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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

στο Σχέδιο Νόµου  

«Εξυγίανση, Αναδιάρθρωση και Ανάπτυξη των Αστικών Συγκοινωνιών 

Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» 

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

Ι. Επί της αρχής 

 

Με το σχέδιο νόµου επιδιώκεται η εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη 

των αστικών συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής (όπως αυτή ορίζεται από 

τον N. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην νήσων). Βασικοί άξονες 

του σχεδίου νόµου είναι η αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση των εταιρειών 

ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ, ο επανακαθορισµός των 

αρµοδιοτήτων του ΟΑΣΑ και των σχέσεών του µε τις παραπάνω εταιρείες και 

τέλος η ρύθµιση των θεµάτων προσωπικού. Απώτερος στόχος της υπόψη 

νοµοθετικής πρωτοβουλίας είναι η βιωσιµότητα των παραπάνω φορέων.  

Ειδικότερα,  στόχοι της νοµοθετικής πρωτοβουλίας είναι: (α) η βελτίωση του 

οικονοµικού αποτελέσµατος του ΟΑΣΑ και των παραπάνω συγκοινωνιακών 

φορέων δια της µείωσης τον ελλειµµάτων, της εκλογίκευσης του κόστους 

λειτουργίας, της ενίσχυσης των εσόδων και της διασφάλισης της βιωσιµότητας 

των εν λόγω φορέων, (β) η ενίσχυση των ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών στην 

Αττική µε προαγωγή της αστικής κινητικότητας και της προστασίας του 

περιβάλλοντος. Παράλληλα εξυπηρετείται και µια σειρά από επιµέρους 

στόχους: η βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών, η ανάπτυξη 

συνδυασµένων µεταφορών, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και ο 

εξορθολογισµός του ύψους της κρατικής επιδότησης µε γνώµονα το µέσο όρο 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον επανακαθορισµό των αρµοδιοτήτων και σχέσεων 

του ΟΑΣΑ, των ως άνω φορέων και των λοιπών φορέων που παρέχουν 

συγκοινωνιακό έργο στην περιοχή αρµοδιότητάς τους, επελέγη εν τέλει η 
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λύση της γενικής επαναρρύθµισης αυτών προκειµένου να συγκεντρωθούν 

όλες οι σχετικές διατάξεις σε ένα βασικό νοµοθέτηµα.  

Το σχέδιο νόµου διαιρείται σε τέσσερα κεφάλαια που αφορούν αντιστοίχως: 

(α) τις ρυθµίσεις για την αναδιάρθρωση και εξυγίανση των δηµοσίων αστικών 

συγκοινωνιών, (β) τις ρυθµίσεις για την οργάνωση και ανάπτυξη των 

δηµοσίων συγκοινωνιών που καταργούν πλέον τις αντίστοιχες ρυθµίσεις του 

Ν. 2669/1998, προκειµένου να επιτευχθεί πλήρης και αποτελεσµατική 

προσαρµογή στο νέο σχήµα οργάνωσης, (γ) τις απαραίτητες ρυθµίσεις των 

θεµάτων προσωπικού εν όψει της σκοπούµενης αναδιάρθρωσης και (δ) τις 

λοιπές διατάξεις και καταργούµενες ρυθµίσεις.   

Το πρώτο κεφάλαιο προβλέπει τη συγχώνευση των εταιρειών – φορέων 

συγκοινωνιών σε δύο εταιρείες: Την εταιρεία «Ο∆ΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΟΣΥ»), η οποία θα αποτελέσει το νέο φορέα 

οδικών συγκοινωνιών και θα προκύψει από την απορρόφηση της ΗΛΠΑΠ 

από την ΕΘΕΛ και την εταιρεία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΣΤΑΣΥ»), η οποία θα αποτελέσει το νέο φορέα µέσων 

σταθερής τροχιάς και θα προκύψει από την απορρόφηση των ΗΣΑΠ και 

ΤΡΑΜ από την ΑΜΕΛ. Ο ΟΑΣΑ θα είναι ο αποκλειστικός µέτοχος των δύο 

εταιρειών. Για την διαδικασία των συγχωνεύσεων, λαµβανοµένης υπόψη της 

επιτακτικής ανάγκης για την ταχεία και επιτυχή ολοκλήρωση του όλου 

εγχειρήµατος, το σχέδιο νόµου εισάγει συγκεκριµένες παρεκκλίσεις από τις 

γενικές διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 περί α.ε. Τούτο, άλλωστε, συνάδει και µε 

