ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το ϋ Σχεδίου Κόμου «ΓίερΙ Όργ·ανώσεως των ’Αστικών
Συγκοινωνιών Πρωτευούσης καί αλλ.ων τινών
διατάξεων.
Ποός την Βουλήν των 'Ελλήνων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
'Ως γνωστόν τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρεΐτχι σέ
διεθνή κλίμακα υψηλή πληθυσμιακή διόγκωση, των αστικών
κέντρων, μέ άποτέλεσμχ την δημιουργία τεραστίων προβλη
μάτων πού- επηρεάζουν τόσο την ομαλή λειτουργία τών πό
λεων οσο καί την δυνατότητα ικανοποίησης τών οικονομικών
καί κοινωνικών αναγκών τών κατοίκων τους. Πράγματι, οί
μεγάλες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις δημιουργούν μία
σειρά προβλημάτων πού έχουν δυσμενείς έπιπτώσεις στη
διακίνηση το>ν κατοίκων στο άστικό περιβάλλον, στην εξυ
πηρέτηση τοϋ πληθυσμού μέ βασικά δίκτυα ΰδρεύσεως, άποχετεύσεως κλπ.
Στο γενικό αυτό κανόνα δεν άποτελεϊ εξαίρεση ή Χώρα μας,
πού όπως προκύπτει άπό στοιχεία τοϋ Ο.Ο.Σ.Α. (’Οργανι
σμός Οικονομικής Συνεργασίας καί Άναπτύξεως), παρου
σιάζει την εικοσαετία 1950-1970 έναν άπό τούς ύψηλότερους
ρυθμούς αστικοποίησης μεταξύ τών κυριωτέρων Ευρωπαϊκών
Χωρών. Τά στοιχεία αυτά φαίνονται στον παρακάτω πίΧώ(
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Ειδικά γιά τήν -τεριοχή τής Πρωτεύουσας στήν είκοσιπεν:ετία 1951-1976 παρουσιάσθηκε σύμφωνα μέ στοιχεία της
ΕΣΐΕ (’Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία της Ελλάδος), ό
παρακάτω δείκτης αστικοποίησης :
Έτος

Πληθυσμός τής Π;
πληθυσμού ·
1951
17 %
1961
' 22%
1971
29 %
1976
35%
'Ο άριθμός τών όχημάτων πού κυκλοφορούν στήν περιοχή
αύτή άγγίζει τά 2/3 τού συνόλ.ου τής Χώρας, ή σέ άπόλ.υτους
άριθμούς 400.000 όχήματα περίπου.
Ή κυκλοφοριακή καί συγκοινωνιακή κατάσταση στήν περιοχή τής Πρωτεύουσας χαρακτηρίζεται άπό τά έξής δεδο
μένα :
α) ’Ανεπαρκές οδικό δίκτυο τόσο άπό τήν άποψη τής διάταςης καί τής κυκλ.οφοριακής ίκανότητος τών βασικών άρτηριών όσο καί άπό τήν άποψη τοϋ ολικού μήκους τών βασικών
οδών. ’Αποτέλεσμα τών παρά πάνω δυσμενών συνθηκών είναι
οί πολύ χαμηλές ταχύτητες κίνησης γιά όλα τά όχήματα (επι
βατικά καί λεωφορεία) όπως δέ προκύπτει άπό στοιχεία τής
Μελέτης Κυκλ.οφορίας καί Μεταφορών Περιοχής Άθηνών’Αττικής (Μελ.έτη Smith, 1974), όδηγούμεθα σέ περαιτέρω
επιδείνωοτη τής κυκλοφοριακής συμφόρησης πού έχει σάν
συνέπεια μία τεράστια άπώλεια ωρών σέ βάρος τών ωρών άνάπαυσης καί άναψυχής τών εργαζομένων στήν Πρωτεύουσα,
δίνονται παρακάτω άπό στοιχεία τής UITP (Διεθνής Ένωση
Δημοσίων Μεταφορών), οί ταχύτητες τών λ,εωφορείων στις
κεντρικές περιοχές διαφόρων πόλεων τοϋ έξωτερικοΰ γιά
τις περιόδους αιχμής.
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β) Μ ή ορθολογική λειτουργία τών δημοσίων σ' κοινω
νιών. Τό δίκτυο τών λεωφορειακών γραμμών τής δεν
έχει προκόψει άπό ορθολογική μελέτη τών συγκοινωνιακών
άναγκών άλλά άπό διαδοχικούς αύτοσχεδιασμούς προσθαφαί
ρεσης γραμμών.Επίσης ό συντονισμός μεταξύ τών διαφόρων
φορέων είναι ελλιπής καί σέ πολλά σημεία άνύπαρκτος. Σάν
άποτέλεσμα όλων αύτών, τό επίπεδο τής παρεχομένης έξυττηρέτησης είναι πολύ χαμηλό.
γ) 'Υψηλό ρυθμό αύξησης τών οχημάτων πού κυκλοφορούν
στήν περιοχή τής Πρωτεύουσας. ’Από τά στατιστικά στοι
χεία τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών προκύπτει ότι ενώ τό
196S κυκλοφορούσαν στήν περιοχή αύτή 170.000 περίπου ο
χήματα; τό 1974 ό άριθμός τών όχημάτων αυξήθηκε σέ
330.000, δηλαδή κατά την περίοδο αύτή παρουσιάσθηκε μέση
έτήσια αύξηση ίση μέ 12 %. Ό υψηλός ρυθμός αύξησης, ι
διαίτερα τών επιβατικών αύτοκινήτων, άναμένεται νά διατηρηθή καί τά επόμενα χρόνια, γιατί ό δείκτης ιδιοκτησίας αύτοκινήτων στή Χοόρα μας είναι μικρός σέ σύγκριση μέ άλλες
χώρες. Έτσι, στήν 'Ελλάδα τό 1975 είχαμε ένα αύτοκίνητο
άνά 21 κατοίκους, ενώ ό δείκτης αύτός παρουσιάσθηκε στήν
Δ. Γερμανία τό 1957, στήν ’Ιταλία τό 1962, στήν Ισπανία
τό 1967 καί στις ΗΠΑ τό 1918. Σύμφωνα δέ μέ τις ύπάρχουσες προβλέψεις, ό δείκτης ιδιοκτησίας γιά ολόκληρη τη
Χώρα τό 2.000 θά είναι ένα αύτοκίνητο γιά κάθε 4,5 κα
τοίκους, ενώ στήν περιοχή τής Πρωτεύουσας θά είναι ένα
αύτοκίνητο γιά κάθε 3,3 κατοίκους. ’Ενδεικτικά άναφέρουμε
ότι τό 1974 τά επίπεδα δεικτών ιδιοκτησίας επιβατικών αυ
τοκινήτων καί σέ διάφορες χώρες τού εξωτερικού καί στήν
'Ελλάδα, άπό στοιχεία τής IRF (Διεθνής 'Οδική 'Ομοσπον
δία), ήταν τά έξής :
··“
ώρες
Η.Π.Α.
Σουηδία
Γαλλία
Δ. Γερμανία
'Ελβετία
Ίταλ.ία
’Αγγλία
'Ισπανία
Ελλάδα

Κάτοικοι άνά επιβατικό αύτοκίνητο
2,0
3,0
3,5
3,6
3,7
4,0
4,1
8,1
23,0

ε) 'Υψηλό συντελ.εστή άτυχημάτων, σύμφωνα μέ στοιχεία
τής IRF, τό 1973 συνέβησαν 14.500 άτυχήματα στήν πε
ριοχή τής Πρωτεύουσας, δηλ.αδή 5,2 άτυχήματα σέ 1.000
κάτοικους. Τά άτυχήματα αύτά συνέβαλλαν σημαντικά στήν
διαμόρφωση δείκτη άτυχημάτων ίσου μέ 3,4 γιά ολόκληρη
τή Χώρα, πού είναι ένας άπό τούς μεγ'αλύτερους τής Εύρωπης
σέ σύγκριση μέ τό 1,7 γιά τήν Γαλλ.ία 2,1 γιά τήν Ελβετία
καί παρά τό γενονός ότι ό άριθμός αύτοκινήτων στήν Χώρα
μας είναι όπως άναφέρθηκε προηγούμενα, πολύ χαμηλότερος
άπ’ ότι στις χώρες αύτές.
στ) Σημαντική χειροτέρευση τοϋ άστικοϋ περιβάλλοντος.
Αύτή προκαλ.εϊται κυρίως άπό τά έκπεμπόμενα καυσαέρια
πού βλ.άπτουν τήν υγεία τών κατοίκων καί προκαλοϋν κατα
στρεπτικές φθορές στά άρχαΐα μνημεία τής Πρωτεύουσας.
Ή εκπομπή τών καυσαερίων είναι μεγαλύτερη τής άνεκτής,
προέρχεται δέ άπό τις μικρές ταχύτητες κίνησης τών όχημά
των, γιά τις όποιες μιλήσαμε παραπάνω, ώς επίσης καί άπό
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τις συνεχείς στάσεις, λόγω τής κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Άλλοι παράγοντες ύποβάθμισης τοϋ περιβάλλοντος είναι ό
προκαλούμενος άπό την κυκλοφορία θόρυβος καί ή άκαλαίσθητη έμφάνιση της πόλης γενικά και ιδιαίτερα των τουριστικών
καί άρχαιολογικών χώρων της Πρωτεύουσας άπό τά σταθμευμένα επιβατικά οχήματα στους δρόμους καί τά πεζοδρό
μια.
Εΐδικώτερα γιά τις δημόσιες συγκοινωνίες στην περιοχή
τής Πρωτεύουσας έπισημαίνονται καί τά άκόλ,ουθα :
Σήμερα λειτουργούν οΐ παρακάτω τέσσαρες φορείς αστι
κών συγκοινωνιών, στην περιοχή τής Πρωτεύουσας.
α) «’Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Άθηνών-Πειραιώς» (ΗΛΠΑΠ Α.Ε.).
β) «Άστικαί Συγκοινωνίαι Περιοχής ’Αθηνών» (ΑΣΠΑ
Α.Ε.).
γ) «’Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι
’Αθηνών - Πειραιώς»
(ΗΣΑΠ Α.Ε.), καί
δ) «'Ενοποιημένον Κοινόν Ταμεϊον Εισπράξεων Λεωφο
ρείων» (ΕΚΤΕΛ).
Οΐ οργανισμοί ΗΛΠΑΠ, ΑΣΠΑ καί ΗΣΑΠ είναι ώργανωμένοι σάν άνώνυμες εταιρείες καί άνήκουν στό Δημόσιο,
ένώ τό ΕΚΤΕΛ είναι ιδιωτικός φορέας καί άποτελεΐ κοινο
πραξία 2.500 περίπου ιδιοκτητών λεωφορείων. Τά ποσοστά
ιδιοκτησίας τών ιδιοκτητών κυμαίνονται άπό τμήμα ακέ
ραιου λεωφορείου μέχρι καί περισσότερα τοϋ ενός λεωφορεία.
Ό άριθμός τών οχημάτων καί οί διατιθέμενες θέσεις καθημένων καί όρθιων σέ κάθε φορέα, φαίνονται στον παρακάτω
πίνακα :
Φορέας

