάπως, είναι προφανές 
όπ οι σοβαρές λύσεις θα έχουν ως συνέπεια σημαντική 
μεταβολή της ισορροπίας μεταξύ των τρόπων μεταφοράς 
ευνοώντας τα δημόσια ένανπ των ιδιωπκών μέοων και 
μειώνοντας το επίπεδο και τις επιπτώσεις της κυκλοφορίας 
οχημάτων με κινητήρα στο κέντρο των πόλεων μος.

Σε κοινοτικό επίπεδο δεν είναι δυνατόν να διαφορφω- 
θούν λεπτομερείς στρατηγικές, ενδεδειγμένες για μια 
συγκεκριμένη πόλη. Είναι όμως δυνατόν να προσδιοριστούν 
ορισμένα τομείς στους οποίους η πρόοδος ενδέχεται να
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συμβάλει στον περιορισμό των επιπτώσεων στην πόλη από 
την κυκλοφορία οχημάτων.

Ενώ από καιρό έχει αναγνωριστεί η συμβολή των 
δημόσιων συγκοινωνιών στη μείωση της κυκλοφορίας των 
πόλεων, εντούτοις λίγες έχουν κατορθώσει να επιτύχουν 
σημαντική μεταστροφή των χρηστών από τα ιδιωτικά στα 
δημόσια μέσα μεταφοράς.

Παρ όλη την αύξηση της χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων, 
στα δημόσια μέσα μεταφοράς δεν έχει επέλθει μεταβολή 
Στην πράξη έχει αποκαλυφθεί ισχυρός σύνδεσμος του 
ιδιοκτήτη με το αυτοκίνητό του -που συχνά παραβλέπει 
την οικονομική λογική- και ότι μόνο ένας δραστικός 
συνδυασμός κινήτρων και περιορισμών μπορεί να κλίνει την 
πλάστιγγα προς το μέρος των δημόσιων συγκοινωνιών. Σε 
σχέση με αυτό πρέπει να εξεταστούν ορισμένα θέματα.

Κατά το σχεδίασμά των μεταφορών στις πόλεις πρέπει 
να εξετάζονται οι δυνατότητες όλων των μεταφορικών 
μέσων και να λαμβάνονται αποφάσεις στο πλαίσιο μακρο- 
πρόθεσμής στρατηγικής που τον συναρτά άμεσα με το 
σχεδίασμά των χρήσεων γης περιλαμβάνοντας περιβαλλο
ντικούς στόχους. Σήμερα, πολλές πόλεις λαμβάνουν ση
μαντικές αποφάσεις όσον αφορά τις μ'ταφορές σε μια 
προσπάθεια ad hoc ανταπόκρισης στην αυξημένη ζήτηση.

Ετσι, η ανταπόκριση στην’ αυξημένη κυκλοφορία αυτο
κινήτων υπήρξε πολύ συχνά η κατασκευή νέων δρόμων, 
που με τη σειρά τους ενθαρρύνουν ακόμα περισσότερο την 
κυκλοφορία. Μια πολιτική που θα ευνοεί τις δημοσίες 
συγκοινωνίες συνεπάγεται αναπόφευκτα τη λήψη δύσκολων 
αποφάσεων. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων της αυξημένης 
κυκλοφορίας δεν είναι η κατάλληλη λύση, η συμφόρηση 
αποτελεί σε ορισμένες περιπτώσεις εύκολο αποτρεπτικό 
μέσο.

Ενα κοινό παράπονο ή πρόσχημα είναι ότι η ποιότητα 
των δημόσιων συγκοινωνιών τις καθιστά απρόσφορη εναλ
λακτική λύση ως προς το αυτοκίνητο. Είναι σαφές ότι οι 
φορείς των συγκοινωνιακών υπηρεσιών αντιμετωπίζουν 
σοβαρά οικονομικό προβλήματα. Η βελτίωση των παρεχο- 
μένων υπηρεσιών συνεπάγεται αυξημένες δαπάνες για 
οχήματα, τροχοφόρο εξοπλισμό, προσωπικό και υποδομή 
όπως γραμμές και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των επι
βατών.

Αν δεν ληφθούν αποφάσεις στο πλαίσιο ενός ολοκλη
ρωμένου σχεδίου για τις μεταφορές βασισμένου σε ρητή 
απόφαση ανάπτυξης νέων δημόσιων συγκοινωνιακών υπη
ρεσιών ως εναλλακτική λύση στη θέση των νέων δρόμων, 
δεν θα υπάρξει εγγύηση ότι οι βελτιωμένες υπηρεσίες θα 
προσελκύσουν ικανό αριθμό επιβατών για την κάλυψη του 
κόστους. Προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί σπς δυνατότη
τες που προσφέρουν οι συνδυασμοί στάθμευσης - επιβί
βασης και οι διασυνδέσεις υπεραστικών και αστικών δικτύων

Η διαχείριση της κυκλοφορίας στις πόλεις μπορεί να 
βελτιωθεί σημαντικά μέσω συστημάτων διαχείρισής της στα 
οποία είνο: δυνατόν να περιλαμβάνονται συστήματα πλη
ροφοριών και πληροφορικής προηγμένης τεχνολογίας όπως 
αυτά που αναπτύσσονται σήμερα στο πλαίσιο του ερευνη
τικού προγράμματος της Επιτροπής DRIVE. Παρά το 
γεγονός ότι παραδοσιακά ο κύριος στόχος της διαχειρίσεις 
της κυκλοφορίας υπήρξε η ελάφρυνση της συμφόρησης και 
η βελτίωση της ροής της τροχαίας κίνησης, είναι δυνατόν 
να συμβάλει και στη βελτίωση των συνθηκών του περιβάλ
λοντος. Η προώθηση λοιπόν, της ανάπτυξης νέων τεχνικών 
θέτει εύλογα το ερώτημα του κατά πόσον πρέπει αυτές να 
χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ενθάρρυνση της κυ
κλοφορίας ή για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον. Οι πολιτικές διαχείρισης της κυκλοφορίας 
πρέπει να εστιαστούν στα θέματα περιβάλλοντος και 
ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες επι

πτώσεις τόοο σε τοπικό όσο και σε γενικό επίπεδο, 
εκφράζοντας τουτόχρονα την ανάγκη για κινητικότητα που 
είναι θεμελιώδης σε μια υγιή αστική οικονομία. Στο πλαίσιο 
αυτών των συλλογισμών, ο στόχος πρέπει να είναι η μείωση 
της κυκλοφοριακής συμφόρησης με παράλληλη αποθάρρυν- 
ση της εντονότερης χρήσης περιοχών της πόλης από τα 
οχήματα με κινητήρα.

Υπάρχουν διάφορα μέτρα που περιορίζουν τη χρήση και 
τις επιπτώσεις από τη χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου. Σάυτά 
περιλαμβάνονται τοπικές επεμβάσεις που αποβλέπουν στην 
κυκλοφοριακή ύφεση όπως περιορισμοί της ταχύτητας, 
μείωση του πλάτους των δρόμων και πεζόδρομοι.

Αυτού του είδους τα τοπικού χαρακτήρα μέτρα εφόσον 
σχεδιαστούν και εφαρμοστούν σωστά, αποτελούν ίσως τον 
αποτελεσματικότερο τρόπο για τον περιορισμό του θορύ
βου. Η πρακτική εφαρμογή αυτών των τεχνικών έδωσε 
ελπιδοφόρα αποτελέσματα στις Κάτω Χώρες και στη 
Γερμανία. Επιπλέον του γεγονότος ότι ενθαρρύνουν την 
ευρύτερη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών, τα μέτρα 
αυτού του είδους αποτελούν αναπόσπαστο μέρος σχεδίων 
για την αναζωογόνηση περιοχών του κέντρου της πόλης, 
κάνοντάς τις περισσότερο κατοικήσιμες και ’επιστρέφοντας 
τους δρόμους’ στους πεζούς.

Περιορισμοί στάθυευσηο
Οι περιορισμοί της στάθμευσης συντελούν σημαντικά 

στην αποτροπή της χρήσής του ιδιωτικού αυτοκινήτου μέσα 
στην πόλη. Η προσήλωση στο αυτοκίνητο είναι συχνά τόσο 
έντονη ώστε οι οδηγοί αποδέχονται τις σημαντικές ενο
χλήσεις που συνεπάγεται η χρήση του πριν προθυμοποιη
θούν να χρησιμοποιήσουν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Σε 
πόλεις όπου οι δημόσιες συγκοινωνίες εξακολουθούν να 
κατέχουν σημαντική θέση, οι χώροι στάθμευσης υπόκεινται 
σε αυστηρούς περιορισμούς, τυχαία η εσκεμμένα.

Ορισμένες πόλεις στην Κοινότητα προτείνουν τη χρήση 
της ‘φορολόγησης· δρόμων ή τη χορήγηση άδειας για την 
διακίνηση σε καθορισμένη περιοχή προκειμένου να επιδρά- 
σουν στην ισορροπία ιδιωπκών και δημόσιων μεταφορικών 
μέσων. Μέτρα αυτού του είδους εφαρμόζονται ήδη εκτός 
Κοινότητας σε πόλεις όπως η Σιγκαπούρη και το Οσλο. Η 
αιτιολόγηση αυτού του οικονομικού μέσου βασίζεται στο οτι 
υποχρεώνει αμεσότερα τον οδηγό να αναλάβπ το ευριπερο 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος της χρηοης του 
αυτοκινήτου. Τα συστήματα αυτά ενέχουν τη δυνατότητα 
να αποθαρρύνουν τη χρήση τσυ αυτοκινήτου και να 
συμβάλλουν χρηματικά στην ανάπτυξη εναλλακτικών λύ
σεων, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται υπεύθυνα για να 
αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις στο κέντρο της 
πόλης.

Η Κοινότητα πρέπει:
1. Να ενθαρρύνει τις δημοτικές αρχές να ενσωματώνουν 

τις αποφάσεις σχετικά με τη συντονισμένη μελλοντική 
ανάπτυξη δημόσιων συγκοινωνιών και έργων οδοποιίας στα 
σχέδιά τους για τη χρήση της γης και τις μεταφορές. Η 
Επιτροπή πρέπει να απαιτεί vc φαίνεται στις μελλοντικές 
αιτήσεις για ενίσχυση της υποδομής των μεταφορών από 
τα διαρθρωτικά ταμεία, ότι έχει προηγηθεί ανάλυση αυτού 
του είδους.

2. Να ενθαρρύνει τις προσεγγίσεις που εισάγουν 
καινοτομίες για την χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών και 
την περιβαλλοντική διαχείριση της αστικής κυκλοφορίας, 
συνεισφέροντας στο κόστος πρότυπων σχεδίων και παρα
κολουθώντας τα αποτελέσματα τους. Τα ερευνητικά προ
γράμματα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προτεραιότητα στα 
θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον και να 
περιλαμβάνουν καινοτομίες όσον αφορά τις δημόσιες 
συγκοινωνίες, φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και
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προηγμένα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, που 
δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την εντονότερη χρήση 
αστικών περιοχών για την κυκλοφορία αυτοκινήτων.

3. Να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, σε 
κοινοτικό επίπεδο, σχετικά με τη διαχείριση της κυκλοφο
ρίας στις πόλεις γιο να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από το 
ευρύ φάσμα εμπειριών.

4. Να εξετάσει λεπτομερώς, ενδεχομένως με τη 
χρηματοδότηση προτύπων σχεδίων τις δυνατότητες προ
σφυγής σε οικονομικά μέσα, όπως η 'φορολόγηση' των 
δρόμων, για την επίλυση των προβλημάτων του περιβάλ
λοντος που οφείλονται στην αστική κυκλοφορία.'-

δ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Γενικά, η εφαρμογή του συστήματος απελευθέρωσης της 

αγοράς των Μ.Μ.Μ.σε ιδιωτικούς φορείς, βρίσκεται σε πολύ 
χαμηλό βαθμό στην Ευρώπη, αφού σε. όλες σχεδόν τις 
πρωτεύουσες των χωρών της ΕΟΚ οι αστικές συγκοινωνίες 
εκτελούνται από δημόσιες, δημοτικές ή μεικτής μορφής 
Επιχειρήσεις (δημόσιες - δημοτικές) με εξαίρεση τη Μ. 
Βρετανία.

