
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου " Συγκοινωνίες με θερμικό λεωφορεία 
στην περιοχή Αθηνών-Πειροιώς και Περίχωρων"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η υψηλή πληθυσμιακή διόγκωση των αστικών κέντρων και 

ιδιαίτερο της Αθήνας, που παοατηρειται τις τελευταίες 
δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία τεράστιων 
προβλημάτων που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της 
πόλης και τη δυνατότητα ικανοποίησης οικονομικών και 
κοινωνικών αναγκών των κατοίκων της.

Βασικός παράγοντας για την ομαλή λειτουργία κάθε 
πόλης αποτελεί η διακίνηση των κατοίκων της με τις 
αστικές συγκοινωνίες.

Στην περιοχή των Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων οι 
αστικές συγκοινωνίες διεξάγονται οπό τρεις (3) δημόσιους 
φορείς: τον ΗΣΑΠ, τον ΗΛΠΑΠ και την ΕΑΣ, οι οποίοι 
συντονίζονται από τον Ο.Α Σ.

Είναι από όλους δεκτό ότι η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση 
του επιβατικού κοινού μέχρι τώρα κάθε άλλο παρά ικανο
ποιητική μπορεί να θεωρηθεί. Θεωρούμε δε ικανοποιητική 
τη διεξαγωγή της αστικής συγκοινωνίας όταν:

1. Καλύπτει και εξυπηρετεί όλη την αστική περιοχή 
ανάλογα και ομοιόμορφα.

2. Η εξυπηρέτηση του επιβατηγού κοινού είναι τακτική, 
ασφαλής, άνετη και γρήγορη χωρίς καθυστερήσεις και κενά 
τις ώρες του εικοσιτετραώρου που είναι απαραίτητη.

3. Επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή οικονομία στην 
εκμετάλλευση των λεωφορείων, ώστε να μην επιβαρύνεται 
υπέρμετρα, αμεσα ή έμμεσα, το κοινωνικό σύνολο.

4. Δεν επιβαρύνει την ασφαλή και ομαλή οδική κυκλοφορία 
οχημάτων και πεζών.

Προϋπόθεση δε, για να υπάρξουν όλα αυτά είναι να 
έχουμε:

- Τον αναγκαίο αριθμό λεωφορείων με το απαιτούμενο 
εξειδικευμένο προσωπικό.

- Σύγχρονα και άνετα λεωφορεία
- Σωστή τοποθέτηση γραμμών - αφετηριών - στάσεων 

- τερμάτων.
- Προγραμματισμό και τήρηση δρομολογίων.
- Λογικό λειτουργικό κόστος
- Ανετη παραμονή στη στόση (στέγαστρα κλπ).
- Ενημέρωση - εξυπηρέτηση.
Πριν όμως εξετάσουμε vc δούμε αν ο υπάρχων σήμερα 

συγκοινωνιακός φορέας της Ε.Α.Σ. είναι σε θέση vc 
εξασφαλίσει τις αρχές αυτές οι οποίες συνιστούν την καλή 
συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του κοινού, είναι σκόπιμο να 
δούμε την οικονομική κατάσταση του φορέα βυτού όπως 
έχει σήμερα διαμορφωθεί

Οικονομική κατάσταση Ε.Α.Σ.

Το κόστος της Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών 
(Ε.Α.Σ.), όπως αυτό απεικονίζεται στον προϋπολογισμό της 
εταιρείας για το έτος 1992 ανέρχεται σε εβδομήντα (70) 
δισ.δραχμές περίπου και αναλύεται ως κατωτέρω:

Α. Δαπάνες προσωπικού 32.095.403.000 δρχ.
Β. Ανταλλακτικό 2.195.051.000 δρχ
Γ. Λοιπά έξοδα 7.439.798.000 δρχ
Δ. Αποσβέσεις 970.000.000 δρχ
Ε. Τόκοι και ιχιναφη έξοδα 9.527.000.000 δρχ
ΣΤ.Χρεολύσια 17.737.000.000 δρχ

Αντίστοιχα για το 1992 τα έσοδα με τις σημερινές 
συνθήκες που επικρατούν στην Ε.Α.Σ. προβλέπεται να 
Φθάσουν στο ύψος των 18.456.052.000 δρχ. και η επιδότηση 
που έχει προβλεφθεί στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 
του 1992 είναι 12.50C.000.000 δραχμές. Δηλαδή προβλέ- 
πεται λειτουργικό καΤ αρχήν έλλειμμα 23.274.200.000 
δραχμές (δαπάνες προσωπικού, ανταλλακτικά, πλέον λοιπά 
έξοδα μειον έσοδα) και συνολικό 51.508.000.000 δραχμές.

Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι οποιαδήποτε προ
σπάθεια εξυγίανσης της Ε.Α.Σ. θα πρέπει να έχει σαν 
αφετηρία το ξεπέρασμα του συσσωρεμένου ελλείμματος και 
σαν μοναδική λύση θα ήταν βεβαίως η κεφαλαιοποίησή του 
αν υπήρχε προοπτική και δυνατότητα με το υπάρχον 
πλαίσιο η επιχείρηση να εξυγιανθεί και να λειτουργήσει 
χωρίς κίνδυνο να δημιοαργηθούν τα ελλείμματα αυτά πάλε 

Οι αριθμοί όμως κάθε άλλο παρά αυτό εγγυωνται. αφού 
το λειτουργικό και μόνο έλλειμμα για το έτος 1992 και 
μόνον ξεπερνά τα 23 δισ.δραχμές 

Η πολιτική των προηγουμένων Κυβερνήσεων για την 
Ε.Α.Σ. ήταν η χρηματοδότησή της μέσω του τραπεζικού 
δανεισμού με επιτόκιο αγοράς και εγγύηση βέβαια του 
δημοσίου.

Ετσι εκτός από την υπέρμετρη διόγκωση των τοκοχρεω
λυτικών υποχρεώσεων που είχε σαν αποτέλεσμα να 
οδηγήσει στο σημερινό αδιέξοδο της επιχείρησης δημιούρ
γησε σοβαρό προβλήματα έγκαιρης χρηματοδότησης με 
αποτέλεσμα την επιβολή μεγάλων προστίμων απο την 
Οικονομική Εφορία, τόκους υπερημερίας κ.λπ. Παρουσιά
στηκε έτσι το παράδοξο φαινόμενο προσφυγής σε δανεισμό 
για αποπληρωμή προστίμων που προέκυττταν από τη μη 
έγκαιρη δανειοδότηση ενώ ταυτόχρονα όλη η διαδικασία 
δανεισμού είχε την κάλυψη του Δημοσίου 

Τα ποσά δανεισμού από το έτος 1980 - 1989 αυξάνοντο 
με γεωμετρική πρόοδο.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η εξέλιξη της επιδότησης 
σε σχέση με τον τραπεζικό δανεισμό για την κάλυψη των 
δαπανών της Επιχείρησης

ΕΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

I960 2.196.660 850.000 6.827.938
1981 2.953.000 3.414.000 0.960.848
1982 δ.818.000 3.561.000 12.613.197
1983 6.090.000 3-697:669 15.358.546
1984 6.373.000 7.413.230 20.280.331
1985 6 421.000 14.724.782 28.739.333
1986 6 421.000 21.774.127 35.931.820
1987 8.287.000 31.851.734 51.228.490
1988 21.673.000 19.258.189 58.019.157
1989 25.137.50C 29 019.682 70.681.757

Είναι φανερό από τον παραπάνω πίνακα ότι ενώ η σχέση 
επιδότησης προς δανεισμό το 1980 ήταν 2.5 προς 1. 
Φθάοαμε το 1987 στη σχέση 1 προς 4 περίπου και έτσι 
παρά τη σημαντική αύξηση της επιδότησης το 1986 και 
1989 συνεχίστηκε η υπέρμετρη διόγκωση των τοκοχρεω
λυτικών υποχρεώσεων που οδήγησαν στο σημερινό αδιέ
ξοδο την Επιχείρηση.

Συγκοινωνιακό Έργο Ε.Α.Σ.