Λεωφορεία
Σιδ/κά.-. Σύνολ.ον ΚαταΘερμικά Ήλεκ/ Τροχ/κά Όχημα- νομή
κά
’Οχήματα τοθέσεων Έπιβ.
Κινήσεως
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Ε.Κ.Τ.Ε.Λ.
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Ή επιβατική κίνηση στις μαζικές συγκοινωνίες τής
’Αθήνας παρουσιάζει στό σύνολνό της συνεχή πτώση άπό
τό 1965 καί μετά. Άναλ,υτικά στοιχεία τής ΕΣΤΕ δίδονται
στον παρακάτω πίνακα (όπου οί μεταφερόμενοι επιβάτες
δίνονται σέ εκατομμύρια).
Έτος
1965
1968
1971
1973
1974

Σύνολο ΕΗΣ(Μέτρο) ΕΚΤΕΛ&ΑΣΠΑ
973
944
S91
812
784

74
80
89
93
91

757
717
672
589
564

Ή τάση αυτή μείωσης τής επιβατικής κίνησης είναι
γενική καί παρουσιάζεται σέ όλες σχεδόν τις χώρες τοϋ
κόσμου. Οί λ.όγοι, στους όποιους οφείλεται, είναι πολλοί
καί δέν είναι δυνατόν νά άπαριθμηθοϋν έδώ.
"Ενας άπό τούς σημαντικώτερους όμως λόγους, είναι ή
ποιότητα τής έξυπηρετήσεως πού προσφέρουν σήμερα τά
λεωφορεία στήν περιοχή τής Πρωτεύουσας. Μία βελτίωση
στον τομέα αυτό θά έλαττώοη τό μέγεθος τής πτώσης
καί πιθανόν νά τήν σταματήση τελείως.
' Η άνάκαμψη τής πτώσης τής επιβατικής κίνησης καί
γενικώτερα ή αύξηση τής χρησιμοποίησης τών δημοσίων
συγκοινωνιών επιβάλλεται άπό μία σειρά λ.όγους, οί κυριώτεροι άπό τούς οποίους είναι :

. α) Οί μαζικές συγκοινωνίες χρησιμοποιούν πιο άποτελεσματικά άπό .τά ύπόλ.οιπα μεταφορικά μέσα, τό χώρο πού
διατίθεται γιά τις άστικές μεταφορές.
β) Ή καταναλ.ισκομένη ενέργεια, γιά κάθε μεταφερόμενο
επιβάτη, είναι μικρότερη μέ τις συγκοινωνίες άπ’ ότι μέ
τά άλλα μέσα.
γ) 'Η εκπομπή καυσαερίων είναι μικρότερη μέ τις συγ
κοινωνίες, συγκριτικά μέ τον άριθμόν τών έξυπηρετουμένων
επιβατών.
δ) 'Η μετακίνηση μέ τις συγκοινωνίες είναι άσφαλ.έστερη
άπ’ ότι ή μετακίνηση μέ τά άλλα μέσα.
ε) Ή άναχαίτιση τής πτώσης στη χρησιμοποίηση τών
δημοσίων συγκοινωνιών καί ή άντίστοιχη μείωση τής χρήσης
τών ιδιωτικών έπιβατικών αύτοκινήτων συνεπάγεται εξοι
κονόμηση χρημάτων καί συναλλάγματος. Θεωρείται ότι,
μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας τών νεοϊδρυομένων φο
ρέων θά άντικατασταθοΰν 400 τούλ.άχιστον λεωφορεία,
θά προκόψουν οί παρακάτω ωφέλειες :
t) ’Από τήν μείωση τής κατανάλ,ωσης καυσίμων θά έξοικονομηθή κάθε χρόνο ένα ποσόν πού κυμαίνεται άπό 50 έως
75 έκατομ. δρχ. Τό ποσόν αύτό προέρχεται τόσο άπό τήν
άλλαγή χρήσης τοϋ μεταφορικού μέσου άπό ένα τμήμα τού
επιβατικού κοινού, όσο καί άπό τήν εξοικονόμηση καυσίμων
πού θά προέλ.θη άπό τήν αύξηση τών ταχυτήτων κίνησης τών
οχημάτων στό κέντρο τής πόλης.
ιι) Άπό τήν άποφυγή προμήθειας άνταλλακτικών καί
έξόδων συντηρήσεως γενικώς τών έπιβατικών αύτοκινήτων
καί τών λεωφορείων θά προέλ.θη εξοικονόμηση 30 έως 40
έκατομ. δραχμών τό χρόνο, πού άντιπροσωπεύουν κατά' τό
ημισυ συνάλλαγμα.
ιιι) Άπό τή μείωση τών άναγκών εισαγωγής έπιβατικών
αύτοκινήτων άπό τό έξωτερικό (λόγω τής μείωσης χρήσης
των) θά προκύψη έξοικονόμηση ποσού 80 έκατομ. δραχμών
τό χρόνο πού θά είναι έπίσης κατά τό ημισυ συνάλλαγμα.
Μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου καί τήν προοδευτική άντικατάσταση ολ.ων τών λεωφορείων πού έχουν ηλικία πάνω
άπό 15 χρόνια, έκτιμάται ότι, οί παραπάνω ωφέλειες θά
φθάσουν τά 600 περίπου εκατομμύρια δρχ. (όπου περιλαμ
βάνονται καί οί άποσβέσεις τών νέων λεωφορείων).
Στις παραπάνω ωφέλειες πρέπει κανείς νά προσθέση
καί πολλές άλλες δευτερεύουσες ωφέλειες όπως π.χ. ή μείω
ση τού έκνευρισμοϋ τών έργαζομένων, πού δημιουργεΐται
άπό τούς μεγάλους χρόνους μετακινήσεων καί συνεπώς
ή αύξηση τής άπόδοσης στήν έργασία τους, ή άποφυγή δαπά
νης μεγάλ.ων ποσών γιά τήν ύγεία τών κατοίκων τής περιο
χής, λ.όγω βελτίωσης τοϋ περιβάλλοντος.
Τό τροχαίο ύλ.ικό τών φορέων είναι μεγάλης ήλ.ικίας.
*Η μέση ήλ.ικία σήμερα τών θερμικών λεωφορείων τοϋ
ΕΚΤΕΛ είναι 16,4 χρόνια. Τήν ηλικία αύτή πρέπει νά τή
συγκρίνουμε μέ τον χρόνο ζωής 8 έως 12 έτών πού έφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες καί με τον χρόνο
τών 15 έτών πού διά λόγους οικονομικούς έχει θεσμοθετηθή
γιά τή Χουρα μας. Άς σημειωθή ότι άπό τά 1.385 λεωφο
ρεία τού ΕΚΤΕΛ τά 1.029, δηλαδή ποσοστόν 74 %, συμ
πλήρωσαν 15 χρόνια ζωής.
Πέρα άπό τά παραπάνω βασικά χαρακτηριστικά τοϋ
σημερινού συστήματος τών άστικών συγκοινωνιών στήν
περιοχή τής Πρωτεύουσας πρέπει νά άναφερθοϋν καί νά
έπισημανθοϋν ιδιαίτερα καί οί άκόλ.ουθοι παράγοντες πού
επηρεάζουν έπίσης δυσμενώς τήν ποιότητα τοϋ συγκοινω
νιακού μας συστήματος.
1.
Ή ορθολ.ογική διάταξη τοϋ δικτύου τών λεωφορειακών
γραμμών. Παρατηρεΐται, συγκεκριμένα, τέτοια διαφορο
ποίηση τής πυκνότητας τών λεωφορειακών γραμμών πού
άντίκειται στις πραγματικές άνάγκες π.χ. περιοχές όπως το
Περιστέρι, τό Αιγάλεω κλ.π. παρουσιάζουν μικρότερη πυκνό
τητα συγκοινωνιακού δικτύου άπό άλλες περιοχές, παρά τό
γεγονός ότι στις περιοχές αύτές κατοικεί πληθυσμός μέ
χαμηλέ εισόδημα, δηλ.αδή πληθυσμός πού πράγματι έχει
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τήν μεγαλύτερη ανάγκη εξυπηρέτησης άπό τις συγκοινω
νίες. Επίσης μή ορθολογική είναι καί ή διάταξη των στά
σεων των λεωφορείων.
2. Έλλειψη τακτικής δρομολόγησης καί μή ακριβής τή
ρηση των δρομολογίων, μέ συνέπεια να μή γνωρίζει ο επι
βάτης τήν ώρα πού περνάει τό λεωφορείο. Παρατηρεΐται,
έπισης, τό φαινόμενο να περιμένη ό επιβάτης στή στάση
χρόνο τριπλάσιο ή τετραπλάσιο άπό τήν προγραμματισμένη
συχνότητα τοϋ δρομολογίου τής γραμμής καί μετά νά φθά
νουν μαζί δύο ή τρία λεωφορεία τής ίδιας γραμμής. Τό
φαινόμενο αύτό είναι ένας πρόσθετος παράγων πού τό
έπιβατικό κοινό άγανακτεΐ καί άντί νά χρησιμοποιή τά
μαζικά μέσα συγκοινωνιών, καταφεύγει στο ιδιωτικό αυτο
κίνητο ή ταξί.
3. Μή ικανοποιητική συντήρηση των λεωφορείων καί
άνυπαρξία προληπτικής συντήρησης, πού έχει σαν αποτέ
λεσμα νά άκινητοποιοϋνται λεωφορεία στο δρόμο άπο
άπρόβλεπτες βλάβες, νά μή έκτελοϋνται τά προγραμματι
σμένα δρομολόγια καί νά ταλαιπωρήται ακόμη περισσότερό
τό επιβατικό κοινό.
4. ’Ανυπαρξία πληροφόρησης τοϋ επιβατικού κοινού,
σχετικά μέ τήν παρεχομένη εξυπηρέτηση άπό το σύστημα
"συγκοινωνιών. “ΠράγμαΤΓ δέν Απάρχουν σήμερα χάρτες πού
νά δείχνουν τις λεωφορειακές γραμμές στήν ’Αθήνα ούτε
έκδίδονται γιά τό κοινό πίνακες των δρομολογίων γιά κάθε
γραμμή.
- ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡA
Γιά τήν ά· τιμετώπιση τοϋ συγκοινωνιακού προβλήμα
τος, όπως αύτό περιγράφτηκε σέ άδρές γραμμές στά προ
ηγούμενα, χρειάζεται νά γίνη μιά σειρά ένεργειών καί νά
ληφθοϋν μία σειρά μέτρων. Τά κυριώτερα άπό τά μέτρα
αυτά δίνονται στή συνέχεια.
1. Δημιουργία καταλλήλου δικτύου ελευθέρων καί ταχέων
λεωφόρων πού θά επιτρέπουν τήν παράκαμψη τοϋ κέντρου
.της άστικής περιοχής καί θά έξασφαλίζουν ικανοποιητική
διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων περιοχών τής ’Αθήνας.
'Η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος είναι επιβεβλη
μένη γιατί τό ποσοστό τών διελεύσεων άπό τό κέντρο τής
’Αθήνας θά μειωνόταν σημαντικά άν τό έπέτρεπε τό οδικό
δίκτυο.
2. Κατασκευή υπογείου σιδηροδρόμου (ΜΕΤΡΟ) στούς
κυκλοφοριακούς διαδρόμους μέ μεγάλη επιβατική κίνηση
καί επέκτασή του στις περιοχές πού παρουσιάζουν ταχεία
άνάπτυξη, μέ σκοπό τόσο τήν ελάφρυνση τών επιφανεια
κών μέσων μεταφοράς όσο καί τήν εξυπηρέτηση τών κατοί
κων τών απομακρυσμένων περιοχών.
3. ’Ορθολογική διάταξη τών γραμμών αστικών συγ
κοινωνιών επιφάνειας, δημιουργία ειδικών γραμμών τροφοδότησις τοϋ ΜΕΤΡΟ καθώς καί διαφοροποίηση τών
γραμμών άνάλογα μέ τις ειδικές άνάγκες τοϋ έπιβατικοϋ
κοινοΰ.
4. Υιοθέτηση μέτρων γιά τήν αύξηση τής ταχύτητας
τών λεωφορείων, όπως π.χ. χρησιμοποίηση λωρίδων καί
δρόμων αποκλειστικά άπό τά λεωφορεία.
δ. ’Ανανέωση τοϋ παλαιού τροχαίου ύλικοϋ τών άστικών συγκοινωνιών. Χρειάζεται νά άγορασθοϋν νέα λεωφο
ρεία διαφόρων τύπων γιά τις διάφορες γραμμές καί κατάλ
ληλα γιά τις σύγχρονες άνάγκες πού θά έξασφαλίζουν
μεγαλύτερη άνεση κατά τήν μετακίνηση τών επιβατών,
θά επιτρέπουν ταχύτερη επιβίβαση τών επιβατών στις
στάσεις, δέν θά άπαιτοϋν τήν χρήση εΐσπράκτορος κ.λ.π.
6. Προγραμματισμένη δρομολόγηση τών
λεωφορείων
καί σχο/.αστική τήρησή της, παράλληλα μέ οΐοθέτηση
ικανοποιητικών προτύπων εξυπηρέτησης άπό τις δημόσιες
συγκοινωνίες.
7. Κατάλληλη οργάνωση τών φορέων αστικών συγκοι
νωνιών με σκοπό τήν καλύτερη άξιοποίηση τοϋ τροχαίου
υλικού καί τήν αύξηση τής άπόδοσης τών έργαζομένων.