Κατά συνέπεια, η Ευρώπαική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα 
περιορίζεται, κύριως, στη Μ. Βρετανία, όπου ο Οργανισμός 
Αστικών Συγκοινωνιών και οι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
διεξάγουν μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την κάλυψη του 
■μη εμπορικού' δικτύου . της περιοχής τους, ενώ στο 
'εμπορικό' δίκτυο της περιοχής προσφέρει υπηρεσίες 
οποιαδήποτε συγκοινωνιακή εταιρεία (operator), αφού πά
ρει άδεια λειτουργίας από το Συγκοινωνιακό Επίτροπο 
(Traffic Commissioner) της περιοχής.

Ο νόμος ψηφίστηκε το 1985 και άρχισε να εφαρμόζεται 
σταδιακά από τον Οκτώβριο του 1986.

Η απελευθέρωση του συστήματος τείνει να εκμηδενίσει, 
αντί να ενδυναμώσει, τον ενιαίο σχεδίασμά και τη συντο
νισμένη εκτέλεση της συγκοινωνίας, καθώς και τον απο
τελεσματικό έλεγχο των αυτόνομων εταιριών που λειτουρ
γούν στο δίκτυο, με αρνητικές συνέπειες στην εύρυθμη 
λειτουργία αυτής τούτης της συγκοινωνίας και, ειδικότερα, 
εκέινης που σχετίζεται με συγκοινωνιακές γραμμές ή ώρες 
εξυπηρέτησης μειωμένου ενδιαφέροντος για τις εταιρείες.

Ομως, η σοβαρότερη αρνητική συνέπεια αυτού του νέου 
μέτρου είναι ότι ευνοεί μιά στρεβλή κατεύθυνση ανταγω
νισμού μεταξύ των μέσων μαζικής μεταφοράς, αντί του 
ανταγωνισμού μεταξύ αυτών και των ιδιωτικών επιβατηγών 
αυτοκινήτων, όπως είναι το ορθό.

Συμπερασματικά, η παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρα
κτήρα από διωτικούς Φορείς τείνει να δημιουργεί περισσό
τερα προβλήματα, παρά να επιλύει, μιας και ουσιαστικά, η 
λειτουργία τους τείνει να αναιρεί το χαρακτήρα τους, ο 
οποίος αδυνατεί να επιτευχθεί, με άμεση συνέπεια την 
ανάγκη προσφυγής στην κρατική επιδότηση.

Τα ποσοστά επιδότησης των παραπάνω επιχειρήσεων 
στις πρωτεύουσες των χωρών μελών της ΕΟΚ κυμαίνονται 
από 19% μέχρι και 84,2% των λειτουργικών τους δαπανών 
(βλ. πιν. 2).

Ομως απαραίτητο είναι να κάνουμε και κάποιες συγκρίσεις 
επί διαφόρων στατιστικών δεδομένων των αστικών συγκοι
νωνιών, των πρωτευουσών των χωρών μελών της ΕΟΚ, 
σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 1988 και που δημο- 
οιεύθυκαν στο Janes Book. Απ’ τους πίνακες 2,3 προκύ
πτουν και τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία: 1. Ο μέσος 
ετήσιος όρος των μετακινήσεων που, ανά εργαζόμενο 
στους Φορείς γίνονται στις πόλεις αυτές είναι 50.348 
μετακινήσεις, ενώ στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας 
54.481. Επίσης απ' τον ίδιο πίνακα (3) προκύπτει ότι η 
Αθήνα βρίσκεται στην 6η θέση μεταξύ των 11 αυτών 
πόλεων.

2. Ο μέσος όρος των σνά λεωφορείο μετακινήσεων είναι 
218.730 μετακινήσεις, ενώ για την Αθήνα 293.200 μετακι
νήσεις.

3. Ο μέσος όρος των ανά λεωφορείο οχηματοχιλιομέτρων 
είναι 48.873 ενώ για την Αθήνα 65.650 οχηματοχιλιόμετρα.

4. Απ' τον πίνακα 2 διαπιστώνουμε ότι: - Στο σύνολο 
των ευρωπαϊκών πόλεων οι αστικές συγκοινωνίες εκτελού- 
νται από δημόσιες ή δημοτικές επιχειρήσεις και - Αν 
συνδιάσουμε τον πίνακα 2 με τον πίνακα 3 και ειδικότερα 
τη στήλη των επιδοτήσεων με τη στήλη των μετακινήσεων 
ανά κάτοικο, θα διαπιστώσουμε ότι στις πόλεις Αμστερνταμ 
και Ρώμη, που τα κόμιστρα διατηρούνται σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα επί των λειτουργικών εξόδων (22,5% και 15,8% 
αντίστοιχα) οι ανά κάτοικο μετακινήσεις είναι αρκετά υψηλές 
(319 και 360 αντίστοιχα) ενώ στην Αθήνα έχουμε 210 
μετακινήσεις ανά κάτοικο. Ετοι μπορεί να προκόψει αβίαστα 
το συμπέρασμα όπ υπάρχει δυνατότητα αύξησης των 
μετακινήσεων ανά κάτοικο με τα Μ.Μ.Μ..

6. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ
Απ' τη μέχρι στιγμής ανάλυση προκύπτει η αναγκαιότητα 

λήψης μιας σειράς μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων 
που οδήγησαν τις αστικές συγκοινωνίες στη σημερινή 
κατάσταση. Προχωρούμε λοιπόν στη καταγραφή κάποιων 
αξόνων και παραδοχών μέτρων, που θα μπορούσαν να 
αποτελόσουν και τα κυριώτερα μέτρα λειτουργικής και 
οικονομικής εξυγίανσης των αστικών συγκοινωνιών της 
περιοχής Πρωτευούσης.

6.1. Οργάνωση Αστικών Συγκοινωνιών Η διαπίστωση όπ 
το ΣΑΣ αποτελεί ενιαίο σύνολο και τα συσταπκά στοιχεία 
του - λεωφορεία, τρόλλεϋ, αστικός σιδηρόδρομος, ελαφρό 
μετρό (τραμ), προασπακός σιδηρόδρομος δεν μπορούν - 
κι ούτε πρέπει - να λειτουργούν ανεξάρτητα και ανταγω
νιστικά, αλλά συμπληρωματικά καθώς και η αναγκαιότητα 
και εποπτεια ενός και μόνο αρμόδιου επιτελικού Κέντρου, 
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιβάλλουν 
πς εξής βασικές αρχές:

- Ενιαίος σχεδιασμός και συντονισμένη εκτέλεση συγκοι
νωνίας

- Ενιαία Διοίκηση και Διαχείρηση του Σ,Α.Σ.
- Κοινωνικός έλεγχος λειτουργίας Σ,Α.Σ,
- Εξομοίωση των εργασιακών σχέσεων στους φορείς του 

Σ,Α.Σ.
6.1.1. Ενιαίος σχεδιασμός και συντονισμένη εκτέλεση 

συγκοινωνίας
Η εφαρμογή, ενός πραγμαπκά, ενιαίου Συστήματος 

Αστικών Συγκοινωνιών, αποτελεί πρωταρχική προϋπόθεση 
για τον ορθολογικό σχεδίασμά και την αποτελεσματική 
εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στην Πρωτεύουσα.

Η επίτευξη της ενοποίησης του Σ.Α.Σ. και κατ επέκταση 
η λειτουργική ομογενοποίησή του, στηρίζονται στην εξα
σφάλιση ενιαίου Οργανωπκού πλαισίου του επιπέδου λει
τουργίας του Σ.Α.Σ. Μέσα από τον ενιαίο, οργανωτικά, ιστό 
του Σ.Α.Σ. εξασφαλίζεται και η ενιαία χάραξη και επεξερ
γασία μιας γενικής στρατηγικής πολιτικής (συγκοινωνίας) 
στο χώρο των Αστικών Συγκοινωνιών, από την οποία 
εξαρτάται και η συντονισμένη και αποτελεαμαπκή λειτουρ
γία του Σ.Α.Σ. καθώς και ο έλεγχος της διαχείρησής του.

Στο επίπεδο αυτό, πρόκειται για την ενοποίηση της 
εξουσίας της διοικηπκής, με τη στενή έννοια του όρου, η 
οποία συγκεντρώνει πληροφορίες, διερευνά λύσεις, καθο
ρίζει βασικούς τρόπους συνδυασμένης λειτουργίας των 
συντελεστών του Σ.Α.Σ., παίρνει γενικές, στρατηγικής 
σημασίας, αποφάσεις και ελέγχει τα αποτελέσματα τους 
(Σ.Κ.Ε., Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου, Δ.Σ. - Διοικητικό 
Συμβούλιο). Είναι η κατ'εξοχή, διοικητική - επιτελική 
λειτουργία, από την ενότητα της οποίας εξαρτάται και η
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ενότητα της διεύθυνσης και εκτέλεσης της συνολικής 
λειτουργίας του Σ.Α.Ι., που είναι το συγκοινωνιακό έργο 
στην Πρωτεύουσα.

6.1.2. Ενιαία Διοίκηση και Διαχείρηση του Σ.Α.Ι.
Η αδυναμία προσδιορισμού κοινών στόχων καί μεθόδων 

διοίκησης, καθώς και η ανυπαρξία ενότητας διοίκησης και 
ορθής κατανομής ευθυνών ανάμεσα στους φορείς, οδηγουν 
στην απουσία του αναγκαίου πλαισίου μέσα στο οποίο θα 
πρέπει να γίνεται ο έλεγχος των συνθηκών λειτουργίας και 
ανάπτυξης των φορέων του Σ.Α.Σ.

Ετσι προβάλλονται δυο θεμελιώδεις σκοποί οργάνωσης: 
α) Η διάχυση των αρμοδιοτήτων και αντιστοίχων εργασιών 

μέσα στους φορείς του Σ.Α.Σ., κατά τρόπο που να 
αποφεύγονται:

- Η συναρμοδιοτητα και η επικάλυψη αρμοδιοτήτων
- Η διαστρέβλωση και η υποβάθμιση της σημασίας και 

του ρόλου των Υπηρεσιακών Μονάδων.
β) Η άσκηση ελέγχου, ώστε να επισημαίνονται και να 

διευκρινίζονται τυχόν αποκλίσεις στόχων (προϋπολογισμών 
κλπ) Παράλληλα, απαιτείται η τήρηση οργανωτικών αρχών, 
όπως:

- Ενότητα διοίκησης
- Σαφώς προσδιορισμένη ιεραρχία
- Συγκέντρωση και έλεγχος αποτελεσμάτων
- Πρωτοβουλία και ευθύνη
- Διασφάλιση λειτουργικής συνέχειας
Η εφαρμογή των παραπάνω αρχών, θα οδηγήσει στον 

προσδιορισμό του πεδίου ευθύνης του κάθε οργάνου με 
τον ακριβή καθορισμό των επιδιωκόμενων στόχων, επιτρέ
ποντας την ανάπτυξη υπεύθυνης πρωτοβουλίας και δίνο
ντας τη δυνατότητα στα Προϊστάμενα Οργανα να ασκήσουν 
το πραγματικό έργο τους, που είναι η καθοδήγηση, 
επίβλεψη και έλεγχος των ενεργειών.

Ταυτόχρονα με την ενιαία διοίκηση, η ύπαρξη ενιαίας 
διαχείρησης με την :

- ενοποίηση των υπηρεσιών
- αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και τη
- μείωση της γραφειοκρατίας θα οδηγήσει στη δημιουργία 

θετικών οικονομιών κλίμακας επιδρώντας θετικά στην 
προσπάθεια για οικονομική εξυγίανση του Φορέα.

