Αθήνα, 05/12/2011
Αρ. Φακέλου: 137515/
Προς
Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων
κ. Μάκη Βορίδη
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου
Τ.Κ. 10191 Αθήνα
Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
Υπόψη Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, κου ∆ηµήτριου ∆ηµητρίου
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Θέµα: ∆ιαδικασία αποζηµίωσης επιβατών (κατόχων κάρτας πολλαπλών διαδροµών)
και προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια απεργίας

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλε,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, κατά το άρθρο
103 παρ. 9 του Συντάγµατος και τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6
του Ν. 3094/2003 και παρ. 4 του Π.∆. 273/1999, εξετάζει το ζήτηµα της
αποζηµίωσης των κατόχων κάρτας πολλαπλών διαδροµών (µηνιαίας και ετήσιας)
λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζοµένων στις εταιρείες του Οµίλου
Ο.Α.Σ.Α., κατά το χρονικό διάστηµα ∆εκέµβριος 2010 - Φεβρουάριος 2011,
Οκτώβριος 2011, καθώς έγινε αποδέκτης µεγάλου αριθµού αναφορών πολιτών. Οι
πολίτες διατυπώνουν τη διαµαρτυρία τους τόσο για την ταλαιπωρία που υφίστανται
κατά τη διάρκεια των απεργιών όσο και για την οικονοµική τους απώλεια αφού δεν
µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις κάρτες απεριορίστων διαδροµών για τις ηµέρες της
απεργίας.
Εξετάζοντας την πρακτική που ακολουθείται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.,
επίσης εταιρεία εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου, στο θέµα της αποζηµίωσης του
καταναλωτικού κοινού κατά τις ηµέρες της απεργίας (επέκταση της διάρκειας ισχύος
της κάρτας των ενδιαφεροµένων, σε αριθµό ηµερών ίσο προς τον αριθµό των ηµερών
της απεργίας), οδηγηθήκαµε σε µια πρόταση (επέκταση της διάρκειας ισχύος των
µηνιαίων και ετήσιων καρτών που εκδίδονται από τον Ο.Α.Σ.Α.), την οποία
γνωστοποιήσαµε στον Ο.Α.Σ.Α. µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 137515/13418/26.5.2011
έγγραφο της Αρχής.

Στο υπ΄ αριθµ. πρωτ. 8699/ΓΕ∆ΧΕ/∆ΟΚ/30.06.2011 απαντητικό έγγραφο ο
Ο.Α.Σ.Α.δεν έκανε δεκτές τις προτάσεις µας, αντιτάσσοντας τα εξής επιχειρήµατα:
- Στο συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα των εργαζοµένων στην απεργία και στο
γεγονός ότι η αδυναµία παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των απεργιακών
κινητοποιήσεων δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Οργανισµού, διότι δεν αθέτησε
την υποχρέωσή του από δόλο η αµέλεια (άρθρο 330 ΑΚ). Μόνο στην περίπτωση
κατά την οποία µια απεργία έχει κηρυχθεί δικαστικά παράνοµη ή καταχρηστική τότε
µπορούν να θεµελιωθούν αξιώσεις και κατά του φορέα που δεν λαµβάνει µέτρα
εφαρµογής της δικαστικής απόφασης και αποτροπής περαιτέρω ζηµίας του
καταναλωτικού κοινού (άρθρο 281 ΑΚ).
- Στην επέκταση της διάρκειας ισχύος των καρτών η οποία δεν µπορεί να
πραγµατοποιηθεί, καθώς τα µηνιαία κουπόνια και οι ετήσιες κάρτες του Ο.Α.Σ.Α.
έχουν ηµερολογιακή ισχύ, κάτι που δεν ισχύει για τις κάρτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς
έχουν ισχύ για έναν, έξι ή 12 µήνες. Επιπλέον, η επέκταση της διάρκειας ισχύος των
καρτών θα δηµιουργούσε προβλήµατα διαχείρισης στις εταιρίες του Οµίλου, µε
δεδοµένη την τιµολογιακή πολιτική των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας και
των υπεραστικών συγκοινωνιών.
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της συνεργασίας του, συζήτησε εκ νέου
το θέµα αυτό, όπως και το ζήτηµα της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού µε
προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της απεργίας, στη συνάντηση που
πραγµατοποιήθηκε µεταξύ των στελεχών του Ο.Α.Σ.Α. (Νοµικός Σύµβουλος, κος Κ.
Σακελλαριάδης, ∆ιευθυντής Κοµίστρου, κος Γ. Αλεξανδράκης, ∆ιευθυντής
Οικονοµικών Υποθέσεων, κος Ν. Βιλαέτης) και της συνεργάτιδάς µου, Ειδικής
Επιστήµονος της Αρχής, κας Ν. Μπιγιλάκη, στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α., στις
17.10.2011.
Ειδικότερα, η Αρχή έθεσε κατ΄ αρχήν το θέµα του προσωπικού ασφαλείας σε
περίπτωση απεργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 19 και 21 του Ν.
1264/1982 «Εκδηµοκρατισµός Συνδικαλ. Κινήµατος – Συνδικαλιστικές ελευθερίες»
οι οποίες ορίζουν: «Επιχειρήσεις δηµόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των
οποίων έχει ζωτική σηµασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου
χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις:
α) Παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών από νοσηλευτικά εν γένει ιδρύµατα.
β) ∆ιϋλισης και διανοµής ύδατος.
γ) Παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος.
δ) Παραγωγής ή διϋλισης ακάθαρτου πετρελαίου.
ε) Μεταφοράς προσώπων και αγαθών από την ξηρά τη θάλασσα και τον αέρα.
στ) Τηλεπικοινωνιών και ταχυδροµείων, Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης.