τη µονοµετοχική σύνθεση των εταιρειών που συµµετέχουν στη συγχώνευση, 

το δηµόσιο χαρακτήρα των συγκοινωνιών αυτών και το γεγονός ότι βασικός 

πιστωτής τους είναι το ∆ηµόσιο ή λοιποί φορείς του δηµοσίου τοµέα. Κατά τα 

λοιπά, εφαρµόζεται ο τελευταίος νόµος και ο Ν. 2166/1993, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. Παράλληλα µε τα προλεχθέντα, 

προβλέπεται ότι τα συσσωρευµένα χρέη των µετασχηµατιζοµένων εταιρειών 

αναλαµβάνονται από το ∆ηµόσιο. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο του σχεδίου νόµου αφορά στην οργάνωση του νέου 

συστήµατος δηµοσίων συγκοινωνιών. Έτσι, κατά πρώτον καθορίζεται ο 

βασικός ρόλος του ΟΑΣΑ που συνίσταται στον προγραµµατισµό, την 

οργάνωση, τον συντονισµό και τον έλεγχο του συγκοινωνιακού έργου όλων 
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των επίγειων και υπόγειων µέσων µαζικής µεταφοράς. Ορίζονται οι Εταιρείες 

Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (εφεξής «ΕΠΣΕ»), στις οποίες υπάγονται 

τόσο οι ανωτέρω εταιρείες ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ που θα προκύψουν από την 

συγχώνευση των ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΕΘΕΛ, ΑΜΕΛ και ΤΡΑΜ, όσο και οι λοιποί 

φορείς που παρέχουν συγκοινωνιακό έργο στην περιοχή αρµοδιότητας του 

ΟΑΣΑ, όπως οι συγκοινωνίες των ΟΤΑ κλπ. Επαναδιατυπώνονται οι 

αρµοδιότητες του ΟΑΣΑ και των εταιρειών του Οµίλου ΟΑΣΑ (ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ 

και λοιπές θυγατρικές του ΟΑΣΑ), οι σχέσεις του µε τις λοιπές ΕΠΣΕ. 

Ενδεικτικώς, θεσµοθετείται η ενεργός εµπλοκή του ΟΑΣΑ στο συγκοινωνιακό 

έργο των ΟΤΑ (έγκριση σχεδιασµού και εφαρµογής έργου) καθώς και η 

εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας. Καθιερώνεται «Σύµφωνο 

Ευθύνης» που ενεργοποιείται σε περίπτωση αποκλίσεων από τους ετήσιους 

προϋπολογισµούς και τα επιχειρησιακά σχέδια των εταιρειών του Οµίλου 

ΟΑΣΑ. Οι κρατικές επιδοτήσεις λαµβάνονται από τον ΟΑΣΑ βάσει 

προϋποθέσεων και θα διανέµονται στις εταιρείες του Οµίλου ανάλογα µε τα 

ειδικότερα αποτελέσµατα του καθενός από αυτούς, ενώ υφίσταται πρόβλεψη 

για διεταιρικές συνεργασίες στους τοµείς εκπαίδευσης, εισιτηρίων κλπ. Τέλος, 

βασική ρύθµιση του υπόψη σχεδίου είναι η ρητή υπαγωγή των εταιρειών του 

Οµίλου ΟΑΣΑ στο Ν. 3429/2005 περί ∆ΕΚΟ.  

Το τρίτο κεφάλαιο του σχεδίου νόµου πραγµατεύεται θέµατα προσωπικού. 

Σκοπός των ρυθµίσεων αυτών, που όπως και η εν γένει νοµοθετική 

πρωτοβουλία κατατείνουν στην εξυγίανση των παραπάνω φορέων, είναι να 

αποσυµφορηθούν οι φορείς από προσωπικό που δεν είναι απολύτως 

απαραίτητο για την λειτουργία τους µε το σύστηµα των µετατάξεων και προ 

παντός άλλου να προστατευθούν τόσο οι µετατασσόµενοι εργαζόµενοι όσο 

και εκείνοι που θα παραµείνουν τελικώς στους παραπάνω φορείς,  κατά το 

πρότυπο του πρόσφατου Ν. 3891/2010 για την αναδιάρθρωση του οµίλου  

ΟΣΕ. Υφίσταται πρόβλεψη για ταχεία κατάρτιση Οργανογράµµατος και 

Κανονισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας καθώς και νέων 

συλλογικών συµβάσεων στις εταιρείες του Οµίλου ΟΑΣΑ.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο αφ’ ενός προβλέπονται προσθήκες στον παραπάνω Ν. 