6.1.3. Κοινωνικός έλεγχος λειτουργίας Σ.Α.Σ.
Ο ενιαίος σχεδιασμός και η αποκεντρωμένη οργανωτική 

δομή, που θα οδηγήσουν στη συντονισμένη και ορθολογικά, 
οικονομική αντιμετώπιση των συγκοινωνιακών προβλημάτων 
της Αθήνας, θα εξασφαλιστούν μόνο με την προώθηση του 
κοινωνικού ελέγχου, του ενιαίου ΣΑΣ, γεγονός που θα 
οδηγήσει στην εξυγίανση της λειτουργίας του συστήματος, 
μέσα από διαδικασίες όλων των ενδιαφερομένων φορέων 
στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η έννοια του κοινωνικού 
ελέγχου περνάει μέσα από τη συμμέτοχη στη διοίκηση, στη 
χάραξη της στρατηγικής, στον προγραμματισμό και στον 
έλεγχο εκπροσώπων:

- της Πολιτείας
- της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- των Εργαζομένων στην Επιχείρηση
- των Κοινωνικών Φορέων και Οργανώσεων, που με τον 

ένα η τον άλλο τρόπο σχετίζονται με την Επιχείρηση.
Η άσκηση κοινωνικού ελέγχου στο ΣΑΣ, θα οδηγήσει:
- Στην ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην 

Επιχείρηση
- Στην εναρμόνιση της λειτουργίας της Επιχείρησης με 

τα προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
- Στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου
- Στην εξοικονόμιση, κατά το μέγιστο δυνατό, οικονομι

κών πόρων
- Στην αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας 

που θα οδηγήσει σε βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών

αλλά και των όρων εργασίας του Προσωπικού.
Η λειτουργία του ΣΑΣ σαν Κοινωνικοποιημένη Επιχείρηση 

θα εξασψαλίσει την πλήρη αξιοποίηση και αποδοτικότητα 
του δυναμικού του και τη διαφάνεια της οικονομικής του 
διαχείρησης, καταδείχνοντας ότι η λειτουργία μιας Δημόσιας 
Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας, σύγχρονης και σωστά ορ
γανωμένης, μπορεί να είναι όχι μόνο κοινωνικά ωφέλιμη, 
αλλά και οικονομικά αποτελεσματική.

6.2. Αστικές Συγκοινωνίες και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αξίζει να αφιερώσουμε ειδικό κεφάλαιο και να εξετάσουμε

τη συνατότητα ίδρυσης Διαδημοτικού Φορέα Αστικών Συ
γκοινωνιών σήμερα ή και τη προοπτική υλοποίησης αυτού 
του θεσμικού στόχου, αφού οι Αστικές Συγκοινωνίες είναι 
και πρέπει να είναι θέμα τοπικό που αφορά τους κατοίκους 
μιας συγκεκριμμένης περιοχής. Κατ αρχήν θεωρούμε 
κοινωνικά αναγκαίο να μεταβιβοσθεί η οργάνωση και η 
εκτέλεση των αστικών συγκοινωνιών στην Τ.Α.. με την 
παράλληλη κατάργηση των πολλαπλών κέντρων σχεδιασμού 
και λήψης αποφάσεων. Ομως με τη σημερινή κατάσταση 
στο χώρο της Τ.Α., δηλαδή χωρίς τη λειτουργία του 
δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, σε επίπεδο λεκανοπεδίου, 
και χωρίς φυσικά τις απαιτούμενες οικονομικές δυνατότη
τες, κάθε σκέψη για ανάθεση της διαχείρησης του ΣΑΣ σε 
διαδημοτικό όργανο θα έθετε σε κίνδυνο τόσο τη λειτουργία 
του ΣΑΣ όσο και της Τ.Α. Χωρίς Β βαθμό Τ.Α. οικονομικά 
αυτοδύναμο, αποτελεί υποκρισία και πρόφαση οποιαδηποτε 
ανάθεση διαχείρησης. Διακηρύξη μάλιστα του τύπου 'συμ
μετοχή της Τ.Α.' δεν αποτελεί δημοτικοποίηση, αλλά μόνο 
μορφή άσκησης κοινωνικού ελέγχου. Συνεπώς κάτω από 
το σημερινό καθεστός της Τ.Α. ότι λέγεται δημοτικοποίηση 
είναι απλή δημαγωγία που σκοπεί να καταστήσει ευκολότερη 
την ιδιωτικοποίηση. Υπό τις σημερινές συνθήκες μια 
ρεαλιστική πρόταση είναι η άσκηση κοινωνικού ελέγχου 
μέσω της Τ.Α. και της ουσιαστικής της συμμετοχής στο 
φορέα Α.Σ.. Ομως αμέσως μετά την ουσιαστική λειτουργία 
του Β' βαθμού αυτοδιοίκησης ο φορέας Α.Σ. της ευρύτερης 
περιοχής Πρωτευούσης θα εκχωρηθεί από την Κυβέρνηση 
στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της περιοχής εν συνόλω με 
την Κυβέρνηση να περιορίζεται σε απλή εκπροσώπησή της 
στη διοίκηση, για τις ανάγκες επιτελικής λειτουργίας της 
κεντρικής εξουσίας. Η αρμοδιότητα διαχείρησης και εκτέ
λεσης του ΣΑΣ της Αθήνας πρέπει να ανήκει χωρίς 
περιορισμό στο Τοπικό όργανο εξουσίας.

6.3. Οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο Φορέα
Μεταβατικά και μέχρι την θεσμοθέτηση και λειτουργία του

Β' βαθμού Τ.Α., προχωρούμε στην επιβεβλημένη οργανωτική 
τομή στις Αστικές Συγκοινωνίες, με την ενοποίηση των 
τεσσάρων (4) Φορέων (ΟΑΣ, ΕΑΣ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ) και την 
συγκρότηση ενιαίου φορέα αστικών συγκοινωνιών με τη·· 
ονομασία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗ
ΝΑΣ, ο οποίος θα διατηρήσει τον δημόσιο και κοινωφελή 
χαρακτήρα, ο οποίος θα διέπεται και από τις παρακάτω 
αρχές: - θα θεσμοθετηθεί η συμμετοχή στα όργανα 
σχεδιασμού, ελέγχου και λήψης των αποφάσεων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Εργαζόμενων και των εκπρο
σώπων Κοινωνικών Φορέων. - Θα συγκροτηθούν ολιγομελή 
όργανα σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, με την ταυτό
χρονη εξασφάλιση συμμετοχής σ αυτά εκπροσώπων κοινω
νικών Φορέων.

6.4 Όργανα νέου Φορέα
6.4.1. Προς υλοποίηση και για εξασφάλιση των παραπάνω 

αρχών, θεσμοθετούνται τρία όργανα: α) Η Γενική Συνέλευση 
που τα μέλη της είναι οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, 
Οικονομικών, Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. και Μεταφορών - Επικοινω
νιών. β) Το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου στο οποίο 
καθοριστική είναι η συμμετοχή εκπροσώπων Κοινωνικών 
Φορέων, Εργαζόμενων και των Μετόχων, γ) Το Διοικηπκό



δ

Συμβούλιο με οριακή πλειοψηφώ μελών των εκπροσώπων 
του Κράτους και με ισότιμη συμμετοχή Εκπροσώπων 
Κοινωνικών Φορέων και των Εργαζόμενων.

6.4.2. Ειδικότερα το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου και 
το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχουν την παρακάτω σύνθεση:

α) ΣικιΒούλιο Κοινωνικού Ελέγγου 
Εκπρόσωποι Κοινωνικών Φορέων 13 μέλη
- ΤΕΔΚΚΙΑ 

μέληΐ
- Δήμου Αθήνας ' 1
- Δήμου Πειραιά " 1
- Γ.Σ.Ε.Ε. · 1
- ΑΔΕΔΥ ' 1
- ΕΚΑ 1
- ΕΚΠ · 1
- ΕΦΕΕ ■ 1
- Τ.Ε.Ε. · 1
- Σ.Ε.Β. ‘ 1
- Ε.Β.Ε.Α. ' 1
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ' 1
- Σύλλογος Ελλήνων Συγκ/γων " 1

Εκπρόσωποι Κυβέρνησης και Φορέο 10 μέλη
- Πρόεδρος Δ.Σ. - Δ/νων Σύμβουλος
- Εκπρόσωπος Υπουργείου Μ.Ε.

ΧΩ.Δ.Ε.
Εθνικής Οικονομίας 
Οικονομικών

- Γενικοί Διευθυντές τεσσάρων (4) Τομέων

Εκπρόσωποι Εργαζόμενων 4 μέλη Εκλέγονται απ' ευθεώς 
απ' τους εργαζόμενους με καθολική μυστική ψηφοφορία

Διοικητικό Συμβούλιο
Αποτελείται από 8 μέλη και έχει τη παρακάτω σύνθεση:

- Πρόεδρος Δ.Σ.
- Δ/νων Σύμβουλος
- Εκπρόσωπος Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΥΠΕΧΩΔΕ
ΥΠΕΘΟ

Εργοδοτικών Οργανώσεων 
Γ.Σ.Ε.Ε.

ΤΕΔΚΝΑ
Εργαζόμενων

Ολα τα μέλη διορίζονται με τριετή θητεία, τα πέντε (5) 
πρώτα από τη Γ.Σ. των μετόχων και τα υπόλοιπα τέσσερα 
(4) ορίζονται από τους Φορείς και διορίζονται από τη Γ.Σ.

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μετέχουν με δικαίωμα λόγου, 
αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι τέσσερες (4) Γενικοί 
Διευθυντές των επί μέρους Τομέων. Οι Γενικοί Διευθυντές 
είναι εν ενεργεία υπηρεσιακοί παράγοντες και διορίζονται 
με απόφαση του Δ.Σ. και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση 
του Διευθύνοντα Συμβούλου.

Το Οργανωτικό σχήμα του νέου ενοποιημένου και υπό 
Κοινωνικό έλεγχο Φορέα είναι:

IΓΕΝΙΚΟΙ Ω/ΝΤΗΙ 
j TOr.EA 
I ΛΞΟφΟΡΕΙΟΝ

ΓΕΝ. O/NTHI
ΤΟΜΕΑ
ΤΡΟΛΛΕΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΗΚΤΙΚΞΖ 
αίΕΥΕΥΝΟΝΤΟΙ 
I YMBCY ΠΟΥ 
ΥΠΗΡΕΙΙΕΙ

[j ΓΕΝ. Ω/ΝΤΗΊ 
! ΤΟΜΕΑ 
| ΤPENΟΝ

ΓΕΝ. Ω/ΝΤ.-.Ι I ΤΟΜΕΑ
J ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΚΑΙ j 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΝ ΥΓιΗΡ j
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7 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η συγκοινωνιακή πολιτική που πρέπει να συγκεκριμενο

ποιηθεί θα ακολουθεί και τους παρακατω άξονες:
1. Τη βαθμιαία ανάπτυξη της συμμετοχής στις μετακι

νήσεις, των μαζικών μέσων μεταφοράς.
2. Τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος παράκαμ

ψης του κέντρου ώστε να συνδέονται απευθείας μεταξύ 
τους τα περιφερειακά κέντρα.

3. Τη καλλιτέρευση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα 
συγκοινωνιακά μέσα.

Ομως πέρα απ τους παραπάνω άξονες, είναι σκόπιμο, 
με τη μορφή ερωτημάτων να προσδιορίσουμε επί μέρους 
τομείς και συγκεκρφιμένα:

- Μέχρι ποιό επίπεδο εννοούμε ότι θα αναπτύξουμε τη 
συμμετοχή των μαζικών μέσων μεταφοράς βραχυπρόθεσμα, 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα;

- Η ανάπτυξη θα ισοκατανέμεται για όλους τους 
κατοίκους κα: για όλες τις περιοχές και αν όχι, ποιά θα 
είναι τα κριτήρια:

- Οταν λέμε καλυτέρευση των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
π εννοούμε; Μέχρι ποιου σημείου εννοούμε τη βελτίωση 
(ποιοτικά, ποσοτικά, χρονικά), ποιάς ποιότητας και ποσό 
τητος θα είναι η παροχή των υπηρεσιών και σε ποιά 
κοινωνικά υποσύνολα και πότε;

- Οταν μιλάμε για βελτίωση των μαζικών μέσων 
μεταφοράς, εννοούμε με τα υπάρχοντα μέσα παραγωγής, 
με νέες επενδύσεις ή με συνδυασμό και των δύο;

- Η συγκοινωνιακή πολιτική ακολουθεί κάποια συγκε
κριμένη πολιτική και ποιά είναι αυτή, ή ποιά πρέπει vc 
είναι; (π.χ. εξυπηρέτηση εργαζομένων, εξυπηρέτηση για 
ψυχαγωγία, κλπ.).

- Οταν προσδιορίζουμε τον αριθμό των οχημάτων, αυτός 
ο αριθμός με βάση ποιά μεγέθη προσδιορίζεται; (σκοπός, 
ανάγκη εξυπηρέτησης συγκεκριμμένη, σε ποιούς απευθύ
νεται, για πόσο χρόνο, κλπ.).