Σύνολο ΚΓ~αρ. ,γγ, * Η Ε.Α.Σ. με τα 1700 ιδιόκτητα λεωφορεία της εξυπηρετεί
.5Λ>*.<ίοε.υυυ ορχ. το χρόνο περίπου 450 εκατομμύρια επιβάτες.
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Οι λεωφαρειακές γραμμές παυ εξυπηρετεί είναι ακπνικό 
διατεταγμένες και έχουν αφετηρίο το κέντρο. Η διάταξή 
τους δε αυτή έχει αρνητικές συνέπειες αφού δεν υπάρχει 
απ' ευθείας εξυπηρέτηση του κοινού από 'προέλευση· στον 
'προορισμό' έτσι πολλοί επιβάτες χρησιμοποιούν 2 και 3 
λεωφορεία για vc φτάσουν στον προορισμό τους που 
σημαίνει μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση γίαυτούς (2 ή 
3 εισητήρια) και απώλεια χρόνου (αποβίβαση-διαδρομή-α- 
ναμονή επιβίβαση). Ετσι πς περισσότερες φορές σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις γίνεται συμφερότερη και οικονομικότερη η 
χρησιμοποίηση άλλου μεταφορικού μέσου TAXI, ή Ε.Ι.Χ.

Ακόμη η υποχρεωτική διέλευση από το κέντρο των 
περισσότερων γραμμών αύξησε το κυκλοβοριακό πρόβλημα 
αλλά και επιδείνωσε το περιβάλλον.

Η μη δε ικανοποιητική συντήρηση των λεωφορείων είχε 
σαν αποτέλεσμα την ακινητοποίηση αυτών στο δρόμο από 
απρόβλεπτες βλάβες και τη μη εκτέλεση προγραμματισμέ
νων δρομολογίων με συνέπεια την ακόμη μεγαλύτερη 
ταλαιπωρία του κοινού.

Για την βελτίωση του συγκοινωνιακού προβλήματος όπως 
αυτό περιγραφτηκε παραπάνω είναι σε ό'ους γνωστό και 
είναι όλοι πεπεισμένοι ότι έπρεπε να γίνουν μια σειρά 
ενεργειών και να ληφθουν μια σειρά μέτρων.

Όπως προαναφέρθηκε πρέπει V ανανεωθεί το παλαιό 
τροχαίο υλικό της Ε.Α.Σ. και ν' αγορασθούν νέα λεωφορεία 
κατάλληλα για πς σύγχρονες ανάγκες. Πρέπει να γίνει 
καλύτερος προγραμματισμός στη δρομολόγηση των λεω
φορείων και σχολαστική τήρησή τους. Ο δημόσιος αυτός 
φορέας είναι αδύνατο σήμερα με τα τεράστιο οικονομικά, 
λειτουργικά και οργανωτικά προβλήματα να συνεχίσει να 
παρέχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση σύμφωνα με τα πρό
τυπα που επιβάλλουν οι διεθνείς αντιλήψεις για τον τομέα 
των αστικών συγκοινωνιών.

Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο λειτούργησε 
η Ε.Α.Σ. από τη δημιουργία της με το ν.588/77 (ΑΊ48) δεν 
απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τα συσσωρευμένα 
ελλείματα από τη μια μεριά και η κακή δημοσιοϋπαλληλική 
νοοτροπία του προσωπικού από την άλλη, δεν μπορούν να 
εγγυπθούν ότι τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου 
πολίτη θα είναι μια σωστή επένδυση στο φορέα αυτόν που 
σήμερα υπάρχει. Η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου 
λειτουργίας και η λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών με 
θερμικά λεωφορεία από τους ίδιους τους εργαζόμενους και 
γενικά από επαγγελματίες οδηγούς αυτοκινήτων με την 
εποπτεία του κράτους είναι μιά λύση ριζοσπαστική που είναι 
σίγουρο ότι θα δώσει πολλό στο επιβατικό κοινό και στους 
εργαζομένους σ' αυτές στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Το σχέδιο νόμου αυτό καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει 
την υφιστάμενη κατάσταση μ' αυτές πς αρχές.

Αρθρο 1

Με το άρθρο αυτό η υπερχρεωμένη Ε.Α.Σ. διαλύεται από 
τη δημοσίευση του νόμου αυτου και τίθεται υπό εκκαθάριση, 
οι δε εκκαθαριστές που θα ορισθούν, θα έχουν ως έργο 
τη διεκπεραίωση των οικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώ
σεων της Ε.Α.Σ. ένανπ τρίτων.

Τ ο Κράτος με μιά γεναία χειρονομία αναλαμβάνει τα χρέη 
της Ε.Α.Σ. και παραδίδει χωρίς καμμιά οικονομική υποχρέω
ση πς αστικές συγκοινωνίες με θερμικά λεωφορείο στους 
εργαζομένους σαυτήν και γενικά σε επαγγελματίες οδη
γούς αυτοκινήτων.

Η κινητή και ακίνητη περιουσία της Ε.Α.Σ. μεταββάζετα: 
στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.) από τη 
δημοσίευση του προς ψήφιση νόμου. Το προσωπικό της 
Ε.Α.Σ. απολύεται αφού βέβαια λάβει τη νόμιμη αποζημίωσή 
του.

Αρθρο 2

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η μεταφορά προσωπικού 
από την Ε.Α.Σ. στον Ο.Α.Σ. που είναι απαραίτητο για τη 
σωστή διεξαγωγή των εργασιών που του ανατίθενται με τις 
οικείες διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Με το Ιδιο άρθρο προβλέπεται όπ εργαζόμενοι της Ε.Α.Σ. 
μπορούν να επιλέξουν ή να λάβουν τη νόμιμη αποζημίωσή 
τους ή να τύχουν πρά>ωρης συνταξιοδότησης εφόσον έχουν 
συμπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας τους και έχουν 
τουλάχιστον 7.200 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ

Προς το σκοπό ενίσχυσης των Ταμείων ΙΚΑ Επικουρικής 
Ασφάλισης και ΥΓΚΤΙΛ γιο την αντιμετώπιση της επιβάρυν
σης αυτής τα ταμεία αυτά θα ενισχυθούν με κρατική 
επιχορήγηση, εγγραφομένης ειδικής πίστωσης για το σκοπο 
αυτό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας-Πρό- 
νοιος και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άρθρο 3

Με το άρθρο αυτό χορηγούνται έως χίλιες επτακόσιες 
(1.700) άδειες κυκλοφορίας λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης 
(Λ.Δ.Χ.) αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των συγκοινω
νιακών αναγκών της Περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Περί
χωρων. Οι άδειες αυτές, θα δοθούν ονομαστικά σε δύο (2) 
πρόσωπα κατά 50% στον καθένα με την εξής σειρά 
προτεραιότητας:

α) Σε οδηγούς της Ε.Α.Σ. και σε λοιπό προσωπικό αυτής 
εφόσον έχει επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ'ή Ε' κατη
γορίας. Η Πολιτεία πιστεύει ότι τα πρόσωπα αυτά με την 
πείρα τους, πολλά θα δώσουν για τον εκσυγχρονισμό των 
συγκοινωνιών.

Ακόμη η παραχώρηση αυτή αγγίζει ένα λεπτό σημείο της 
ψυχολογίας του Έλληνα εργαζόμενου δημιουργώντας ένα 
οττενό δεσμό μεταξύ αυτού και του αυτοκινήτου του.

β) Σε ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτες λεωφορείου εντεταγμένου 
σε αστικά ή υπεραστικά ΚΤΕΛ της χώρας που επιθυμούν 
να μεταφέρουν το λεωφορείο τους στις συγκοινωνιακές 
επιχειρήσεις.

γ) Σε ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που 
έχουν έδρα τη περιοχή Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων 
και επιθυμούν να αποσύρουν το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητό τους, 
οπότε τους χορηγείται ποσοστό 50% για κάθε αποσυρόμενο 
Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

δ) Στους επαγγελματίες πολύτεκνους οδηγούς και
ε) Σε λοιπούς επαγγελματίες οδηγούς κατόχους επαγ

γελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτων Δ' ή Ε' κατηγο
ρίας μόνον εφόσον δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των 
χορηγουμένων αδειών κυκλοφορίας Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτων από 
τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

Το Κρότος όμως προχωρά ακόμη περισσότερο και κατά 
την πρώτη εφαρμογή του προς ψήφιση νόμου και για τρία 
(3) χρόνια τους δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσου!.' 
δωρεάν τα λεωφορεία της Ε.Α.Σ.

Έτσι παράλληλα στο άρθρο αυτό προβλέπεται η αντικα
τάσταση των παλαιών λεωφορείων σύμφωνα με πρόγραμμα 
που θσ καταρτίσει ο Ο.Α.Σ. με καινούργια, σύγχρονης 
τεχνολογίας που θα εκσυγχρονίσουν' την επιχείρησή τους 
και θα βελτιώσουν πς συνθήκες μεταφοράς του επβαπκού 
κοινού.