3891/2010 και αφ’ ετέρου περιλαµβάνονται οι αναγκαίες ρυθµίσεις για τις 

καταργούµενες διατάξεις και την έναρξη ισχύος του προς ψήφιση νόµου.  
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ΙΙ. Επί των άρθρων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Άρθρο 1 

Μετασχηµατισµός εταιρειών 

 Προβλέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διατάξεως της 

κείµενης νοµοθεσίας και προκειµένου να εξυπηρετηθεί το υπέρτερο δηµόσιο 

συµφέρον που συνίσταται στην τεχνικοοικονοµική εξυγίανση των ΕΘΕΛ, 

ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και  ΤΡΑΜ και την αποδοτικότερη λειτουργία τους 

προς όφελος του επιβατικού κοινού και της Εθνικής Οικονοµίας, ο 

µετασχηµατισµός των εν λόγω εταιρειών. Λαµβάνει χώρα µεταβίβαση των 

µετοχών της ΑΜΕΛ και της ΤΡΑΜ που ανήκουν στην εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», καθώς και της µίας µετοχής της ΕΘΕΛ που ανήκει στο ∆ήµο 

Αγ. Ιωάννη Ρέντη στον ΟΑΣΑ αυτοδικαίως, από την δηµοσίευση του νόµου 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε 

διατυπώσεως και άνευ τιµήµατος. Οι εν λόγω µεταβιβάσεις µετοχών 

απαλλάσσονται από την  καταβολή φόρου µεταβίβασης ή οποιουδήποτε 

άλλου φόρου ή τέλους ή άλλης επιβάρυνσης για οποιαδήποτε εταιρεία. 

Σηµειώνεται ότι µε µέριµνα της Γενικής Συνέλευσης της νέας εταιρείας που θα 

προκύψει από την συγχώνευση ΕΘΕΛ και ΗΛΠΑΠ (ΟΣΥ Α.Ε.) θα λάβει χώρα  

τροποποίηση  του Καταστατικού της, ούτως ώστε να διατηρηθεί η συµµετοχή 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιό της εκπροσώπου του ∆ήµου Αγ. Ιωάννη Ρέντη, η 

οποία µέχρι τώρα εξασφαλιζόταν µε την συµµετοχή του στο µετοχικό 

κεφάλαιο της ΕΘΕΛ.  

Μετά την συντέλεση των µεταβιβάσεων των προηγούµενων εδαφίων, ο 

ΟΑΣΑ ως µοναδικός µέτοχος των παραπάνω εταιρειών  ασκεί µόνος του όλα 

τα δικαιώµατα του µετόχου στις Γενικές Συνελεύσεις τους. 

Από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως: 

(α) Προβλέπεται προθεσµία ενός έτους, για την έκδοση απόφασης των 

Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, δυνάµει της 
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οποίας θα µεταβιβασθεί άνευ ανταλλάγµατος από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στην 

ΑΜΕΛ (ή την Εταιρεία που θα προκύψει από την συγχώνευση της ΑΜΕΛ µε 

την ΗΣΑΠ) το σύνολο του τροχαίου και λοιπού υλικού, το οποίο χρησιµοποιεί 

η ΑΜΕΛ για την άσκηση της δραστηριότητάς της. Λαµβάνεται µέριµνα ούτως 

ώστε να εξασφαλισθεί η τυχόν απαιτούµενη συναίνεση πιστωτών της ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ.    

(β) Παρέχεται η δυνατότητα  παραχώρησης προς την ΑΜΕΛ (ή την 

Εταιρεία που θα προκύψει από την συγχώνευση της ΑΜΕΛ µε την ΗΣΑΠ), 

σταθµών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Η ρύθµιση αυτή αποσκοπεί 

στο να παρασχεθεί στην ΑΜΕΛ (ή στην Εταιρεία που θα προκύψει από την 

συγχώνευση της ΑΜΕΛ µε την ΗΣΑΠ) η δυνατότητα είτε να εκµεταλλευτεί 

µόνη της τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία είτε να αναθέσει την εκµετάλλευσή 

τους σε τρίτους µε διαγωνιστικές διαδικασίες σύµφωνα µε τον νόµο.  

Από την δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως: (α) 

η ΕΘΕΛ τίθεται σε διαδικασία συγχώνευσης µε τον ΗΛΠΑΠ µε απορρόφηση 

του τελευταίου από την πρώτη και µετονοµάζεται σε «Ο∆ΙΚΕΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΟΣΥ»), (β) η ΑΜΕΛ τίθεται σε 

διαδικασία συγχώνευσης µε τον ΗΣΑΠ και την ΤΡΑΜ µε απορρόφηση των 

τελευταίων από την πρώτη και µετονοµάζεται σε «ΣΤΑΘΕΡΕΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΣΤΑΣΥ»). 

Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο συγχωνεύσεις λαµβάνουν χώρα 

ως ακολούθως: 

Κινούνται αυτόµατα χωρίς να απαιτείται προς τούτο η λήψη απόφασης 

από τα εταιρικά όργανα.  