- Πώς συμμετέχει στη χάραξη των στόχων και των 
τακτικών βημάτων η κοινωνία, ώστε μέσα από αποτελεσμα
τικό διάλογο να προσδιορίσουμε το ζητούμενο και να 
καταλήξουμε σε λύσεις αντικειμενικές;

S. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
8.1. Σήμερα στους φορείς αστικών συγκοινωνιών δεν 

κοστολογούνται οι επί μέρους δραστηριότητες τους με 
αποτέλεσμα να παρακολουθοιινται οι δαπάνες σύμφωνα με 
τη φύση τους και όχι με τον προορισμό τους. Κατά ουνέπεια 
οι προϋπολογισμοί καραρτίζονται χωρίς βαθειά γνώση του 
κόστους παραγωγής των υπηρεσιών που προσφέρονται, 
υπάρχει αδυναμία στην ανάθεση ευθύνης, και την υλοποίηση 
του προϋπολογισμού και έλλειψη εσωτερικού οικονομικού 
ελέγχου. Ο σχεδιασμός και οι τροποποιήσεις του δικτύου 
δεν λαβαίνουν υπόψη τους το κόστος. Αποφασίζονται νέες 
γραμμές, επεκτάσεις γραμμών, νυκτερινά δρομολόγια, 
γραμμές κορμοί, εξυπηρέτηση σχολείων και εργοστασίων 
χωρίς να είναι γνωστό το κόστος και όλα αυτά συμβαίνουν 
παρότι υπάρχει ένα πλήρως μηχανογραφημένο πρόγραμμα 
κοστολόγησης το οποίο έχουν προμηθευτεί οι συγκοινω
νιακοί φορείς με τη βοήθεια των ΜΟΠ. Το παραπάνω 
πρόγραμμα κοστολόγησης εφ'όσον εξασφαλιστεί η αξιοπι
στία και ακρίβεια των χρησιμοποιουμένων στοιχείων δίνει 
τη δυνατότητα να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για 
τις διακυμάσνεις του κόστους στους διάφορους τομείς 
δραστηριότητας των συγκ. φορέων, το ακριβές κόστος της 
οποιοσδήποτε ελέγξιμης δραστηριότητας τους και την 
οικονομική απόδοση των συγκ. γραμμών. Ετσι είναι δυνατή, 
αφενός η γνώση της σύνθεσης του κόστους κάθε συγκοι
νωνιακής γραμμής και αφετέρου η αξιολόγηση της με βάση

το κόστος και τα αντίστοιχα έοοδά της. Ακόμα όμως είναι 
δυνατή και η εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων που 
θα έχει η όποια τροποποίηση των στοιχείων λειτουργίας 
της (πχ επέκταση ή σμίκρυνση της διαδρομής της, πυκνωση 
ή αραιωση των δρομολογίων της, αυξομείωση της επιβατι
κής της πληρότητας κλπ) αλλά και άλλων παραγόντων που 
την επηρεάζουν (πχ αύξηση ή μείωση διαφόρων κατηγοριών 
δαπανών, αύξηση τιμής εισιτηρίου, αλλαγή τιμολογιακής 
πολιτικής κλπ), αφού είναι δυνατή η τροφοδότηση του 
προγράμματος με τα τροποποιημένα στοιχεία και η άμεση 
εξαγωγή των νέων αποτελεσμάτων στη λειτουργία της 
γραμμής. Και βέβαια εκτός από τη δυνατότητα άμεσης 
εποπτείας της απόδοσης των συγκοινωνιακών γραμμών, η 
εφαρμογή του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα παρα
κολούθησης διαφόρων άλλων σημαντικών κοστολογικών 
δεδομένων (πχ διαφοροποίηση του κόστους της παραγω
γικής ώρας στ.ς διάφορες υπηρεσιακές μονάδες, επίπτωση 
των διαφόρων κατηγοριών κόστους στο συνολικό αποτέ
λεσμα ή στο αποτέλεσμα των επιμέρους κέντρων κόστους 
κλπ), γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην περί
πτωση σύγκρισης των προυπολογιστικών με τα αντίστοιχα 
απολογιστικά στοιχεία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει όμως 
να αναφερθεί ότι ενώ από πλευράς ΟΑΣ έχουν δοθεί οι 
σχετικές κατευθύνσεις και οδηγίες δεν έχει ακόμα αντιμε
τωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης των στοιχείων εκείνων 
που θα εξασφάλιζαν την πλήρη ακρίβεια της εφαρμογής 
του προγράμματος αφού μέχρι σήμερα δεν έχει δημιουρ- 
γηθεί στους Φορείς ένα οργανωμένο σύστημα συλλογής 
και αξιοποίησης των απαραίτητων πρωτογενών στοιχείων.

8.2. Με το σκεπτικό αυτό θα πρέπει:
1. Να επιτευχθεί η κατά το δυνατό πιό άμεση χρέωση 

των διαφόρων κατηγοριών δαπανών στα κέντρα κόστους 
με ιδιαίτερη έμφαση στις δαπάνες προσωπικού που αντι
προσωπεύουν ένα πολύ σημαντικό μέρος των συνολικών 
δαπανών.

2. Να λειτουργήσει το πρόγραμμα κοστολόγησης σαν 
μέσο αύξησης της παραγωγικότητας μέσω της διαδικασίας 
επιμερισμού των ευθυνών και της αντίστοιχης επιδίωξης 
των υπηρ. παραγόντων για μείωση του κόστους της υπηρ. 
μονάδας στην οποία ανήκουν. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
με την αλληλοχρέωση του κόστους των παραγωγικών ωρών 
Των οργανικών κέντρων κόστους (υπηρεσιακών μονάδων) 
στα οχήματα και στη συνέχεια στις συγκοιν. γραυμές που 
εξυπηρετούν.

3. Να εξευρεθούν τα πλέον κατάλληλα 'κλειδιά' για τον 
επιμερισμό των διοικητικών-γενικών δαπανών στο ουγκοιν. 
έργο.

4. Να γίνεται ο άμεσος υπολογισμός των εσόδων κάθε 
συγκοινων. γραμμής γεγονός που διευκολύνεται από τη 
χρήση των συσκευών ακύρωσης των εισιτηρίων.

5. Να καθιερωθούν σε κάθε Φορέα οι αναγκαίες διαδι
κασίες συγκέντρωσης όλων των παραπάνω απαραίτητων 
για ένα πλήρως αξιόπιστο αποτέλεσμα στοιχείων.

6. Να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή του προγράμματος σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
τόσο με προυπολογιστικά όσο και με απολογιστικά στοιχεία, 
ώστε να εξασφαλίζεται η σύγκριση και ο έλεγχος των 
αποκλίσεων.

7. Να κατανοηθούν από όλους τους υπεύθυνους σχεδια- 
σμού - διοίκησης, οι δυνατότητες και τα οφέλη που 
προσφέρει η κοστολόγηση του παραγόμενου έργου και η 
χρησιμοποίηση των πληροφοριών που αυτή παρέχει στη 
ληψη αποφάσεων (πχ τροποποιήσεις - επεμβάσεις στο 
δίκτυο, χάραξη ή μεταβολές της τιμολογιακής πολιτικής 
κλπ) και να την χρησιμοποήσουν σαν απαραίτητο εργαλείο 
στη διαδικασία λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων.
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S. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - FYNOHZH Μ.Μ.Μ.
9.1. Το κυκλοωοοιακό ποόΒληυο
Το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι από τα οξύτερα και 

περισσότερο σύνθετα. Η ανεπάρκεια και κακή διαμόρφωση 
του οδικού δικτύου, η έλλειψη περιφερειακών αρτηριών και 
επαρκών χώρων στάθμευσης, και το μη συντονισμένο 
σύστημα μεταφορών, το οποίο δημιουργήθηκε από εκτάσεις 
και συμπληρώσεις λεωφορειακών γραμμών είναι από τα 
κυριώτερα συστατικά του στοιχεία. 0 αριθμός των οχημάτων 
(Ε.Ι.Χ., Ε.Δ.Χ, φορτηγά, λεωφορεία, μοτοσικλέτες) που 
κυκλοφορούν στην περιοχή αυτή είναι (στοιχεία 1987) 
975.146 έναντι 2.290.013 της χωράς δηλαδή το 42,6% του 
συνόλου των οχημάτων της χώρας. Τα Ι.Χ. αυτοκίνητα στο 
Νομό Αττικής αυξήθηκαν κατά 57% από το 1980 στο 1987. 
Ενώ η αναλογία αυτοκινήτων κατά κάτοικο έχει αυξηθή από 
1 προς 5,6 (1ϋ5,6) το 1984 οε 1 προς 4,3 (104.3) το 1988 
ενώ σύντομα θα πλησιάζει το μέσο όρο της ΕΟΚ που είναι 
1 προς 2,5 (102,5 αυτοκινήτων ανά κάτοικο). Η κυκλοφο- 
ριακή και συγκοινωνιακή κατάσταση στην περιοχή της 
πρωτεύουσας χαρακτηρίζεται από τα εξής δεδομένα:

1. Πολύ υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος κατά τις ώρες 
αιχμής, με αποτέλεσμα η μέση ταχύτητα να μειώνεται 
συνεχώς (συμφόρηση των δρόμων) με αντίστοιχη αύξηση 
του χρόνου μετακίνησης.

2. Ανεπάρκεια χώρων στάθμευσης (τόσο παρά το κρά
σπεδο, όσο και εκτός οδού parking). Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα τις παράνομες σταθμεύσεις και την όξυνση 
του προβλήματος της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

3. Χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης από τα Μαζικά Μέσα 
Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.). Η χαμηλή ταχύτητα κίνησης, υπερ- 
πληρότητα (στίβαγμα επιβατών) κατά τις ώρες αιχμής, 
αναξιοπισπα στην τήρηση των δρομολογίων, η έλλειψη 
πληροφόρησης του χρήστη και η μη σωστή διάρθρωση του 
δικτύου των αστικών συγκοινωνιών καθιστούν τη χρήση των 
ΜΜΜ μη ελκυστικές.

4. Το οδικό δίκτυο παρουσιάζεται ανεπαρκές και παρά τα 
πολλά δαπανηρότατα έργα που έγιναν τα τελευταία χρόνια 
c μεγάλος όγκος της κυκλοφορίας να διασχίζει το κέντρο 
της πόλης λόγω της μη ολοκλήρωσης των τριών οδικών 
δακτυλίων (εσωτερικός, ενδιάμεσος, εξωτερικός) και της 
μη επέμβασης και λειτουργίας των γραμμών του ΜΕΤΡΟ. 
Αυξημένα προβλήματα παρουσιάζονται σε σημαντικούς 
κυκλοφοριακούς κόμβους ή σε σημεία διασταύρωσης δύο 
μεταφορικών μέσων (πχ Τραίνο, ΟΣΕ και Αυτοκίνητο).

5. Οι παραπάνω συνθήκες κυκλοφορίας αυξάνουν διαρκώς 
τις εκπομπές καυσαερίων και τους παραγόμενους από την 
κυκλοφορία θορύβους με αποτέλεσμα τη διαρκή περιβαλ
λοντική υποβάθμιση και με συνέπειες στη ποιότητα ζωής 
και στην υγεία των κατοίκων.

6. Επίσης, οι χαμηλές ταχύτητες οδηγούν σε υπέρμετρη 
κατανάλωση καυσίμων, τα χάσιμο ωφέλιμου χρόνου και την 
αυξημένη φθορά των οχημάτων με αρνητικές συνέπειες 
στην εθνική οικονομία.