8. ’Εφαρμογή πλέον -συγχρόνων συστημάτων φωτεινής
σηματοδότησης πού θά επιτρέπουν τον καλ.ύτερο συγχρονι
σμό καί την προσαρμογή του στις εκάστοτε κυκλοφοριακές
συνθήκες τής πόλης.
9. ’Ανάλυση οδικών άτυχημάτων καί, βάσει αυτής, δια
μορφώσεις στο οδικό δίκτυο καί στο σύστημα ρύμθισης καί
ελέγχου τής κυκλοφορίας.
10. Υιοθέτηση χωροταξικών - πολεοδομικών μέτρων γιά
τή δημιουργία αυτοδύναμων, λειτουργικά, οικιστικών ενο
τήτων όπως π.χ.
α) άποκέντρωση τών ύπηρεσιών εκείνων πού μπορούν
νά αποκεντρωθούν (π.χ. πρωτοδικεία).
β) θέσπιση κινητήρων (φορολογικών, οικονομικών κ.λπ.)
γιά τήν δημιουργία περιφερειακών κέντρων εμπορικής έξυπηρέτησης μέ έπαρκεϊς χώρους τόσο γιά τήν στάθμευση τών
οχημάτων όσο καί γιά τήν διακίνηση τών πεζών.
γ) διάσπαση τής Κεντρικής ’Αγοράς τής ’Αθήνας σέ
περιφερειακά τμήματα πού νά προσφέρουν ανάλογη έξυπηρέτηση.
11. Υιοθέτηση πολιτικής γιά τήν στάθμευση τών οχημά
των καί λήψη μέτρων όπως π.χ.
—α) Περιορισμός τής στάθμευσηςΑχημάτων στούς δρόμους
καί ιδιαίτερα στό κέντρο διά τής δημιουργίας χώρων στά
θμευσης σέ κατάλληλα σημεία τής πόλης.
β) Δημιουργία χώρων στάθμευσης σέ κατάλληλα σημεία
έκτος τοϋ κέντρου τής πόλης, άπό τά όποια, ή μετακίνηση
πρός τό κέντρο θά γίνεται μέ δημόσιες συγκοινωνίες.
12. Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή τοϋ
Κέντρου. Τό δίκτυον αύτό θά διευκολύνη τήν κίνηση τών
πεζών καί τών δημοσίων συγκοινωνιών καί θά έπιφέρη
σημαντική βελτίωση στό περιβάλλον.
13. Ρύθμιση τοϋ θέματος τής έξυπηρέτησης τών μεταφο
ρών μέ φορτηγά, μέ ταυτόχρονο περιορισμό τοϋ άριθμοϋ
τών σημερινών πρακτορείων καί προσφορά χώρου σέ ώργανωμένους σταθμούς εμπορικών μεταφορών.
14. Δημιουργία διευκολύνσεων πού θά ελαχιστοποιούν
τις δυσμενείς επιπτώσεις άπό τήν διέλευση τών γραμμών τοϋ
Ο.Σ.Ε. μέσα άπό τήν Πρωτεύουσα, όπως υποβιβασμός τών
γραμμών, κατασκευή άνισοπέδων διαβάσεων κ.λπ.
15. Διαφοροποίηση τοϋ ωραρίου εργασίας τών έργαζο
μένων μέ σκοπό τόσο τήν μείωση τοϋ συνολικού άριθμοϋ τών
μετακινήσεων όσο καί τήν άμβλυση τών αιχμών τής κυκλο
φορίας καί τής ζήτησης μεταφορικών μέσων.
16. Ή ένθάρρυνση τής χρησιμοποίησης τού ίδιου ιδιω
τικού οχήματος άπό περισσοτέρους άπό έναν επιβάτες.
ΠΡΟΒΑΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΝΟΜΟ

Γιά τήν άντιμετώπιση τών θεμάτων πού διεξοδικά άναφέραμε στό προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργεΐται ένας νέος
μελετητικός, προγραμματιστικός καί συντονιστικός φορέας,
ό ΟΑΣ, στον όποιο θά άναφερθοΰμε λεπτομερέστερα στή
συνέχεια. Ό φορέας αυτός σέ γενικές γραμμές, προβλέπεται
νά συντάσση λεπτομερέστατες μελέτες γιά τά θέματα πού
περιγράφηκαν, νά είσηγήται σέ όλους τούς αρμόδιους φο
ρείς γιά τήν λήψη τών άπαραίτητων μέτρων καί νά παρακολουθη στή συνέχεια τήν ύλοποίηση τών προτάσεων καί
τήν έφαρμογή τών μέτρων ώστε νά έπ μβαίνη καί πάλ.ι
γιά τις άπαραίτητες χρονικά προσαρμογές καί τροποποιή
σεις.
'Η δεύτερη σημαντική τομή πού έπιχειρεϊται μέ αύτό
τό σχέδιο νόμου είναι ή δημοσιοποίηση τοϋ συγκοινωνιακού
φορέα ΕΚΤΕ.Λ πού είναι ό μεγαλύτερος σέ δύναμη φορέας
σήμερα τών άστικών συγκοινωνιών τής ’Αθήνας καί πού
βρίσκεται στά χέρια ιδιωτών λχωφορειούχων. Ή δημοσιο
ποίηση αύτή στηρίχθηκε σέ προσεκτική στάθμιση καί λε
πτομερειακή μελέτη όλων τών παραγόντων πού επηρεάζουν
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τή συγκοινωνιακή καί κυκλ.οφοριακή πραγματικότητα στη
περιοχή της Πρωτεύουσας. Οί διαπιστώσεις πού ώδήγησαν
στή δημοσιοποίηση αυτή άναφέρονται στή συνέχεια.
Πρώτη βασική διαπίστωση είναι το γεγονός ότι, τό Κρά
τος πρέπει νά έπεμβαίνη στόν καθορισμό τοΰ κομίστρου
ώστε αυτό νά μήν ύπερβαίνη ώρισμένα «λογικά» όρια, έστω
καί αν αυτά είναι χαμηλ.ότερα άπό τήν τιμή πού θά έπρεπε
νά έχη τό κόμιστρο γιά νά έξισσοροπή τις δαπάνες τής εκ
μετάλλευσης των φορέων. Επίσης τό Κράτος, πρέπει νά
καθορίζη καί τά πρότυπα γιά τήν προσφερομένη εξυπηρέ
τηση τοΰ κοινού. Μέ τις παρεμβάσεις αυτές καί έχοντας
ύπ’ οψη, τήν συνεχή πτώση τής επιβατικής κίνησης πού ήδη
άναφέραμε, ή εκμετάλλευση των άστικών συγκοινωνιών
εμφανίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις έλλειμματική,
τό δέ Κράτος αναπόφευκτα έρχεται νά καλύψη τά ελλείμ
ματα αύτά. Παρουσιάζεται συνεπώς τό άνορθόδοξο φαινόμενο
νά έχουμε διανομή επιχειρηματικού κέρδους σέ ιδιώτες καί
συγχρόνως κάλυψη άπό το Δημόσιο τών ελλειμμάτων τοΰ
ιδιωτικού φορέα μέ επιδότηση ή δάνεια. Συγκεκριμένα άπό
τό 1974 ή έκμετάλλευση τού ΕΚΤΕΛ παρουσιάζεται έλλειμματική.
Τό 1974 τό έλλειμμα ήταν 60 έκατομμύρια δρχ., τό 1975
257 έκατ. δρχ., τό 1976 323 έκατομ. δρχ., ενώ γιά τό 1977
οί προβλέψεις εΤναι 0τΓ τό έλλειμμα θά φθάση τά 530 εκα
τομμύρια δρχ., μέ τήν προϋπόθεση σταθερών τιμών καυσί
μων καί αποδοχών τού προσωπικού.
Δεύτερη διαπίστωση άπότελεΐ τό* γεγονός ότι, σέ μία
αστική περιοχή άνεξάρτητα άπό τό άν ή έκμετάλλευση τών
συγκοινωνιών άφήνει κέρδος ή όχι, χρειάζεται νά καταβάλ
λεται συνεχώς προσπάθεια καί νά ξοδεύωνται μεγάλα ποσά
γιά τήν συνεχή βελτίωση τής παρεχόμενης εξυπηρέτησης,
πράγμα πού άντιβαίνει σέ βασικές αρχές λειτουργίας μιας
ιδιωτικής επιχείρησης. Γιά τήν περιοχή τής Πρωτεύουσας
προέκυψε όξύτατο τό πρόβλημα τής αντικατάστασης τών
παλ.αιών λεωφορείων τοΰ ΕΚΤΕΛ, πού τά περισσότερα
είναι ήλ.ικίας μεγαλύτερης άπό 15 χρόνια καί σέ πολΰ κακή
κατάσταση συντήρησης (άποτέλεσμα καί αύτό τής όλης
οργανωτικής δομής τοΰ ΕΚΤΕΛ). Γιά τήν άντικατάσταση
τών λεωφορείων οί ιδιοκτήτες έπρόβαλ.αν υπερβολικές άπαιτήσεις γιά άμεση δανειοδότηση ή εγγυήσεις άπό τό Κράτος,
εξυπηρέτηση τών δανείων αυτών άπό τό κόμιστρο, δηλαδή
άπό τό επιβατικό κοινό, καθώς καί άπαλλαγή άπό φόρους
καί δασμούς.
Τρίτη βασική διαπίστωση είναι τό γεγονός ότι πραγμα
τικός συντονισμός καί όρθολογική όργάνωση τών άστικών
συγκοινωνιών στή νευραλγική αύτή περιοχή τής χώρας
μπορεί νά ύπάρξη μόνον όταν όλ.οι οί συγκοινωνιακοί οργα
νισμοί ελέγχονται άπό τό Κράτος. Αύτό θά ήταν πρακτικώς
ακατόρθωτο έάν τό 60 % τού όλ.ου συγκοινωνιακού έργου
στήν περιοχή ελεγχόταν άπό ιδιωτικό φορέα.
Τετάρτη, τέλ.ος, διαπίστωση είναι τό γεγονός ότι ό ιδιω
τικός φορέας ΕΚΤΕΛ λ.όγω τών άνεπαρκειών πού παρου
σιάζει στόν οικονομικό, οργανωτικό καί λειτουργικό τομέα
ήταν άδύνατον νά συνέχιση τήν παροχή τής συγκοινωνιακής
έςυπηρέτησης σύμφωνα μέ τά πρότυπα πού έπιβάλλ.ουν οί
διεθνείς αντιλήψεις γιά τον τομέα τών άστικών συγκοι
νωνιών.
Στή συνέχεια εξετάσθηκε άν ό διάδοχος φορέας τού καταργουμένου ΕΚΤΕΛ θά έπαιρνε τήν μορφή τής δημοσίας ή
τής δημοτικής επιχείρησης καί στο σημείο αύτό διεξοδική
θεώρηση τών σχετικών πλεονεκτημάτων καί μειονεκτημά
των έδειξε ότι ή δημοτική επιχείρηση, σάν άμεση λ.ύση έπρε
πε αναντίρρητα νά άπορριφθή. Οί λόγοι πού έδειξαν ότι ή
λ.ύση τής δημοτικοποίησης δέν μπορούσε νά έφαρμοσθή
ήταν οί εξής :
ή^ Εημερα στή εκτεταμένη περιοχή τής Πρωτεύουσας
δέν υπάρχει ένας μόνος φορέας τοπικής αύτοδιοικήσεως
άλλα ένας μεγαλ.ος αριθμός Δήμων καί Κοινοτήτων. Ό

κατακερματισμός αύτός θά δημιουργούσε τεράστια προβλή
ματα στόν ελ.εγχο καί τήν έποπτεία τού φορέα καθώς καί
στόν καθορισμό στάσεων, τερμάτων, διαδρομών κλ.π. γιά
τις λ.εωφορειακές γραμμές.
β) Ή τοπική αυτοδιοίκηση, όπως εμφανίζεται σήμερα,
δέν έχει πείσει ότι μπορεί νά άναλ.άβη τήν εύθύνη γιά τή
συγκοινωνιακή έξυπηρέτηση. Τό έργο αύτό είναι τεράστιο,
δημιουργεί μεγάλα προβλήματα καί έχει σημαντικές επι
πτώσεις στήν καθημερινή ζωή τών κατοίκων. Ή τοπική
αύτοδιοίκηση δέν έχει σήμερα τήν άναγκαία οργανωτική
ύποδομή ούτε τό άπαραίτητο έμψυχο υλικό γιά νά άναλ.άβη
τήν εύθύνη τών άστικών συγκοινωνιών.
γ) Άναφέραμε ήδη ότι τό κόμιστρο πρέπει νά παραμένει
σέ χαμηλά επίπεδα. Αύτή ή κοινωνική ανάγκη μαζί μέ τήν
τεράστια αύξηση τών λειτουργικών δαπανών τών συγκοι
νωνιακών φορέων τά τελευταία χρόνια, οδηγούν σέ επιδο
τήσεις τών φορέων.
Τέτοιες επιδοτήσεις δέν μπορεί νά άναληφθοΰν άπό τήν
τοπική αύτοδιοίκηση γιατί, ώς γνωστόν, οί Δήμοι καί οί
Κοινότητες παρουσιάζουν άπό μόνες τους τεράστια ελλείμ
ματα.
_
Παρ’ ότι αρχικά δέν προβλέπεται ή δημοτικοποίηση τών
συγκοινωνιακών φορέων θά ήταν ευχής έργον στο μέλλ.ον ή
τοπική αύτοδιοίκηση νά άναλ.άβη τούς συγκοινωνιακούς
φορείς. Στή κατεύθυνση αύτή υπάρχει μία καινοτομία στο
σχέδιο νόμου. Πράγματι ή τοπική αύτοδιοίκηση όχι μόνο
δέν αγνοείται άλλά προβλ.έπεται ή συμμετοχή εκπροσώπων
της στά Διοικητικά Συμβούλια τών οργανισμών ΘΕΡΛΠ
καί ΟΑΣ, όπως θά άναφέρουμε στά παρακάτω.
Συνοπτικά ή λ.ύση πού προτείνεται μέ τό παρόν σχέδιο
νόμου προβλέπει :
. α) Τή δημιουργία τού συντονιστικού, μελετητικού καί
προγραμματιστικοΰ φορέα (ΟΑΣ), πού επιπλέον θά έποπτεύη τούς συγκοινωνιακούς φορείς (Κεφάλ,αιο Λ' τοΰ
Νόμου).
β) Τή δημιουργία ενιαίου φορέα θερμικών λεωφορείων
γιά τή περιοχή τής Πρωτεύουσας (ΘΕΡΛΠ) πού θά διαδεχθή τούς σημερινούς φορείς ΕΚΤΕΛ καί ΛΣΠΛ (Κεφάλ.αιο Β' τού Νόμου).
γ) Τή διατήρηση άνεξαρτήτων τών φοοέων ΗΛΠΛΠ
καί ΗΣΑΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝ
Είπαμε ήδη ότι, σάν συμβολ.ή στήν αντιμετώπιση τού
συνολ.ικού κυκλοφοριακού καί συγκοινωνιακού προβλ.ήματος
τής Πρωτεύουσας καί λ.αμβάνοντας ύπ’ 6ψει τήν σημερινή
κατάσταση καί τις ύπάρχουσες δυνατότητες, προτείνεται
μέ τό σχέδιο νόμου ή δημιουργία ενός συντονιστικού, μελε
τητικού καί προγραμματιστικοΰ φορέα τών άστικών συγ
κοινωνιών γιά τήν περιοχή τής Πρωτεύουσας. Ό φορέας
αύτός, πού ονομάζεται «’Οργανισμός ’Αστικών Συγκοινω
νιών» (Ο ΑΣ), είναι Νομικό Πρόσωπο ’Ιδιωτικού Δικαίου,
πού άνήκει έξ ολοκλήρου στο Δημόσιο.
Οί βασικές άρχές, στις όποιες στηρίχθηκε ή δημιουργία
τού ΟΑΣ είναι :
α) Ή διαπίστωση ότι, τό σύστημα τών μεταφορών σέ
μιά άστική περιοχή, άποτελεϊ ενιαίο σύνολ.ο, τά δέ συστα
τικά στοιχεία αύτού (λεωφορεία, τρόλλεϋ, αστικός σιδηρό
δρομος). δέν μπορούν νά λειτουργούν άνεξάρτητα το ένα
άπό τό άλλ.ο.
β) Ή άδυναμία παρακολ.ούθησις τόσο εκτεταμένου έργου
άπό τό Υπουργείο Συγκοινωνιών, πού είναι έπιτελ.ική
Υπηρεσία, άσχολ.ουμένη μέ τό σύνολ.ον τών μεταφορών
γιά ολόκληρη τή Χώρα.
γ) Ή διαπίστωση ότι, τά σχετικά προβλήματα γιά τήν
περιοχή τής Πρωτεύουσας άπό τή φύση καί τήν έκτασή
τους, δικαιολ.ογούν τή δημιουργία ανεξαρτήτου ’Οργανισμού
γιά τήν Πρωτεύουσα.