ζ) Αποχέτευσης και απαγωγής ακάθαρτων υδάτων και λυµάτων και αποκοµιδής και
εναποθέσεως απορριµµάτων». Περαιτέρω, «στις υπηρεσίες, οργανισµούς και επιχειρήσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 1264/1982, όπως συµπληρώθηκε µε τις παραγράφους
1 και 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 1915/1990 των οποίων η λειτουργία έχει
ζωτική σηµασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, πέραν του
προσωπικού ασφαλείας της προηγούµενης παραγράφου διατίθενται και προσωπικό για την
αντιµετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της απεργίας».

Ο Συνήγορος του Πολίτη λαµβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά δύσκολη
δηµοσιονοµική κατάσταση που διέρχεται η Χώρα και οι πολίτες αλλά και την
υποχρέωση του Ο.Α.Σ.Α. για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, προτείνει
τα εξής:
1) Την ενιαία αντιµετώπιση σε όλους τους Χάρτες Υποχρεώσεων προς τους
Καταναλωτές (των αστικών και λοιπών συγκοινωνιών) του θέµατος της
αποζηµίωσης των επιβατών κατά τη διάρκεια απεργίας.
2) Την αναπροσαρµογή του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές του
Ο.Α.Σ.Α. ώστε να προβλέπεται διαδικασία αποζηµίωσης σε περίπτωση
απεργιακών κινητοποιήσεων, υπό τη µορφή ενδεχοµένως παροχής εισιτηρίων για
κάθε ηµέρα απεργίας στους κατόχους κάρτας πολλαπλών διαδροµών. Η ρύθµιση
αυτή θα ενθάρρυνε άλλωστε και τους πολίτες στην αγορά καρτών απεριορίστων
διαδροµών, προς όφελος βέβαια των συµφερόντων της Επιχείρησης.
3) Τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού µερικώς, µε προσωπικό
ασφαλείας (π.χ. λειτουργία συγκεκριµένων δροµολογίων µε µεγάλη επιβατική
κίνηση, µόνο σε ώρες αιχµής) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Αξιότιµοι κύριοι,
Γνωρίζοντας ότι η συµβολή σας είναι σηµαντική για την προώθηση των
στόχων του Ο.Α.Σ.Α., τονίζουµε ότι οι ανωτέρω προτάσεις, όχι µόνο θα
λειτουργήσουν προς όφελος του Οργανισµού, αφού οι πολίτες θα ενθαρρύνονται να
αγοράζουν κάρτες απεριορίστων διαδροµών, ανεξαρτήτως των απεργιών που
ενδεχοµένως θα πραγµατοποιούνται αλλά και θα προσδώσουν στον Ο.Α.Σ.Α. τα
χαρακτηριστικά µιας αξιόπιστης, ευέλικτης και αποτελεσµατικής Επιχείρησης.
Αναµένοντας τη θετική σας ανταπόκριση, σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων
για τη συνεργασία και παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
διευκρίνιση.
Με εκτίµηση,

Καλλιόπη Σπανού
Συνήγορος του Πολίτη