Αλλη βασική ρύθμιση που γίνεται με το παρόν άρθρο είναι 
η απαγόρευση μεταβίβασης της άδειας κυκλοφορίας των 
Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτων πριν οπό την αγορά νέων λεωφορείων 
αλλά και τότε δεν θα μεταβιβάζονται ποσοστά μικρότερα 
των πενήντα τοις'εκατό (50%).
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Η καινοτομία αυτή είναι σημαντική γιατί το Κράτος δίνει 
δικαίωμα εργασίας και αποκατάστασης και αυτό δεν μπορεί 
κανείς να το αγνοήσει.

Η Κυβέρνηση πιστεύει ότι αυτοί είναι το εξειδικευμένο 
και κατάλληλο προσωπικό να εκτελέσει τις αστικές συγκοι
νωνίες με θερμικό λεωφορεία και για το λόγο αυτό κάνει 
αυτές τις παραχωρήσεις.

Άρθρο 4

Με το άρθρο αυτό περιγράψονται οι Συγκοινωνιακές 
Επιχειρήσεις (Σ.ΕΠ.) που πρόκειται να πραγματοποιούν πς 
αστικές συγκοινωνίες με θερμικά λεωφορεία.

Με το άρθρο αυτό επίσης ρυθμίζεται ο τρόπος με τον 
οποίο οι νέοι φορείς θα διενεργούν πς αστικές συγκοινω
νίες, ο τρόπος συγκρότησής τους, ο τρόπος παραχώρησης 
των λεωφορειακών γραμμών που θα εξυπηρετούν καθώς 
και οι υποχρεώσεις κάθε Συγκοινωνιακής επιχείρησης.

Στο άρθρο αυτό δημιουργείται και ίδιος λογαριασμός 
αποθεματικού, σκοπός του οποίου είναι η συγκέντρωση 
κεφαλαίων για την αντικατάσταση των λεωφορείων.

Άρθρο 5

Με το άρθρο αυτό ο Ο.Α.Σ. στον οποίο έχουν μεταβι- 
βασθεί τα περιουσιακά στοιχεία της Ε.Α.Σ. (ακίνητα και 
κινητά) μπορεί να μισθώνει τη χρήση των αμαξοστασίων 
κ.λπ. ή και να εκποιεί Ταναλώσιμα υλικά σε αυτούς που 
τώρα θα κάνουν πς ασπκές συγκοινωνίες με θερμικά 
λεωφορεία.

Άρθρο 6

Με το άρθρρ αυτό ρυθμίζονται ρι υποχρεώσεις των μελών 
τωγ Σ.ΕΠ. ρε ή,π αφορά τη σωστή εκτέλεση των 
δρομολογίων, την ρωστή συντήρηση των λεωφορείων τους, 
τη συμπεριφορά των οδηγών τους και στην καλή εκτέλεση 
της συγκοινωνίας, Επίσης καθορίζονται ot δαπάνες πομ 
βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων καθώς και τα 
έσοδα nog τους αναλογούν.

Καθορίζεται επίσης όπ α οδηγοί κάθε λεωφορείου είναι 
προσωπικό των ιδιοκτήτων από τους οποίους προσλαμβά
νεται και απολύεται.

Άρθρο 7

Με το άρθρο αυτό καθορίζονται τα όργανο των συγκοι
νωνιακών επιχειρήσεων που είναι η Γενική Συνέλευση των 
μέτοχων,το Διοικητικά Συμβούλιο και η Εξελεκπκη Επιτρο
πή.

Αρθρο 8

Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι αρμοδιότητες της 
Γ ενικής Συνέλευσης των Σ.ΕΠ., καθώς και ο τρόπος 
λειτουργίας αυτής.

Άρθρο 9

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται ο τρόπος συγκρότησης και 
λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου κόθε Σ.ΕΠ. το ο

ποίο είναι πενταμελές και εκλέγεται για μια τριεπα από τη 
Γ ενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 10

Με το άρθρο αυτό καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου της

διαχείρησης κάθε Σ.ΕΠ από Ορκωτούς Ελεγκτές μέλη του 
Σώματος Ορκωτών Λογιστών

Άρθρο 11

Με το άρθρο αυτό συμπληρώνονται οι διατάξεις του 
ν.588/1977 με πς οποίες συστήθηκε και λειτομργείο Ο.Α.Σ. 
και διευρύνονται οι αρμοδιότητες του.

Από την περιγραφή που γίνεται στο άρθρο αστό των 
νέων αρμοδιοτήτων, είναι σαφές όπ ο Ο.Α.Σ. ελέγχει την 
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς το επιβατικό 
κοινό και επιβεβαιώνεται όπ πρόθεση της Κυβέρνησης είναι 
η ιδιωτικοποίηση με παράλληλο έλεγχο των παρεχομένων 
υπηρεσιών από πς συνιστωμενες νέες Συγκοινωνιακές 
Επιχειρήσεις λόγω της ειδικής φυσεως και του κοινωνικού 
χαρακτήρα αυτών.

Επίσης γιο την υλοποίηση των νέων αυτών αρμοδιοτήτων 
συστήνονται στον Ο.Α.Σ. τέσσερις (4) διευθύνσεις, οι 
οποίες θο είναι:

1) Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού,
2) Ελέγχου των Συγκοινωνιακών Φορέων,
3) Οικονομικού και
4) Προσωπικού.
Στο Ιδιο αυτό Ορθρο ορίζεται όπ μέχρι να εχδοθούν τα 

Π.Δ. που προβλέπονται από το ν.588/1977 ο Ο.Α.Σ. 
διοικείται από τον Πρόεδρο του Διοικηπκού Συμβουλίου 
αυτού και οι παθαρχικές ευθύνες του προσωπικού θα 
ελέγχονται προσωρινά με ανάλογη εφαρμογή του κανονι
σμού λατουργίας του Η.Σ.Α.Π.

Άρθρο 12

Με το άρθρο αυτό καθορίζονται τά νέα περιουσιακά 
στοιχειά του Ο.Α.Σ. που προέρχονται από την μεταβίβαση 
της κινητής και ακίνητης περιουσίας της διαλυομένης Ε.Α.Σ. 
καθώς και τα έσοδα αυτού.

Άρθρο 13

Με το άρθρο αυτό τροποποιείται η σύνθεση του Διοικη
τικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ. με σκοπό νο μετέχουν σε 
αυτό εκπρόσωποι των νέων φορέων που 8ά διενεργούν πς 
ασπκές συγκοινωνίες μέ θερμικά λεωφορεία.

Άρθρο 14

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ο καθορισμός της τιμής 
του εισιτηρίου από την Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων. 
Η (δια Επιτροπή καθορίζει και την επιδότηση εισιτηρίου 
αφού λάβει υπόψη της τα άτριχε^ εκμετάλλευσης όπως 
αυτά διαμορφώνονται κάθε ψορά και το κόστος λειτουργίας 
μίας ορθολογικά οργανωμένης συγκοινωνιακής επιχείρησης 
με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια

Επίσης με πς διατάξεις του άρθρου αυτού το Κράτος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει τους μετόχους 
των Σ.ΕΠ. για την αντικατάσταση των λεωφορείων τους,

Άρθρο 15

Με πς διατάξεις του άρθρου αυτού συστήνεται στο Ο.Α.Σ. 
πειθαρχικό Συμβούλιο και καθορίζεται το έργο αυτου, ο 
τρόπος συγκρότησής του, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας 
του.

Άρθρο 16

Με το άρθρο αυτό δίδεται εξουσιοδότηση στοάς Υπουρ-
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γούς Εργασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών για 
περαιτέρω ρυθμίσεις και κυρίως για τις κυρώσεις από τη 
μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου.

Επίσης με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών καθορίζεται η διαδικασία πώλησης υπερτιμη
μένων εισιτηρίων από τον οδηγό σε επιβάτες που δεν 
έχουν εφοδιασθεί έγκαιρα με εισιτήριο καθώς και οι όροι 
και οι προϋποθέσεις της διαφημιστικής εκμετάλλευσης των 
λεωφορείων από τους ιδιοκτήτες αυτών.

Αρθρο 17

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού το πρώτο Δ.Σ. κάθε 
Σ.ΕΠ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και εντός τεσσάρων (4) μηνών συγκαλείται η 
Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε Σ.ΕΠ. για το διορισμό 
νέου Δ.Σ.

Άρθρο 18

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται και η ασφάλιση των 
εργαζομένων και τους δίδεται η δυνατότητα να επιλέξουν 
το φορέα ασφάλισης που επιθυμούν.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία για να μην οναγκαστούν 
οι εργαζόμενοι ν'αλλάξουν ασφάλιση αφού από τις κείμενες 
διατάξεις θα ήταν υποχρεωμένοι ως ιδιοκτήτες λεωφορείων 
ν'ασφαλιστούν στο ΤΣΑ.

Άρθρο 19

Με το άρθρο αυτό καθορίζεται η ισχύς του προτεινόμενου 
νόμου.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 1992

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Σωτηρης Κούβελας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Στέφανος Μόνος 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αριστείδης Καλαντζόκος

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αχιλλέας Καραμανλής Νικόλ. Αν. Γκελεστάθης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δημήτριος Σιούφας

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ,ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Η ΣΥΜΠΛΗ

ΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΠΕ- 
ΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ".

Ν. 588/1977 'περί οργανώσεως των Αστικών Συγκοινω
νιών Πρωτευούσης και άλλων τινών διατάξεων' (ΦΕΚ 148
Ά).

Άρθρον 2
Σκοποί και αρμοδιότητες

Εις τους σκοπούς και τας αρμοδιότητας του ΟΑΣ 
περιλαμβάνονται:

α) Η εκπόνησις μελετών διά την επίλυσιν των πάσης 
Φυσεως συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών προβλημάτων 
εις την περιοχήν Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων, και 
αΦορωντων εις τα πάσης φύσεως συγκοινωνιακά και 
μεταφορικά μέσα. Η ως άνω περιοχή καθορίζεται εκάστοτε 
διαποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

β) Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των, δια θερμικών 
και ηλεκτροκινήτων λεωφορείων, τροχιοδρόμων και αστικού 
σιδηροδρόμου, διενεργουμένων συγκοινωνιών εις την πε
ριοχήν Αθηνών-Πειραιως και Περιχώρων, ή κατανομή του 
συγκοινωνιακού έργου εις άπαντας τους, εις την περιοχήν 
ταύτην λειτουργούντος συγκοινωνιακούς φορείς και ο 
συντονισμός αυτών.

γ) Η ρύθμισις πάντων των θεμάτων των αφορώντων εις 
την διεξαγωγήν των μαζικών δημοσίων συγκοινωνιών εν τη 
περιοχή Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων, ιδία ο καθορι
σμός, η κατάργησις και η επέκτασις των γραμμών, ο 
καθορισμός των διαδρομών, των δρομολογίων, των αφε
τηριών, των τερμάτων και των στάσεων, ο εκσυγχρονισμός 
του συστήματος εκδόσεως και ακυρώσεως εισιτηρίων και η 
δημιουργία και χρησιμοποίησις των πάσης φυσεως εγκατα
στάσεων, ως και η ρύθμισις πάντων των θεμάτων των 
αφορώντων εις τα επιβατηγό αυτοκίνητα δημοσίας χρή- 
σεως.

δ) Η συγκέντρωσις και επεξεργασία των στοιχείων 
εκμεταλλευσεως των δημοσίων συγκοινωνιών και αι επ αυ
τών εισηγήσεις.

ε) Η επί τη βάσει των στοιχείων εκμεταλλευσεως των 
δημοσίων συγκοινωνιών εισήγησις προς τον Υπουργόν 
Συγκοινωνιών, δια τον καθορισμόν του κομίστρου. Το 
κόμιστρον καθορίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουρ
γών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών. Τα τυχόν 
προκύπτοντα ελλείμματα διαχειρίσεως, λόγω διατηρήσεως 
του κομίστρου εις επίπεδον χαμηλότερον του προσήκοντος 
καλύπτονται δίεπιχορηγήσεων εκ του τακτικού Κρατικού 
Προϋπολογισμού ή και δια δανείων, χορηγουμένων κατόπιν 
αποφασεως της Νομισματικής Επιτροπής και υπό την 
εγγύησιν του Δημοσίου.

στ) Η εισήγησις προς τους Υπουργούς Συντονισμού, 
Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, διά την ανάθεσιν των 
μελετών του μητροπολιπκού σιδηροδρόμου (ΜΕΤΡΟ) της 
Πρωτευούσης ως και η επίβλειβς των μελετών τούτων.

ζ) Η εισήγησις προς τον Υπουργόν Συγκοινωνιών επί 
τών επιβαλλόμενων μέτρων διό την ασκησιν εποπτείας και 
ελέγχου επί παντός Φορέως οσκούντος συγκοινωνιακόν 
έργον εις την υπαγομένην εις την αρμοδιότητα του ΟΑΣ 
περιοχήν. Δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου προτασει του Υπουρ
γού Συγκοινωνιών, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία 
ασκήσεως της εποπτείας και του ελέγχου επί των επο
πτευόμενων φορέων.

η) Η εισηγησις προς τους Υπουργούς Συντονισμού και 
Συγκοινωνιών διό την χρηματοδοτησιν των αναπτυξιακών 
προγραμμΰτων των φορέων Ήλεκροκίνητο Λεωφορείο 
περιοχής Αθηνών-Πειραιώς' (ΗΛΠΑΠ), 'Ηλεκτρικοί Σιδηρό
δρομοι Αθηνών-Πειραιώς' (ΗΣΑΠ) και της διό του παρόντος 
συνιστωμένης Έπιχείρησις Αστικών Συγκοινωνιών' (ΕΑΣ) 
και η κατόπιν εγκρίσεως της ως ανω χρηματοδοτησεως 
υπό των Υπουργών, κατανομή εις τους φορείς, των εν 
άρθρω 3 παρ. 3 4, 5 και 6 αναφερομενων πόρων.
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Άρθρον 3.
Κεφάλαιον-Οικονομικοί Πόροι.

1. Το κεφάλαιον του ΟΑΣ αποτελειται.
α) Εκ ποσού πεντήκοντα εκατομμυρίων (50.000.000) 

δραχμών καταβαλλόμενου υπό του Ελληνικού Δημοσίου, εις 
βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού, άμα τη συστασει του 
ΟΑΣ.

β) Εκ των περιουσιακών στοιχείων του καταργουμένου 
ΟΕΑΣ.

Διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και 
Συγκοινωνιών καθορίζονται τα του υπολογισμού, εκτιμήσεως 
και καθορισμού του κεφαλαίου του ΟΑΣ.

2. Διά την κάλυιβν των εξόδων λειτουργίας του ΟΑΣ 
διατίθεται ποσοστον δύο επί τοις εκατόν (2%) εκ των εκ 
της εκμεταλλεύσεως εισπράξεων, των υπ αυτου εποπτευό
μενων συγκοινωνιακών φορέων. Το ποσοστΰν τούτο δυνα
τοί. να μεταβάλλεται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών 
Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών

3. Εις τον ΟΑΣ χορηγείται υπό του Ελληνικού Δημοσίου 
(Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων), κατόπιν αποφά
σεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοι
νωνιών, άτοκον δάνειον ποσού δραχμών πέντε δισεκατομ
μυρίων (5.000.000.000), καταβλητέον εντός πενταετίας από 
της συστάσεως αυτού, της πρώτης δόσεως καταβλητέας 
εντός του έτους 1977 και μη δυναμένης να είναι μικροτέρας 
του ποσού των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000,000) 
δραχμών. Το δάνειον τούτο εξοφλείται εντός προθεσμίας 
είκοσιν (20) ετών με περίοδον χάριτος εκάστης δόσεως 
πέντε (5) ετών από της λήψεως του αντιστοίχου τμήματος 
του δανείου. Διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συ
ντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, καθορίζεται η 
διαδικασία εξοφλήσεως του δανείου εκ των εσόδων των 
υπ αυτού εποπτευομένων φορέων. Το προϊόν του δανείου 
διατίθεται διά την προμήθειαν καινουργών λεωφορείων της 
ΕΑΣ, την δημιουργίαν εγκαταστάσεων εξυπηρετησεως αυ
τών, ως και διά την ενίσχυσιν των επενδυτικών προγραμ
μάτων των υπό του ΟΑΣ εποπτευομένων συγκοινωνιακών 
φορέων.

4. Τα επενδυτικό προγράμματα των υπό του ΟΑΣ 
εποπτευομένων συγκοινωνιακών φορέων, κατόπιν εισηγη- 
οεως αυτού εγκρίνονται υπό των Υπουργών Συντονισμού 
και Συγκοινωνιών και δύναται να χρηματοδοτούνται εν άλω 
η εν μερει υπό του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύ
σεων

5. Πεντηκοντα επί τοις εκατόν (50%) των τυχόν προκυ- 
πτόντων πλεονασμάτων διαχειρισεως των υπο του ΟΑΣ 
εποπτευομένων συγκοινωνιακών φορέων διατίθενται εις τον 
ΟΑΣ προς χρηματοδότησιν υπ αυτού των αναπτυξιακών 
προγραμμάτων αυτών, κατόπιν εισηγήσεως του ΟΑΣ και 
εγκρίσεως των Υπουργών Συντονισμού και Συγκοινωνιών. 
Το υπόλοιπο ποσοστόν των ως άνω πλεονασμάτων άγεται 
εις αύξησιν του αποθεματικού κεφαλαίου εκάστου των υπό 
του ΟΑΣ εποπτευομένων συγκοινωνιακών φορέων.

6. Το ποσόν, το προερχομενον εκ της εισπραξεως του 
κατά το άρθρον 23 του παρόντος ποσοστού επί της αξίας 
των μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων δημοσίας χρησεως, 
διατίθεται, κατόπιν κοινής αποφάσεως των Υπουργών 
Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών διά την κατά 
το άρθρον 2 περιπτ. η χρηματοδότησιν των αναπτυξιακών 
προγραμμάτων των συγκοινωνιακών φορέων της Πρω- 
τευούσης ή και διά την συμπλήρωσν του κονδυλίου της 
παρ. 3 του άρθρου 13 του παρόντος.

Αρθρον 12.
Ίδρυσις-Σκοπός

1. Ιδρύεται Νομικον Πρόσωπον Ιδιωτικού Δίκαιου υπό την 
επωνυμίαν Έπιχείρησις Αστικών Συγκοινωνιών" (ΕΑΣ), ε- 
δρευον εν Αθηναις.

2. Η ΕΑΣ αποτελεί δημοσίαν επιχείρησιν, λειτουργούσαν 
χάριν του δημοσίου συμφέροντος, εφαρμόζει τας αρχάς 
της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται υπό των διατάξεων 
της περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσίας, έκτος αν άλλως 
ορίζεται εις τον παρόντα νόμον και τα προς εκτέλεσιν 
τούτου εκδιδομενο Προεδρικά Διατάγματα Η ΕΑΣ ανήκει 
εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικόν Δημόσιον και τελεί υπό την 
εποπτείαν και τον έλεγχον του Υπουργού Συγκοινωνιών, 
κατά τα εν τω παρόνπ οριζόμενα

3. Σκοπός της ΕΑΣ είναι η, διά λεωφορείων, εξυπηρέτησις 
συγκοινωνιακών αναγκών της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς 
και Περίχωρων. Η ΕΑΣ προβαίνει εις την προμήθειαν και 
εκμετάλλευσιν του, δια την επίτευξιν του σκοπού της, 
απαιτουμένου τροχαίου υλικού ως και εις την δημιουργίαν 
των απαραιτήτων εγκαταστάσεων συντηρήσεως, επισκευών 
και εν γένει εξυπηρετήσεως αυτού.

4. Η ΕΑΣ δεν υποχρεούται να μετέχη εις Εμπορικόν και 
Βιομηχανικόν Επιμελητήριον ουδέ να καταβάλλη οιανδήποτε 
συνδρομήν ή εισφοράν υπέρ αυτου.

Αρθρον 13.
Κεφάλαιον.

1. Το Κεφάλαιον της ΕΑΣ συνίσταται εκ των κάτωθι:
α) Εκ ποσού δραχμών πεντήκοντα εκατομμυρίων 

(50.000.000), καταβαλλομένου υπό του Δημοσίου, εις βάρος 
του Τακτικού Προϋπολογισμού, άμα τη συστασει της ΕΑΣ.

β) Εκ των περιουσιακών στοιχείων της ΑΣΠΑ.
2. Δια του Π.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσε: των Υπουργών 

Οικονομικών και Συγκοινωνιών, καθορίζονται τα του υπο
λογισμού. εχτιμησεως και καθορισμού του κεφαλαίου της 
ΕΑΣ.

3. Ποσόν δραχμών εννεακοσίων (900.000.000), καταβάλ
λεται υπό του Δημοσίου εις βάρος του Τακτικού Προϋπο
λογισμού άμα τη συστασει της ΕΑΣ διά την εξόφλησιν των 
πόσης ψυσεως υποχρεώσεων των υποκαθιστάμενων υπΌυ- 
τής φορέων 'Ενοποιημένου Κοινού Ταμείου Εισπράξεων 
Λεωφορείων" (ΕΚΤΕΛ) και Α.Ε. 'Αστικοί Συγκοινωνίαι Πε
ριοχής Αθηνών" (ΑΣΠΑ-ΑΕ).

Αρθρον 14
Διαλυσις ΕΚΤΕΛ και ΑΣΠΑ.

1. Μετά διμηνον από της δημοσιεύσεως του παρόντος, 
το ΕΚΤΕΛ και η Α.Ε. ΑΣΠΑ διαλύονται. Η ΕΑΣ υποκαθί
σταται αυτοδικαίως και άνευ άλλης πνός διατυπώσεως εις 
πάντα εν γένει τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και 
υποχρεώσεις της ΑΕ-ΑΣΠΑ, της τοιαύτης μεταβιβάσεως 
εξομοιουμένης προς καθολικήν διαδοχήν. Εις το περιθώριον 
των οικείων βιβλίων μεταγραφών σημειούται, προκειμένου 
περί ακινήτων ή δια του παρόντος νομού επερχομένη 
καθολική διαδοχή.

2. Η ΕΑΣ αποκτά αυτοδικαίως και άνευ άλλης πνός 
διατυπώσεως άπαντα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα 
του ΕΚΤΕΛ, αναλαμβάνει δέ την εκπλήρωσιν απασών των 
υποχρεώσεων τούτου, πλην των απορρεουσών εκ συνα- 
φθεισών συμβάσεων εγγυήσεως του ΕΚΤΕΛ υπέρ των με-
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τοχων του. Η ΕΑΣ ουδεμία υπέχει ευθύνην διά τας 
προσωπικός υποχρεώσεις των μετόχων του ΕΚΤΕΛ έναντι 
τρίτων και του ΕΚΤΕΛ.

3 Άμο τη δημοσιεύσει του παρόντος, διά κοινής 
αποφοσεως των Υπουργών Οικονομικών, Δημοσίων Έργων 
και Συγκοινωνιών, αι εις το Ειδικόν Ταμείον Μονίμων 
Οδοστρωμάτων (ΕΤΜΟΑ) ανήκουσα: μετοχαί της ΑΣΠΑ 
μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και όνευ αποζημιώσεως τινός 
εις το Δημόσιον.

4 Τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου, αι πασης φύσεως συμβάσεις, καταρπσθείσαι μεταξύ 
των ΕΚΤΕΛ, ΑΕ-ΑΣΠΑ και τρίτων, αι οφορώσαι εις την 
εξυπηρέτησιν των αναγκών και την εκτέλεσιν του έργου 
των, συνεχίζονται εκτελούμενάι υπό της ΕΑΣ. Αι εκκρεμείς 
δίχαι των ΕΚΤΕΛ και της ΑΕ-ΑΣΠΑ, συνεχίζονται υπό της 
ΕΑΣ, άνευ ουδεμίας διατυπώσεως, μη επερχομένης εντεύ
θεν βιαίας διακοπής της δίκης και μη απαιτουμένης 
δηλωσεως περί επαναλήψεως αυτής.

5 Αμσ τη διαλύσει των ως άνω φορέων, άπαν το 
προσωπικόν, το συνδεόμενον διό σχέσεως εργασίας ή 
εμμίσθου εντολής μεταυτών, μεταφέρεται εις την ΕΑΣ, 
θεωρείται ως ίδιον αυτής προσωπικόν, του παρά των ΕΚΤΕΛ 
και ΑΕ-ΑΣΠΑ χρόνου υπηρεσίας λογιζομένου διο πάσαν 
περίπτωσιν ως τοιούτου παρά τη ΕΑΣ, ασφαλίζεται δε εις 
ταμεία έχοντο την μορφήν ΝΠΔΔ, εις ο ήτο και πρότερον 
ησφαλισμένον. Επίσης από του αυτού ως άνω χρόνου, 
μεταφέρεται, υπό τους ως άνω όρους, εις την ΕΑΣ και το 
υπαλληλικόν προσωπικόν το συνδεόμενον διά σχέσεως 
εργασίας αορίστου χρόνου και υπηρετούν επί δεκαετίαν 
τουλάχιστον κατά την δημοσίευσιν του παρόντος, εις την 
Πανελλαδικήν Ομοσπονδίαν Επαγγελματιών Ιδιοκτήτων 
λεωφορείων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως των εντεταγ- 
μένων εις το ΕΚΤΕΛ.

'Αρθρον 15.
Γενική Συνέλευσις.

Αι, κατά την νομοθεσίαν περί Ανωνύμων Εταιρειών, 
εξουσίαι της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, ανήκουν 
εις το Κράτος και ασκούνται διά των Υπουργών Οικονομι
κών, Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών. Της Γενικής 
Συνελεύσεως προεδρεύει ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Αρθρον 16 
Διοίκησις της ΕΑΣ.

1. Η ΕΑΣ διοικείται υπό εννεαμελούς (θμελούς) Διοικη
τικού Συμβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού' Συμβουλίου είναι και 
Προϊστάμενος των Υπηρεσιών της ΕΑΣ. Ούτος, δέον όπως 
κέκτηται πτυχίον ανωτάτης σχολής και έχη ειδικός γνώσεις 
και εμπειρίαν περί την λειτουργίαν και εκμετάλλευσιν των 
συγκοινωνιών, διορίζεται δε δι αποφάσεως του Υπουργού 
Συγκοινωνιών επί πενταετεί θητεία.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
α) Επτά (7) μέλη, έχοντα ειδικός γνώσεις και εμπειρίαν 

περί την λειτουργίαν των αστικών συγκοινωνιών ας τα 
οποία δέον όπως περιλαμβάνωνται δυο (2) πολιτικοί 
μηχανικοί, εις (1) μηχανολόγος μηχανικός, εις (1) δικηγόρος 
τουλάχιστον παρ' Εφέταις και ένας (1) πτυχιουχος οικονο
μικής σχολής ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ΠΑΣΠΕ 
ή ανώτατης βιομηχανικής σχολής.

Δύο (2) εκ των μελών τούτων αδικΰτητος πολιτικού ή 
μηχανολόγου μηχανικού, θα είναι μονίμου απασχολήσεως

β) εις (1) εκπρόσωπος της Ενώσεως Δήμων και Κοινο
τήτων του Νομού Αττικής, οριζόμενος μετά του αναπλη- 
ρωτού αυτού υπό της Ενώσεως ταύτης.

4 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται δι 
αποφάσεως του Υ πουργού Συγκοινωνιών, επί τριετεί θητεία

5. Ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Συγκοινωνιών, 
τουλάχιστον επί βαθμώ 3ω ορίζεται υπό του Υπουργείου 
τούτου, ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και συμμετέχα εις 
τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ανευ ψήφου

6. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών 
και Συγκοινωνιών ορίζεται η αμοιβή του Προϊσταμένου 
Υπηρεσιών-Προέδρου και των μονίμως απασχολουμένων 
μελών ως και η αποζημιωσις των υπολοίπων μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

7. Εκπρόσωπος των εργαζομένων καλείται υπό του 
Διοικητικού Συμβουλίου και συμμετέχει εις τας συνεδριάσεις 
αυτού μετά ψήφου οσάκις συζητουνται θέματα αφορώντα 
ειδικώς το προσωπικόν της επιχειρήσεως.

8. Τα της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το 
καθήκοντα και αι αρμοδιότητες του Προέδρου-Προισταμέ- 
νου Υπηρεσιών και των μελών αυτού, καθορίζονται δια Πρ. 
Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών.

'Αρθρον 17.
Οργάνωσις-Κανονισμοί.

1. Υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣ καταρτίζονται 
εντός εξαμήνου από του διορισμού του:

α) ο Υπηρεσιακός Οργανισμός, δια του οποίου καθορί
ζονται η εσωτερική οργάνωσις των υπηρεσιών της ΕΑΣ, η 
διάρθρωσις και αι αρμοδιότητες τούτων ως και αι οργανικοί 
θέσεις του προσωπικού. Ο Υπηρεσιακός Οργανισμός εγκρί- 
νεται δι αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

β) ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού, δια του οποίου 
καθορίζονται οι κανόνες οι διέποντες την υπηρεσιακήν 
κατόστασιν του προσωπικού.

γ) ο Κανονισμός Ωρών Εργασίας και Αναπαύσεως του 
Προσωπικού, δια του οποίου καθορίζονται αι ώραι εργασίας, 
αι ημέραι αναπαύσεως, αι περίοδοι εργασίας, η διάρκεια 
διακοπών ή διαλειμμάτων ως και πάσα συναφής λεπτομέ
ρεια.

Οι Κανονισμοί των περιπτ. β' και γ' εγκρίνονται δια κοινής 
αποφάσεως των Υπουργών Εργασίας και Συγκοινωνιών, 
κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργα
σίας. Δια των Κανονισμών τούτων δέον να μη επέρχεται 
βλαπτική μεταβολή της υφίσταμένης καταστάσεως του κατά 
τας διατάξεις του παρόντος νόμου, μεταψερομένου προ
σωπικού.

2. Μέχρι της θέσεως εν ισχύι των κατά την προηγουμένην 
παράγραφον Υπηρεσιακού Οργανισμού και Κανονισμών, 
παραμένουν εν ισχύι οι υφιστάμενοι τοιούτοι των φορέων 
ΕΚΤΕΛ και ΑΣΠΑ.

Αρθρον 18
Λεωφορεία του ΕΚΤΕΛ.

1. Τα λεωφορεία του κατασγουμένου ΕΚΤΕΛ δύνανται να 
μισθούνται εις την ΕΑΣ μέχρις ανπκαταστάσεώς των δι 
Ιδιοκτήτων καινουργών τοιούπων ή μέχρι της εξαγοράς των 
υπ αυτής, κατά τα εν τω παρόντι οριζόμενα. Το μίσθωμα 
των λεωφορείων τούτων καθορίζεται εις ποσόν δραχμών 
δέκα (10.000) μηνιαίως, αναπροσαρμοζόμενον ετησίως δια 
ποσοστού δέκα επί τοις εκατόν (10%).

2. Δια χρονικήν περίοδον 6 μηνών, δυναμένην να 
παραταθή δι αποφασεως του Υπουργού Συγκοινωνιών 
κατόπιν εισηγήσεως της ΕΑΣ, ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήται 
εκάστου μεμισθωμένου λεωφορείου υποχρεούνται να διο- 
θετουν το λεωφορείον των εις την ΕΑΣ καθημερινώς 
πλήρως έτοιμον προς κυκλοφορίαν, ήτοι αναλαμβάνουν την 
συντήρησιν, την επισκευήν, τον καθορισμόν, την λίπανσιν.
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την στέγασιν και την ασφάλισιν αυτού ως και τον 
εφοδιασμόν δια των απαιτουμένων καυσίμων και ελαστικών 
δια την κίνησιν τούτου. Έναντι αυτών εις τον ιδιοκτήτην ή 
ιδιοκτήτας εκάστου λεωφορείου καταβάλλεται, δια μεν τα 
λεωφορεία των 100 θέσεων ποσόν δρχ. 9 ανά διανυόμενον 
χιλιόμετρο, δια δε τα λοιπά ποσόν δρχ. 8,20 ανά διανυό- 
μενον χιλιομετρον. Τα ποσά ταύτα αναπροσαρμόζονται 
ετησίως δια ποσοστού δέκα επί τοις εκατόν (10%).

3. Η ΕΑΣ ασκεί συνεχή και συστηματικήν εποπτείαν και 
έλεγχον επί της συντηρήσεως και της εν γένει καλής 
καταστόσεως των υπ αυτής μισθωμένων λεωφορείων. Εις 
περίπτωσιν καθήν, μισθωμένον λεωφορείον παραμείνη, 
λόγω κακής συντηρήσεως, εκτός κυκλοφορίας επί χρονικόν 
διάστημα μεγαλυτερον του απαιτουμένου κατα την ητιολο- 
γημένην βάσει της τεχνικής εμπειρίας, κρίσιν της ΕΑΙ, ή 
επιχείρησις αναλαμβάνει εφεξής απάσας τας εργασίας κατά 
την παρ. 2, εις δε τον ιδιοκτήτην δεν καταβάλλεται το εις 
την παράγραφον τούτην οριζόμενον ανό διανυόμενον 
χιλιόμετρον ποσόν.

4. Ο χρόνος λήξεως της μισθώσεως εκάστου λεωφορείου 
του καταργουμένου ΕΚΤΕΑ, καθορίζεται υπό της ΕΑΣ επί 
τη βάσει κριτηρίων, περιλαμβανόντων την ηλικίαν του, τον 
βαθμόν της απαιτουμένης συντηρήσεως και την εν γένει 
κατάστασιν αυτού.

5. Εις τον ιδιοκτήτην και επί πλειόνων κοινώς εις τους 
κατ' ιδανικά μερίδια συνιδιοκτητας εκάστου ακεραίου λεω
φορείου, εκμισθωθέντος κατ ανωτέρω εις την ΕΑΣ. ή 
εξαγορασθέντος υπ αυτής κατά την παρ. 8, χορηγείται, 
κατ' επιλογήν αυτών, μία εκ των κάτωθι παροχών:

α) Μία άδεια δια την κυκλοφορίαν επιβατικού αυτοκινήτου 
δημοσίας χρήσεως δια την περιοχήν Πρωτευουσης.

β) Μία άδεια δια την κυκλοφορίαν φορτηγού αυτοκινήτου 
δημοσίας χρήσεως ωφελίμου φορτίου μέχρι δέκα (10) 
τόννων.

γ) Ποσόν δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000), 
καταβαλλόμενον υπό της ΕΑΣ. Το ποσόν τούτο αναπρο
σαρμόζεται ετησίως δια ποσοστού 10%.

6. Η άδεια εκδίδεται επ ονόματι των ή του ιδιοκτήτου ή 
επ ονόματι ετέρου προσώπου, έχοντος την ιδιότητα του 
επαγγελματίου αυτοκινηπστού, υποδειχθησομένου υπό τού
του ή τούτων. Ανάπηρος πολέμου τυχών, κατ εφαρμογήν 
των διατάξεων του Α.Ν. 1936/1951, "περί συμπληρωσεως 
της Νομοθεσίας περί προστασίας αναπήρων και θυμάτων 
πολέμου κ.λπ.', αδείας κυκλοφορίας λεωφορείου αυτοκινή
του δημοσίας χρήσεως, κατ ιδανικόν μερίδιον, εντεταγμέ- 
νου εις το ΕΚΤΕΛ, επιλόγων μίαν εκ των, εν περιτττ. α και 
β της πρσηγουμένης παραγράφου, παροχών και των εν 
ζωή κατά τον χρόνον χορηγήσεως τούτων, λαμβάνει την 
αντίστοιχον άδειαν δια την κυκλοφορίαν ενός ακεραίου 
επιβατηγού ή φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως. At 
ως άνω άδειοι χορηγούνται ως ακολούθως:

α) Δι' όσα λεωφορεία δεν έχει λήξει η υπό του άρθρου 
2 παράγρ. 1 και 2 του Ν.Δ. 485/74 προβλεπομένη Ιδετία, 
αι άδειαι χορηγούνται άμα τη μισθώσει του λεωφορείου 
προς την ΕΑΣ.

β) Δια τα υπόλοιπα, αι άδειαι θα δοθούν εντός 18 μηνών 
από της μισθώσεως τούτων εν τη ΕΑΣ και εις 3 δόσεις 
ανά εξάμηνον, της προτεραιότητος καθοριζομένης υπό της 
ΕΑΣ επί τη βάσει της ηλικίας εκάστου λεωφορείου, αρχής 
γενομένης από τα παλαιότερα.

Αι χορηγούμενοι άδειαι δίδονται εις τους δικαιούχους 
ανεξαρτήτως της ιδιότητος αυτών ως συνταξιούχων ή μη 
του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ).

7. Μετά την λήξιν της μισθώσεως, το λεωφορείον 
αποδίδεται εις τον ιδιοκτήτην αυτού.

8. Λεωφοοεία των οποίων δεν έχει λήξει η, υπό του αρθρ.
2 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ. 485/74 προβλεπομένη 15επα,

δύνανται να αγορασθουν υπό της ΕΑΣ, εφ όσον επιθυμεί 
τούτο και ο ιδιοκτήτης, της αξίας αυτών καθοριζομένης 
κατόπιν κοινής συμφωνίας ως κατωτέρω:

Ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου υποβάλλει εις την ΕΑΣ 
αίτησιν εξαγοράς του λεωφορείου του υπ αυτής, προτείνων 
και το αιτουμενον τίμημα Το Διοικητικόν Συμβούλιον, επί 
τη βάσει γενικών κριτηρίων και κυρίως του χρόνου κτήσεως 
του λεωφορείου, του υπολειπομενου χρόνου μέχρι συμπλη- 
ρώσεως της 15ετιας και της εν γένει καταστόσεως του 
λεωφορείου καθορίζει την αξίαν αυτού. Εις περίπτωσιν μη 
επιτεύξεως συμφωνίας, ως προς την αξίαν εξαγοράς, ο 
ιδιοκτήτης δικαιούται να προσφυγή εις διαιτησίαν προς 
καθορισμόν και πληρωμήν υπό της ΕΑΣ του οριζομένου 
τιμήματος, ακολουθούμενης της εν άρθρω 19 του παρόντος 
διαδικασίας.

9. Υπέρ του, δυνάμει της υπ αριθμ. 18782/1960 αποφά- 
σεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, συσταθέντος Άλληλοβοη- 
θηηκού Ταμείου Αστικών Λεωφορειούχων Αθηνών-Πειραιώς 
και Περιχώρων', καθ όσον χρόνον τούτο νομίμως λειτουρ
γεί, διατίθεται ετησίως υπό της ΕΑΣ ποσοστόν επί των 
συνολικών ετησίων εισφορών των μελών του ως άνω 
Ταμείου, υπό τον όρον ότι, μέλη τούτου θα είναι αποκλει- 
στικώς και μόνον επαγγελμαπαι αυτοκινηπσταί ιδιοκτήται 
ολοκλήρου ή ιδανικού μεριδίου λεωφορείων της αστικής 
περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων, ως και τα μέλη 
της οικογένειας τούτων, κατά τας διατάξεις του κατά την 
Ιην Ιανουάριου 1977 ισχύοντος Καταστατικού του ως άνω 
Ταμείου. Το ποσοστΟν τούτο κυμαινόμενον μεταξύ τριάκο
ντα επί τοις εκατόν (30%) και εκατόν επί τοις εκατόν 
(100%), καθορίζει εκάστοτε δια κοινής αποφάσεως των 
Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών.

10. Εις περίπτωσιν προσλήψεως προσωπικού υπό της 
ΕΑΣ. οι λεωφορειούχοι μέτοχοι του καταργουμένου ΕΚΤΕΛ, 
εφ όσον επιθυμούν, προσλαμβάνονται υπό της ΕΑΣ επί 
ίσοις όροις, κατά προτίμησιν.

11. Αι λεπτομέρεια! εφαρμογής των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, καθορίζονται δί αποφάσεως του Υπουρ
γού Συγκοινωνιών.

Αρθρον 19.
Διαδικασία διαιτησίας.

1. Οι ιδιοκτήται αστικών λεωφορείων δια τους οποίους 
δεν έχει λήξει η οναφερομένη εν παραγράφω 8 του άρθρου 
18 του παρόντος 15ετία, δύνανται εις περίπτωσιν εξαγοράς 
του λεωφορείου των υπό της ΕΑΣ και εν ασυμφωνία περί 
τον καθορισμόν του τιμήματος να προσφύγουν εις διαιτη
σίαν, κατά τα εν τω παρόνπ ειδικώτερον καθοριζόμενα

2. Η περί διαιτητικής εξαγοράς αίτησις υποβάλλεται 
εγγράφως εις την ΕΑΣ εντός εξήκοντα ημερών από της 
γνωστοποιήσεως υπό τούτης του τιμήματος εξαγοράς. Η 
αίτησις αύτη δέον, επί ποινή απαραδέκτου να περιέχη:

α) Δήλιρσιν αποδοχής της κατά το παρόν άρθρον 
διαιτητικής διαδικασίας.

β) Δήλωσιν αποδοχής των δια του παρόντος καθοριζο- 
μένων όρων προσδιορισμού του τιμήματος εξαγοράς και 
του τρόπου καταβολής αυτού

γ) Διορισμόν διαιτητού και αναπληρωτού αυτού.
3. Εντός τριάκοντα ημερών από της κοινοποιήσεως της 

αιτήσεως η ΕΑΣ υποχρεούται να γνωστοποιήση τον παρ 
αυτής υποδεικνυόμενον διαιτητήν και αναπληρωτήν αυτού. 
Από της γνωστοποιήσεως ή από της παρόδου απράκτου 
της προθεσμίας δια την τοιαύτην γνωστοποίησιν, θεωρείται 
τελειωθείσα η περί διαιτησίας συμφωνία, δεσμευομένων των 
μερών εκ της εκδοθησομένης αποφάσεως.

4. Η Επιτροπή διαιτησίας συγκροτείται εκ των υποδει- 
χθέντων υπό των μερών διαιτητών και του Προέδρου



ε

Εφετών ως Προέδρου ή του υπ αυτού υποδεικνυόμενου 
Εφέτου του Εφετείου Αθηνών. Ο Πρόεδρος Εφετών ορίζει 
συνώμο τον αναπληρωτήν αυτού ή του υπ αυτού υποδει
χθώ ντος Εφέτου, εκ των Εφετών του Εφετείου Αθηνών 
Εν περιπτώσει καθ' ήν η ΕΑΣ παραλείψη vc γνωστοποίηση 
τον διαιτητήν αυτής, τούτον ορίζει ο Πρόεδρος Εφετών ή 
ο υπ αυτού υποδειχθείς Εωέτης

5. Η Επιτροπή διαιτησίας, μη δεσμευομένη υπό διαδικα
στικών τύπων, χρησιμοποιούσα δε παν κατό την κρίσιν της 
πρόοφορον αποδεικτικόν μέσον κρίνει ελευθέριος και 
εκδίδει πλήρως ητιολογημένην απόφασιν εντός προθεσμίας 
τεσσάρων μηνών από της ημέρας της πράξεως διορισμού 
του Προέδρου αυτής. Η απόφασις λαμβάνεται κατό πλειο- 
ψηφίαν, εν διαφωνία υπερισχυουσης της γνώμης του 
Προέδρου Παοοτασις της προθεσμίας ταύτης μονον συ- 
ναινέσει των μερών επιτρέπεται Παν περαιτέρω ζήτημα 
σχετικόν προς την τηρητέαν διαδικασίαν ρυθμίζεται δια 
πράζεων του Προέδρου της επιτροπής διαιτησίας

6 Έκαστον των μεριών δικαιούται και υποχρεούται να 
θέση εις την διάθεσιν της επιτροπής διαιτησίας, παν 
στοιχείον ως και πΰσαν χρήσιμον δια την διεξαγωγήν της 
διαιτησίας πληροφορίαν.

7. Έκαστον των μερών βάρυνε τα ι δια της αμοιβής του 
υπ' αυτού υποδειχθέντος διαιτητού. Η αμοιβή και τα έξοδα 
μετακινήσεως του Προέδρου της επιτροπής διαιτησίας 
βαρύνουν έκαστον των μερών εξ ημισείας το δε ποσόν και 
ο τρόπος καταβολής αυτών καθορισθήσονται, δύ αποφά- 
σεως του Υπουργού Συγκοινωνιών δημοσιευομένης εις την 
Εφημερίδε της Κυβερνήσεως.

8. Το υπό της επιτροπής διαιτησίας καθοριζόμενον τίμημα 
εξαγοράς περιλαμβάνει την αξίαν του λεωφορείου κατα τον 
χρόνον της αποτιμήσεως υπό της επιτροπής διαιτησίας 
κατά τα εν παραγράφω 8 του άρθρου 18 του παρόντος 
διαλαμβανόμενα.

9. Η απόφασις της επιτροπής διαιτησίας εις ουδέν 
ένδικον μέσον υπόκειται, κηρύσσεται δε εκτελεστή υπό του 
προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών. Ο Πρόεδρός εξετάζει 
μόνον την ύπαρξιν των εξωτερικών στοιχείων της αποφά- 
σεως. Η ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών διαδικασία 
διεξάγεται ατελώς άπαντα δε τα εν σχέσει προς τούτην, 
ως και την διαιτητικήν διαδικασίαν έγγραφα και αποφάσεις 
συντάσσονται εψ' απλού χάρτου.

10. Από της ημέρας καταβολής υπό της ΕΑΣ του υπό 
της Επιτροπής διαιτησίας εκδικασθέντος τιμήματος εξαγο
ράς εις τον δικαιούχον ή της παρακαταθέσεως αυτού επ' 
ονόματί του εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, 
η κυριότης και χρήσις του εξαγοραζομένου λεωφορείου 
περιέρχεται ανευ ετέρου και άνευ οιουδήποτε βάρους εις 
την ΕΑΣ. του δικαιούχου ουδεμίαν περαιτέρω απαίτησιν εξ 
οιουδήποτε λόγου, δυναμένου να έχη έναντι της ΕΑΣ.

11. Εις παν επάδιον της διαιτησίας τα μέρη δύνανται να 
προέλθουν εις διακανονισμόν των όρων της εξαγοράς 
δι ελεύθερος μεταξύ των συμφωνίας οπότε η διαιτησία 
ματαιούται.

12. Εν περιπτώσει παρόδου απράκτου της κατά την 
παράγραφον 5 ανωτέρου τετράμηνου προθεσμίας εκδόσεως 
της αποφάσεως ή της κοινής συναινεσει παραταθείσης 
τοιαύτης υπαιτιότητι του αιτούντος, η διαιτησία θεωρείται 
ως οριστικώς ματαιωθείσα.

Άρθρον 20.
Εγκαταστάσεις της ΕΑΣ.

Τα αναγκαιούντο εις την ΕΑΣ ακίνητα, κατάλληλα κατά 
την κρίσιν του ΟΑΣ δια την δημιουργίαν εγκαταεπάσεων 
συντηρήσεως. επισκευών και εν γένει εξυπηρετήσεως των 
λεωφορείων αυτής, απαλλοτριούται κατά την ισχυουοαν δι

επιχειρήσεις κοινής ωψελείας νόμιμον διαδικασίαν, δια Πρ 
Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών, 
και κατόπιν εισηγησεως του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΟΑΣ. Η τοιαύτη απαλλοτρίωσις θεωρείται ως γενομένη 
λόγω δημοσίας ωφελείας, και αι καθοριζόμενοι αποζημιώσεις 
καταβάλλονται υπό της ΕΑΣ.

Αρθρον 21.
Μεταβατικοί διατάξεις.

Άπασαι αι αποφάσεις και πράξεις διοικήσεως και διαχει- 
ρίσεως του ΕΚΤΕΛ. αι ενεργηθείσαι κατά τον χρόνον της 
επιτάξεως των λεωφορείων, των εντεταγμένων εις το 
ΕΚΤΕΛ υπό της διορισθείσης εξ ανωτέρων κρατικών 
λειτουργών Προσωρινής Επιτροπής Διοικήσεως, σχέσιν 
έχουσαι με την επίταξιν των ως άνω λεωφορείων και 
συναφών εγκαταστάσεων και κατ εφαρμογήν της από 20/20 
Νοεμβρίου 1976 Πράξεως Νομοθετικού περιεχομένου του 
Προέδρου της Δημοκρατίας 'περί λήώεως μέτρων διοική- 
σεως του ΕΚΤΕΛ εις περιπτώσεις κίνδυνου διαταράξεως 
των Αστικών Συγκοινωνιών Περιοχής Πρωτεούσης'. Θεω
ρούνται έγκυροι των μελών τηΝ Επιτροπής απαλλασσόμε
νων πόσης τυχόν αστικής ευθύνης έναντι παντός, απορ- 
ρεούσης εκ των ως άνω Πράξκών των κατά τον χρόνον 
της επιτάξεως

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Συγκοινωνίες με θερμικό λεωφορεία στην περιοχή 
Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων

'Αρθρο 1 
Διάλυση Ε.Α.Σ.

1. Η Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών (Ε.Α.Σ.), που 
συστήθηκε με το ν. 588/1977 ‘περί οργανώσεως των 
Αστικών Συγκοινωνιών Πρωτευούσης και άλλων τινών 
διατάξεων' (ΦΕΚ 148 Α') διαλύεται δέκα (10) ημέρες μετά 
τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως και τίθεται υπό εκκαθάριση κατά τις διατάξεις του 
ν. 2190/1920 'περί ανωνύμων εταιρειών' όπως ισχύει και 
το με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή εντολής προσωπικό 
της απολύεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Οι εκκαθαριστές και η αμοβή αυτών ορίζονται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χω
ροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοι
νωνιών

Το έργο των εκκαθαριστών συνίσταται στην είσπραξη και 
διαχείριση των απαιτήσεων και των χρημάτων της Ε.Α.Σ. 
ως και την εξόφληση των υποχρεώσεών της. Τα τελικά 
χρέη ως και οι όφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο 
Ιδρυμα Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΟ.Κ.Α.) και στο ταμείο 
επικουρικής ασφαλίσεως προσωπικού Οργανισμού Ελέγχου 
των δΓ Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (Ο.Ε.Α.Σ.) και Υπαλλή
λων Γραφείων Κοινών Ταμείων Ιδιωτικών Λεωφορείων 
(Υ.Γ.Κ.Τ.Ι.Λ.) μετά των νομίμων προσαυξήσεων από πρό
σθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις της επιχείρησης 
αναλαμβανονται από το Δημόσιο.

Κατασχέσεις, που έχουν γίνει από τα ανωτέρω ασφαλι
στικά ταμεία σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων της 
διαλυόμενης επιχειρήσεως γιο οφειλές από ασφαλιστικές 
εισφορές, αίρονται αυτοδίκαια από την ισχύ του παρόντος 
νόμου.