9.2. Παραδοτέα
Τ ο κυκλοφοριακό είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, στο οποίο 

συντίθεται από πολλές παραμέτρους και η καρδιά του 
προβλήματος βρίσκεται στην ανάγκη για μετακίνηση των 
κατοίκων της περιοχής για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
τους. Είναι φανερό, ότι οι ανάγκες των ανθρώπων για 
μετακίνηση διαρκώς αυξάνονται και επομένως οι όποιες 
διαχειριστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του κυκλοφο- 
ριακού σε πόλεις μεγέθους της Αθήνας θα υπερσταθμίζο- 
νται από την αύξηση των μετακινήσεων. Ριζική επομένως 
και μακροχρόνια αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να 
υπάρξει μόνο μέσο από τον πληθυσμιακό έλεγχο (ανα
στροφή του ρεύματος εισόδου στο Λεκανοπέδιο) του 
Λεκανοπεδίου και τη μείωση του όγκου των οικονομικών

δραστηριοτήτων που ουντελουνται στο Λεκανοπέδιο. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί αν δοθεί έμφαση στην αποκέντρωση 
και στη περιφεριακή ανάπτυξη. Ετσι, και το συγκοινωνιακό 
πρόβλημα είναι άρρηκτα δεμένο με τη γενικωτερη πολιακή 
που θα ακολουθηθεί στους τομείς:

- Οικονομική ανάπτυξη
- Περιφερειακή ανάπτυξη
- Διοικητική και οικονομική αποκέντρωση
- Πολιασακή αποκέντρωση κλπ.
Ετσι οι όποιες παρεμβάσεις θα περιγραφούν βασίζονται 

στην υπόθεση ότι:
α. Ο πληθυσμός του Λεκανοπέδιου θα παραμείνει στα

θερός για το προσεχές μέλλον.
β. Δεν υπάρχει αύξηση του όγκου των Οικονομικών και 

Διοικητικών δραστηριοτήτων.
γ. Ο δείκτης ιδιοκτησίας Ε.Ι.Χ. θα τείνει προς τον μέσο 

όρο της Ε.Ο.Κ.
Η αναβάθμιση και βελάωση της εξυπηρέτησης των 

συνθηκών μετακίνησης των κατοίκων της πόλης που κατά 
περίπτωση έχουν την ιδιότητα είτε του πεζού είτε του 
επιβάτη είτε σαν οδηγού τροχοφόρων (δίκτυο πεζοδρόμων, 
ελεύθερο πεζοδρόμια, αναβάθμιση των συγκοινωνιών μείω
ση ατυχημάτων, βελτίωση κυκλοφ. ώρα σταθμ.).

Αυτό επιτυγχάνεται με τους παοακατω Στόχους
1. Η αύξηση του όγκου των μετακινήσεων που γίνονται 

με τα ΜΜΜ με την ταυτόχρονη μείωση της χρήσης του 
Ι.Χ.Ε.

2. Την μείωση των μετακινήσεων (γενικά) με οχήματα με 
κατάληλη διάταξη των λειτουργειών της πόλης (αποκέ
ντρωση υπηρεσιών, εκσυννχρονισμός για την αυτόματη 
εξυπηρέτηση του πολίτη με χρήση του τηλεφώνου, 
TELEFAX, κλπ)

3. Την βελτίωση του συστήματος των μεταφορών ώστε 
να έχουμε ομαλότερη ροή οχημάτων, μείωση των στάσεων 
και γενικώτερα των καθυστερήσεων.

9.3. Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών (ΔΣΜ)
Η πολιτική της αντιμετώπισης της αύξησης στη ζήτηση 

(για μετακινήσεις) με την κατασκευή νέων οδών, και άλλων 
συγκοινωνιακών έργων, πέρα από την απαιτούμενη σημα
ντική χρηματοδότηση, δημιουργεί ανεπιθύμητες επιπτώσεις 
στο περιβάλλον και συμβάλλει στην ταχύτερη αύξηση της 
κυκλοφορίας. Σήμερα γίνεται διεθνώς μιά έντονη προσπά
θεια. ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, να μειωθεί η κατα
σκευή νέων οδών και άλλων συγκοινωνιακών έργων αφενός 
με την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση της υπάρχουσας 
συγκοινωνιακής υποδομής και αφετέρου με τον περιορισμό 
της χρησιμοποίησης του επιβατικού αυτοκινήτου, ιδιαίτερο 
στις συμφορημένες περιοχές και κατά τις περιόδους αιχμής 
της κυκλοφορίας. Η έννοια της Διαχειρησης των Συστη
μάτων Μεταφορών (ΔΣΜ) σημαίνει τον συντονισμό των Ι.Χ. 
αυτοκινήτων, των δημοσίων μέσων μαζικής μεταφοράς, των 
TAXI, των πεζών και δικύκλων διαμορφώνοντας το θεσμικό 
πλαίσιο, τη λειτουργική πολιτική και την πολιτική εξυπηρέ
τησης έτσι ώστε να επιτευχθεί η μεγίστη δυνατή αποδο- 
τικότητα και παραγωγικότητα του όλου συστήματος. Η ΔΣΜ 
έχει επομένως σαν σκοπό την αποτελεσματικότερη χρησι
μοποίηση της υπάρχουσας συγκοινωνιακής υποδομής βρα
χυχρόνια και με περιορισμένου μεγέθους επενδύσεις και 
ακόμη αποβλέπει στην αύξηση της ασφάλειας και στη 
μείωση των αναγκών για μετακίνηση, της κατανάλωσης 
ενέργειας και των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον 
(ατμοσφαιρική ρύπανση, θόρυβος, κλπ).

Η ΔΣΜ βασίζεται στις παρακάτω διαπιστώσεις:
1. Η βασική υποδομή είναι σχεδόν ολοκληρωμένη και 

είναι δύσκολη η επέκτασή της μέσο στις πόλεις
2. Η έλληψη πόρων δυσχεραίνει την κατασκευή νέων 

έργων
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3. Περιβαλλοντικοί και ενεργειακοί λόγοι επιβάλουν την 
μείωση των μετακινήσεων που γίνονται με Ι.Χ. αυτοκίνητα.

4. Αυξήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου πρέπει να 
αντιμετωπισθούν με αύξηση των επιβατών των οχημάτων 
και όχι των οδηγών.

9.4. Μέτρα στα πλαίσια της ΔΣΜ
Τα μέτρα αυτά μπορεί να καταταγουν, ανάλογα με το 

είδος της ενέργειας που απαιτείται και το σκοπό εξυπη
ρετούν στις παρακάτω κύριες κατηγορίες:

1. Βελτίωση Pone Ογηυάτων. με σκοπό την αύξηση της 
κυκλοφοριακής ικανότητας των οδών, της ταχύτητας των 
οχημάτων και της κατανάλωσης ενέργειας.

Το κυριώτερα μέτρα βελτίωσης είναι: 
α. Βελτίωση σηματοδότησης 
β. Μονοδρομήσεις
γ. Απαγόρευση στάθμευσης παρά το κράσπεδο 
δ Διοχετευτική διαρρύθμιση κόμβων 
ε. Μεταφορά στάσεων λεωφορείων και διαμόρφωση 

ειδικών εσοχών
στ. Παρεμπόδιση διαμπερούς κυκλοφορίας μέσα από τις 

γειτονιές κ.α.
2. Ποονουιακή υεταγείοπσπ των ογπυάτων υΨπλήσ πλή

ρωση c. δηλαδή των μέσων μαζικών μεταφορών (Μ.Μ.Μ.) 
και των επιβατικών αυτοκινήτων με μεγάλο αριθμό επιβατών, 
με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση ενός μεγαλύτερου 
αριθμού μετακινούμενων και την μείωση των κυκλοφοριακών 
αναγκών με την αύξηση της χρήσής οχημάτων υψηλής 
πλήρωσης.

Τα κυριώτερα μέτρα αυτής της κατηγορίας είναι: 
α. Ουαδική γρήση των Ι.Χ. αυτοκινήτων (carpooling or 

rideshartng) καθώς ο μέσος φόρτος ενός Ι.Χ. είναι περίπου 
1,2 άτομα ή περίπου στο 24% της μεταφορικής του 
ικανότητας. Η ομαδική χρήση αναφέρεται συνήθως για 
μετακινήσεις προς και από την εργασία ανθρώπων που 
έχουν χρονικά και γεωγραφικά κοινά σημεία προσέλευσης 
- προορισμού. Για την ενθάρρυνση της κοινής χρήσης των 
Ι.Χ. αυτοκινήτων θα δίνονται κίνητρα ευνόησης στην 
στάθμευση και ελεύθερης εισόδου στον δακτύλιο.

β. Ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας κατά την κατεύθυνση ή 
αντίθετα προς την κατεύθυνση ροής, 

γ. Λεωφορειόδρομοι
δ. Προτεραιότητα λεωφορείων στη σηματοδότηση κ.α.
3. Μείωση υετακινήσεων σε πεοιόδουο oiYune. με σκοπό 

την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας κατά τις κρίσιμες 
περιόδους αυξημένης κίνηοης και επομένως την αποφυγή 
κατασκευής έργων απαραίτητων μόνο για τις περιόδους 
αυτές.

Τα κυριώτερα μέτρα είναι:
- Διάφορα ωράρια εργασίας, που να μην συμπίπτωουν οι 

ώρες έναρξης και λήξης εργασίας (συνεχή, ελαστικά, 
ελεύθερα ωράρια κλπ). Τα μέτρα του συνεχούς και 
ελαστικού αλλά και ελεύθερου ωράριου εφαρμόζονται, 
εκτιμάται όμως ότι περισσότερη επεξεργασία του θέματος 
από κάθε υπηρεσία και εργοδότη θα είχε επιπρόσθετα 
θετικά αποτελέσματα.

- Περιορισμοί κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων κ.α.
4. Διαγείαησπ στάθυευσηο. με σκοπό να επηρεαστεί 

ευνοϊκά η κυκλοφορία.
Τα κυριώτερα μέτρα αυτής της κατηγορίας είναι: 
α. Πολιτική τελών στάθμευσης, που στοχεύει στην 

αποθάρρυνση της μακρόχρονης στάθμευσης, δηλαδή των 
οδηγών που φέρνουν τα αυτοκίνητα στη δουλειά τους και 
η ενθάρρυνση της βραχύχρονης στάθμευσης με παράλληλη 
αύξηση της τιμής του Parking, ενώ οι αυξήσεις στην ωριαία 
τιμή είναι μεγαλύτερες για τις μακρόχρονες σταθμεύσεις. 
Δηλαδή η ωριαία τιμή κλιμακώνεται ανάλογα με τις ώρες 
στάθμευσης.

β. Κατασκευή σταθμών αυτοκινήτων, που στοχεύει να 
απελευθερωθούν οι δρόμοι από τα οχήματα που σταθμεύουν 
παρά το κράσπεδο.

σκοπό να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι επιβάτες τους και 
να μειωθεί η χρήση των επιβατικών αυτοκινήτων.

Τα κυριώτερα μέτρα αυτής της κατηγορίας είναι:
α Αναμόρφωση του δικτύου των μέσων μαζικής μεταφο

ράς. Το σημερινό δίκτυο οδηγεί σε αδιέξοδο. Είναι ακτινικό 
ως προς το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά, ο δε 
αριθμός των ακτινών αυτών σε σχέση και με τον περιορι
σμένο αριθμό ακτινικών οδικών αξόνων, είναι πάρα πολύ 
μεγάλος και βρίσκεται σε επίπεδο κορεσμού.

Σήμερα υπάρχουν σημαντικότατα κέντρα στην περιφέρεια 
όπως της Γλυφάδας, της Κηφισιάς, της Ν. Ιωνίας, της 
Καλλιθέας, του Περιστεριού κλπ. Ενώ πολλές αξιόλογες 
δραστηριότητες έχουν αναπτυχθεί και κατά μήκος βασικών 
οδικών αξόνων π.χ. Λ. Κηφισίας, Λ. Βουλιαγμένης, κλπ

Ο ΟΑΣ εκπόνησε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που 
προβλέπει:

- Γ ραμμές κορμούς ακτινικές Συνδέουν τα περιφερειακό 
κέντρα μο τα κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά.

- Περιφερειακές γραμμές κορμούς Συνδέουν τα περι
φερειακά κέντρα μεταξύ τους.

- Διαδημοτικές γραμμές. Συνδέουν γειτονικούς δήμους 
και τα κέντρα τους μεταξύ τους.

- Τοπικές τροφοδοτικές γραμμές. Συνδέουν την περιφέ
ρεια με τα αντίστοιχα περιφερειακά κέντρα

- Χώρους μετεπιβίβασης. Στα σημεία σύνδεσης των 
τοπικών γραμμών με τις γραμμές κορμούς και στα σημεία 
σύνδεσης των γραμμών κορμών.

Με το σχέδιο αυτό επιτυγχάνεται:
- Αξιόπιστη συγκοινωνία στην περιφέρεια
- Αξιόπιστη συγκοινωνία στις γραμμές κορμούς
- Υψηλός βαθμός αξιοπιστίας, τόσο των οχημάτων, όσο 

και του προσωπικού.
- Απεριόριστη επεκτασιμότητα και εύκολες αλλαγές στις 

τοπικές γραμμές τόσο σε διαδρομές όσο και σε δρομολόγια
- Προωθείται η ανάπτυξη της πόλης προς επιθυμητές 

κατευθύνσεις.
- Δραστική μείωση τόσο των διελεύσεων οχημάτων σε 

επιβαρυμένες περιβαλλοντικά περιοχές όοο και των αφε
τηριών στα κέντρα Αθήνας και Πειραιά.