Ό Ο Λ Σ προορίζεται.νά_χνχλάβη έργο, τό όποιο σήμερα
:-ζ δέν γίνεται καθόλου (όπως ό ττ; ογραμματισμός, καί ό
-•/εδιασμος καί ό συντονισμός) είτε γίνεται άλλα σέ μικρό
;ϊ0μό καί άσυντόνιστα (όπως ή έπο ττεία της —αρεχομένης
^υπηρέτησης). Συγκεκριμένα, έργο τοΰ Ο Λ Σ είναι :
α) Ό συντονισμός της λειτουργίας όλων των φορέων

■ττ'.κών συγκοινωνιών στη περιοχή της Πρωτεύουσας.

Λυτό σημαίνει ότι, ό Ο Α Σ θά μελετήση τις γραμμές,
-ά καθορίζη τα δρομολόγια των φορέων καί Οά έπιφέρη
:ί; ανάλογες ά/λ.αγές, ώστε νά μην ύπάρχη ανταγωνισμός
,-ί άλληλοεπικάλυψη μεταξύ τους. Συγκεκριμένα,θά δημιουρ•ηθοΰν συλλεκτήριες λεωφορειακές γραμμές, πού θά τρο
φοδοτούν τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, ή τά τρόλλεϋ, θά
αϊλετηθή ή δημιουργία ζωνών προστασίας τοΰ περιβάλ
λοντος άπό τά καυσαέρια, θά καθιερωθούν κοινά εισιτήρια
•τά όλα τά μεταφορικά μέσα καί γενικά Οά καθορισθή
κοινή πολιτική εκμετάλλευσης τών αστικών συγκοινωνιών
οτήν περιοχή, μέ στόχο πάντοτε τήν καλύτερη εξυπηρέτηση
τοΰ επιβατικού κοινοΰ.
3) Ή έποπτεία καί ό έλεγχος τών φορέων ώστε νά εξα
σφαλίζεται ή εκπλήρωση τών διαφόρων ύποχρεώσεών τους
καί ή τήρηση τών δρομολογίων καί τών σχετικών κανονι
σμών, γενικώτερχ~.~
-------------------- ----- ------------γ) Ή συστηματική ανάλυση τών στοιχείων εκμετάλλευ
σης τοΰ συνόήου τών φορέων άστικών συγκοινωνιών στήν
Πρωτεύουσα (καί ή σχετική εισήγηση γιά τον καθορισμό
τοΰ κομίστ ,υυ.
δ) *0 ο/εδιασμός καί ό προγραμματισμός όλων τών δη
μοσίων συγκοινωνιών στήν περιοχή. Ή δραστηριότητα τοΰ
«σχεδιασμοΰ», συνεπάγεται τή λήψη μέτρων διά τή βελτίωση
τής σημερινής μορφής τοΰ συστήματος, έτσι ώστε νά ίκανοποιοΰνται συγκεκριμένοι στόχοι. *0 σχεδιασμός είναι μία
συνεχής διαδικασία μελέτης πού περιλαμβάνει τέσσαρα βα
σικά στάδια : τήν διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης,
τήν πρόβλεψη τών μελλοντικών άναγκών, τήν διατύπωση
καί άξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων καί τήν επιλογή της
τής προσφορώτερης, πού τελικά θά έφαρμοσθή. ’Αποτέλεσμα
θά είναι νά καθορισθή πρόγραμμα άνάπτυξης τών άστικών
συγκοινωνιών στήν Πρωτεύουσα, πρόγραμμα συντήρησης
καί άντικατάστασης τών οχημάτων, πολιτική κομίστρου,
μέτρα γιά τήν αύξηση της επιβατικής κίνησης κλπ. Ή
έλλειψη σήμερα μιας διαδικασίας σχεδιασμοΰ, άποτελεϊ
αναμφίβολα ένα άπό τά βασικώτερα αίτια γιά τήν απαρά
δεκτη κατάσταση στις συγκοινωνίες της Πρωτεύουσας.
ε) Ή άνάθεση καί επίβλεψη τών μελετητικών εργασιών
γιά τήν κατασκευή τοΰ νέου δικτύου γραμμών τοΰ άστικοΰ
σιδηροδρόμου (ΜΕΤΡΟ). Τό έργο αύτό είναι σημαντικό
καί ανατίθεται στήν ΘΕΡΛΠ, τόσο γιατί είναι ό φυσικός,
φορέας του, όσο καί γιατί θά διαθέτη τό κατάλληλο επι
στημονικό προσωπικό.
Τό έργο τοΰ ΟΑΣ, πού άναφέρεται στήν έποπτεία καί
τον έλεγχο τών συγκοινωνιακών φορέων, γίνεται σήμερα
κατά ένα μέρος μόνο, άπό τόν ’Οργανισμό ’Ελέγχου τών
οι’ .Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (ΟΕΑΣ).
Πράγματι, ό ΟΕΑΣ σήμερα ελέγχει μερικώς μόνο τούς
Οργανισμούς ΕΚΤΕΛ καί ΑΣΠΑ. Μέ τήν άνάληψη τοΰ
έργου αύτοΰ άπό τόν ΟΑΣ, ό ΟΕΑΣ καταργεϊται καί τό
προσωπικό του μεταφερεται στο 'Υπουργείο Συγκοινωνιών.
Σά πρώτο βήμα στήν κατεύθυνση τής ένεργοΰ συμμετοχής
τής Τοπικής .Αυτοδιοίκησης στον τομέα τών άστικών συγ
κοινωνιών, προβλέπεται ή συμμετοχή στο Διοικητικό Συμ
βούλιο τοΰ ΟΑΣ ενός εκπροσώπου τής Τοπικής Αυτο
διοίκησης. 'Η συμμετοχή τής Τοπικής .Αυτοδιοίκησης άποτελεϊ μία άπό τις βασικώτερες καί ριζοσπαστικότερες και
νοτομίες πού είσάγονται μέ τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου.
Δεύτερη, τέλος, καινοτομία πού είσάγεται είναι ή δη
μιουργία του Συμβουλευτικού Συμβουλίου τών ’Αστικών
Συγκοινωνιών γιά έκφραση γνωμών καί εισήγηση θεμάτων
προς τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ ΟΑΣ.

Στό Συμβουλευτικό αύτό Συμβούλιο, εκπροσωπούνται ή
ΕΛΠΛ, ή ΓΣΕΕ, τό ΤΕΕ καί άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς.
ΚΕΦ ΑΥΑΙΟΝ Β'
ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΘΕΡΑΠ)
"Οπως άναφέραμε στό Κεφάλαιο Β' τοΰ νόμου προβλέπεται ή δημιουργία ενός ενιαίου φορέα γιά τό σύνολο σχε
δόν τών θερμικών λεωφορείων πού κυκλοφορούν στήν πε
ριοχή τής Πρωτεύουσας. Ό φορέας αύτός θά προκύψη
άπό τήν συνένωση τών σήμερα άνεξάρτητα λειτουργούντων φορέων ΕΚΤΕΛ καί ΑΣΠΑ.
Ή συνένωση αυτή κρίθηκε σκόπιμη γιά τούς έξης λό
γους :
α) Και οί δύο φορείς αυτοί λειτουργούν στήν ίδια περιο
χή— τήν αστική περιοχή τής Πρωτεύουσας — καί έξυπηρετοΰν τις συγκοινωνιακές άνάγκες μέ τό είδος τροχαίου
υλικού, δηλαδή θερμικά λεωφορεία.
β) Ή μέχρι σήμερα κύρια διαφορά τους ήταν στήν ιδιο
κτησία. Ή ΑΣΠΑ ήταν κρατική έπιχείρησις ένώ τό ΕΚ
TEA άνήκη σέ ιδιώτες λεωφορειούχους. Μέ τή δημοσιο
ποίηση τοίψ ΕΚΤΕΛ, γιά τήν όποια ήδη μιλήσαμε έξέλιπε
ό ένας βασικός λόγος τής διατήρησης τών φορέων αυτών
άνεξαρτήτων.
γ) Μέ τή συνένωση θά μπορή νά πραγματοποιηθή κα
λύτερη οργάνωση καί θά έξασφαλισθοΰν οικονομίες άπό
τήν συγχώνευση καί άναδιάρθρωση τών διοικητικών κυ
ρίως ύτ γρεσιών.
Ό διάδοχος φορέας τών ΕΚΤΕΛ καί ΑΣΠΑ ονομάζεται
ΘΕΡΑΠ καί άποτελεϊ νομικόν πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
μέ μόνο μέτοχο τό Δημόσιο, τό όποιο θά άγοράση τά καινούρ
για λεωφορεία τοΰ ’Οργανισμού καί θά δημιουργηση τις
άπαιτούμενες εγκαταστάσεις γιά τήν καλή συντήρηση καί
επισκευή τους. Στήν άρχή καί γιά τή χρονική περίοδο
μέχρι τήν άντικατάσταση τών λεωφορείων τών μετόχων
τοΰ καταργουμένου ΕΚΤΕΛ, ό ’Οργανισμός έκμεταλλεύεται τά παλαιά λεωφορεία μέ μίσθωμα ή θά μπορεί νά έξαγοράση όσα λεωφορεία δέν έχουν συμπληρώση 15 χρόνια
ζωής έφ’ όσον θά σύμφωνη σ’ αύτό καί ό λεωφορειοΰχος.
’Επίσης ό ’Οργανισμός έκμεταλλεύεται καινούργια λεωφο
ρεία πού θά μπαίνουν σταδιακά σέ κυκλοφορία.
Ή κυριότητα τών λεωφορείων πού δέν θά έξαγορασθοΰν
παραμένει στούς λεωφορειούχους. Ό ιδιοκτήτης μπορεί,
μετά τήν αντικατάστασή του, νά τό έκποιήση ή νά τό διαθέση όπου θέλει. Κάθε λεωφορειοΰχος, έναντι ενός χρη
ματικού ποσού, άναλαμβάνει τήν υποχρέωση μέχρι άντικαταστάσεως τοΰ λεωφορείου του, νά τό συντηρή, νά τό
έπισκευάζη καί νά τό διαθέτη στον οργανισμό γιά χρήση
καί έκμετάλλευση, καθημερινά σέ καλή κατάσταση.
’Επίσης στούς λεωφορειούχους δίνεται μία άδεια ταξί
ή φορτηγού αύτοκινήτου γιά κάθε άκέραιο λεωφορείο.
"Ετσι, έξασφαλίζεται ή συνέχιση τής έπαγγελματικής του
δραστηριότητας, στον τομέα τών συγκοινωνιών καί μετα
φορών. ’Εναλλακτικά ό λεωφορειοΰχος μπορεί νά έπιλέξη
χρηματικό ποσό πού άνέρχεται σέ 500,000 δρχ. καί δίδε
ται στόν λεωφορειοΰχο μέ τό τέλος τής μίσθωσης τοΰ λεω
φορείου του.
_
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Γ'
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Μέσα στόν γενικό στόχο τής οργάνωσης τών δημοσίων
συγκοινωνιών πού σκοπεΐται μέ τό παρόν σχέδιον νόμου,
στό Κεφάλαιο Γ' ό στόχος αύτός έπεκτείνεται καί στόν
τομέα τής έξυπηρέτησης πού παρέχουν τά έπιβατικά οχή
ματα δημοσίας χρήσης (ταξί).
"Ετσι γιά πρώτη φορά έπιτρέπεται ή δημιουργία εται
ρειών ταξί άπό αυτοκινητιστές σύμφω α μέ τά πρότυπα