Οι ισολογισµοί µετασχηµατισµού καταρτίζονται εντός συγκεκριµένης 

προθεσµίας, ελέγχονται από τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. και εγκρίνονται από τις 

Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών που συµµετέχουν στη συγχώνευση.  

Η συγχώνευση συντελείται µε την έκδοση κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία µε 

την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών κάθε εταιρείας 

επιφέρει τα αποτελέσµατα του άρθρου 75 ΚΝ 2190/1920.  
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Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 2166/1993 και των 

άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/2910, όπως ισχύουν.  

 

Άρθρο 2 

Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων –  

Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις 

 

 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 

καθορίζονται επακριβώς στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 1. 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. 

Περαιτέρω προβλέπονται απλοποιηµένες διαδικασίες µεταγραφής των 

ακινήτων των απορροφουµένων εταιρειών, καθώς και πλήρης απαλλαγή των 

εν λόγω µεταγραφών από φόρους, τέλη χαρτοσήµου ή άλλο τέλος, εισφορά ή 

δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση  

Τα δικαιώµατα και οι αµοιβές των συµβολαιογράφων, και 

Υποθηκοφυλάκων / Κτηµατολογικών Γραφείων για όλες τις παραπάνω 

συµβάσεις, πράξεις ή συµφωνίες περιορίζονται στο 5% των προβλεποµένων 

από το νόµο.  

 Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως προβλέπεται 

ότι οι συγχωνευόµενες εταιρείες απαλλάσσονται της υποχρεώσεως 

προσκόµισης αποδεικτικού ενηµερότητας για χρέη και φορολογικές 

υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο, καθώς και αποδεικτικού ασφαλιστικής 

ενηµερότητας για οφειλές προς Ι.Κ.Α., ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς 
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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 

 

 Προβλέπεται ότι 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. 

Επίσης, προβλέπεται η ανάληψη του τραπεζικού δανεισµού των 

συχωνευόµενων εταιρειών από το ∆ηµόσιο. 

 Προβλέπεται ότι τα επενδυτικά προγράµµατα του Οµίλου ΟΑΣΑ 

εγκρίνονται µετά από εισήγηση του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και 

∆ικτύων από την ∆ιυπουργική Επιτροπή ∆ΕΚΟ.  

 Προβλέπεται απαλλαγή από κάθε είδους φόρους, τέλη κλπ. στις 

περιπτώσεις αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου.  

 Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού 

∆ηµοσίου υπέρ των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ για την σύναψη, διακανονισµό και 

εξόφληση δανείων.  

    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Άρθρο 4 

Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ) 
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Στην παρ. 1 ορίζεται ο ρόλος του ΟΑΣΑ, ο οποίος συνίσταται κατά 

βάση στον σχεδιασµό, προγραµµατισµό, οργάνωση, συντονισµό και έλεγχο 

του συγκοινωνιακού έργου όλων των επίγειων και υπόγειων µέσων µαζικής 

µεταφοράς.  

Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου 

στην περιοχή αρµοδιότητας του ΟΑΣΑ γίνεται από τις Εταιρείες Παροχής 

Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ). Ως ΕΠΣΕ ορίζονται αφ’ ενός η ΟΣΥ και η 

ΣΤΑΣΥ και αφ’ ετέρου όλοι οι λοιποί πάροχοι δηµόσιας συγκοινωνίας, 

συµπεριλαµβανοµένων των συγκοινωνιακών φορέων των ΟΤΑ, των ΚΤΕΛ ή 

και των εταιρειών που ενδέχεται να ιδρύσει στο µέλλον ο ΟΑΣΑ. Εξαιρούνται 

του πεδίου εφαρµογής του νόµου ο ΟΣΕ και οι πάροχοι σιδηροδροµικού 

έργου.  Καθορίζεται η νοµική φύση των ΕΠΣΕ.  

Στην παρ. 4 προβλέπεται η σύναψη συµβάσεων µεταξύ ΟΑΣΑ και 

ΕΠΣΕ.  

 

Άρθρο 5 

Αρµοδιότητες Συγκοινωνιακών Φορέων – ∆είκτες λειτουργίας 

 

Στην παρ. 1 καθορίζονται οι αρµοδιότητες του ΟΑΣΑ κατά το πρότυπο 

του Ν. 2669/1998. Το περιεχόµενο των αρµοδιοτήτων του ΟΑΣΑ ποικίλλει 

ανάλογα µε το εάν πρόκειται για τις σχέσεις του µε τις ΕΠΣΕ γενικώς ή µε τις 

εταιρείες του Οµίλου ΟΑΣΑ, δηλαδή την ΟΣΥ, την ΣΤΑΣΥ και τις λοιπές 

εταιρείες που ενδεχοµένως ιδρύσει στο µέλλον. Στις παραπάνω αρµοδιότητες, 

συγκαταλέγονται µεταξύ άλλων:  

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.  