- Να ανταποκρίνεται καλύτερα το δίκτυο στη δομή της 
ζήτησης.

Μειονεκτήματα του συστήματος είναι:
- Μετεπιβίβαση από / προς γραμμές κορμούς
- Δημιουργία τερματικών σταθμών μετεπιβίβασης στα 

υπερτοπικά κέντρα.
β. Πολιτική συντήρησης.
Η ορθή συντήρηση ενός στόλου λεωφορείων μπορεί να 

ελαχιστοποιήσει το συνολικό κόστος συντήρησης και λει
τουργίας του συστήματος, να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό 
των οχημάτων που βρίσκονται κάθε φορά εκτός υπηρεσίας 
λόγω βλάβης ή συντήρησης και να αυξήσει την αξιοπιστία 
του συστήματος μειώνοντας στο ελάχιστο τις περιπτώσεις 
βλάβης κατά την περίοδο υπηρεσίας των οχημάτων.

Απαραίτητη είναι η ολοκλήρωση της επισκευασπκής 
βάσης.

γ. Πολιτική πωλήσεων.
To Marketing ενός συστήματος μαζικών μεταφορών 

σκοπεύει:
α. Να δημιουργήσει μια ευνοϊκή εικόνα του συστήματος
β. Να ενημερώσει το κοινό για τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες
γ. Να προσελκύσει νέους πελάτες και να πείσει τους 

υφισταμένους να το χρησιμοποιούν συχνώτερα. Εργαλεία
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για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω είναι η έρευνα 
αγοράς, η πολιτική κομίστρου και τα προγράμματα επικοι
νωνίας με το κοινό.

δ. Επικοινωνία και κατεύθυνση οχημάτων. Η επικοινωνία 
μεταξύ των λεωφορείων και ενός κεντρικού σταθμού δίνει 
την δυνατότητα στη διοίκηση να επιβλέπει και να κατευθύνει 
την λειτουργία του όλου συστήματος βελτιώνοντας έτσι 
την απόδοση του. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει είτε με 
ραδιοφωνικές συχνότητες είτε με αυτόματη καταγραφή της 
θέσης των λεωφορείων ηλεκτρονικά.

Με αυτή την επικοινωνία επιτυγχάνεται:
- Πιστότερη και πιο αποτελεσματική τήρηση δρομολογίων
- Εγκαιρη επισήμανση και αντιμετώπιση βλαβών
- Μείωση δαπανών για προσωπικό και οχήματα
- Αύξηση της ασφάλειας των επιβατών.

1Q. ΕΣΟΔΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Με την εξάλειψη των αιτιών που συνέβαλαν στη δημιουρ

γία του μέχρι σήμερα σωρρευτικού ελλείμματος, προϋπό
θεση απαραίτητη για την οικονομική εξυγίανση των αστικών 
συγκοινωνιών, είναι και η ανάληψη από την Κυβέρνηση της 
υποχρέωσης εξόφλησης όλων των μέχρι σήμερα τοκοχρεω
λυτικών δόσεων. Ο νέος λοιπόν Φορέας με μηδενικό χρέος 
οφείλει και πρέπει να διαμορφώσει αξιόπιστη και ορθολογική 
πολιτική εσόδων που δεν θα επαναλαμβάνει την στρεβλό- 
τητα του παρελθόντος.

10.1. Κατ αρχήν θα πρέπει να διερευνήσουμε ή γίνεται 
σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας του 
Ελληνικού κράτους, αλλά και άλλων κρατών που διέπονται 
από ανάλογα οικονομικοπολιτικά δεδομένα. Στον Ελληνικό 
χώρο, θα δούμε ότι μια σειρά από αντίστοιχες ΔΕΚΟ, 
χρεώνουν τις δαπάνες των υπηρεσιών τους όχι μόνο στο 
χρήστη, αλλά και στον ωφελούμενο απ' τις υπηρεσίες αυτές. 
Αυτό γίνεται, είτε έμμεσα με βάση την κρατική επιδότηση, 
είτε και άμεσα με τις ρυθμίσεις του τιμολογίου παροχής 
των υπηρεσιών τους. Στον ευρωπαϊκό χώρο και ειδικότερα 
σε όλες τις πρωτεύουσες των χωρών της ΕΟΚ (βλ. πίνακα 
2). Οι χρήστες των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών 
πληρώνουν ένα μόνο μέρος του κόστους (που ποικίλει από 
χώρα οε χώρα) και το υπόλοιπο καλύπτεται και από τους 
μη χρήστες, που όμως ωφελούνται από την παροχή των 
συγκοινωνιακών υπηρεσιών.

10.2. Γιατί όμως πρέπει να ισχύει και ισχύει η αρχή της 
κάλυψης μέρους του κόστους από τους χρήστες; Οπως 
είναι γνωστό, η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
μιας σύγχρονης επιχείρησης θα πρέπει να γίνεται ύστερα 
από σωστή και τεκμηριωμένη κοστολόγησή τους. Και η 
κοστολόγηση αυτή, εκτός των άλλων πορισμάτων της, 
περιλαμβάνει και τον διαχωρισμό των δαπανών της επιχεί
ρησης, σε εκείνες που είναι ανεξάρτητες ή σχεδόν 
ανεξάρτητες από το μέγεθος των παρεχομένων στους 
πελάτες υπηρεσιών και σε εκείνες που είναι ανάλογες με 
την ποσότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων και 
πωλούμενων στους πελάτες υπηρεσιών. Οι πρώτες αφο
ρούν κυρίως δαπάνες αποσβέσεων της υπάρχουσας υπο
δομής και εξοπλισμού, συντήρησης Kat καθαριότητας των 
παραπάνω, γενικά διοικητικά έξοδα, πληρωμές φόρων και 
ασφαλίστρων, κλπ. και που στο σύνολό τους αποτελούν το 
λεγόμενο σταθερό κόστος, δηλ. το κόστος που ακόμα και 
αν δεν πωληθεί καμμία μονάδα παρεχόμενων υπηρεσιών, 
θα βαρύνει την επιχείρηση Οι δεύτερες αφορούν κύρια τις 
δαπάνες για αμοιβή του προσωπικού που παράγει συγκε
κριμένο μέγεθος υπηρεσιών, τις δαπάνες προμήθειας της 
ενέργειας, των αναλωσίμων υλικών, κλπ και στο σύνολό 
τους αποτελούν το λεγόμενο μεταβλητό κόστος, δηλαδή 
το κόστος που είναι τόσο μεγαλύτερο, όσο μεγαλύτερες 
σε όγκο και καλύτερες σε ποιότητα είναι οι υπηρεσίες που

θα πουλήσει η επιχείρηση. Επομένως και για τους επιβάτες 
των αστικών συγκοινωνιών ένα μέρος του κόστους, πρέπει 
να επιβαρύνει όλους, είτε χρησιμοποιούν τακτικά είτε όχι 
τις αστικές συγκοινωνίες, αφού απαιτούν την ύπαρξη της 
αναγκαίας ετοιμότητας των οχημάτων και των συγκοινω
νιακών Φορέων. Ομως τα παραπάνω που διερευνήθηκαν 
θεωρητικά, θα πρέπει να εξεταστούν και με τα συγκεκριμένα 
δεδομένα του ΣΑΣ και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να 
απαντηθούν και τα ερωτήματα.

- Ποιό είναι το σταθερό και ποιό το μεταβλητό κόστος 
που πρέπει να καλυφθούν;

- Σε ποιούς πελάτες πρέπει να επιμεριστεί το σταθερό 
κόστος, σε ποιούς το μεταβλητό και με ποιό τρόπο;

- Ποιές διαφοροποιήσεις πελατών επιτρέπονται και με 
ποιό μεθοδολογία μπορεί να γίνει αυτή η διάκριση;

10.3. Απ' την έρευνα προέλευσης προορισμού που έχει 
εκπονήσει ο ΟΑΣ, προκύπτει ότι (βλέπε και σχ. 8)

- Το 55% των μετακινήσεων πραγματοποιείται για 
προσωπικούς λόγους (λόγοι υγείας, ψηχαγωγία, εκπαίδευση, 
διάφοροι άλλοι λόγοι).

- Το 36% των μετακινήσεων για μετάβαση και επιστροφή 
από την εργασία

- Το 9% των μετακινήσεων για ψώνια Και όσο μεν αφορά 
την ύπαρξη δυνατότητας μετακινήσεων για προσωπικούς 
λόγους, είναι φανερό ότι τη ζητούν όλοι οι κάτοικοι της 
περιοχής ευθύνης του ΣΑΣ, ακόμα και τα άτομα που 
αποδεδειγμένα δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τις παρε
χόμενες από το ΣΑΣ υπηρεσίες (πχ κατάκοιτοι, υπερήλικες, 
κλπ), αφού και αυτοί απαιτούν την ύπαρξη των αστικών 
συγκοινωνιών, για τη μετακίνηση τρίτων που τους εξυπη
ρετούν, για τη μείωση του κόστους υποδομής εναλλακτικών 
λύσεων μεταφοράς η κάλυψη του οποίου, ούτως ή αλλοιώς 
θα τους επιμεριζόταν αν δενυπήρχαν οι αστ. συγκοινωνίες 
(πχ δαπάνη κατασκευής δρόμων, γκαράζ κλπ) και για μιά 
σειρά άλλους λόγους. Οσο αφορά την ύπαρξη της 
δυνατότητας μετακινήσεων για μετάβαση και επιστροφή από 
το χώρο εργασίας, την απαιτούν οι εργαζόμενοι, αλλά πολύ 
περισσότερο οι εργοδότες, γιατί σε περίπτωση ανυπαρξίας 
των αστικών συγκοινωνιών ή θα κατέβαλαν στους εργαζό
μενους πολλαπλάσια έξοδα μετακίνησης ή θα φρόντιζαν 
για τη δρομολόγηση μεταφορικών μέσων που θα εκτελού- 
σαν το αντίστοιχο έργο της μεταφοράς του προσωπικού 
τους. Και βέβαια, είναι φανερό ότι, ενώ ο εργαζόμενος 
απαιτεί την ύπαρξη των αστικών συγκοινωνιών μόνο για 
την προσωπική του μεταφορά στο χώρο εργασίας του, ο 
εργοδότης απαιτεί πολλαπλάσια την ύπαρξη των αστικών 
συγκοινωνιών και συγκεκριμένα, τόσες φορές όσοι είναι οι 
μετακινούμενοι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην επι
χείρησή του. Τέλος σε ότι αφορά την απαίτηση για την 
παροχή από το ΣΑΣ των δυνατοτήτων επίσκεψης εμπορι
κών καταστημάτων και πραγματοποίησης των κάθε μορφής 
εμπορικών συναλλαγών, αυτή πρέπει να επιμερίζεται, τόσο 
στους υποψήφιους αγοραστές, όσο και στους εμπόρους, 
με τη διευκρίνιση ότι, οι μεν πρώτοι έχουν την απαίτηση 
μόνο για την προσωπική τους μετακίνηση, ενώ οι δεύτεροι 
για το σύνολο των πελατών τους.