αντιστοίχων εταιρειών πού ΰφίοτανται σέ αενάλα άστικά
κέντρα τοϋ εξωτερικού. Οί κυριώτερες ωφέλειες πού θά
προκόψουν άπό μία τέτοια οργάνωση άναμένεται νά είναι
οΐ έξης :
α) *Η ύπαρξη εταιρειών επιτρέπει την καθιέρωση πλέον
προηγμένων συστημάτων επικοινωνίας μεταξύ πελάτου και
οδηγού ταξί, πράγμα πού βελτιώνει αισθητά το επίπεδο
τής παρεχομένης εξυπηρέτησης προς· το κοινό.
β) Δεύτερο έπακόλουθο τών βελτιωμένων συστημάτων
έπικοινωνίας είναι το ότι θά μειωθούν οί κενές (άνευ επι
βάτου) διαδρομές πράγμα πού θά βελτίωση τίς συνθήκες
οικονομικής εκμετάλλευσης καί συνεπώς θά διατηρήσει το
τιμολόγιο τής διά ταξί εξυπηρέτησης σέ άνεκτά επίπεδα.'
’Επίσης μέ το παρόν σχέδιο νόμου επιτρέπεται ή μετα
βίβαση όσων άδειών ταξί δεν επιτρέπεται σήμερα ή μετα
βίβαση. Αυτό άποκαθιστά ίση μεταχείρηση μέ την άλλη
κατηγορία (τών άδειών πού μεταβιβάζονται) και εςασφαλίζει στο Δημόσιο ένα υπολογίσιμο έσοδο άπό την είσπραξη
ποσοστού 45 % επί τής υπεραξίας.
Τέλ.ος μέ τό παρόν σχέδιο προβλέπεται ότι γιά μία 2ετια
δεν παρέχονται νέες άδειες, πλήν τών άδειών πού θά δο
θούν στούς πρώην μετόχους τού ΕΚΤΕΛ.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Δ’.
Μέ τίς διατάξεις τού Νόμου 289/1976, πέραν , τών πε
ριοχών Α, Β, Γ καί Δ. γιά τίς όποιες ισχύουν διάφορα
φορολογικά κίνητρα, (άπό τό Ν.Δ. 1078/71 καί 1312/72)
έδημιουργήθη καί νέα περιοχή, ή Ε' στην όποια περιελήφθησαν οί άκριτικές περιοχές τών Νομών Ξάνθης, Ροδό
πης, "Εβρου, Αέσβου, Χίου, Σάμου καί Δωδεκανήσου.
Στην τελευταία αυτή περιοχή Ε' γιά τήν άνάσχεση τής
πληθυσμιακής μείωσης καί τής άνάκαμψης - τής οικονομι
κής δραστηριότητας μέ τό Νόμο 289/76 δόθηκαν άποτελεσματικά κίνητρα ανάλογα μέ έκεΐνα πού ισχύουν στις
άλλ,ες .περιοχές. Τά νέα αυτά κίνητρα, πού είναι άμεσης
άπόδοσης, άναφέρονται τόσο στις διάφορες οικονομικές δρα
στηριότητες τών παραμεθορίων πληθυσμών όσο καί στήν
πολιτιστική καί κοινωνική βελτίωση τών όρων διαβίωσης
αυτών.
Στον τομέα τών συγκοινωνιών τών άκριτικών αυτών
περιοχών τής Χώρας, θεσπίζεται μέ παρόν σχέδιον νόμου
ισχυρότατο οικονομικό κίνητρο γιά τούς εργαζόμενους στις
συγκοινωνίες τών άντιστοίχων περιοχών. "Ετσι ορίζεται
ότι τά δημιουργούμενα σέ λεωφορεία κενά τών ΚΤΕΑ
(αστικών καί ύπεραστικών) τών παραπάνω περιοχών κα
λύπτονται άπό λεωφορεία επ’ όνόματι τών οδηγών αυτο
κινήτων πού κατοικούν μονίμως καί διαμένουν πάνω άπό
μία δεκαετία στις περιοχές αύτές. Στις άλλ,ες περιοχές
τής χώρας τά κενά τών ΚΤΕΑ καλ,ύπτονται μέ μετάταξη
λ,εωφορείων άπό άλλ,ες περιοχές ή μέ νέα λ.εωφορεϊα πού
τίθενται σέ κυκλ.οφορία άπό τά οικεία ΚΤΕΑ.
Ή ρύθμιση πού προτείνεται, προβλέπεται νά είναι άμε
σης άπόδοσης, διότι οί σέ νέα μεταφορικά μέσα άνάγκες
τής περιοχής αύτής είναι επιτακτικές λ.όγω τών γνωστών
ειδικών συνθηκών πού επικρατούν στις περιοχές αύτές.
“Ετσι Θά έπιλυθή τό οξύ συγκοινωνιακό πρόβλημα τών
περιοχών καί ιδίως τής περιοχής τού Νομού "Εβρου καί
αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή οί άνάγκες στις περιο
χές πού άνήκουν στήν κατηγορία Ε (καί ιδιαίτερα στο
Νομο Εβρου) είναι επιτακτικές καί άπαιτούν άμεση καί
ριζική έπίλ,υση.

’Ανάλυση κατ’ άρθρο.
ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'.
“Αρθρον 1.
"Ιδρυση — Μορφή.
Ό νέος ’Οργανισμός ιδρύεται σάν Νομικό Πρόσω:
Ιδιωτικού καί όχι Δημοσίου Δικαίου διότι έτσι θά έ)
μεγαλύτερη εύελιξία στο νά άναθέτη μελ.έτες, ώά συνάπσυμβάσεις καί νά προσλαμβάνη τό κατάλληλ.ο είδικευμέ
επιστημονικό προσωπικό πού είναι άπαραίτητο γιά τι
επιτυχία τού έργου του. ’Επίσης ή μορφή τής Άνωνύμι
Εταιρείας πού δίνεται στον ’Οργανισμό τής παρέχει εύελιξία πού χρειάζεται γιά τήν καλύτερη οργάνωσή τη
“Αρθρον 2.
Σκοπός — Έργον.
Στο άρθρο αύτό περιγράφεται τό έργο τού ’Οργανισμό!
“Εργον τού Ο.Α.Σ. είναι ή άσκηση όλων εκείνων τών δρ:
στηριοτήτων πού χρειάζονται γιά τήν δημιουργία ένί
συγχρόνου καί ολοκληρωμένου συστήματος δημοσίων συγκο
νωνιών στη Πρωτεύουσα. Βασικά ό Ο.Α.Σ. είναι υπεύθυνο
γιά τον σχεδιασμό καί προγραμματισμό τών συγκοινωνιώ-πού περλαμβάνει μεταξύ άλλ,ων τή σύνταξη τών μελετά
πού απαιτούνται γιά τον εκσυγχρονισμό τών άστικών συν
κοινωνιών περιλαμβανομένων τών όρθολ.ογικώς άπαιτυι
μένων γραμμών, δρομολογίων, αφετηριών τερμάτων κι
στάσεων όλ.ων τών συγκοινωνιακών φορέων. Τά άποτε
λέσματα τών μελ.ετών αυτών θά χρησιμοποιηθούν σάν βάσ
γιά τήν ένταξη τού τροχαίου ύλ.ικού όλων τών φορέων, στ
ένιαΐο δίκτυο καί τον καθορισμό τών καταλλήλων τύπων όχη
μάτων πού θά άντικαταστήσουν όλα τά παλ.αιά.
"Οσον άφορα τον συντονισμό τών φορέων πού λειτουργοί
σήμερα, ό ’Οργανισμός θά συντάξη σχέδιο όργανώσεώς τω
κατά τέτοιο τρόπο ώστε νά άντιμετωπίζωνται δλ.α τά προ
βλήματα τών άστικών συγκοινωνιών καί νά έξασφαλίζετα
ή ομαλή καί οικονομική έκμετάλλ.ευση αύτών.
Τέλ.ος μέσα στο έργο τού ΟΑΣ περιλ.αμβάνεται ή εισή
γηση γιά τόν καθορισμό τού κομίστρου ύστερα άπό τή συλ.
λ,ογή καί μελέτη τών στοιχ .ίων έκμεταλλεύσεως τών δια
φόρων φορέων.
|
“Αρθρα 3 καί 4.
Μετοχικό Κεφάλαιο - Οικονομικοί Πόροι — Γενική
Συνέλευση.
Στά άρθρα αύτά καθορίζεται τό μετοχικό κεφάλ.αιο. ο
οικονομικοί πόροι τού ’Οργανισμού καί ή Γενική Συνέλ,ευοι
αύτού. Ααμβάνεται πρόνοια γιά τήν προικοδότηση τού Όρνα
νισμού μέ 50.000.000 δρχ. γιά τήν άντιμετώπιση τών ερί
δων συστάσεως καί όργανώσεώς.
Σάν μόνιμος πόρος πού θά καλ,ύπτει τά έξοδα λειτουργά
τού Ο.Α.Σ. προβλ.έπεται ή διάθεση υπέρ αύτού ενός ποσο
πού θά καταβάλλ,εται άπό τούς τρεΐε συγκοινωνιακούς p'j
ρείς ΘΕΡΑΠ, ΗΑΠΑΠ, ΗΣΑΠ.
“Αρθρον 5.
Διοικητικό Συμβούλιο.
Στο άρθρο αύτό καθορίζεται ή σύνθεση τού Διοικητικό
Συμβουλίου τού ’Οργανισμού. Ό Πρόεδρος τού Διοικητικό
Συμβουλίου είναι καί Γενικός Διευθυντής τού Ο Α Σ. γε"0
νός πού εξασφαλίζει τήν διαρκή καί άμεσο ενημέρωση το
Διοικητικού Συμβουλίου καί διευκολύνει τή λήψη τών άπα'·
τουμένων άποφάσεων.

Τέλος με το παρόν σχέδιον προβλ.έπεται ή εισαγωγή
πλ,αισιων. που θά χρησιμοποιηθούν γιά λεωφορεία χωρίς
δασμούς με σκοπο τη διευκόλ,υνση τής αντικατάστασης τών
λεωφορείων τών επαρχιακών ΚΤΕΑ.

Ό Πρόεδρος καί Γενικός Διευθυντής διορίζεται γιά πενΤ
χρόνια ώστε νά τού δίδεται άρκετός χρόνος γιά τήν π/ηανάπτυξη τής δραστηριότητός του μέ σκοπό τήν ο'»φέλ.ε·:
τού έργου τού ’Οργανισμού.

Η δασμολογική αύτή απαλλαγή θά ίσχύση γιά τά επό
μενα δύο χρόνια.

Γιά νά άντιμετωπισθούν τά πολ.λ.ά καί πολ.ύπλ.οκα
βλήματα τών άστικών συγκοινωνιών στή Πρωτεύουσα· ®5
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..-ιίσθή —ολύ εργασία, τόσο άπό το —ροσωπικό της, όσο
άπό τό Διοικητικό της Συμβούλιο. Για τό λόγο αύτό
,-ο5λέπεται τρία άττό τα μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου
. είναι μονίμου άπασχολήσεως.
,=ΐέλος ττροβλέττεται ή συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβού, ένός έκπροσώπου της Τοπικής Ένώσεως Δήμων καί
Κοινοτήτων, λόγω τού άμέσου ενδιαφέροντος πού έχουν
.j τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής τους, καθώς
των τριών Προέδρων των Δ.Σ. των φορέων ΘΕΡΑΠ,
( \ ΠΛΠ καί ΗΣΑΠ ώστε νά εξασφαλίζεται ή ταχεία
ιί άμεση επαφή τού Ο Α Σ μέ τούς φορείς πού εποπτεύει.

Γνωμοδοτικό Συμβούλιο ’Αστικών Συγκοινωνιών.
Στο άρθρο αυτό άναφέρεται ή σύσταση τού Γνωμοδοτικοϋ
ίνμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών, πού άποτελεί όπως
,ατέραμε ήδη καινοτομία τοΰ νομοσχεδίου. Στο Συμβού:ο αύτό εκπροσωπούνται οί εργαζόμενοι, ή ΕΑΠΑ, τό
ΙίΕ. ή "Ενωση Συντακτών ’Εφημερίδων κ.λπ.
Άρθοον 7.
Κανονισμοί - Καταστατικό.

^
j

Μέ τό άρθρο αύτό καθορίζονται τά θέματα τής συντάξεως
ιί κυρώσεως τού Κανονισμού ’Ασφαλείας καί ’Ελέγχου τών
\στικών Συγκοινωνιών καί τού Καταστατικού τού Ο Α Σ.
0 Κανονισμός αυτός θά περιλαμβάνη μεταξύ άλλων δια
ιρείς άσφαλείας σχετικές μέ τή κατασκευή, τη συντήρηση
:αί τή λειτουργία τών οχημάτων, τών δικτύων καί τών
-καταστάσεων όλων τών συγκοινωνιακών φορέων πού
τοπτεύονται άπό τον ΟΑΣ, καθώς έπίσης καί διατάξεις
τροστασίας τοΰ κοινού. Κατά τή σύνταξη τού Κανονισμού
ιΰτού θά ληφθούν ύπ’ όψη οί υπάρχοντες Κανονισμοί άσφαείας καί ελέγχου τών διαφόρων φορέων.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'
“Αρθρον 12.
"Ιδρυση - Σκοπός.
Στο άρθρο αύτό ορίζεται ή ίδρυση της Δημοσίας Έπιχειρήσεως θερμικών Αεωφοοείων, ’Αθηνών-Πειραιώς (ΘΕΡΑ Π) καί καθορίζονται ή μορφή καί ό σκοπός αύτής.
Σ’ αυτήν συγχωνεύονται οί συγκοινωνιακοί φορείς ΕΚΤΕΑ
καί ΑΣΠΑ. πού παύουν υφιστάμενοι σάν ιδιαίτερα νομικά
πρόσωπα. Ή ΘΕΡΑΠ λαμβάνει τή μορφή Νομικού Προ
σώπου ’Ιδιωτικού Δικαίου, καί λειτουργεί σάν ανώνυμος
εταιρεία όπως οί λοιποί φορείς αστικών συγκοινωνιών
(ΗΑΠΑΠ, ΗΣΑΠ), γιατί ή μορφή αύτή εξασφαλίζει τήν
νεοϊδρυομένη επιχείρηση τήν εύελιξία πού άπαιτεΐται γιά
τή κατάλληλη επάνδρωση καί τή σωστή λειτουργία της.
“Αρθρον 13.
Μετοχικό Κεφάλ,αιο.
Τό άρθρο αύτό ρυθμίζει θέματα, άφορώντα στήν σύνθεση
τού μετοχικού κεφαλαίου, πού περιλαμβάνει τήν χορήγηση
άπό το Δημόσιο 50.000.000 δραχμών καί τά περιουσιακά
στοιχεία τής ΑΣΠΑ.
Στον ΟΑΣ κατά τό χρόνο τής συστάσεώς του διατίθεται
πόσο’ 900.000.000 δρ’χ. γιά άντίμετώπίση “τών ύποχρεό)σεων τών φορέων ΑΣΠΑ καί ΕΚΤΕΑ.
“Αρθρον 14.
Κατάργηση ΕΚΤΕΑ καί ΑΣΠΑ.
Στο άρθρο αύτό καθορίζεται ή διαδικασία τής διαδοχ ς
τού ΕΚΤΕΑ καί τής ΑΣΠΑ άπό τή νέα επιχείρηση. ’Επί
σης, ορίζεται ότι ολ,ο τό προσωπικό τών συγχωνευομένων
φορέων μεταφέρεται στήν ΘΕΡΑΠ καί ρυθμίζονται θέματα
άφορώντα στήν μεταφορά τού έν λόγω προσωπικού..
'Αρθρα 15 καί 16.

Άρθρον 8.

Γενική Συνέλευση - Διοικητικό Συμβούλιο. _

Κατάργηση ΟΕΑΣ. Μεταφορά θέσεων προσωπικού.

Στά άρθρα αύτά ρυθμίζονται θέματα άναφερόμενα στήν
σύσταση τής Γενικής Συνελεύσεως καί τοΰ Διοικητικού'
Συμβουλ,ίου. 'Ως προς τις διαδικασίες τής λειτουργίας αυτών λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι πρόκειται περί Νόμου - Πλαισίου
προβλέπεται νά καθορισθοϋν έν συνεχεία καί λεπτομερώς
δι’ 'Υπουργικής άποφάσεως.

Μέ τό άρθρο αύτό καθορίζονται τά θέματα καταργήσεως
οϋ ’Οργανισμού Ελέγχου τών διά Αυτοκινήτων Συγκοιωνιών (ΟΕΑΣ) καί τά τής μεταφοράς τού προσωπικού
ου εις τήν Γενική Διεύθυνση Μεταφορών τού 'Υπουργείου
-υγκοινωνιών.
“Αρθρον 9.
Δασμολογικές καί λοιπές άπαλλαγές.
Στο άρθρο αύτό θεσπίζονται φορολογικές άπαλλαγές τόσο
".ά τόν Ο Α Σ, όσο καί γιά τούς έποπτευομένους φορείς
τειδή είναι έπιχειρήσεις τού Δημοσίου πού λειτουργούν
-ά τό Δημόσιο συμφέρον.
“Αρθρον 10.
Αυτασφάλιση.
Μέ τό άρθρο αυτό προβλέπεται ή σύσταση ειδικού λογαασμού γιά αυτασφάλιση στούς έποπτευομένους φορείς. Η πρόβλεψη αύτή κρίθηκε άναγκαία γιατί μέχρι^ σήμερα
’· φορείς καταβάλλουν γιά άσφάλιση μεγάλα ποσά κάθε
ρόνο ένώ μέ τήν αύτασφάλ.ιση θά έχουν οικονομία.
/

“Αρθρον 11.

’Εποπτευόμενοι υπό τού ΟΑΣ φορείς.
Μέ τό άρθρο αυτό τροποποιούνται διατάξεις τού Νόμου
68/70 γιά τόν ΗΑΠΑΠ, ώστε τά διοικητικά όργανα αυτού
οϋ ’Οργανισμού νά αποκτήσουν τόν ευελιξία καί τήν ισχύ
:ού θά έχουν τά άντίστοιχα όργανα τού ΟΑΣ καί της
) Ε Ρ Α Π. “Ετσι, προβλέπεται ότι ό Γεν. Διευθυντής
οϋ ΗΑΠΑΠ θάναι καί Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβου•ου, τό δέ Δ.Σ. άπό 5μελές πού προβλέπεται μέ τόν 768/70
ίνεται τώρα 7μελές.
··
'’

. ..

Άρθρον 17.
’Οργάνωση - Κανονισμοί - Καταστατικό.
Στό άρθρο αύτό προβλ.έπεται ή σύνταξη 'Υπηρεσιακού
’Οργανισμού καί Κανονισμών, μέ τούς όποιους θά ρυθμίζωνται μέ λεμτομέρεια θέματα Όργανώσεως, έπασχολήσεως καί έξελίξεως τού προσωπικού ώς καί έν γένει έκμεταλλ.εύσεως τής έπιχειρήσεως.
Τήν σύνταξη τών άνωτέρω κανονισμών ζητά έπιμόνως
καί τό προσωπικόν τών συγχωνευομένων φορέων, θά γίνη
δέ τό ταχύτερον δυνατόν σύμφωνα μέ τις σύγχρονες άντι- ·
λήψεις όργανώσεως καί Διοικήσεως, χρηματοοικονομικών έκμεταλλεύσεων καί θά έπιδιωχθή διά τούτων ή καθιέρωσις
τοιαύτης όργανωτικής δομής καί διαδικασιών μέ τις όποιες
θά έξασφαλίζεται ή μεγίστη δυνατή οικονομία κατά τηνλειτουργίαν τής έπιχειρήσεως. Τέλος, προβλέπεται ότι ή
ρύθμιση θεμάτων πού άφοοοϋν τήν λειτουργία, οργάνωση,
διοίκηση, καί έκμετάλλευση τής ΘΕΡΑΠ θά γίνεται, μέ
προεδρικά διατάγματα, έκδιδόμενα προτάσει τού 'Υπουργού
Συγκοινωνιών.
Άρθρον 18.
Λεωφορεία τού Ε Κ Τ Ε Λ.
Τά 1.385 λεωφορεία πού έκμεταλλεύεται τό καταργούμενο ΕΚΤΕΑ άνήκουν εις τούς ιδιώτες λ,εωφορειούχους.'Η ΘΕΡΑΠ πού διαδέχεται τό ΕΚΤΕΑ, δέν μπορεί ν\
άγοράση άμέσως καί νά θέση σέ κυκλοφορία 1.385 και
νούργια λεωφορεία. ' Η αγορά τών λεωφορείων αύτών θά. γίνη
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σταδιακά. Είναι ανάγκη λοιπόν, ή ΘΕΡΑΠ νά μισθώση
τά λεωφορεία των ιδιωτών λεωφορειούχων πού έχει σήμερα
τό ΕΚΤΕΛ μέχρις δτου όλοκληρωθή ή άγορά των και
νούργιων λεωφορείων. Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ή
μίσθωση των λεωφορείων αυτών για όσο διάστημα χρειασθή μέχρι την αντικατάσταση τους. Τό μίσθωμα έκάστου
λεωφορείου καθορίζεται σέ 30.000 δραχμές τον μήνα μέ
αναπροσαρμογή 10 % κάθε χρόνο καί περιλαμβάνει γιά_
τό δικαιούχο 10.000 δρχ. για ενοίκιο καί 20.000 δρχ. για
συντήρηση καί έπισκευές τοϋ λεωφορείου του, πού θά κάνη
ό ίδιος. Στην περίπτωση πού οί παραπάνω εργασίες δεν
γίνονται σωστά, ή ΘΕΡΑΠ έχει την δυνατότητα νά τίς
άναλάβη ή ίδια, οπότε πληρώνει στον δικαιούχο μόνο τίς
10.000 δρχ. τοϋ ενοικίου. Μετά την άντικατάσταση τοϋ
λεωφορείου, ό δικαιούχος παίρνει πίσω τό λεωφορείο του,
πού μπορεί νά τό διαθέση όπως θέλη. Επίσης ό ’Οργανι
σμός μπορεί νά έξαγοράση τά λεωφορεία πού δεν έχουν
συμπληρώσει 15 χρόνια ζωής καί προβλέπεται ότι, ή τιμή
τής εξαγοράς θά καθορίζεται διά κοινής συμφωνίας λεωφορειούχου — ΘΕΡΑΠ. Καί στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή,
τής εξαγοράς ή τής μισθώσεως, ό λεωφορειοϋχος παίρνει
επίσης σάν πρόσθετη άντιπαροχή, είτε μιά άδεια ταξί στήν
Πρωτεύουσα είτε μία άδεια φορτηγού αύτοκινήτου, είτε
ένα ποσόν χρημάτων, άνά ακέραιο λεωφορείο. Το ποσόν
τών χρημάτων είναι- 500.000 δρχ. καΓ καταβάλλεται μετά
τή λήξη τής μισθώσεως.
Τέλος, δίδεται ή εύκαιρία εις τούς λεωφορειούχους νά
προσληφθοΰν στήν ΘΕΡΑΠ, έάν τό επιθυμούν, καί νά προσ
φέρουν τέν πείρα τους σέ κατάλληλες θέσεις.
-

Άρθρον 19.

■

Αλλαγή "Εδρας.
Μέ τό άρθρο αυτό δίδεται ή εύκαιρία τής άμοιβαίας άνταλ
λαγής τής έδρας τών επιβατικών αύτοκινήτων δημοσία
χρήσεως, καθώς επίσης καί ή καθιέρωση τής προσωρινή
έδρας, πού είχε έπιτραπή μέ διοικητικές πράξεις σάν μονί
μου, όταν έχουν παραπάνω άπό ένα χρόνο λειτουργία στηπροσωρινή έδρα.
Άρθρον 24.
. .

"Αρθρον 20.
Μεταβατικαί διατάξεις.
Διά τοϋ άρθρου τούτου έπικυροϋνται, νομοθετικώς, πρά
ξεις καί άποφάσεις τής Προσωρινής Επιτροπής Διοικήσεως τοϋ ΕΚΤΕΛ κατά τον χρόνον τής έπιτάξεως τών ιδιω
τικών λεωφορείων.
"Αρθρον 21.

Σύσταση Εταιρειών.

Πρωτοποριακό γιά τή Χώρα μας μέτρο λαμβάνεται στί
άρθρο αύτό, μέ τό οποίο δίνεται γιά πρώτη φορά ή δυνατό
τητα στά έπιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως νά ορ
γανωθούν σέ έταιρεϊες, μέ όλα τά σχετικά οφέλη, τόσο γΐ:
τήν εξυπηρέτηση τοϋ κοινοΰ όσο καί γιά τήν οίκονομί:
πού θά προκύψη, μιά καί θά περιορισθοϋν οί άσκοπες- περι
πλανήσεις των, γιά εξεύρεση επιβατών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Άρθρον 25.
Λεωφορεία Παραμεθορίων Περιοχών^:
Μέ τό άρθρο αύτό, δίνεται στους έπαγγελματίες οδηγού:
τών άκριτικών περιοχών, στις όποιες περιλαμβάνεται καί ί
περιοχή τοϋ Νομοΰ "Εβρου, ή δυνατότητα νά πάρουν άδειε:
κυκλοφορίας γιά νέα λεωφορεία, ώστε νά ικανοποιηθούν ο
μεγάλες άνάγκες πού παρουσιάζονται λόγω τών ειδικών συν
θηκών πού επικρατούν στις περιοχές αύτές.
Άρθρον 26.

'Υποχρεώσεις τής ΘΕΡΑΠ.
Γιά νά ασκείται κατά ορθό τρόπο ό απαραίτητος συντο
νισμός καί ή έποπτεία τών επί μέρους δημοσίων φορέων
αστικών συγκοινωνιών άπό τον ΟΑΣ, τό άρθρο αυτό προ
βλέπει τήν υποβολή άπό τήν ΘΕΡΑΠ στον ΟΑΣ τόσον
τοϋ προϋπολογισμού όσον τοϋ ισολογισμού αύτής. Επίσης
ή ΘΕΡΑΠ υποβάλλει καί άλλα στοιχεία έκμεταλλεύσεως
απαραίτητα γιά τον καθορισμό τού κομίστρου.

Άρθρον 23.

’Ατελής εισαγωγή βάσεων λεωφορείων.
Ή μέση ηλικία σχεδόν όλων τών λεωφορείων πού κυκλο
φορούν στά άστικά καί υπεραστικά ΚΤΕΛ τής επαρχίας,
πλησιάζει τή δεκαπενταετία άπό τότε πού κυκλοφόρησαν
γιά πρώτη φορά. ΓΓ αύτό τό λόγο καί γιά νά άποφύγουμ:
τήν έπιβάρυνση τοϋ κομίστρου δίνεται ή δυνατότητα μέ τι,
άρθρο αύτό, νά εισαχθοϋν άπ’ τό εξωτερικό, γιά δύο χρόνια
άπό σήμερα, βάσεις λεωφορείων μαζί μέ τον κινητήρα καί το
κιβώτιο ταχυτήτων, χωρίς πληρωμή δασμών φόρων, τελών
χαρτοσήμου καί γενικά χωρίς οποιοσδήποτε εισφορές γιά τό
Δημόσιο ή τρίτους.
Άρθρον 27.
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εις τον Ο.Σ.Ε.
Μέ τό άρθρο αύτό καθορίζεται ότι ώς Κυβερνητικός ’Εκ
πρόσωπος στον ΟΣΕ διορίζεται άνώτερος Τεχνικός ύπάλληλος τοϋ Υπουργείου Συγκοινωνιών.

Μεταβίβαση επιβατικών αύτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Μέ τό άρθρο αύτό επιτρέπεται ή έλευθέρα μεταβίβαση
άδειών επιβατικών αύτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, πού δέν
είχαν τό δικαίωμα αύτό μέχρι τώρα. Ή μεταβίβαση έπιτρέπεται νά γίνη άποκλειστικά σέ έπαγγελματίες αύτοκινητιστάς ή έπαγγελματίες οδηγούς άπό τούς σημερινούς
ιδιοκτήτες. Μέ τον τρόπο αύτό, τό Δημόσιο θά εΐσπράξη
μεγάλα ποσά άπό τή φορολογία τής ύπεραξίας των.

Άρθρα 2S καί 29.
Κυρώσεις Πράξεων καί ’Αποφάσεων.
Μέ τά άρθρα αυτά έπικυρώνονται, νομοθετικά, πράξεις και
άποφάσεις, σχετικά μέ τήν έπιχορήγηση τοϋ ΕΚΤΕΑ καί τή
χορήγηση βενζίνης μέ μειωμένη τιμή σέ έπιβατικά αύτοκί
νητα Δ.Χ. τών Επαρχιών.
Άρθρα 30 καί 31.

Άρθρον 22.
’Απαγόρευση χορηγήσεως άδειών έπιβατικών αυτοκινήτων
δημοσίας χρήσεως.
Μέ τό άρθρο αύτό ορίζεται ότι, γιά 2 χρόνια άπό σήμερα,
δέν θά χορηγηθούν άλλες άδειες έπιβατικών αύτοκινήτων
Δ. X., έκτος άπ’ τό μικρό άριθμό άδειών γιά ταξί στήν
περιοχή τής Πρωτεύουσας, πού θά δοθούν σάν άντιπαροχή
στούς λεωφορειούχους, πρώην μετόχους τοϋ ΕΚΤΕΛ.
Τό μέτρο αύτό λαμβάνεται γιατί υπάρχουν σήμερα άρκετά
επιβατικά αύτοκίνητα Δ. X. γιά τίς άνάγκες τής συγκοι
νωνίας.

Καταργούμεναι διατάξεις. Έναρξις ισχύος.
Στά άρθρα αύτά άναφέρονται όλες οί καταργούμενες δια
τάξεις καί ή χρονολογία ένάρξεως τής ισχύος τού νόμου.
’Εν Άθήναις τή 24 ’Ιανουάριου 1977
Οί ΎπουοΥοί
Π.

Συντονισμού
ΠΑΠΑΛΗ ΓΟΥΡΑΣ

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ

Προεδρίας Κυθερνήσεω-'
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
Συγκοινωνιών
Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