Ο έλεγχος και η επίβλεψη των ΕΠΣΕ. 

Η κατανοµή του συγκοινωνιακού έργου στις ΕΠΣΕ που λειτουργούν 

στην περιοχή αρµοδιότητάς του και ο συντονισµός αυτών.  
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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.».  

Η ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν τη διεξαγωγή των δηµόσιων 

συγκοινωνιών στην περιοχή της αρµοδιότητάς του και κυρίως ο καθορισµός, 

η κατάργηση και η επέκταση των γραµµών, ο καθορισµός των διαδροµών και 

δροµολογίων, των αφετηριών, των τερµάτων και των στάσεων κάθε γραµµής. 

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.  

Η κατάρτιση και ο έλεγχος των προγραµµάτων δροµολόγησης των 

µέσων δηµόσιας συγκοινωνίας.  

Ο σχεδιασµός σταθµών µετεπιβίβασης µεταξύ των δηµόσιων 

συγκοινωνιακών µέσων, καθώς και µεταξύ ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων 

και δηµόσιων µέσων µαζικής µεταφοράς. 

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.  

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, 

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 
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οχηµάτων των αστικών συγκοινωνιών και την ασφαλή και άνετη διακίνηση 

των επιβατών, µετά από έγκριση της αρµόδιας αρχής. 

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.  

Στις καινοτοµίες που εισάγονται µε το υπόψη σχέδιο νόµου 

συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων:  

Η κατάρτιση πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου του ΟΑΣΑ, καθώς και η 

έγκριση των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Εταιρειών του Οµίλου ΟΑΣΑ. 

Η σύναψη Συµβάσεων Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου µε βάση 

δείκτες έργου, κόστους και ποιότητας, οι βασικοί εκ των οποίων καθορίζονται 

νοµοθετικά. Προβλέπεται ακόµη η κατάρτιση πρότυπων σχεδίων συµβάσεων 

που εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και 

∆ικτύων, καθώς και η τροποποίηση των ανωτέρω δεικτών οµοίως µε 

υπουργική απόφαση.  

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.  

Η συνεργασία µε τους άλλους φορείς συγκοινωνιακού έργου στην 

περιοχή αρµοδιότητάς του, όπως την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή άλλες σιδηροδροµικές 

εταιρίες που εκτελούν έργο Προαστιακών µετακινήσεων και τα ΚΤΕΛ, για τον 

καλύτερο συντονισµό του εν γένει παρεχόµενου συγκοινωνιακού έργου.  

Προβλέπεται, επίσης, ότι 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.  
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Στην παρ. 2 καθορίζονται οι αρµοδιότητες των Εταιρειών του Οµίλου 

ΟΑΣΑ, δηλ. των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ και οποιωνδήποτε άλλων εταιρειών ιδρύσει 

στο µέλλον ο ΟΑΣΑ. Στις αρµοδιότητες αυτές συµπεριλαµβάνονται:  

Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου σύµφωνα µε το σχεδιασµό, τον 

προγραµµατισµό και την κατανοµή αυτού από τον ΟΑΣΑ.. 

Η κατάρτιση των Επιχειρησιακών Σχεδίων και η υποβολή τους για 

έγκριση στον ΟΑΣΑ.  

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. 

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.  

Η αξιοποίηση και εκµετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων τους. 

 

Άρθρο 6 

Σύµφωνο ευθύνης – Προϋπολογισµοί 

Μηχανισµός επίβλεψης 

 

Στο άρθρο 6 προβλέπονται τα σχετικά µε την κατάρτιση των 

προϋπολογισµών των Εταιρειών του Οµίλου ΟΑΣΑ, την απόδοση των 

εισπράξεων από την πώληση των εισιτηρίων, τη δυνατότητα σύναψης 

συµβάσεων µε τους κατά περίπτωση αρµόδιους υπουργούς για την καταβολή 

προς τον ΟΑΣΑ της διαφοράς από τα µειωµένα εισιτήρια που δικαιούται βάσει 

της νοµοθεσίας συγκεκριµένες κατηγορίες ατόµων κλπ.  

Μεταξύ των πλέον σηµαντικών ρυθµίσεων συγκαταλέγονται οι 

ακόλουθες: 
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  Κάθε Εταιρεία του Οµίλου ΟΑΣΑ υποχρεούται να υποβάλλει στον 

ΟΑΣΑ προς έγκριση δύο 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.  

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 

Θεσπίζεται Σύµφωνο Ευθύνης: Κατά το πρότυπο αυτό, 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 τουλάχιστον µήνες πριν την έναρξη της επόµενου ηµερολογιακού 

έτους. 

Η ∆ιοίκηση του ΟΑΣΑ από κοινού µε τις ∆ιοικήσεις των ΟΣΥ και 

ΣΤΑΣΥ είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση της υλοποίησης του 

προϋπολογισµού και του επιχειρησιακού σχεδίου του οµίλου, καταρτίζοντας 

τριµηνιαίους απολογισµούς. Οι απολογισµοί θα ελέγχονται και βεβαιώνονται 

από έναν Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για κάθε εταιρεία. Σε περίπτωση που οι 

απολογισµοί εµφανίζουν απόκλιση από τον αρχικό προϋπολογισµό και το 

επιχειρησιακό σχέδιο µεγαλύτερη του 10% 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 στον ΟΑΣΑ, την ΟΣΥ και την ΣΤΑΣΥ η 

διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής, η οποία δύναται να επιβαρύνει 
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περαιτέρω την οικονοµική θέση τους. Η µη συµµόρφωση µε το επιχειρησιακό 

σχέδιο που εγκρίνεται ως ανωτέρω συνεπάγεται την αντίστοιχη προς την 

απόκλιση περικοπή των κρατικών επιδοτήσεων που έχουν αποφασισθεί για 

την αντίστοιχη χρήση καθώς και την άµεση εφαρµογή οποιωνδήποτε άλλων 

µέτρων αποφασίσει η ∆ιυπουργική Επιτροπή ∆ΕΚΟ. 

Συνίσταται σε κάθε εταιρεία του Οµίλου ΟΑΣΑ ειδική µονάδα 

παρακολούθησης για την συµµόρφωση µε τα ανωτέρω.  

Η επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό για την κάλυψη του 

συνολικού ετήσιου λειτουργικού ελλείµµατος του οµίλου θα λαµβάνεται από 

τον ΟΑΣΑ βάσει του παραγόµενου συγκοινωνιακού έργου και δείκτες έργου. 

Ο ΟΑΣΑ κατανέµει την επιδότηση στις Εταιρείες του Οµίλου του ανάλογα µε 

τις ανάγκες τους και τα λειτουργικά ελλείµµατά τους. Η επιδότηση λαµβάνεται 

για όσο διάστηµα ο Όµιλος παραµένει συνολικά ελλειµµατικός, ανέρχεται 

µέχρι ποσοστού 40% του ετήσιου λειτουργικού κόστους.  

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ 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. 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 προκύψει πλεονασµατικός. Η διανοµή 

αυτή επίσης απαλλάσσεται από την φορολογία εισοδήµατος για όσο διάστηµα 

ο όµιλος αθροιστικά εµφανίζει  λειτουργικό έλλειµµα. 

 Τέλος, προβλέπεται ότι 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. Και ότι στα Οργανογράµµατα, που θα καταρτισθούν 

σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 11, θα προβλέπεται υποχρεωτικά ο 

διαχωρισµός των µονάδων εκάστου φορέα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται, 

µεταξύ άλλων, ο λογιστικός διαχωρισµός και η διακριτή κοστολόγηση 
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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 

 

Προβλέπεται ρητώς η υπαγωγή των Εταιρειών του Οµίλου ΟΑΣΑ στις 

διατάξεις περί ∆ΕΚΟ. 

Προβλέπεται η κατά τις κείµενες διατάξεις ανάθεση σε τρίτους παντός 

είδους προµηθειών κλπ. καθώς επίσης η αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας των Εταιρειών Οµίλου.  

Προβλέπεται η σύναψη συµβάσεων µεταξύ του ΟΑΣΑ και των 

Εταιρειών του Οµίλου ΟΑΣΑ δυνάµει των οποίων ο ΟΑΣΑ θα δύναται να 

αναλαµβάνει για λογαριασµό των άλλων εταιρειών την παροχή υπηρεσιών 

εκδόσεως, προµήθειας και πώλησης εισιτηρίων για ορισµένα ή / και όλα τα 

µεταφορικά µέσα τους. Με συµβάσεις οποιαδήποτε εταιρεία του Οµίλου 

ΟΑΣΑ αναλαµβάνει για λογαριασµό των αντισυµβαλλοµένων µερών την 

παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των 

µηχανοδηγών, ηλεκτροδηγών κλπ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Άρθρο 8 

Ορισµοί  

Εξαιρετικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος για την ρύθµιση 

των θεµάτων προσωπικού  
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 Με το τρίτο κεφάλαιο του σχεδίου νόµου θεσπίζονται οι απαραίτητες 

ρυθµίσεις για την διαµόρφωση των εργασιακών σχέσεων στο πλαίσιο της 

διαδικασίας εξορθολογισµού της λειτουργίας των φορέων.  

 Στο παρόν άρθρο επεξηγούνται οι έννοιες που χρησιµοποιούνται στο 

σχέδιο νόµου, ενώ ειδικώς στην παρ. 2 εξηγούνται οι λόγοι δηµοσίου 

συµφέροντος που επιτάσσουν την παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία στον 

τοµέα των εργασιακών ζητηµάτων που αντιµετωπίζουν οι φορείς και οι 

εταιρείες που θα προκύψουν από τον µετασχηµατισµό του Κεφαλαίου Ι. 

Τέλος, διατυπώνεται ρητώς και προς αποφυγήν οποιουδήποτε προβλήµατος 

κατά την εφαρµογή του νόµου ότι 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.  

  

Άρθρο 9 

Μετατάξεις Πλεονάζοντος Προσωπικού Α΄ Φάσης  

 

 Στην παρ. 1 ορίζεται ότι το Πλεονάζον Προσωπικό Α΄ Φάσης, το οποίο 

σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο ανέρχεται σε 1.500 άτοµα, µεταφέρεται 

στους Φορείς Υποδοχής κατά τα αναφερόµενα στις ακόλουθες παραγράφους. 

 Στην παρ. 2 ανατίθεται στην Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η αναζήτηση θέσεων στους Φορείς Υποδοχής.  

 Στην παρ. 3 το αρµόδιο όργανο της κάθε εταιρείας ανακοινώνει στο 

προσωπικό του τον κατάλογο µε τις θέσεις που συντάσσεται από την Γενική 
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Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και προσκαλεί τους 

ενδιαφεροµένους να υποβάλουν αίτηση µετάταξης. 

 Στην παρ. 4 προβλέπεται η σύνταξη λεπτοµερούς κατάστασης µε τους 

προς µετάταξη υπαλλήλους. 

 Στην παρ. 5 ορίζονται τα κριτήρια κάλυψης των θέσεων που 

υποδεικνύει η Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης.  

 Στην παρ. 6 καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας για την κάλυψη των 

θέσεων. 

 Στην παρ. 7 καθορίζεται το εργασιακό καθεστώς που εφαρµόζεται µετά 

την µετάταξη του εργαζοµένου.  

 Στην παρ. 8 ορίζεται ότι η διαδικασία µετάταξης είναι υποχρεωτική για 

τον εργαζόµενο και καθορίζονται οι συνέπειες σε περίπτωση µη ανάληψης 

καθηκόντων στην νέα θέση.  

 Στην παρ. 9 προβλέπεται ότι όσοι εργαζόµενοι παραµείνουν στους 

φορείς και δεν µεταταγούν τεκµαίρεται ότι αποδέχονται τις όποιες µεταβολές 

επέλθουν στις εργασιακές σχέσεις τους.  

 Στην παρ. 10 προβλέπεται ότι η διαδικασία των µετατάξεων µπορεί να 

ολοκληρωθεί και από τους φορείς που θα προκύψουν από την συντέλεση της 

διαδικασίας µετασχηµατισµού, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα. 

 

 Άρθρο 10 

Μεταφορά Προσωπικού στους Νέους Φορείς  

 

 Στην παρ. 1 προβλέπεται ότι οι εργαζόµενοι που θα παραµείνουν στις 

θέσεις τους και δεν µεταταγούν κατά τα προαναφερόµενα θα συνδέονται 

πλέον µε τους Νέους Φορείς που θα προκύψουν µετά την ολοκλήρωση του 

µετασχηµατισµού του Κεφαλαίου Ι.  

 Στην παρ. 2 ορίζεται ότι και µετά την µεταφορά του προσωπικού στους 

Νέους Φορείς οι σχέσεις τους εξακολουθούν να διέπονται από ό,τι ίσχυε µέχρι 

την µεταφορά τους, µέχρις ότου καταρτισθούν νέα οργανογράµµατα, 
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κανονισµοί εργασίας και συλλογικές ρυθµίσεις κατά την διαδικασία των 

επόµενων άρθρων. 

 

Άρθρο 11 

Οργανόγραµµα και Κανονισµός Εσωτερικής Οργάνωσης και 

Λειτουργίας 

Μετατάξεις Πλεονάζοντος Προσωπικού Β΄ Φάσης  

 

 Στην παρ. 1 προβλέπεται ότι εντός ενός µηνός από την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας µετασχηµατισµού του Κεφαλαίου Ι θα καταρτισθούν νέα 

Οργανογράµµατα και Κανονισµοί Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας για 

κάθε Νέο Φορέα.  

 Στην παρ. 2 ορίζεται το περιεχόµενο του Οργανογράµµατος και του 

Κανονισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας. 

 Στην παρ. 3 προβλέπονται οι αρχές που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ 

όψιν κατά την κατάρτιση των Οργανογραµµάτων και των Κανονισµών 

Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας. Επίσης, προβλέπεται ο τρόπος 

ένταξης των εργαζοµένων στις νέες θέσεις των οργανογραµµάτων και ο 

τρόπος πλήρωσης των τυχόν κενών θέσεων.  

 Στην παρ. 4 ορίζεται ότι οι κανονισµοί και τα οργανογράµµατα δεν 

µπορούν να τροποποιηθούν κατά τα πρώτα τρία έτη από την θέσπισή τους.  

 Στην παρ. 5 προβλέπεται ότι οι Κανονισµοί Εσωτερικής Οργάνωσης 

και Λειτουργίας καθώς και τα Οργανογράµµατα καταργούν όλους τους 

κανονισµούς που ισχύουν µέχρι την θέσπισή τους.  

 Στην παρ. 6 προβλέπεται η δυνατότητα µετάταξης των εργαζοµένων 

από τους Νέους Φορείς στο πλαίσιο των διεταιρικών συµβάσεων που 

ρυθµίζονται στα επόµενα άρθρα.  

 Στην παρ. 7 προβλέπεται η δυνατότητα µετάταξης προσωπικού µετά 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας µετασχηµατισµού και για χρονικό διάστηµα 

ενός έτους, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7. 
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Άρθρο 12 

Ρυθµίσεις Συλλογικού Εργατικού ∆ικαίου  

 

 Στην παρ. 1 προβλέπεται ότι µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

µετασχηµατισµού, θεσπίζονται νέες συλλογικές ρυθµίσεις και καταργούνται οι 

µέχρι τότε υφιστάµενες σύµφωνα µε την διαδικασία του παρόντος άρθρου. 

 Στην παρ. 2 προβλέπεται η διενέργεια διαπραγµατεύσεων µε τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων, προκειµέου να καταρτισθούν 

νέες συλλογικές συµβάσεις. 

 Στην παρ. 3 καθορίζεται το αντικείµενο των διαπραγµατεύσεων και η 

συνολική διάρκειά τους. 

 Στην παρ. 4 προβλέπεται ότι είναι δυνατή η θέσπιση των συλλογικών 

ρυθµίσεων δια νόµου, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η κατάρτιση 

συλλογικών συµβάσεων µέσω των διαπραγµατεύσεων των προηγούµενων 

παραγράφων. 

 Στην παρ. 5 ορίζεται ότι οι νέες συλλογικές συµβάσεις ή ο νόµος που 

θα θεσπίσει τις συλλογικές ρυθµίσεις κατά τα ανωτέρω καταργούν κάθε 

προγενέστερη συλλογική σύµβαση και όρο οποιασδήποτε πηγής του 

συλλογικού εργατικού δικαίου.  

 Στην παρ. 6 προβλέπεται προσωρινή απαγόρευση προσφυγής στην 

∆ιαιτησία και την Μεσολάβηση.  

 Στην παρ. 7 διατυπώνεται ρητώς το καθεστώς που θα διέπει τις 

εργασιακές σχέσεις µετά την συντέλεση των προαναφερθέντων.  

 Στην παρ. 8 ορίζεται ότι µετά την επίτευξη των ανωτέρω, οι συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις θα εξακολουθήσουν να διεξάγονται σύµφωνα µε ό,τι ισχύει 

κάθε φορά.  

 

Άρθρο 13 

Λοιπά θέµατα  
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 Στην παρ. 1 ορίζεται το ανώτερο ύψος της αποζηµίωσης που 

καταβάλλεται σε περίπτωση καταγγελίας συµβάσεως εργασίας, ενώ στην 

παρ. 2 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και 

∆ικτύων για την ρύθµιση τυχόν λεπτοµερειών κατά την εφαρµογή των 

διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΙΙ.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ 

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 14  

Προσθήκη στο Ν. 3891/2010 

 

  Με την παρούσα διάταξη εισάγεται τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν. 

3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010), µε την προσθήκη τέταρτης παραγράφου στην 

οποία προβλέπονται ρυθµίσεις που έχουν σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης 

του ετήσιου προϋπολογισµού και του επιχειρησιακού σχεδίου των εταιρειών 

το οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την αποτροπή αποκλίσεων, µε ευθύνη 

των διοικήσεών τους. 

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής: 

Η διοίκηση κάθε εταιρίας 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 του 

άρθρου 14. Η διοίκηση κάθε εταιρίας καταρτίζει τριµηνιαίους απολογισµούς 

µέχρι την 20η ηµέρα από τη συµπλήρωση του 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 
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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 

 

 Στο συγκεκριµένο άρθρο προβλέπονται οι καταργούµενες διατάξεις.  

 

Άρθρο 16  

Έναρξη ισχύος 

 

 Στο συγκεκριµένο άρθρο προβλέπεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων 

του νόµου.  
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