10.4. Εφόσον το μεταβλητό κόστος, όπως προαναφέρ- 
θηκε, αντιπροσωπεύει το κόστος που εξαρτάται άμεσα από 
το μέγεθος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
είναι φυσικό ότι, αυτός που πρέπει να το καλύψει είναι ο 
χρήστης των αστικών συγκοινωνιών και μάλιστα, με βάση 
το μέγεθος και την ποιότητα των υπηρεσιών που αγοράζει. 
Η ακριβής εφαρμογή αυτού του κανόνα, θα προϋπέθετε 
την προηγούμενη λεπτομερή κοστολόγηση των συγκεκρι
μένων υπηρεσιών που αγοράζει κάθε επιβάτης, δηλ. το 
κόστος των διαφόρων μετακινήσεων πουπραγματοποιούνται 
μέσω των αστ. συγκοινωνιών. Και βέβαια, κάτι τέτοιο δεν
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έχει γίνει ακόμα στο επίπεδο που θα χρειαζόταν. Ομως, 
από μια πρώτη εφαρμογή του κοστολογικου προγράμματος, 
την οποία έκανε το Γρ. Κοστολόγησης του ΟΑΣ, με 
προυπολογιστικά στοιχεία της ΕΑΣ για το 1990, έχει 
αποδειχτεί ότι το κόστος μετακίνησης στις 300 περίπου 
γραμμές της ΕΑΣ κυμαίνεται από 22 έως 517 δρχ (ανάλογα 
με την επιβατική κίνηση που παρουσιάζει και τη χιλιομετρική 
απόσταση που καλύπτει). Ετσι, είναι φανερό, ότι, η πιστή 
εφαρμογή του προαναφερθέντα κανόνα επιμερισμού του 
μεταβλητού κόστους των αστ. συγκοινωνιών, θα απαιτούσε 
την ύπαρξη ενός μεγάλου ευρους εισιτηρίων και επομένως 
είναι απαράδεκτη για πολλούς και διαφόρους λόγους. 
Επομένως θα ήταν σκόπιμο να εφαρμοστεί μια προσεγγι- 
στική προς τον προαναφερθέντα κανόνα λύση και οαν 
τέτοια θα πρέπει νο επιλεγεί μια από τις εξής δύο:

α. Πληρωμή ενός βασικού εισιτηρίου από όλους τους 
χρήστες, που θα καλύπτει το μέσο κόστος των γραμμών 
εκείνων που παρουσιάζουν το μικρότερο επίπεδο κόστους 
και κάλυψη του υπολοίπου κόστους, από τους δήμους που 
εξυπηρετούν οι γραμμές με μεγαλύτερο κόστος, με κριτήρια 
υπολογισμού της συμμετοχής αυτής των Δήμων, τον 
πληθυσμό τους, τις μετακινήσεις που έχει διαπιστώσει ο 
ΟΑΣ ότι κάνουν οι δημότες τους κλπ.

β. με την εφαρμογή ενός ζωνικού τιμολογίου.
Από τις δύο αυτές λύσεις, η πρώτη παρουσιάζει σημα

ντικές δυσχέρειες εφαρμογής, αλλά και αποδοχής της από 
τους Δήμους και τις Κοινότητες και έτσι θα ήταν χρήσιμο 
να επιλεγεί η δεύτερη λύση. Και για να γίνει κάτι τέτοιο, 
θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η μελέτη καθιέρωσης 
ζωνικού τιμολογίου που έγινε από τον Τομέα συγκ. 
σχεδιασμού του ΟΑΣ, αφού προηγούμενα αποφασιστούν τα 
όρια των ζωνών και η σχέση του εισιτηρίου των μετακινή
σεων μεταξύ δύο γειτονικών ζωνών και του εισιτηρίου των 
μετακινήσεων μεταξύ δύο μη γειτονικών ζωνών.

10.5. Τρόπος υπολογισμού επιχορήγησης
Ο τρόπος υπολογισμού της επιδότησης είναι πολύ 

δύσκολη υπόθεση. Θεωρητικά θο έπρεπε να ποσοτικο- 
ποιούνται τα εξωτερικά οφέλη που είναι και ο λόγος 
ύπαρξης της επιδότησης, και να αποδίδεται ένα ποσό όχι 
μεγαλύτερο από το σύνολό τους. Η περιορισμένη φορο- 
δοτική ικανότητα της οικονομίας σημαίνει ότι, ακόμη και σε 
αυτή την ιδανική περίπτωση, η επιδότηση θα πρέπει να 
είναι χαμηλότερη τουουνολικού εξωτερικού οφέλους.

Αυτή η διαδικασία για να ακολουθηθεί χρειάζεται λεπτο
μερείς εκτιμήσεις, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπο
λογιστούν. Παραδείγματα είναι ελαστικότητες προσέλκυσης 
οδηγών Ι.Χ. σε σχέση με άλλους επιβάτες, υποκειμενικά 
κόστη της μείωσης της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, το 
όφελος μιας συγκεκριμμένης αύξησης της ταχύτητας στο 
κέντρο, όφελος από μικρότερες ανάγκες επενδύσεων στην 
οδοποιία. Ο κατάλογος μπορεί να συνεχιστεί σχεδόν επ' 
άπειρον.

Ομως, υπάρχουν και άλλοι μέθοδοι για υπολογισμό του 
εξωτερικού οφέλους, που κατά προσέγγιση δίνουν αποτε
λέσματα, που είναι σαφώς καλύτερα από την ισχύουσα 
κατάσταση, ακόμη και αν δεν οδηγούν στο θεωρητικό, αλλά 
άγνωστο, βέλτιστο σημείο. Η πιο πρόσφορος μέθοδος εκ 
πρώτης όψεως για την περίπτωση του ΟΑΣ είναι η μέθοδος 
της "εκφρασμένης προτίμησης" (revealed preference 
approach). Αυτή ποσοτικοποιεί τα έξοδα που χρειάστηκαν 
για να οδηγήσουν στην ίδια, πχ αύξηση ταχύτητας με 
διαφορετικούς τρόπους (πχ περιορισμοί IX, νέα έργα, 
προσέλκυση επιβατών στον ΟΑΣΑ), για να εξάγει μια 
"υποκειμενική τιμολόγηση της αξίας της αύξησης της 
ταχύτητας" η ορθολογικοποίηση της πολιτικής θα εξίσωνε 
τις υποκειμενικές αξίες διάφορων τρόπων για επίτευξη του 
ίδιου αποτελέσματος. Σ' αυτό θα βοηθούσαν και ανάλογοι

υπολογισμοί που έχουν γίνει διεθνώς
10.6. Τρόπος χρηματοδότησης
Οπως είναι η κατάσταση σήμερα, που αποδίδεται η 

χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, ο φορο
λογούμενος της περιφέρειας επιχορηγεί κατοίκους της 
Αθήνας με κατά κεφαλή εισόδημο μεγαλύτερο από το δικό 
του. Το επιχείρημα αυτό για τη μη επιβάρυνση ατόμων 
εκτός Αθηνών βασίζεται στην φορολογική δικαιοσύνη. Ομως 
υπάρχουν και άλλα επιχερήματα για την είσπραξη της 
επιχορήγησης από την Αθήνα, που βασίζονται στην οικο
νομική αποτελεσματικότητα: Η ύπαρξη αστικών συγκοινω
νιών δίνει ένα άμεσο όφελος στους Αθηναίους, ακόμη και 
όταν δεν τις χρησιμοποιούν. Η γνώση ότι, όταν χρειαστεί 
κάποιος συγκοινωνίες θα υπάρχουν, δίνει οικονομικά πλεο
νεκτήματα στους κατοίκους της Αθήνας, που δικαιολογούν 
την ύπαρξη ενός "πάγιου", ανάλογου με εκείνον της ΔΕΗ 
Δεδομένου ότι η υποτιμολόγηση των συγκοινωνιών γίνεται 
κυρίως για την διόρθωση του εξωτερικού κόστους του 
υπερβολικά μεγάλου αριθμού IX, είναι λογικό να πληρώνουν 
οι υπεύθυνοι για το κόστος που δημιουργούν. Η μεγαλύτερη 
φορολόγηση των IX της Αθήνας θα είχε επομένως τον 
διπλό ρόλο της χρηματοδότησης του ΟΑΣ και πριν να 
οδηγηθούμε στον υπολογισμό της επιχορήγησης και της 
τιμολογιακής πολιτικής, το ΣΑΣ οφείλει να βεβαιώσει το 
έσοδά του και από άλλες πηγές, με κυρίαρχες:

α) Την αύξηση της επιβατικής κίνησης
β) Την ανάπτυξη πολιτικής προώθησης πωλήσεων
γ) θεσμοθέτηση αντικινήτρων χρήσης του IX επιβατικού 

αυτοκινήτου με την θέσπιση ειδικού τέλους επί της 
καταναλισκόμενης στην περιοχή του λεκανοπεδίου βενζί
νης, πολιτικής parking κλπ.

δ) Καταβολή τέλους Δημοσίων συγκοινωνιών ή αύξηση 
εργοδοτικής εισφοράς από όλες τις βιομηχανικές και 
εμπορικές πειχειρήσεις της Πρωτεύουσας με πάνω από 10 
εργαζόμενους.

ε) Εισφορά από Δήμους και Κοινότητες που εξυπηρε
τούνται, με την επιβολή ειδικού ανταποδοτικού τέλους 
αστικών συγκοινωνιών.

στ) Εκμετάλευση περιουσίας Φορέων και διαφημιστικών 
χώρων, κλπ.

10.7. Αρχές προσδιορισμού αξιόπιστης τιμολογιακής πο
λιτικής

Η εφαρμογή μιας σωστά μελετημένης, αξιόπιστης και με 
προοπτική τιμολογιακής πολιτικής, που δεν θα αποτελεί 
αντικίνητρο προσέλευσης νέων επιβατών, αλλά και που δεν 
θα δημιουργεί αιτίες απώλειες ποσοστού της σημερινής 
επιβατικής κίνησης, προϋποθέτει:

- Αναγνώριση του κοινωνικού ρόλου των αστικών συ
γκοινωνιών και επιμερισμός του κόστους της παρεχόμενης 
υπηρεσίας στους χρήστες και στους έμμεσα ωφελούμενους 
από την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

- Εφαρμογή ενός ζωνικού τιμολογίου, σύμφωνα με τη 
μελέτη του Τομέα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού του ΟΑΣ. 
Τούτο είναι απαραίτητο διότι δεν είναι δυνατόν γραμμές 
που κυμαίνονται από 3-41 χιλιόμετρα περίπου ή κόστος 
μετακίνησης (μετά από μια σχετική μελέτη του ΟΑΣ) από 
22-517δρχ (ανάλογα με την επιβατική κίνηση και τη 
χιλιομετρική απόσταση που καλύπτει κάθε λεωφορειακή 
γραμμή - η μελέτη αφορούσε το έργο της ΕΑΣ) να 
καταβάλλεται ενιαίο κόμιστρο. Ετσι και επειδή η εφαρμογή 
πολυζωνικού συστήματος θα παρουσίαζε πολλά προβλήμα
τα, ας εφαρμοστεί μια ενναλλακτική λύση διζωνικού συστή
ματος.

- Οι Φορείς χορήγησης ελεύθερης και μειωμένης τιμής 
εισιτηρίων καλύπτουν το αντίστοιχο κόστος και το κατα
βάλουν στο ΣΑΣ. Γι' αυτό απαραίτητη είναι η καθιέρωση 
ενός ελεγχόμενου από το ΣΑΣ τρόπου χορήγησης (πχ
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ειδικό δελτία ή ειδικές ετήσιες κάρτες, κ.λπ).
- Εφαρμογή μέτρων που απλουστευουν το σύστημα 

είσπραξης κομίστρου και βοηθουν στην καλύτερη λειτουργία 
των αστικών συγκοινωνιών Επειδή τα οφέλη και μόνον 
αυτά απ την εφαρμογή τέτοιων μέτρων (πχ εβδομαδιαία, 
μηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια καρτα απεριορίστων διαδρομών) 
πρέπει να περνιοιινταί σαν κίνητρα στον επιβάτη, η 
τιμολόγηση των δεν πρέπει να δημιουργεί απώλειες για το 
ΣΑΣ.

