ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Εξυγίανση, Αναδιάρθρωση και Ανάπτυξη των Αστικών Συγκοινωνιών
Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρθρο 1
Αναδιάρθρωση ∆ηµοσίων Αστικών Συγκοινωνιών –
Μετασχηµατισµός εταιρειών

1. Οι δηµόσιες συγκοινωνίες εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, όπως
αυτή ορίζεται στο νόµο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» πλην νήσων, οι
οποίες εξυπηρετούν το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον, αναδιαρθρώνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα
Νόµο.
Όπου στον παρόντα Νόµο γίνεται µνεία στον «Όµιλο ΟΑΣΑ» ή στις
«Εταιρείες του Οµίλου ΟΑΣΑ» νοούνται ο ΟΑΣΑ και οι εταιρείες της παρ. 1
του άρθρου 7 του παρόντος Νόµου.

2. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης της κείµενης
νοµοθεσίας και προκειµένου να εξυπηρετηθεί το υπέρτερο δηµόσιο συµφέρον
που συνίσταται στην αποδοτικότερη λειτουργία των ακόλουθων φορέων –
εταιρειών προς όφελος του επιβατικού κοινού και της Εθνικής Οικονοµίας µε
την παράλληλη τεχνικοοικονοµική εξυγίανσή τους, οι εταιρείες «ΑΝΩΝΥΜΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΡΜΙΚΩΝ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ»

µε

Αριθµό

Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών 31381/002/Β/94/0206 (εφεξής «ΕΘΕΛ»),
«ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

µε

ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αριθµό

Μητρώου

ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ανωνύµων

Εταιρειών

99108/098/Β/86/0004 (εφεξής «ΗΛΠΑΠ»), «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε Αριθµό Μητρώου Ανωνύµων
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Εταιρειών

48261/001/Β/01/0109

(εφεξής

«ΑΜΕΛ»),

«ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε Αριθµό
Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών 03151/098/Β/86/0003 (εφεξής «ΗΣΑΠ»), και
«ΤΡΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΤΡΑΜ») µε Αριθµό Μητρώου
Ανωνύµων Εταιρειών 48374/1ΝΤ/Β/01/0259 µετασχηµατίζονται κατά τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου.

3. Οι µετοχές της ΑΜΕΛ που ανήκουν στην εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»
µε

Αριθµό

Μητρώου

Ανωνύµων

Εταιρειών

24623/001/Β/91/0105

µεταβιβάζονται από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διατύπωσης και
άνευ τιµήµατος στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε Αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών
99170/098/Β/93/0001 («ΟΑΣΑ»). Οι µετοχές της ΤΡΑΜ που ανήκουν στην
ως άνω εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» µεταβιβάζονται από τη δηµοσίευση
του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως αυτοδικαίως, χωρίς την
τήρηση οποιασδήποτε διατύπωσης και άνευ τιµήµατος στον ΟΑΣΑ. Η µία
µετοχή που κατέχει ο ∆ήµος Αγ. Ιωάννη Ρέντη στην ΕΘΕΛ µεταβιβάζεται από
τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως αυτοδικαίως,
χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διατύπωσης και άνευ τιµήµατος στον ΟΑΣΑ.
Οι µεταβιβάσεις µετοχών της παρούσας παραγράφου απαλλάσσονται από
την καταβολή φόρου µεταβίβασης ή οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους ή
άλλης επιβάρυνσης για οποιαδήποτε εταιρεία. Μετά την συντέλεση των
µεταβιβάσεων των προηγούµενων εδαφίων µε τη δηµοσίευση του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ο ΟΑΣΑ ως µοναδικός µέτοχος των
ΤΡΑΜ, ΕΘΕΛ και ΑΜΕΛ ασκεί µόνος του όλα τα δικαιώµατα του µετόχου στις
Γενικές Συνελεύσεις των εν λόγω εταιρειών.

4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως:
(α) Εντός προθεσµίας ενός (1) έτους, είναι δυνατή η έκδοση απόφασης
των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, δυνάµει
της οποίας µεταβιβάζονται από την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» προς την
ΑΜΕΛ ή στην εταιρεία της περ. β΄ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου,
άνευ ανταλλάγµατος, το σύνολο του τροχαίου και λοιπού υλικού, το οποίο
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χρησιµοποιεί η ΑΜΕΛ για την άσκηση της δραστηριότητάς της. Με την εν
λόγω απόφαση µπορεί να καθορίζεται και κάθε σχετικό µε την µεταβίβαση
θέµα και λεπτοµέρεια καθώς και να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για την
τυχόν απαιτούµενη συναίνεση στην εν λόγω µεταβίβαση από τους πιστωτές
της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», οι οποίοι διατηρούν εµπράγµατες ασφάλειες επί
των µεταβιβασθησοµένων περιουσιακών στοιχείων. Η εν λόγω µεταβίβαση
απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους ή άλλης επιβαρύνσεως πάσης φύσεως
υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτου.
(β) Η Εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» δύναται να παραχωρεί
οποτεδήποτε σταθµούς ή / και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά της στοιχεία
στην ΑΜΕΛ ή στην εταιρεία της περ. β΄ της παραγράφου 5 του παρόντος µε
συµφωνίες προς εκµετάλλευση.

5. Από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως:
(α) η ΕΘΕΛ τίθεται σε διαδικασία συγχώνευσης µε τον ΗΛΠΑΠ µε
απορρόφηση του τελευταίου από την πρώτη. Με την συντέλεση της
συγχώνευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, η ΕΘΕΛ
µετονοµάζεται σε «Ο∆ΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής
«ΟΣΥ»).
(β) η ΑΜΕΛ τίθεται σε διαδικασία συγχώνευσης µε τον ΗΣΑΠ και την
ΤΡΑΜ µε απορρόφηση των τελευταίων από την πρώτη. Με την συντέλεση της
συγχώνευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, η ΑΜΕΛ
µετονοµάζεται σε «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(εφεξής «ΣΤΑΣΥ»).

6. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο συγχωνεύσεις λαµβάνουν χώρα
κατά τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν.
2190/2910, όπως ισχύουν, µε τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
(α) Η διαδικασία της συγχώνευσης κινείται µε τη δηµοσίευση του
παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς να απαιτείται προς τούτο
η

λήψη

απόφασης

από

οποιοδήποτε

εταιρικό

όργανο

των

µετασχηµατιζόµενων εταιρειών ή οποιαδήποτε άλλη πράξη από οποιαδήποτε
αρχή.
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(β) Οι Ισολογισµοί Μετασχηµατισµού του Ν. 2166/1993 καταρτίζονται
µε ευθύνη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους µε ηµεροµηνία µετασχηµατισµού
οποιαδήποτε ηµεροµηνία στο χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευση του
παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µέχρι την 28.2.2010.
(γ) Οι ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.), στις οποίες
υπάγονται οι Φορείς, συντάσσουν την έκθεση του άρθρου 3 παρ. 2 Ν.
2166/1993 το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών µε βάση τους ανωτέρω
Ισολογισµούς Μετασχηµατισµού, µε ευθύνη του Προϊσταµένου της εκάστοτε
∆.Ο.Υ. Οι εν λόγω εκθέσεις εγκρίνονται οριστικά από τις Γενικές Συνελεύσεις
των µετασχηµατιζόµενων εταιρειών εντός πέντε (5) ηµερών από την
κατάρτισή τους.
(δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων καταρτίζεται πράξη συγχώνευσης, η οποία έχει το
περιεχόµενο της παραγράφου 2 του Άρθρου 69 Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός
ισχύει, και καταχωρίζεται αµελλητί και χωρίς έλεγχο στο αρµόδιο για κάθε
µετασχηµατιζόµενη εταιρεία Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και δηµοσιεύεται
σε περίληψη στο Φ.Ε.Κ. Με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών συντελείται η συγχώνευση και επέρχονται τα αποτελέσµατα του
άρθρου 75 ΚΝ 2190/1920.
(ε) Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 2166/1993 και του
Ν. 2190/1920, στο µέτρο που δεν είναι αντίθετες προς τις ρυθµίσεις του
παρόντος Κεφαλαίου.

7. Μετά την συντέλεση της διαδικασίας συγχώνευσης κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου οι αρµοδιότητες εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου στην
περιοχή που ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου ασκούνται ως εξής:
(α) από την ΟΣΥ µε τα µέσα οδικής µεταφοράς (θερµικά λεωφορεία,
ηλεκτροκίνητα λεωφορεία – τρόλλευ και λοιπά µέσα οδικής µεταφοράς),
(β) από την ΣΤΑΣΥ µε τα (επίγεια και υπόγεια) µέσα σταθερής τροχιάς
(αστικοί σιδηρόδροµοι, τροχιόδροµοι – τραµ και λοιπά µέσα σταθερής
τροχιάς), και
(γ) από τις λοιπές Ε.Π.Σ.Ε. του άρθρου 4 του παρόντος Νόµου.
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8. Τα εταιρικά όργανα των φορέων που µετασχηµατίζονται κατά το παρόν
άρθρο λαµβάνουν κάθε απαραίτητο µέτρο προκειµένου να προσαρµοστούν οι
καταστατικές ρυθµίσεις των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ στις ανωτέρω αρµοδιότητές τους.

9. Οποιεσδήποτε διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν καθ’
οιονδήποτε τρόπο στις ενέργειες του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρµόζονται,
εφ’ όσον είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 2
Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων –
Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις

1. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώµατα ενοχικά και εµπράγµατα, των
εταιρειών που απορροφούνται µεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς την
τήρηση οποιωνδήποτε άλλων διατυπώσεων, µε την ολοκλήρωση της
συγχώνευσής τους, στις απορροφούσες ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, ακόµη και εάν δεν
περιγράφονται επακριβώς

στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται

σύµφωνα µε την περ. δ΄ της παρ. 6 του προηγούµενου άρθρου. Για τη
µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των απορροφούµενων εταιρειών,
συµπεριλαµβανοµένων των ακινήτων, στις ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, δεν απαιτούνται
οποιεσδήποτε διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις,
πιστοποιητικά ή σχεδιαγράµµατα. Επίσης, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης
φόρου µεταβίβασης ακινήτων. Προκειµένου περί οχηµάτων δεν απαιτείται η
µεταφορά των σχετικών αδειών κυκλοφορίας στο όνοµα των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.

2. Στην περίπτωση που από την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται
σύµφωνα µε την περ. δ΄ της παρ. 6 του προηγούµενου άρθρου ή το
Καταστατικό δεν προκύπτει η ταυτότητα των ακινήτων και των εµπραγµάτων
δικαιωµάτων, που µεταβιβάζονται στις ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, καταχωρείται στα
οικεία βιβλία µεταγραφών / κτηµατολογικά φύλλα απόσπασµα της εν λόγω
κοινής υπουργικής απόφασης ή του Καταστατικού, στο οποίο µνηµονεύονται
τα στοιχεία αυτά. Εάν οι απορροφούµενες εταιρείες έχουν τίτλους κυριότητας
ακινήτων ή σύστασης εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων, οι οποίοι δεν
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έχουν µεταγραφεί στα οικεία βιβλία µεταγραφών / κτηµατολογικά φύλλα, οι
ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ µπορούν να ζητήσουν τη µεταγραφή αυτών στο όνοµά τους.
Κανένας φόρος, τέλος χαρτοσήµου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωµα υπέρ
του ∆ηµοσίου ή τρίτου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση δεν οφείλεται από
τους φορείς που απορροφούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος ή τις ΟΣΥ
και ΣΤΑΣΥ για οποιαδήποτε µεταγραφή που αφορά στην διαδοχή των ΟΣΥ
και ΣΤΑΣΥ στην θέση των φορέων που απορροφούνται στα οικεία βιβλία /
κτηµατολογικά φύλλα.

3. Το Καταστατικό, η εισφορά και µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων,
συµπεριλαµβανοµένων των ακινήτων, των εταιρειών που απορροφούνται
κατά το άρθρο 1, κάθε σχετική πράξη ή συµφωνία που αφορά την εισφορά ή
µεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εµπράγµατου ενοχικού ή άλλου δικαιώµατος,
οι µετοχές που θα εκδοθούν, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των
συγχωνευοµένων εταιρειών κατά το άρθρο 1, η συµµετοχή στο κεφάλαιο των
ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, όπως προκύπτει µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης,
καθώς και κάθε άλλη σύµβαση, συµφωνία ή πράξη που απαιτείται για τη
συγχώνευση, την τροποποίηση του Καταστατικού των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, η
δηµοσίευση αυτών στο τεύχος των Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και η µεταγραφή
στα βιβλία µεταγραφών των οικείων Υποθηκοφυλακείων / Κτηµατολογικών
Γραφείων εµπραγµάτων δικαιωµάτων πάσης φύσεως απαλλάσσονται παντός
φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήµου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή δικαιώµατος
υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου και
ασφαλιστικών οργανισµών ή τρίτων.
Τα δικαιώµατα και οι αµοιβές των Υποθηκοφυλάκων / Κτηµατολογικών
Γραφείων για όλες τις παραπάνω συµβάσεις, πράξεις ή συµφωνίες
ανέρχονται σε ποσοστό 5% των εκάστοτε προβλεποµένων.

4. Εξαιρετικώς και µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως οι
συγχωνευόµενες εταιρείες απαλλάσσονται της υποχρεώσεως προσκόµισης
αποδεικτικού ενηµερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το
∆ηµόσιο, καθώς και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας για οφειλές
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προς Ι.Κ.Α., ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας ή επικουρικής
ασφάλισης, για όλες τις συναλλαγές, πράξεις και ενέργειες, για τις οποίες
απαιτείται κατά νόµον η προσκόµιση των πιο πάνω αποδεικτικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Άρθρο 3
∆ιαγραφή χρεών - Επενδυτικά προγράµµατα
Αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου – Λοιπά ευεργετήµατα

1. Τα χρέη των συγχωνευοµένων εταιρειών έναντι του ∆ηµοσίου, τα οποία θα
αποτελέσουν χρέη των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ µετά την ολοκλήρωση της
συγχώνευσης, διαγράφονται από τις οικονοµικές καταστάσεις τους και
µεταφέρονται ως έχουν στον κρατικό προϋπολογισµό. Ειδικότερα κατά την
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των µετασχηµατισµών των εταιρειών, το Ελληνικό
∆ηµόσιο, µέσω του Υπουργείου Οικονοµικών αναλαµβάνει το υπόλοιπο του
υφιστάµενου

οφειλόµενου

τραπεζικού

δανεισµού

(κεφάλαιο

και

τοκοχρεολύσιο) των εταιρειών.

2. Τα επενδυτικά προγράµµατα του Οµίλου ΟΑΣΑ εγκρίνονται µετά από
εισήγηση του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων από την
∆ιυπουργική Επιτροπή ∆ΕΚΟ, η οποία καθορίζει και τις πηγές για την
χρηµατοδότηση των επενδύσεων.

3. Οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ απαλλάσσονται
από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων. Οι
διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και για χρέη των φορέων που απορροφούνται,
τα οποία είχαν δηµιουργηθεί κατά το προ της ολοκληρώσεως της
συγχωνεύσεως διάστηµα και δεν είχαν προηγουµένως κεφαλαιοποιηθεί.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να παρέχεται η εγγύηση
ή αντεγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου υπέρ των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ µετά την
ολοκλήρωση της συγχώνευσης για τη σύναψη, κατάρτιση, ανάληψη,
διακανονισµό ή εξόφληση δανείων και πάσης φύσεως πιστώσεων στο
εσωτερικό ή το εξωτερικό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αρθρο 4
Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ)

1. Ο

στρατηγικός

σχεδιασµός,

ο

προγραµµατισµός,

η

οργάνωση,

ο

συντονισµός, και ο έλεγχος του συγκοινωνιακού έργου των µέσων (επίγειων
και υπόγειων) µαζικής µεταφοράς στην περιοχή της παρ. 1 του άρθρου 1 του
παρόντος Νόµου ανήκουν στον ΟΑΣΑ.

2. (α) Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή αρµοδιότητας του
ΟΑΣΑ µε µέσα µαζικής µεταφοράς (θερµικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα
λεωφορεία - τρόλλεϋ, αστικοί σιδηρόδροµοι, τροχιόδροµοι – τραµ - µετρό)
διενεργείται από τις Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ).
ΕΠΣΕ κατά τον παρόντα Νόµο είναι η εταιρεία «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.»
(ΟΣΥ) και η εταιρεία «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΣΤΑΣΥ)», καθώς και
όλοι οι πάροχοι δηµόσιας συγκοινωνίας που λειτουργούν στην Περιφέρεια
Αττικής, συµπεριλαµβανοµένων των φορέων των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο και των Κοινών Ταµείων
Είσπραξης Λεωφορείων (ΚΤΕΛ), καθώς επίσης και κάθε εταιρεία που θα
ιδρυθεί από τον Ο.Α.Σ.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις των εδαφίων αα' και ββ'
της περίπτωσης κβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος Νόµου, ή
οποιοδήποτε άλλο φορέα που θα παρέχει στο µέλλον έργο δηµόσιων
συγκοινωνιών.
(β) Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται στον
Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) και τις θυγατρικές του. Η
εταιρεία

«ΤΡΑΙΝΟΣΕ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

–

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(εφεξής «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.») και γενικώς οι πάροχοι σιδηροδροµικού έργου
συνεργάζονται µε τον Ο.Α.Σ.Α. ως προς το σχεδιασµό και προγραµµατισµό
του συγκοινωνιακού έργου

που εκτελείται στη

γεωγραφική

περιοχή

αρµοδιότητάς του από τον Προαστιακό Σιδηρόδροµο. Οι διατάξεις του
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παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται επίσης στις εταιρείες υποδοµής και
εκµετάλλευσης του λοιπού σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας.
(γ) Οι ΕΠΣΕ αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που
υπηρετούν σκοπούς κοινής ωφέλειας, λειτουργούν µε βάση τους κανόνες της
ιδιωτικής οικονοµίας, συντονίζονται και ελέγχονται από τον ΟΑΣΑ και
διέπονται από τον παρόντα νόµο και τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί
ανωνύµων εταιρειών. Η επωνυµία και κάθε διακριτικό στοιχείο των ΕΠΣΕ
απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν ως εταιρική επωνυµία, σήµα ή διακριτικός
τίτλος οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νοµικού προσώπου.

3. Για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου ο ΟΑΣΑ συµβάλλεται µε τις
ΕΠΣΕ, κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 5 του παρόντος Νόµου.

Άρθρο 5
Αρµοδιότητες Συγκοινωνιακών Φορέων
∆είκτες λειτουργίας

1. Στις αρµοδιότητες του ΟΑΣΑ περιλαµβάνονται:
α. Ο σχεδιασµός, η οργάνωση, ο προγραµµατισµός και ο συντονισµός
παροχής του συγκοινωνιακού έργου µε όλα τα µέσα µαζικής µεταφοράς
(επίγεια και υπόγεια) στην περιοχή αρµοδιότητάς του µε ιδιαίτερη µέριµνα για
την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την ποιότητα ζωής.
β. Ο έλεγχος και η επίβλεψη των ΕΠΣΕ.
γ. Η κατανοµή του συγκοινωνιακού έργου στις ΕΠΣΕ που λειτουργούν
στην περιοχή αρµοδιότητάς του και ο συντονισµός αυτών.
δ. Η ανάθεση και επίβλεψη συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών
µελετών

δηµοσίων

συγκοινωνιών

στην

Περιφέρεια

Αττικής

για

την

εξυπηρέτηση του έργου του. Ειδικά όσον αφορά την ανάπτυξη και επέκταση
του δικτύου αστικού σιδηροδρόµου και ΤΡΑΜ στην Περιφέρεια Αττικής τα
έργα εκτελούνται από την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.».
ε. Η ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν τη διεξαγωγή των δηµόσιων
συγκοινωνιών στην περιοχή της αρµοδιότητάς του και κυρίως ο καθορισµός,
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η κατάργηση και η επέκταση των γραµµών, ο καθορισµός των διαδροµών και
δροµολογίων, των αφετηριών, των τερµάτων και των στάσεων κάθε γραµµής.
στ. Η έγκριση του τύπου, της µορφής, της θέσης, της διάταξης και της
εγκατάστασης των στεγάστρων των στάσεων, που εγκαθίστανται από τις
ΕΠΣΕ, καθώς και άλλους φορείς ή οργανισµούς. Οι προδιαγραφές
εγκατάστασης

στάσεων,

σταθµαρχείων

ή

άλλων

εγκαταστάσεων

εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού θα καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Για την εγκατάσταση από
τον ΟΑΣΑ ή τις ΕΠΣΕ, στάσεων, στεγάστρων, σταθµαρχείων, εποπτείων,
εκδοτηρίων εισιτηρίων, κουβουκλίων αναµονής οδηγών και άλλων συναφών
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του συγκοινωνιακού έργου, εντός της περιοχής
αρµοδιότητας ΟΑΣΑ, δεν απαιτείται άλλη προηγούµενη έγκριση ή άδεια από
την Περιφέρεια, τους ∆ήµους ή άλλη ∆ηµόσια Αρχή.
Σε περίπτωση που άλλοι φορείς ή οργανισµοί στις καθοριζόµενες από τον
ΟΑΣΑ

στάσεις

και

αφετηρίες

εγκαθιστούν

στέγαστρα,

εκτός

της

αναφερόµενης ως άνω έγκρισης του τύπου, της µορφής και της διάταξης
αυτών απαιτείται επιπλέον προηγούµενη άδεια εγκατάστασης, η οποία
χορηγείται από τον ΟΑΣΑ. Σε περίπτωση τροποποίησης των εν λόγω
στοιχείων από τον φορέα που εγκαθιστά το στέγαστρο απαιτείται νέα έγκριση
από τον ΟΑΣΑ.
ζ. Η κατάρτιση και ο έλεγχος των προγραµµάτων δροµολόγησης των
µέσων δηµόσιας συγκοινωνίας.
η. Ο σχεδιασµός σταθµών µετεπιβίβασης µεταξύ των δηµόσιων
συγκοινωνιακών µέσων, καθώς και µεταξύ ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων
και δηµόσιων µέσων µαζικής µεταφοράς.
θ. Η µελέτη µέτρων προτεραιότητας των δηµόσιων µέσων µαζικής
µεταφοράς έναντι των λοιπών οχηµάτων, η εισήγησή τους προς τον Υπουργό
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, ο οποίος εκδίδει σχετική υπουργική
απόφαση.
ι. Η εκπόνηση και εφαρµογή, στο οδικό δίκτυο από όπου διέρχονται
οχήµατα δηµόσιων συγκοινωνιών, ρυθµίσεων που αφορούν τη λειτουργία
τους, µέτρων και µελετών, εγκατάστασης ειδικών σηµάνσεων διαχωρισµού
των λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων από την υπόλοιπη
κυκλοφορία, σηµάνσεων επί του οδοστρώµατος για τις λεωφορειολωρίδες,
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οριζόντιων και κατακόρυφων σηµάνσεων στις αφετηρίες και στις στάσεις,
ειδικών

διαµορφώσεων

των

πεζοδροµίων

στις

στάσεις

και

στις

διασταυρώσεις, τοποθέτησης κατακόρυφων πλαστικών κυλίνδρων στις
διασταυρώσεις όπου εµποδίζεται η στροφή των λεωφορείων και γενικά η
λήψη κάθε µέτρου που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία των
οχηµάτων των αστικών συγκοινωνιών και την ασφαλή και άνετη διακίνηση
των επιβατών, µετά από έγκριση της αρµόδιας αρχής.
ια. Η απαλλοτρίωση των αναγκαίων χώρων για την επίτευξη των
σκοπών του ΟΑΣΑ. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ και µε δαπάνες του
ΟΑΣΑ µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις περί
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων του Ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως εκάστοτε ισχύει.
ιβ. Η συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και τον Οργανισµό
Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας για τον καθορισµό των Χρήσεων Γης, λόγω της
άµεσης ή έµµεσης επίδρασης αυτών στην ανάπτυξη και παροχή των
συγκοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και η συνεργασία µε την τοπική
αυτοδιοίκηση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την
ποιότητα ζωής.
ιγ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων εκµετάλλευσης των
εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου και η εισήγηση προς τον Υπουργό
Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων για τον καθορισµό του προσήκοντος
κοµίστρου και τη χρηµατοδότηση των επενδυτικών και αναπτυξιακών
προγραµµάτων τους.
ιδ. Η κατάρτιση πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου του ΟΑΣΑ, καθώς και
η έγκριση των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Εταιρειών του Οµίλου ΟΑΣΑ.
ιε. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
για τον καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών των τύπων οχηµάτων των
δηµόσιων συγκοινωνιών, σε συνεργασία µε τις ΕΠΣΕ και, ειδικώς για τα
οχήµατα των µέσων σταθερής τροχιάς και µε την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»
ιστ. Ο έλεγχος και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, προς τις
ΕΠΣΕ, σχετικά µε την εκτέλεση του ανατιθέµενου σε αυτές έργου.
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ιζ. Η προώθηση των πωλήσεων, ο προγραµµατισµός, η είσπραξη και
οι έλεγχοι του κοµίστρου.
ιη. Η σύναψη συµβάσεων µε τις ΕΠΣΕ στις οποίες θα ορίζονται, µεταξύ
άλλων, το έργο και οι υποχρεώσεις των ΕΠΣΕ µε βάση

δείκτες έργου,

κόστους και ποιότητας, στους οποίους περιλαµβάνονται υποχρεωτικώς τα
ελάχιστα

προσφερόµενα

οχηµατοχιλιόµετρα,

το

ανώτατο

επιτρεπτό

λειτουργικό κόστος ανά οχηµατοχιλιόµετρο και ο κατώτερος επιτρεπτός
βαθµός ικανοποίησης πελατείας, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι δείκτες
εφαρµόζονται διεθνώς στα συγκοινωνιακά δεδοµένα («Σύµβαση Παροχής
Συγκοινωνιακού Έργου»). Οι εν λόγω δείκτες περιλαµβάνονται στο εκάστοτε
ισχύον Επιχειρησιακό Σχέδιο του Οµίλου ΟΑΣΑ. Στις ίδιες συµβάσεις θα
ορίζονται το ετήσιο αντάλλαγµα των ΕΠΣΕ για την παροχή του έργου καθώς
και οι κυρώσεις για τη µη τήρηση των συµφωνηθέντων εκ µέρους των ΕΠΣΕ.
Με

αποφάσεις

του

Υπουργού

Υποδοµών

Μεταφορών

και

∆ικτύων

καθορίζονται Πρότυπα Σχέδια Συµβάσεων προς χρήση από τον ΟΑΣΑ και τις
ΕΠΣΕ σύµφωνα µε την παρούσα περ. ιη΄.
Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων είναι
δυνατή η τροποποίηση ή / και αντικατάσταση των δεικτών έργου, κόστους και
ποιότητας, που αναφέρονται ανωτέρω και λαµβάνονται υπόψη για την
σύναψη συµβάσεων, η θέσπιση νέων ή περαιτέρω δεικτών, ο καθορισµός της
βαρύτητας εκάστου δείκτη καθώς και η ρύθµιση οποιασδήποτε τυχόν άλλης
λεπτοµέρειας.
ιθ. Οι προδιαγραφές του επιπέδου εξυπηρέτησης των επιβατών,
λαµβάνοντας

υπόψη

και

τη

διαλειτουργικότητα

των

διαφορετικών

συγκοινωνιακών µέσων.
κ. Η εκµετάλλευση, αξιοποίηση και διάθεση των, πάσης φύσεως,
περιουσιακών στοιχείων του.
κα. Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, για την τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. στις οδούς διέλευσης των
µέσων µαζικής µεταφοράς και τις λεωφορειολωρίδες.
κβ. Μετά από έγκριση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και
∆ικτύων ο ΟΑΣΑ δύναται να:
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αα) ιδρύει ανώνυµες εταιρίες για την παροχή συγκοινωνιακών
υπηρεσιών ή άλλων παρεµφερών προς τους σκοπούς και τις αρµοδιότητες
του ιδίου και των ΕΠΣΕ υπηρεσιών,
ββ) αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου ενός ή περισσότερων από τις
Εταιρείες του Οµίλου ΟΑΣΑ,
γγ) συµβάλλεται µε την τοπική αυτοδιοίκηση ή νοµικά πρόσωπα αυτών
µε σκοπό την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου.
κγ. Η γνώµη και η εισήγηση για την τροποποίηση του σχεδιασµού του
έργου που παρέχεται από τους συγκοινωνιακούς φορείς των Ο.Τ.Α. στην
περιοχή αρµοδιότητάς του, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται τούτο αναγκαίο από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΣΑ για τον καλύτερο συντονισµό και
προγραµµατισµό του εν γένει παρεχόµενου συγκοινωνιακού έργου. Οι ΟΤΑ ή
/ και οι συγκοινωνιακοί φορείς τους υποχρεούνται να κοινοποιούν στον ΟΑΣΑ
κάθε σχέδιο εφαρµογής ή τροποποίησης του συγκοινωνιακού έργου που
παρέχουν προς λήψη σύµφωνης γνώµης από τον ΟAΣΑ. Ο ΟΑΣΑ
υποχρεούται να διατυπώσει την γνώµη του εντός εξήντα (60) ηµερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν του σχεδίου εφαρµογής ή τροποποίησης του
συγκοινωνιακού έργου. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας
αυτής, θεωρείται ότι η γνώµη του ΟΑΣΑ είναι σύµφωνη. Σε κάθε περίπτωση,
η γνώµη του ΟΑΣΑ επί του κοινοποιούµενου σχεδίου ή, εφ’ όσον
αναλαµβάνει µόνος του πρωτοβουλία, η εισήγησή του για την τροποποίηση
του συγκοινωνιακού έργου είναι υποχρεωτικές για τον Ο.Τ.Α. ή / και τον
συγκοινωνιακό φορέα του Ο.Τ.Α. στον οποίο απευθύνονται.
κδ. Η συνεργασία µε τους άλλους φορείς συγκοινωνιακού έργου στην
περιοχή αρµοδιότητάς του, όπως την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή άλλες σιδηροδσροµικές
εταιρίες που εκτελούν έργο Προαστικών µετακινήσεων και τα ΚΤΕΛ, για τον
καλύτερο συντονισµό του εν γένει παρεχόµενου συγκοινωνιακού έργου.
.
2. Στις αρµοδιότητες των Εταιρειών του Οµίλου ΟΑΣΑ περιλαµβάνονται ιδίως:
α. Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου σύµφωνα µε το σχεδιασµό,
τον προγραµµατισµό και την κατανοµή αυτού από τον ΟΑΣΑ..
β. Η κατάρτιση των Επιχειρησιακών Σχεδίων και η υποβολή τους για
έγκριση στον ΟΑΣΑ.
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γ. Η µελέτη, επίλυση και γενικά αντιµετώπιση κάθε προβλήµατος
σχετικού µε την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου που παρέχει καθεµία
από αυτές και η εισήγηση και υποβολή προτάσεων προς τον ΟΑΣΑ για τη
βελτίωση του προσφερόµενου

συγκοινωνιακού

έργου

και

την επίλυση

γενικότερων προβληµάτων συγκοινωνιακής πολιτικής.
δ. Η µελέτη, προµήθεια, συντήρηση, επισκευή, χρησιµοποίηση και
αξιοποίηση του τροχαίου και λοιπού υλικού τους σε συµφωνία µε τα
οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος Νόµου.
ε. Η αξιοποίηση και εκµετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων τους.

3. Ο ΟΑΣΑ και οι Εταιρείες του Οµίλου ΟΑΣΑ θα εγκαταστήσουν εντός
πενταετίας από της θέσεως σε ισχύ του παρόντος νόµου σύστηµα
διασφάλισης ποιότητας επιβατικών υπηρεσιών κατά τα πρότυπα της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Άρθρο 6
Σύµφωνο Ευθύνης – Προϋπολογισµοί
Μηχανισµός επίβλεψης

1. Κάθε Εταιρεία του Οµίλου ΟΑΣΑ υποχρεούται να υποβάλλει στον ΟΑΣΑ
προς έγκριση δύο (2) τουλάχιστον µήνες πριν την έναρξη της χρήσης τον
ετήσιο προϋπολογισµό εκµετάλλευσης, τον οποίο καταρτίζει σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις του ΟΑΣΑ και µε βάση το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο
και τη Σύµβαση Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου.

2. Τα επενδυτικά προγράµµατα του ΟΑΣΑ και των Εταιρειών του Οµίλου
ΟΑΣΑ επιχορηγούνται από τον

Κρατικό Προϋπολογισµό. Τα ποσά των

επιχορηγήσεων που θα λαµβάνουν οι φορείς για επενδυτικό σκοπό, θα
καταχωρούνται σε ειδικό λογαριασµό Αποθεµατικών των Ιδίων Κεφαλαίων
τους και θα αποσβένoνται ετησίως ισόποσα µε τις αποσβέσεις του εκάστοτε
επιχορηγούµενου παγίου .

3. Οι Εταιρείες του Οµίλου ΟΑΣΑ θα αποδίδουν στον ΟΑΣΑ στο τέλος κάθε
µήνα το σύνολο των εισπράξεων όλων των προϊόντων κοµίστρου που
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πωλούν µε βάση τις Συµβάσεις Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου που έχουν
υπογράψει..Εφ’ όσον προηγηθεί αντίστοιχη συµφωνία µεταξύ ΟΑΣΑ και των
παρόχων σιδηροδροµικού έργου για την πώληση προϊόντων κοµίστρου του
ΟΑΣΑ, µε Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων θα
καθοριστεί ο τρόπος πώλησης και η κατανοµή των εισπράξεων µεταξύ τους.

4. Με συµβάσεις µεταξύ του ΟΑΣΑ και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργείου
καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του αντιτίµου ή της διαφοράς από το
εκάστοτε ισχύον κόµιστρο για τα άτοµα που βάσει της κείµενης νοµοθεσίας
δικαιούνται να διακινούνται µε τις αστικές συγκοινωνίες είτε δωρεάν είτε µε
µειωµένο κόµιστρο. Οι εν λόγω συµβάσεις µπορούν να συναφθούν µόνον εφ’
όσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό του εκάστοτε
αντισυµβαλλόµενου αρµόδιου Υπουργείου.
5. Ο ΟΑΣΑ µπορεί επίσης να συνάπτει συµφωνίες µε φορείς του δηµόσιου
τοµέα ή και του ιδιωτικού τοµέα οποιασδήποτε φύσεως και µορφής για µαζική
διάθεση προϊόντων κοµίστρου µε µειωµένη ή άλλη ειδική τιµή.

6. (α) Ο ετήσιος προϋπολογισµός του Οµίλου ΟΑΣΑ καθώς και το
επιχειρησιακό σχέδιό του εγκρίνονται από την ∆ιυπουργική Επιτροπή ∆ΕΚΟ.
Ο προϋπολογισµός του Οµίλου ΟΑΣΑ προδιαγράφει τα επιδιωκόµενα
οικονοµικά αποτελέσµατα που προσδιορίζουν το ύψος των κρατικών
επιδοτήσεων, οι οποίες δεν επιδέχονται αύξηση πέραν του καθορισµένου
αποδεκτού ύψους που κατά µέγιστο µπορεί να ανέλθει σε ποσό ίσο µε το
40% του λειτουργικού κόστους του Οµίλου . Το επιχειρησιακό σχέδιο
εκπονείται ανά τριετία και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση τρεις (3)
τουλάχιστον µήνες πριν την έναρξη της επόµενου ηµερολογιακού έτους.
(β) Η ∆ιοίκηση του ΟΑΣΑ από κοινού µε τις ∆ιοικήσεις των Εταιρειών
του Οµίλου ΟΑΣΑ είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση της υλοποίησης
του

προϋπολογισµού

του

Οµίλου

ΟΑΣΑ,

καταρτίζοντας

τριµηνιαίους

απολογισµούς µέχρι την 20η ηµέρα από τη συµπλήρωση εκάστου τριµήνου.
Οι απολογισµοί ελέγχονται και βεβαιώνονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
για κάθε εταιρεία. Οι απολογισµοί καθώς και οι εκθέσεις του Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή υποβάλλονται προς την ∆ιεύθυνση Μεταφορών του
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων µε κοινοποίηση προς την
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Ειδική Γραµµατεία ∆ΕΚΟ και τις ∆ιοικήσεις των Εταιρειών του Οµίλου ΟΑΣΑ.
Σε περίπτωση που κατά τις ως άνω εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
οι απολογισµοί εµφανίζουν απόκλιση από τον τρέχοντα Προϋπολογισµό και
το Επιχειρησιακό Σχέδιο των εταιρειών µεγαλύτερη του 10% αναγοµένου σε
ετήσια βάση, οι ∆ιοικήσεις των φορέων υποχρεούνται να προβαίνουν άµεσα
στην κατάρτιση Αναµορφωµένου Επιχειρησιακού Σχεδίου που υποβάλλεται
προς έγκριση στην ∆ιυπουργική Επιτροπή ∆ΕΚΟ. Μέχρι την έγκριση του
Αναµορφωµένου Επιχειρησιακού Σχεδίου απαγορεύεται στις Εταιρείες του
Οµίλου ΟΑΣΑ η διενέργεια συναλλαγών, οι οποίες δύνανται να επιβαρύνουν
περαιτέρω

την

Αναµορφωµένο

οικονοµική

θέση

Επιχειρησιακό

τους.

Σχέδιο

Η

µη

που

συµµόρφωση

εγκρίνεται

ως

µε

το

ανωτέρω

συνεπάγεται την αντίστοιχη προς την απόκλιση περικοπή των κρατικών
επιδοτήσεων που έχουν αποφασισθεί για την αντίστοιχη χρήση και την άµεση
και υποχρεωτική εφαρµογή οποιωνδήποτε άλλων µέτρων αποφασίσει η
∆ιυπουργική Επιτροπή ∆ΕΚΟ.
(γ) Συνίσταται σε κάθε Εταιρεία του Οµίλου ΟΑΣΑ ειδική µονάδα
παρακολούθησης της συµµορφώσεώς τους προς τις διατάξεις της παρούσας
παραγράφου 6.
(δ) Ο ΟΑΣΑ λαµβάνει επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό για
την κάλυψη του συνολικού ετήσιου λειτουργικού ελλείµµατος των Εταιρειών
του Οµίλου ΟΑΣΑ µε βάση το παραγόµενο συγκοινωνιακό έργο και δείκτες
έργου,

κόστους

και

ποιότητας,

στους

οποίους

περιλαµβάνονται

υποχρεωτικώς τα ελάχιστα προσφερθέντα οχηµατοχιλιόµετρα, το ανώτατο
επιτρεπτό λειτουργικό κόστος ανά οχηµατοχιλιόµετρο και ο κατώτερος
επιτρεπτός βαθµός ικανοποίησης πελατείας, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι
δείκτες εφαρµόζονται διεθνώς στα συγκοινωνιακά δεδοµένα. Τα κριτήρια αυτά
εξειδικεύονται περαιτέρω και ποσοτικοποιούνται στις Συµβάσεις Παροχής
Συγκοινωνιακού Έργου του άρθρου 5 παρ. 1 περ. ιη΄ του παρόντος Νόµου. Ο
ΟΑΣΑ κατανέµει µε βάση τις εν λόγω συµβάσεις την επιδότηση στις Εταιρείες
του Οµίλου ΟΑΣΑ ανάλογα µε τις ανάγκες τους και τα λειτουργικά ελλείµµατά
τους. Η επιδότηση λαµβάνεται για όσο διάστηµα ο Όµιλος ΟΑΣΑ παραµένει
συνολικά

ελλειµµατικός,

ανέρχεται

στο

ποσό

που

προβλέπεται

στο

εγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο και δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 40%
του ετήσιου λειτουργικού κόστους.
16

Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων είναι
δυνατή η τροποποίηση ή / και αντικατάσταση των δεικτών έργου, κόστους και
ποιότητας, που αναφέρονται ανωτέρω και λαµβάνονται υπόψη για την
επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό, η θέσπιση νέων ή περαιτέρω
δεικτών, ο καθορισµός της βαρύτητας εκάστου δείκτη καθώς και η ρύθµιση
οποιασδήποτε τυχόν άλλης λεπτοµέρειας.

7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ ή τις εταιρείες
που ιδρύονται από τον ΟΑΣΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις των εδαφίων αα' και
ββ' της περίπτωσης κβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος
Νόµου, εµφανίσει απολογιστικά σε µία χρήση πλεόνασµα, τότε θα
υποχρεούται σε διανοµή αυτού µε την µορφή µερίσµατος στον ΟΑΣΑ,
προκειµένου να συναθροιστεί µε το τυχόν έλλειµµα του άλλου φορέα και να
προκύψει το συνολικό ποσό ελλείµµατος του Οµίλου ΟΑΣΑ. Με βάση το
συνολικό ποσό του ελλείµµατος καθορίζεται το ύψος της επιδότησης από τον
κρατικό προϋπολογισµό για το επόµενο έτος. Η υποχρέωση διανοµής του
πλεονάσµατος παύει να ισχύει σε περίπτωση που συνολικά ο Όµιλος ΟΑΣΑ
προκύψει πλεονασµατικός. Η διανοµή αυτή επίσης απαλλάσσεται από την
φορολογία εισοδήµατος για όσο διάστηµα ο Όµιλος ΟΑΣΑ αθροιστικά
εµφανίζει λειτουργικό έλλειµµα.

8. Οι ∆ιοικήσεις των Εταιρειών του Οµίλου ΟΑΣΑ λαµβάνουν τα κατάλληλα
µέτρα ούτως ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά η πλέον αποδοτική διαχείριση
και

ο

πλέον

αποτελεσµατικός

έλεγχος

των

λειτουργιών

τους.

Στα

Οργανογράµµατα, που θα καταρτισθούν σύµφωνα µε την διαδικασία του
άρθρου 11 του παρόντος Νόµου, προβλέπεται υποχρεωτικά ο διαχωρισµός
των µονάδων εκάστου φορέα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται, µεταξύ άλλων, ο
λογιστικός διαχωρισµός και η διακριτή κοστολόγηση οποιουδήποτε είδους
υπηρεσιών, προµηθειών ή άλλων κατηγοριών δαπανών τους.

Άρθρο 7
Υπαγωγή Εταιρειών Οµίλου ΟΑΣΑ στις διατάξεις του νόµου περί
∆ΕΚΟ
Εκσυγχρονισµός λειτουργίας Οµίλου ΟΑΣΑ
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1. Ο ΟΑΣΑ οι ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ και κάθε εταιρεία που θα ιδρυθεί από τον
ΟΑΣΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις των εδαφίων αα' και ββ' της περίπτωσης κβ'
της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος («Εταιρείες Οµίλου ΟΑΣΑ»)
υπάγονται στο Ν. 3429/2005 περί ∆.Ε.Κ.Ο., όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση των Εταιρειών του Οµίλου ΟΑΣΑ
διέπονται από τα Άρθρα 2, 3 και 4 του Ν. 3429/2005, όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, χωρίς καµία παρέκκλιση πλην των προβλεποµένων
στον παρόντα Νόµο.

3. Οι Εταιρείες του Οµίλου ΟΑΣΑ συνάπτουν τις συµβάσεις της παραγράφου
1 του Άρθρου 1 του Ν. 3581/2007 κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4
του Άρθρου 1 του ως άνω Ν. 3581/2007.

4. Με αποφάσεις των ∆ιοικήσεων των Εταιρειών του Οµίλου ΟΑΣΑ είναι
δυνατή, στο πλαίσιο του εκάστοτε εγκεκριµένου Επιχειρησιακού Σχεδίου και
σε συµφωνία µε τις κείµενες διατάξεις για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων
ή για τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα ή για την αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας των φορέων του δηµοσίου τοµέα:
(α) Η ανάθεση σε τρίτους παντός είδους προµηθειών, υπηρεσιών και
έργων που εκτελούνται από τις Εταιρείες του Οµίλου ΟΑΣΑ, όπως
ενδεικτικώς της εκµετάλλευσης και αξιοποίησης των χώρων και µέσων
αρµοδιότητας τους για διαφηµιστικές προβολές, των λογιστικών υπηρεσιών
συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων,
και των νοµικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών.
(β) Η υπό την επιφύλαξη της άρτιας εξυπηρέτησης των αναγκών των
Εταιρειών του Οµίλου ΟΑΣΑ καθ’ οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση της κινητής
και ακίνητης περιουσίας τους, όπως ενδεικτικώς η εκµίσθωση εγκαταστάσεων
σε τρίτους για την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας και η πώληση
ακινήτων ή τροχαίου υλικού.

5. Με διεταιρικές συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ του ΟΑΣΑ και
οποιασδήποτε από τις Εταιρείες του Οµίλου ΟΑΣΑ, κατόπιν αποφάσεων των
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∆ιοικητικών Συµβουλίων τους µε γνώµονα την εξοικονόµηση πόρων και την
καλύτερη οργάνωση και παροχή του συγκοινωνιακού έργου, και χωρίς την
τήρηση άλλων διατυπώσεων ή προϋποθέσεων:
(α) Ο ΟΑΣΑ αναλαµβάνει για λογαριασµό των Εταιρειών του Οµίλου
ΟΑΣΑ την παροχή υπηρεσιών εκδόσεως, προµήθειας και πώλησης
εισιτηρίων για ορισµένα ή / και όλα τα µεταφορικά µέσα των εταιρειών αυτών
καθώς και υπηρεσιών ελέγχου επικύρωσης εισιτηρίων από τους επιβάτες.
(β) Ο ΟΑΣΑ ή οποιαδήποτε άλλη από τις Εταιρείες του Οµίλου ΟΑΣΑ
αναλαµβάνει για λογαριασµό των αντισυµβαλλοµένων µερών την παροχή
υπηρεσιών

εκπαίδευσης

προσωπικού,

συµπεριλαµβανοµένων

των

µηχανοδηγών, ηλεκτροδηγών κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 8
Ορισµοί
Εξαιρετικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος για την ρύθµιση
των θεµάτων προσωπικού

1. Οι κάτωθι όροι που χρησιµοποιούνται στο παρόν Κεφάλαιο ΙΙΙ (άρθρα 8
έως 13) θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται ως ακολούθως:
α. «Παλαιοί Φορείς»: Οι εταιρείες ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ, και
ΤΡΑΜ.
β. "Εξουσιοδοτηµένο Πρόσωπο": Το ή τα πρόσωπα, είτε µέλη των
∆ιοικητικών Συµβουλίων των Παλαιών ή Νέων Φορέων ή του ΟΑΣΑ
είτε όχι, που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τα εν λόγω ∆ιοικητικά
Συµβούλια για να εκπροσωπήσουν τις εταιρείες αυτές στις ενέργειες
του παρόντος Κεφαλαίου.
γ. «∆ιαδικασία Μετασχηµατισµού»: Οι περιγραφόµενες στο Κεφάλαιο Ι του
παρόντος Νόµου ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσµα την οργάνωση
και λειτουργία των Νέων Φορέων.
δ. «Νέος Φορέας»: Οι ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.
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ε. «Προσωπικό»: Όλοι οι εργαζόµενοι, εργάτες, υπάλληλοι, µισθωτοί και
δικηγόροι, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιονδήποτε Παλαιό
ή Νέο Φορέα ή τον ΟΑΣΑ, ανάλογα µε την περίπτωση, πλήρως ή
µερικώς, κατ’ αποκλειστικότητα ή όχι, δυνάµει σύµβασης ή σχέσης
οποιασδήποτε

φύσης,

µορφής

και

χαρακτηρισµού

που

έχουν

καταρτίσει µε τον εκάστοτε Φορέα.
στ. «Εργαζόµενος»: Μέλος του Προσωπικού.
ζ. "Πλεονάζον Προσωπικό Α΄ Φάσης": Ο αριθµός των Εργαζοµένων του
κάθε Παλαιού Φορέα και του ΟΑΣΑ, όπως αυτός καθορίζεται
επακριβώς ακολούθως, που, εν όψει της διαδικασίας µετασχηµατισµού
του Κεφαλαίου Ι του παρόντος Νόµου, είτε δεν είναι αναγκαίος για την
επιδίωξη των σκοπών του είτε δεν κατέχει οργανική θέση στο
οργανόγραµµά του, και ως εκ τούτου πρέπει να µεταφερθεί σε Φορέα
Υποδοχής µε την διαδικασία του επόµενου άρθρου.
Την 20.12.2010 ο αριθµός αυτός είναι (µειούµενος ανάλογα, σε
περιπτώσεις συνταξιοδότησης ή αποχωρήσεων µετά την 20.12.2010):

Κίνηση,

Τεχνικοί ∆ιοικητικοί Βοηθητικοί ΣΥΝΟΛΟ

Υποστηρικτικό
Προσωπικό,
Προσωπικό
Εκµετάλλευσης
ΕΘΕΛ

450

100

60

30

640

ΗΛΠΑΠ

100

30

40

20

190

ΑΜΕΛ

-

-

80

10

90

ΤΡΑΜ

20

15

70

15

120

ΗΣΑΠ

250

30

60

50

390

ΟΑΣΑ

-

-

70

-

70

175

380

125

1500

ΣΥΝΟΛΟ 820

η. «Πλεονάζον Προσωπικό Β΄ Φάσης»: Ο αριθµός Εργαζοµένων του κάθε
Νέου Φορέα και του ΟΑΣΑ που, κατά το ∆ιοικητικό του Συµβούλιο, είτε
δεν είναι αναγκαίος για την επιδίωξη των σκοπών του είτε δεν κατέχει

20

οργανική θέση στο Οργανόγραµµα που θα συνταχθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 11 του παρόντος.
θ. «Φορέας Υποδοχής»: Κάθε ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Οργανισµός, ν.π.δ.δ.,
ν.π.ι.δ. εποπτευόµενο από ∆ηµόσια Αρχή, αυτοτελής ή Ανεξάρτητη
Αρχή, ∆ήµος ή Περιφέρεια (1ος ή 2ος βαθµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
ι. «Υφιστάµενες Συλλογικές Ρυθµίσεις Εργασίας»: Όλες οι κατά τον χρόνο
δηµοσίευσης του παρόντος ισχύουσες ρυθµίσεις του κανονιστικού και
ενοχικού

περιεχοµένου

των

Συλλογικών

Συµβάσεων

Εργασίας,

Αποφάσεων Μεσολαβητών, ∆ιαιτητικών αποφάσεων και λοιπών τυχόν
κανονιστικών αποφάσεων που έχουν κατά καιρούς καταρτισθεί ή
εκδοθεί µεταξύ των οιωνδήποτε εκπροσώπων και οργανώσεων του
Προσωπικού ή / και οποιωνδήποτε κατηγοριών του Προσωπικού και
των Παλαιών Φορέων και του ΟΑΣΑ. Στις Υφιστάµενες Συλλογικές
Ρυθµίσεις συµπεριλαµβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής:
i.

Για την ΕΘΕΛ, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις
Εργασίας για το Προσωπικό Κίνησης και το Βοηθητικό
Προσωπικό, για το Τεχνικό Προσωπικό και τους Εργατοτεχνίτες
του Βοηθητικού Προσωπικού, για το ∆ιοικητικό Προσωπικό και
τους

τηλεφωνητές

του

Βοηθητικού

Προσωπικού

και

οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθµίσεις έστω και εάν δεν
αναφέρονται ρητά στο παρόν.
ii.

Για την ΑΜΕΛ, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις
Εργασίας µε το Σ.Ε.Λ.Μ.Α., µε το Σ.Η.Α.Μ., και οποιεσδήποτε
άλλες συλλογικές ρυθµίσεις έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά
στο παρόν.

iii.

Για την ΗΛΠΑΠ, οι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας µε την
Ένωση Εργαζοµένων ΗΛ.Π.Α.Π., µε τον Σύνδεσµο Τεχνιτών και
Υπαλλήλων ΗΛ.Π.Α.Π., µε τον Σύλλογο Υπαλλήλων ΗΛ.Π.Α.Π.,
µε τον Σύνδεσµο Τεχνικών ΗΛ.Π.Α.Π., µε το Σωµατείο
Ηλεκτροτεχνιτών

ΗΛ.Π.Α.Π.,

και

οποιεσδήποτε

άλλες

συλλογικές ρυθµίσεις έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο
παρόν.
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iv.

Για την ΤΡΑΜ, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις
Εργασίας και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθµίσεις έστω
και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.

v.

Για την ΗΣΑΠ, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις
Εργασίας µε το Εργασιακό Σωµατείο «Σωµατείο Ηλεκτροδηγών
ΗΣΑΠ», µε το Εργασιακό Σωµατείο «Ένωση Εργαζοµένων
ΗΣΑΠ», και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθµίσεις έστω και
εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.

vi.

Για τον ΟΑΣΑ, οι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας µε το
προσωπικό του, και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθµίσεις
έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.

ια. «Υφιστάµενες Λοιπές Ρυθµίσεις Εργασίας»: Όλοι οι όροι των ατοµικών
συµβάσεων

ή

και

/

σχέσεων

εργασίας

που

συνδέουν

τους

Εργαζοµένους µε τους Παλαιούς Φορείς ή τον ΟΑΣΑ καθώς και όλοι οι
λοιποί όροι εργασίας που δεν συµπεριλαµβάνονται στις Υφιστάµενες
Συλλογικές Ρυθµίσεις Εργασίας, όπως ενδεικτικά οι επιχειρησιακές
πρακτικές και συνήθειες, έθιµα κλπ. που εφαρµόζονται στις σχέσεις
µεταξύ των Εργαζοµένων και των Παλαιών Φορέων και του ΟΑΣΑ,
ανεξαρτήτως της πηγής δικαίου αυτών.
ιβ. «Υφιστάµενοι Κανονισµοί Εργασίας»: Οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο
εκδοθέντες Κανονισµοί Εργασίας που ρυθµίζουν τις σχέσεις, την
υπηρεσιακή κατάσταση και οποιοδήποτε άλλο θέµα αφορά στο
Προσωπικό ή / και σε κατηγορία του Προσωπικού των Παλαιών
Φορέων

και

του

ΟΑΣΑ.

Στους

Κανονισµούς

Εργασίας

συµπεριλαµβάνονται, ενδεικτικά, οι εξής:
i.

Για την ΕΘΕΛ: Ο Γενικός Κανονισµός Προσωπικού.

ii.

Για την ΑΜΕΛ: Ο Κανονισµός Υπηρεσίας Οδηγών
Συρµών.

iii.

Για την ΤΡΑΜ: Ο Κανονισµός Υπηρεσίας Οδηγών
Αστικών Τροχιοδρόµων – ΤΡΑΜ.

iv.

Για την ΗΣΑΠ: Ο Κανονισµός Υπηρεσίας Ηλεκτροδηγών
ΗΣΑΠ,

ο

Κανονισµός

Προσωπικού

Εσωτερικών

Υπηρεσιών, ο Κανονισµός Προσωπικού Εξωτερικών
Υπηρεσιών.
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v.

Για την ΗΛΠΑΠ: Ο Υπηρεσιακός Κανονισµός που
θεσπίστηκε µε την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών
& Επικοινωνιών της 4.10.2003 και οποιοσδήποτε ισχύων
κανονισµός.

vi.

Για τον ΟΑΣΑ: Οποιοσδήποτε ισχύων κανονισµός.

vii.

Και εν γένει οποιοιδήποτε άλλοι κανονισµοί έστω και εάν
δεν

αναφέρονται

ρητά

στο

παρόν,

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που θεσπίστηκαν µε τα
άρθρα 9 και 10 Ν. 2669/1998.

2. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου (άρθρα 8 έως 13) ρυθµίζουν την
εξέλιξη και διαµόρφωση των συµβάσεων ή / και σχέσεων των Εργαζοµένων
των Παλαιών Φορέων και του ΟΑΣΑ, οι οποίοι, κατά περίπτωση,
µετατάσσονται σε Φορείς Υποδοχής ή µεταφέρονται στους Νέους Φορείς ή
παραµένουν στον ΟΑΣΑ κατόπιν της ∆ιαδικασίας Μετασχηµατισµού, καθώς
και των Εργαζοµένων των Νέων Φορέων. Επίσης, θεσπίζουν γενικούς και
ειδικούς όρους εργασίας και γενικώς την υπηρεσιακή κατάσταση των
Εργαζοµένων, τίθενται δε σε εφαρµογή και ακολουθούνται κατά παρέκκλιση
οποιασδήποτε άλλης διατάξεως της κείµενης νοµοθεσίας οποιασδήποτε
πηγής λόγω του κατεπείγοντος και επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος που
εξυπηρετείται µε την ∆ιαδικασία Μετασχηµατισµού και την οργάνωση και
λειτουργία των Νέων Φορέων και του ΟΑΣΑ µε σκοπό την εξυγίανση των
επιχειρήσεων του παρόντος Νόµου που παρέχουν το συγκοινωνιακό έργο,
την προστασία και διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την ανόρθωση των
δηµοσίων οικονοµικών εν γένει. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου
κατισχύουν κάθε αντίθετης ή άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης, συµφωνίας,
όρου ή ρήτρας, νόµου ή κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένων όσων έχουν
ισχύ νόµου, κανονιστική ή άλλη, ή συµβατικού, ή οργανισµού ή συλλογικής
σύµβασης εργασίας ή απόφασης µεσολαβητή ή διαιτητικής απόφασης ή
συλλογικής συµφωνίας ή ατοµικής σύµβασης ή συµφωνίας ή επιχειρησιακής
πρακτικής ή εργασιακής συνήθειας ή άλλης, πάσης µορφής και είδους, πηγής
δικαίου. Κάθε ρύθµιση αντίθετη, άµεσα ή έµµεσα, προς τις διατάξεις του
Κεφαλαίου αυτού καταργείται, των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου
θεωρουµένων ως ειδικότερων σε κάθε περίπτωση.
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Άρθρο 9
Μετατάξεις Πλεονάζοντος Προσωπικού Α΄ Φάσης

1. Το κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου Πλεονάζον Προσωπικό Α΄
Φάσης µεταφέρεται στους Φορείς Υποδοχής, σύµφωνα µε την διαδικασία του
παρόντος άρθρου. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου λήγει,
τερµατίζεται

και

ανακαλείται

κάθε

απόσπαση

Εργαζοµένου

από

οποιονδήποτε Παλαιό Φορέα ή τον ΟΑΣΑ σε οποιαδήποτε εταιρεία ή
υπηρεσία. Όλοι οι αποσπασµένοι Εργαζόµενοι επιστρέφουν στον Παλαιό
Φορέα ή τον ΟΑΣΑ, από όπου είχαν αποσπαστεί.

2. Εντός είκοσι πέντε (25) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
Νόµου

η

Γενική

Γραµµατεία

∆ηµόσιας

∆ιοίκησης

&

Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης αναζητά από τους Φορείς Υποδοχής κενές οργανικές θέσεις
και υπηρεσιακές ανάγκες, συντάσσει κατάλογο ανά περιοχή και ειδικότητα,
όπου τις αναφέρει, και τον αποστέλλει στο Υπουργείο Υποδοµών,
Μεταφορών & ∆ικτύων, το οποίο τον προωθεί στο Εξουσιοδοτηµένο
Πρόσωπο κάθε Παλαιού Φορέα και του ΟΑΣΑ.

3. Εντός τριών (3) ηµερών από τη λήψη του καταλόγου κατά την αµέσως
προηγούµενη παράγραφο, το Εξουσιοδοτηµένο Πρόσωπο κάθε Παλαιού
Φορέα και του ΟΑΣΑ ανακοινώνει στο Προσωπικό του τον κατάλογο και
προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλει αίτηση µετάταξης, στην οποία να
προσδιορίσει εγγράφως την περιοχή και τρεις θέσεις προτίµησής του, εντός
επτά (7) ηµερών από την ανακοίνωση.

4. Εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από το πέρας της 7ήµερης προθεσµίας
της παραγράφου 3, το Εξουσιοδοτηµένο Πρόσωπο κάθε Παλαιού Φορέα και
του ΟΑΣΑ συντάσσει, ανά νοµό προτίµησης, κατάλογο, όπου αναγράφει τα
ονοµατεπώνυµα, την πραγµατική και αναγνωρισµένη προϋπηρεσία, τα τυπικά
προσόντα, την εκπαιδευτική βαθµίδα, την ειδικότητα και τις θέσεις προτίµησης
των συγκεκριµένων Εργαζοµένων της που αποτελούν το Πλεονάζον
Προσωπικό Α΄ Φάσης. Αυτοί είναι, ανά ειδικότητα ή τοµέα λειτουργίας, οι
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έχοντες υποβάλει σχετική αίτηση και, εν συνεχεία, οι έχοντες τη µεγαλύτερη
πραγµατική και αναγνωρισµένη προϋπηρεσία σε έναν ή περισσότερους από
τους Παλαιούς Φορείς και τον ΟΑΣΑ, µέχρι τη συµπλήρωση του αριθµού του
Πλεονάζοντος Προσωπικού Α΄ Φάσης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1
περ. ζ΄ του παρόντος Νόµου. Αφού συµπληρωθεί πλήρως, ο κατάλογος
αποστέλλεται στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, µε µέριµνα του Εξουσιοδοτηµένου Προσώπου κάθε Παλαιού
Φορέα και του ΟΑΣΑ.

5. Η µετάταξη κάθε Εργαζοµένου που αναφέρεται στην κατάσταση της παρ. 4
γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, κατά σειρά
προτεραιότητας:
α) σε κενή οργανική θέση προτίµησης σε Φορέα Υποδοχής,
β) αν δεν υπάρχει τέτοια, σε κενή οργανική θέση παρεµφερούς
ειδικότητας σε Φορέα Υποδοχής εντός της περιοχής προτίµησης,
γ) αν δεν υπάρχει τέτοια, σε οποιαδήποτε κενή οργανική θέση σε
Φορέα Υποδοχής εντός της περιοχής προτίµησης,
δ) αν δεν υπάρχει τέτοια, σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση σε
Φορέα Υποδοχής εντός της περιοχής προτίµησης, προς κάλυψη δηλωθείσας
από το Φορέα Υποδοχής υπηρεσιακής ανάγκης κατά την παρ. 2. Στην
περίπτωση αυτή, η προσωποπαγής θέση καταργείται µε την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.

6. Αν περισσότεροι ενδιαφερόµενοι διεκδικούν την ίδια θέση, προτιµώνται οι
εξής (κατά σειρά προτεραιότητας):
α) Όσοι προσδιόρισαν οι ίδιοι, εθελοντικώς και εγγράφως, το νοµό και
τρεις θέσεις προτίµησής τους, σύµφωνα µε την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
β) Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
γ) Οι άγαµοι ή χήροι ή διαζευγµένοι γονείς που έχουν επιµέλεια τέκνων
(ανά αριθµό τέκνων).
δ) Οι έγγαµοι γονείς (κατά αριθµό τέκνων).
ε) Αυτοί των οποίων ο / η σύζυγός τους συνυπηρετεί στην ίδια περιοχή.
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στ) Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία.
ζ) Οι έχοντες τη µεγαλύτερη προϋπηρεσία.
η) Οι έχοντες τον υψηλότερο βαθµό ή χαρακτηρισµό (άριστα, λίαν
καλώς κτλ) στον τίτλο σπουδών της εκπαιδευτικής τους βαθµίδας.

7. Σε ό,τι αφορά στη σχέση του µετατασσόµενου Εργαζόµενου µε το Φορέα
Υποδοχής του:
α. Η µετάταξη γίνεται µε την ίδια σχέση εργασίας και στην ίδια
εκπαιδευτική βαθµίδα και, προκειµένου για δικηγόρους, µε σχέση έµµισθης
εντολής.
β. Ο µετατασσόµενος κατατάσσεται σε βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο
µε βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στους Παλαιούς Φορείς ή τον ΟΑΣΑ.
Ο συνολικός αυτός χρόνος αποτελεί πραγµατική υπηρεσία για όλα τα
ζητήµατα υπηρεσιακής και µισθολογικής κατάστασης. Αν υπάρχει πλεονάζων
χρόνος λογίζεται ως διανυθείς στο βαθµό κατάταξης.
γ. Για τις αποδοχές των µετατασσόµενων εφαρµόζονται οι διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄).
δ. Οι µετατασσόµενοι εξακολουθούν να υπάγονται στα ταµεία κύριας
και επικουρικής ασφάλισης του Παλαιού Φορέα ή του ΟΑΣΑ, από όπου
µετατάσσονται, εκτός εάν επιλέξουν, εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από
την έκδοση της αναφερόµενης στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου κοινής
υπουργικής

απόφασης,

να

µεταφερθούν

στα

αντίστοιχα

ταµεία

του

προσωπικού του Φορέα Υποδοχής. Σε περίπτωση που οι µετατασσόµενοι
παραµείνουν στα ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Παλαιού
Φορέα ή του ΟΑΣΑ, από όπου µετατάσσονται, διατηρούν τις αξιώσεις τους
από τις παροχές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και τις παροχές
προνοίας. Σε περίπτωση µεταφοράς στα αντίστοιχα ταµεία του προσωπικού
του Φορέα Υποδοχής εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις.

8. Η κατά τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων µετάταξη είναι
υποχρεωτική. Όσοι δεν παρουσιαστούν εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15)
ηµερών από τη δηµοσίευση της πράξης µετάταξής τους για ανάληψη
υπηρεσίας στο Φορέα Υποδοχής τους θεωρείται ότι κατήγγειλαν οι ίδιοι τη
σύµβασή τους µε το Φορέα Υποδοχής και δεν δικαιούνται αποζηµίωσης.
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9. Όσοι Εργαζόµενοι εξακολουθήσουν απασχολούµενοι σε Παλαιό Φορέα ή
τον ΟΑΣΑ τεκµαίρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε µεταβολή
συλλογικών και ατοµικών όρων και συνθηκών εργασίας σύµφωνα µε το
παρόν.

10. Σε περίπτωση που η ∆ιαδικασία Μετασχηµατισµού του Κεφαλαίου Ι του
παρόντος Νόµου συντελεσθεί προτού ολοκληρωθούν οι µετατάξεις του
Πλεονάζοντος Προσωπικού Α΄ Φάσης, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, οι
υπολειπόµενες από τις ανωτέρω περιγραφόµενες διαδικασίες θα διεξάγονται
από τις ∆ιοικήσεις των Νέων Φορέων και του ΟΑΣΑ, κατά περίπτωση.

Άρθρο 10
Μεταφορά υπολοίπου προσωπικού στους Νέους Φορείς

1. Από την συντέλεση της ∆ιαδικασίας Μετασχηµατισµού του Κεφαλαίου Ι του
παρόντος Νόµου, οι συµβάσεις ή / και σχέσεις του Προσωπικού, πλην των
Εργαζοµένων εκείνων που µετατάσσονται σε εκτέλεση των ρυθµίσεων του
προηγούµενου άρθρου, συνεχίζονται µε τους Νέους Φορείς, οι οποίοι
υπεισέρχονται χωρίς άλλη διατύπωση στην θέση των Παλαιών Φορέων έναντι
των Εργαζοµένων του Προσωπικού («µεταφορά προσωπικού»). Εφεξής
έκαστος Εργαζόµενος συνδέεται µε τον Νέο Φορέα που απορροφά ή καθ'
οιονδήποτε άλλο τρόπο ασκεί τις αρµοδιότητες ή / και έχει τους σκοπούς του
Παλαιού Φορέα, στον οποία απασχολείτο ο Εργαζόµενος µέχρι την µεταφορά
του, ή εξακολουθεί να συνδέεται µε τον ΟΑΣΑ.

2. Οι συµβάσεις ή / και σχέσεις των Εργαζοµένων µε τους Νέους Φορείς και
τον ΟΑΣΑ διέπονται από τις ρυθµίσεις και τους όρους που ίσχυαν προ της
µεταφοράς τους, µέχρις ότου συντελεσθούν τα προβλεπόµενα στα άρθρα 11
και 12 του παρόντος Νόµου, υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο
13 του παρόντος Νόµου.

Άρθρο 11
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Οργανόγραµµα και Κανονισµός Εσωτερικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας
Μετατάξεις Πλεονάζοντος Προσωπικού Β΄ Φάσης

1.

Εντός

δύο

(2)

µηνών

από

την

συντέλεση

της

∆ιαδικασίας

Μετασχηµατισµού, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του εκάστοτε Νέου Φορέα και του
ΟΑΣΑ, λαµβάνοντας υπ' όψιν τις λειτουργικές ανάγκες και ειδικότερες
απαιτήσεις του, καταρτίζει Οργανόγραµµα και Κανονισµό Εσωτερικής
Οργάνωσης και Λειτουργίας, που τίθενται σε ισχύ µε απόφαση του Υπουργού
Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων και κατισχύουν οποιουδήποτε άλλου.

2. Το Οργανόγραµµα και ο Κανονισµός Εσωτερικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας της προηγούµενης παραγράφου περιλαµβάνουν, ενδεικτικά:

(α) τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τα αντικείµενά τους, τη
σχέση των υπηρεσιών µεταξύ τους και µε τη διοίκηση, τις οργανικές θέσεις,
και εν γένει την ιεραρχική οργάνωση. Μεταξύ των υπηρεσιών της εταιρείας
πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπεται υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 Ν. 3429/2005,
(β) τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών
στελεχών της εταιρείας,
(γ) τον Κανονισµό Προσωπικού της εταιρείας (δηλαδή, τις ειδικότητες
προσωπικού, τις αρµοδιότητες εκάστης ειδικότητας, διατάξεις πειθαρχικών
κανόνων και οτιδήποτε άλλο σχετικό),
(ε) τα αναφερόµενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του
παρόντος Νόµου καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτηµα κρίνει σκόπιµο
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του εκάστοτε Νέου Φορέα και του ΟΑΣΑ..

3. Κατά την σύνταξη του Οργανογράµµατος και του Κανονισµού Εσωτερικής
Οργάνωσης και Λειτουργίας από τον εκάστοτε Νέο Φορέα και τον ΟΑΣΑ
λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να εξασφαλισθεί η κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο οργάνωση και λειτουργία των εταιρειών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
εκάστοτε Νέου Φορέα ή του ΟΑΣΑ αποφασίζει µονοµερώς την τοποθέτηση
εκάστου Εργαζοµένου στις θέσεις που προκύπτουν συνεπεία της θέσεως σε
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ισχύ του Οργανογράµµατος και του Κανονισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας, χωρίς να δεσµεύεται από την ειδικότητα ή / και το είδος εργασίας
που παρείχε ο Εργαζόµενος στους Παλαιούς Φορείς ή στον Νέο Φορέα ή
στον ΟΑΣΑ µέχρι τον χρόνο αυτό, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άµεσα ή
έµµεσα αντίθετης διατάξεως της κείµενης νοµοθεσίας. Τυχόν κενές οργανικές
θέσεις που προκύπτουν συνεπεία της θέσεως σε ισχύ του Οργανογράµµατος
και του Κανονισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας στον εκάστοτε
Νέο Φορέα και τον ΟΑΣΑ θα καλύπτονται, εφ' όσον κριθεί απαραίτητο από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νέου Φορέα και του ΟΑΣΑ, αποκλειστικώς και
µόνον µε διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ
28/A/1994), όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Το κατά το παρόν άρθρο Οργανόγραµµα και ο Κανονισµός Εσωτερικής
Οργάνωσης και Λειτουργίας µπορούν να τροποποιούνται µετά την παρέλευση
τριών (3) ετών από την πρώτη θέση τους σε ισχύ, τηρουµένων των διατάξεων
του Ν. 3429/2005, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Από την θέση σε ισχύ του Οργανογράµµατος και του Κανονισµού
Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας καταργούνται άνευ άλλου τινός οι
Υφιστάµενοι Κανονισµοί Εργασίας καθώς και οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη
της κείµενης νοµοθεσίας.

6. Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε διατάξεως του παρόντος νόµου και της
κείµενης νοµοθεσίας εν γένει, είναι δυνατή, κατόπιν εισηγήσεως των
∆ιοικητικών Συµβουλίων του ΟΑΣΑ και των Νέων Φορέων που εγκρίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, η µετάταξη
άπαξ ή περισσότερες φορές οποιουδήποτε Εργαζοµένου από την επιχείρηση,
στην οποία απασχολείται, προς τον ΟΑΣΑ ή οποιονδήποτε Νέο Φορέα, εφ’
όσον αυτό είναι απαραίτητο για την οµαλή εκτέλεση των συµβάσεων του
άρθρου 7 παρ. 5 του παρόντος Νόµου. Οι Εργαζόµενοι που µετατάσσονται
κατά τον τρόπο αυτό επανέρχονται στην αρχική επιχείρηση, εφ’ όσον λήξει για
οποιονδήποτε λόγο η σύµβαση, εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά µεταξύ
του εκάστοτε Εργαζοµένου και της επιχείρησης, στην οποία µετατάχθηκε. Στο
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πλαίσιο των µετατάξεων αυτών είναι δυνατή η αλλαγή της ειδικότητας του
Εργαζοµένου κατόπιν εκπαίδευσης.

7. Από την θέση σε ισχύ του Οργανογράµµατος και για χρονικό διάστηµα
τριών (3) ετών τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Νέων Φορέων και του ΟΑΣΑ µε
κριτήριο την εξοικονόµηση πόρων και τον εξορθολογισµό της λειτουργίας τους
µπορούν να καθορίζουν τον αριθµό του Πλεονάζοντος Προσωπικού Β΄
Φάσης, τον οποίο υποβάλλουν στον Υπουργό Μεταφορών Υποδοµών και
∆ικτύων προς έγκριση. Ο Υπουργός Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων µε
απόφασή του που δηµοσιεύεται στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
εγκρίνει το Πλεονάζον Προσωπικό Β΄ Φάσης ή τροποποιεί αυτό ή το
καταρτίζει εξαρχής σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εγκαίρως από τα
∆ιοικητικά Συµβούλια των Νέων Φορέων και του ΟΑΣΑ. Το Πλεονάζον
Προσωπικό Β΄ Φάσης µετατάσσεται σε Φορέα Υποδοχής κατά την διαδικασία
των παρ. 2 έως 9 του άρθρου 9 του παρόντος Νόµου που εφαρµόζεται
αναλόγως. Για τις µετατάξεις του Πλεονάζοντος Προσωπικού Β΄ Φάσης, όπου
στις ως άνω διατάξεις προβλέπεται ενέργεια του Εξουσιοδοτηµένου
Προσώπου, αυτή θα γίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του εκάστοτε Νέου
Φορέα και του ΟΑΣΑ.

Άρθρο 12
Ρυθµίσεις Συλλογικού Εργατικού ∆ικαίου

1. Με την συντέλεση της ∆ιαδικασίας Μετασχηµατισµού οι Υφιστάµενες
Συλλογικές Ρυθµίσεις Εργασίας και οι Υφιστάµενες Λοιπές Ρυθµίσεις
Εργασίας που αφορούν στους εργαζοµένους του εκάστοτε Νέου Φορέα και
του ΟΑΣΑ καταργούνται σύµφωνα µε την διαδικασία του παρόντος άρθρου.

2. Εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την συντέλεση της ∆ιαδικασίας
Μετασχηµατισµού πρόσωπο ή πρόσωπα ειδικώς εξουσιοδοτηµένα προς
τούτο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκάστου Νέου Φορέα και του ΟΑΣΑ,
χωρίς να απαιτείται να έχουν την ιδιότητα του µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, προσκαλούν την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική
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οργάνωση των Εργαζοµένων του σε διαπραγµάτευση σε συγκεκριµένο τόπο
και χρόνο. Ο χρόνος για την έναρξη διεξαγωγής διαπραγµάτευσης δεν µπορεί
να είναι µεγαλύτερος των είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών και µικρότερος
των δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την επίδοση της ως άνω
πρόσκλησης.

3. Αντικείµενο της κατά την προηγούµενη παράγραφο διαπραγµάτευσης θα
είναι ο εξορθολογισµός, η τροποποίηση, η αντικατάσταση και η κατάρτιση
Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, οποιουδήποτε τυχόν
κανονισµού και οποιουδήποτε άλλου θέµατος τεθεί από οποιοδήποτε από τα
µέρη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν ρυθµίζονται ή δεν θα ρυθµίζονται
από το αναφερόµενο στο άρθρο 11 Οργανόγραµµα και τον Κανονισµό
Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας. Η διάρκεια της διαπραγµάτευσης
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες.

4. Αν επιτευχθεί η κατάρτιση της αναφεροµένης στην προηγούµενη
παράγραφο

Επιχειρησιακής

Συλλογικής

Σύµβασης

Εργασίας,

αυτή

αντικαθιστά από τον χρόνο έναρξης ισχύος της όλες τις Υφιστάµενες
Συλλογικές Ρυθµίσεις Εργασίας και τις Υφιστάµενες Λοιπές Ρυθµίσεις
Εργασίας. Αν η διαπραγµάτευση δεν καταστεί για οποιονδήποτε λόγο εφικτή
ή εάν δεν καταλήξει στην κατάρτιση Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης
Εργασίας εντός της ως άνω προθεσµίας, το περιεχόµενο αυτής θα
καταρτίζεται οριστικά µε νόµο.

5. Η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της παρ. 3 ή ο νόµος της
παρ. 4 του παρόντος άρθρου αντικαθιστά και κατισχύει κάθε αντίθετης
συλλογικής

σύµβασης

εργασίας,

διαιτητικής

απόφασης,

απόφασης

µεσολαβητή, πρωτόκολλου ή πρακτικού συµφωνίας, κανονισµού εργασίας ή
λειτουργίας διευθύνσεων, υπηρεσιών, συνεργατών, απόφασης ή πράξης της
διοίκησης, άλλου κανονισµού οποιουδήποτε αντικειµένου, επιχειρησιακής
συνήθειας ή εργασιακού εθίµου, όπως και κάθε άλλης, πάσης µορφής και
είδους, συλλογικής συµφωνίας ή πηγής δικαίου, ανεξάρτητα από το νοµικό
τρόπο µε τον οποίο αποτέλεσε ή φέρεται ότι αποτέλεσε µέρος της συλλογικής
ή και ατοµικής σύµβασης εργασίας, είτε από ρητή ή σιωπηρή συµφωνία των
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µερών, είτε από ενσωµάτωση σε’ αυτήν καθ’ οιονδήποτε τρόπο των
ρυθµίσεων

συλλογικών,

οµαδικών

ή

ατοµικών

πηγών

δικαίου,

υπό

οποιαδήποτε µορφή και αιτιολογία, είτε από επιχειρησιακή συνήθεια ή
εργασιακό έθιµο, είτε από προσχώρηση σε οποιαδήποτε συλλογική ρύθµιση,
είτε κατά άλλο τρόπο.

6. Μέχρι την κατάρτιση της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας
της παρ. 3 ή µέχρι την δηµοσίευση του νόµου της παρ. 4, απαγορεύεται κάθε
µονοµερής προσφυγή σε οιασδήποτε φύσεως υπηρεσίες του Οργανισµού
Μεσολάβησης & ∆ιαιτησίας για τα θέµατα του παρόντος Κεφαλαίου.

7. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου καθώς
και του άρθρου 11 του παρόντος Νόµου, η ατοµική σύµβαση και γενικά η
εργασιακή σχέση κάθε Εργαζοµένου µε τον εκάστοτε Νέο Φορέα και τον
ΟΑΣΑ θα διέπεται αποκλειστικά και µόνο από το γενικό εργατικό δίκαιο, το
εκάστοτε Οργανόγραµµα και Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας του άρθρου 11, την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
της παρ. 4 ή τον νόµο της παρ. 5 του παρόντος Νόµου, τις τυχόν µελλοντικές,
µετά από την υπογραφή της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας
της παρ. 4 ή την δηµοσίευση του νόµου της παρ. 5 του παρόντος Νόµου,
συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις και συλλογικές
συµφωνίες µεταξύ του κάθε Νέου Φορέα ή του ΟΑΣΑ και της πιο
αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της, και τις
ατοµικές συµφωνίες µεταξύ του κάθε Εργαζοµένου και του κάθε Νέου Φορέα
και του ΟΑΣΑ, σύµφωνα µε την ακόλουθη παράγραφο.

8. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου είναι εξαιρετική και, µετά από την
ολοκλήρωσή της, θα εφαρµόζεται στον εκάστοτε Νέο Φορέα και τον ΟΑΣΑ το
κατά νόµο πλαίσιο συλλογικής διαπραγµάτευσης ή / και διαιτησίας που θα
βρίσκεται τότε σε ισχύ.

Άρθρο 13
Λοιπά θέµατα
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1. Από την δηµοσίευση του παρόντος Νόµου το ύψος κάθε συµβατικής,
νόµιµης ή άλλης αποζηµίωσης που καταβάλλεται από τους Παλαιούς Φορείς
ή τους Νέους Φορείς ή τον ΟΑΣΑ λόγω καταγγελίας και εν γένει µε αφορµή
την λύση υφιστάµενης ή µέλλουσας να συσταθεί σχέσης ή σύµβασης
ρυθµίζεται ως εξής:
(α) στην περίπτωση συµβάσεων εξηρτηµένης εργασίας ορισµένου ή
αορίστου χρόνου, απαγορεύεται να υπερβαίνει τα όρια των Ν. 2112/1920 και
3198/1955 για την αποζηµίωση λόγω καταγγελίας σύµβασης εξηρτηµένης
εργασίας αορίστου χρόνου,
(β) στην περίπτωση συµβάσεων ιδιόµορφης έµµισθης εντολής,
απαγορεύεται να υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 94Α του ν.δ. 3026/1954 για
την αποζηµίωση λόγω καταγγελίας σύµβασης ιδιόµορφης έµµισθης εντολής.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων είναι
δυνατή η ρύθµιση οποιασδήποτε λεπτοµέρειας και ζητήµατος οποιουδήποτε
είδους στο αντικείµενο του παρόντος Κεφαλαίου ΙΙΙ, έστω και εάν εισάγονται
αποκλίσεις από το παρόν σε τεχνικής φύσεως ζητήµατα, προθεσµίες ή
οτιδήποτε άλλο σχετικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14
Προσθήκη στο Ν. 3891/2010

Στο άρθρο 14 του Ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) προστίθεται παράγραφος
4 ως εξής:

«4. Η διοίκηση κάθε εταιρίας του άρθρου 2 είναι υπεύθυνη για την
παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου προϋπολογισµού και του
επιχειρησιακού σχεδίου της, όπως έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 1. Η διοίκηση κάθε εταιρίας του άρθρου 2 καταρτίζει
τριµηνιαίους απολογισµούς µέχρι την 20η ηµέρα από τη συµπλήρωση του
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τριµήνου. Κάθε τριµηνιαίος απολογισµός ελέγχεται και βεβαιώνεται από
Ορκωτό Ελεγκτή/Λογιστή. Οι τριµηνιαίοι απολογισµός µαζί µε την έκθεση του
Ορκωτού Ελεγκτή/Λογιστή υποβάλλονται εντός τριών (3) ηµερών από τη
κατάρτισή τους στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων µε κοινοποίηση προς την Ειδική Γραµµατεία ∆ΕΚΟ
του Υπουργείου Οικονοµικών.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή/Λογιστή ο
τριµηνιαίος απολογισµός εµφανίσει απόκλιση από τον ετήσιο προϋπολογισµό
και το επιχειρησιακό σχέδιο µεγαλύτερη του 10% αναγοµένου σε ετήσια βάση,
η διοίκηση της εταιρίας υποχρεούται να προβεί άµεσα στην κατάρτιση
Αναµορφωµένου Επιχειρησιακού Σχεδίου που υποβάλλεται προς έγκριση στη
∆ιυπουργική Επιτροπή ∆ΕΚΟ.

Το Αναµορφωµένο Επιχειρησιακό Σχέδιο παρουσιάζει όλα τα απαραίτητα
οργανωτικά, λειτουργικά και χρηµατοοικονοµικά µέτρα για την επαναφορά της
οικονοµικής κατάστασης της εταιρίας εντός των προβλέψεων του αρχικού
επιχειρησιακού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισµού.»

Άρθρο 15
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 16 καταργούνται:

1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 Ν. 2669/1998, όπως ισχύουν.

2. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόµου που αντίκειται στις διατάξεις του
παρόντος νόµου ή κατά το µέρος που ρυθµίζει κατά διάφορο τρόπο θέµατα
που διέπονται από τον παρόντα νόµο.

Άρθρο 16
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Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, πλην των ακόλουθων περιπτώσεων:

(α) των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 7 και 15 παρ. 1 που αρχίζουν
να ισχύουν από τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου
1 παρ. 6 περ. δ΄ του παρόντος.

(β) οποιωνδήποτε άλλων περιπτώσεων ορίζονται διαφορετικά στον
παρόντα Νόµο.
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