- Μετά τον προσδιορισμό του σταθερού κόστους (δηλ. 
του κόστους που είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος του 
παρεχόμενου έργου, των πραγματοποιούμενων οχηματοχι- 
λιομέτρων και των εξυπηρετούμενων μετακινήσεων) και 
χρέωσή του σε όσους απολαμβάνουν τα αγαθά από την 
ύπαρξη τωναστικων συγκοινωνιών, χωρίς να είναι υποχρεω
τικά χρήστες τους (ΟΤΑ, ιδιωτικές επιχειρήσεις που 
απασχολούν πχ πάνω από 10 εργαζόμενους, σύνολο 
πληθυσμού περιοχών που κινούνται ΜΜΜ. κ.λπ.).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΠΙΒΑΤΗ

ΕΤΟΣ
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ 1978

1979 10.2 8,17
1980 9.7 6.16
1981 9.6 4,98
1982 9.6 4.18
1982 11.1 4.03
1984 11.1 3.41
1985 12.3 3.03
1986 15,0 3.16
1987 13,7 2.49
1988 13,3 2.12
1989 14.0 1,94
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
(Janes Book 1978)
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• •ΗΕΤΡΟ • 7 * “ • B • • · EA < γ r τ · c

, • AE260PEU •245,000.OOC ■ 200c vi ΐίές *<*· 7 • • * ? ·
• ΛΟΝΑΙΝΟ * « • ρ ifις rupVmC • • •
• • Β *»P«C •νχρβς- » *■ • * * ·
• • • •Xtt*©/Jpopov- 9 B • •Κυβέρνηση· *
• • • • a »3.σδμον·η 9 • 74.1»· 25.9*·4ορος η»-·
ψ •KETPC • 51.7O0.OCC 9 - • 7 · •pvouoicc ·οwt.eccrnuc·
* • • • B * • • ·μ« ouertu·C·
• • • Β * • • • ·ο i » ice* o 1>*

* « Β Β C * B • *iioie ·

• • ΑΕ9Ρ0ΡΕ1 A • 3.000.00C • 1.1 •12 σι pvrrti · 20.1** 79.9**vtpfn c>.-*lS sA*y»t*c'

• A 0 ΤΣ ΕΚΒ07ΡΓΌ · • • *itfKAOfopic * • •AM V K pC Z . 9 ·

• •HETPOwn·ρ • 7 Β ~ • B # •unnpaovMv· ·

• • AE&^OPEU • 62.70C.000 • 91.6 B 15.4 # . • ·« λ«yrr έ c ·

• Β • 9 B B • · ·

• ΚΑΑΡΙΤΚ MUMliOS • 9.600,000 • - • 14.6 · 64.3*· 35.7*· »«A«yinc ·

• ΜΕΤΡΟ • 80.000,000 Β “ • 9 • # * - ·

• •ΑΕ2Φ0ΡΕ1Α •141,000.000 • 304 •ccriiAc 9.9 · • ·ΚυΜρνηση·η·ρ ν·«ρ/*ο ι*

• ΠαΡ 211 • Β 9 •βμ loot. 13.9· 32.0*· 6δ.0*·Τοη.αρχ·ς·«λιγ*τές οι*
• ΜΕΤΡΟ •194.000.000 9 ■ • 9 • • ♦op ο v *©pci«c *

•ACStOPElA «120,400,00C 
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•HETP0 · 16.000,000

75 ·13.£χ3* pirrp* 
•rurXo*optc 1>·
•16-16©· πί.*
·λνρϋ·ς γνβ · 
·λ«νγορ( ic *

15.6*·
•Ε·νν*ο ·ιλργ»τΗ 

64.2*·Κ«·βλοvc * ?
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• τον ·
• τ ο η ν ι β ς »
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
(Janes Book 1978)

ΠΟΛΗ «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
* ΑΝΑ
» ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

ΑΘΗΝΑ * 54,481

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ » 64,097

ΒΟΝΝΗ » 44,145

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ * 33,333

HETAKIΝΗΣΕΙΣ«ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ«ΜΗΚΟΣ Δ 1ΚΤΥΟΥ «ΟΧΗΜΑΤΟΙIΛΙΟΜΕΤΡΑ» 
ΑΝΑ » ΑΝΑ » ΑΝΑ * ΑΝΑ «

ΚΑΤΟΙΚΟ « ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ « ΓΡΑΜΜΗ » ΛΕ2Φ0ΡΕ10 »
#*«»*»****#***##*#*******#«*««*******#*****■»*****»**#»#*#* 

210 « 293,200 » 12.6 « 65,650 »

319 * 157,600 « 8.3 s 48,640 *

133 » · 13. 1 « 54,370 »

187 * 108,400 » 7.8 « 36,310 »

ΔΟΥΒΛΙΝΟ « 44,056

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ » 28,000

159 « 199,300 » 6.5 »

136 « 128,700 » 16.7 *

56,000 » 

77,670 *

/, ι ΣΣΑΒ2ΝΑ 74,893 225 · 526,000 * 6.2 » 57,200 »

ΛΟΝΔI NO 44.072 273 198,500 * 6.9 « 48,700 »

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ* 30,303 152 * 96,800 » 4.8 * 24,190 *
= = = = = = = = = = = = »============*=============#=================*

206 * 288,200 » ' 15.6 * 55,690 *

200 * 6.900 * 12.0 » 35,920 »

36υ * 276,900 » 8.9 « 42,910 *

214 * 218,730 * 9.7 » 48,873 *

ΜΑΔΡΙΤΗ * 67,211

ΠΑΡΙΣΙ · 65,756

PC ΜΗ » 57.965

01.ΟΡΟΙ (11) * 50.348
• ««ίι»*).*»*»»»*#***#*»***#»»#*»*****»»»*»*#)***»»**#*##*#**#**#»#**#*#*»#**#·***#*#****»
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■ΕΕΛΙΞΗ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
(οε 5ισεκ. 5ρχ.)
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 
ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας προέλευσπς-προορισμου

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Περί οργόνωσης των Αστικών Συγκοινωνιών κοι 
σχιστοσης ενιαίου φορέα στην περιοχή Α(*ηνών - 
Πειραιώς κοι Περιχώρων, με την επωνυμία Οργανισμός 
Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (Ο.Α.ΣΛ.)

'Apbpo 1 

Ίδρυοη - Μορφή

1. ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό την 
επωνυμία Οργονισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας 
(Ο.Α.Σ.Α.) με έδρα την Αθήνα.

2. Ο Ο.Α.Σ.Α. αποτελεί δημόσια επιχείρηση κοινωφελούς 
νοροκτήοο. λειτουργεί χόριν του δημοσίου συμφέροντος, 
εφαρμόζει τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας και διέπετοι 
υπό των διατάξεων της περί ανωνύμων εταιρειών νομοθε
σίας, εκτός αν διαφορετικό ορίζεται στον νόμο αυτόν και 
" προς εκτέλεση τούτου εκδιδόμενα Προεδρικά Διατάγ- 
ματα. Ο Ο.Α.Σ.Α. ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό 
Δημόσιο και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της 
Γενικής Συνέλευσης αυτού, σύμφωνα με τα ειδικότερα που 
σιο νόμο αυτό ορίζονται.

Άρθρο 2
Σκοποί κοι αρμοδιότητες

Στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Ο.Α.Σ.Α. 
περιλαμβάνονται: 1. Ο καθορισμός των προδιαγραφών 
παροχής αστικής συγκοινωνίας.

Η Εκπόνηση και εφαρμογή μελετών για την επίλυση 
των συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών προβλημάτων στην 
περιοχή Αθηνών -Πειραιώς και Περιχώοων και αφορούν ore 
συγκοινωνιακά μέσα μαζικής μεταφοράς. Η παραπάνω 
περιοχή καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού 
ιν.εταψορών και Επικοινωνιών.

3 Ο σχεδιοομάς κοι προγραμμαπομός των. δια θερμικών 
και ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, αστικού σιδηροδρόμου και 
ελαφρού σιδηροδρόμου (τραμ) και προασπακού σιδηροδρό
μου αν και όποτε κατασκευαστούν και λειτουργούν διενερ- 
γουμένων αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών 
-Πειραιώς και Περιχώοων. καθώς και η εκτέλεση του 
συγκοωωνιοκού ερνου.

4. Η ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την 
διεξαγωγή των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών 
- Πειραιώς και Περιχώρων, ιδιαίτερα ο καθορισμός, η 
κατάργηση και η επέκταση των γραμμών, ο καθορισμός των 
διαδρομών, των δρομολογίων, των αφετηριών, των τερμά-.. 
των και των στάσεων, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος 
και η δημιουργία και χρησιμοποίηση των πόσης φυσεως 
εγκαταστάσεων.

5. Η, επί των στοιχείων εκμετάλλευσης του Συστήματος 
Αστικών Συγκοινωνιών, εισήγηση προς τον Υπουργό Με
ταφορών και Επικοινωνιών για τον καθορισμό του ή των 
κομίστρων. Το ή το κόμιστρα και κάθε σχετική λεπτομέρεια 
καθορίζονται δια κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
Ειδικότερα καθορίζεται ότι, η εισήγηση καθορισμού κομί
στρου ή κομίστρων και κάθε συναφούς λεπτομέρειας, 
υποβάλλονται τον Οκτώβριο κάθε έτους (και αφορούν την 
τιμολογιακή πολιτική του επόμενου έτους). Η απόφαση 
καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής λαμβάνεται τον 
Νοέμβριο μήνο και εφαρμόζεται από την αρχή του νέου 
έτους με βάση και τις ειδικότερες ρυθμίσεις, χωρίς να 
ανατρέπονται βασικές αρχές της προτεινόμενης από τον 
ΟΑΣΑ τιμολογιακής πολιτικής. Τα τυχόν προκύπτοντα

ελλείμματα διαχείρησης, λόγω διατήρησης του ή των 
κομίστρων σε επίπεδο χαμηλότερο του προσήκοντος, που 
σύμφωνα με την εισήγηση και την εκτίμηση της επιβατικής 
κίνησης θα εξασφάλιζαν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό 
(χωρίς κέρδος), καλύπτονται μόνο δι επιχορηγήσεων εκ του 
Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού, των ΟΤΑ και των 
Εργοδοτικών Οργανώσεων και είναι ανάλογο των πραγμα
τοποιούμενων μετακινήσεων και των οχηματοχιλιομέτρων 
του προηγούμενου της χρήσης χρόνου. Οι Φορείς χορή
γησης μειωμένης τιμής εισιτηρίων ή ελευθέρας καταβάλουν 
στον Ο.Α.Σ.Α, το αντίστοιχο κόστος.

6. Η εισήγηση προς τον Υπουργό. Μεταφορών και 
Επικοινωνιών επί των επιβαλλομένων μέτρων, για την 
άσκηση εποπτείας και ελέγχου, επί κάθε φορέα, νομικού ή 
φυσικού προσώπου, που ασκεί συγκοινωνιακό έργο στην 
περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α (TAXi, ΚΤΕΛ, κλπ).

7. Η εισήγηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την χρηματοδότηση 
των αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων του 
Ο.Α.Σ.Α.

8. Η προμήθεια και εκμετάλλευση, του για την επίτευξη 
των σκοπών του, απαιτουμένου τροχαίου υλικού, καθώς κοι 
η δημιουργία των απαραίτητων εγκαταστάσεων συντήρησης, 
επισκευής και γενικά εξυπηρέτησης αυτού.

Άρθρο 3
Κεφάλαιο - Οικονομικοί πόροι

1. Το Κεφάλαιο του Ο.Α.Σ.Α συνίσταται εκ των παρακάτω 
α. Εκ των περιουσιακών στοιχείων του ΟΑΣ β. Εκ των 
περιουσιακών στοιχείων της ΕΑΣ γ. Εκ των περιουσιακών 
στοιχείων των ΗΛΠΑΠ δ. Εκ των περιουσιακών στοιχείων 
των ΗΣΑΠ ε. Εκ ποσού δραχμών εκατό εκατομμυρίων 
(100.000.000) καταβολλομένου υπό του Ελληνικού Δημοσίου 
εις βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού αμέσως με την 
σύσταση του Ο.Α.Σ.Α.., υποχρέωση προς τους ΟΑΣ και ΕΑΣ 
δια του Ν.588/77.

2. Δια Π. Δ/'τος, που θα εκδοθεί μετά από πρόταση των 
Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών, 
καθορίζονται τα του υπολογισμού, εκπυησης και καθορισμού 
του κεφαλαίου του ΟΑΣΑ.

3. Το επενδυτικό προγράμματα του Ο.Α.Σ.Α. δυνατοί να 
χρηματοδοτούνται συνολικά ή μερικά υπό του Προϋπολο
γισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

4. Πενήντα εκατοστό (50%) των τυχόν προκυπτόντων 
πλεονασμάτων διαχείρησης του Ο.Α.Σ.Α. διατίθεται για την 
χρημοτοδότηση των αναπτυξιακών και επενδυτικών προ
γραμμάτων αυτού, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό διατίθεται για 
την αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 4
Γενική Συνέλευση

Οι, κατά την νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, 
εξουσίες και αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων ανήκουν στο Κράτος και ασκούνται δια των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλο
ντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. Της Γενικής Συνέλευσης Προεδρεύει ο 
Υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

Άρθρο 5
Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου (ΣΚΕ)

1. Το Σ.Κ.Ε. αποτελεί το όργανο κοινωνικού ελέγχου του 
Οργανισμού και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:


