26 Ιουνίου 2017
Αριθµ. Πρωτ.: 2*****0/2****7/2017
Ειδική Επιστήµονας: Nίτσα Μπιγιλάκη
Τηλ: 213 1306 826
Φαξ: 210 7292 129

Προς τον Πρόεδρο του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
κ. Ταστάνη Αναστάσιο
Μετσόβου 15
Τ.Κ. 10682 - Αθήνα

Θέµα: ∆ιαγραφή προστίµων ανέργων από την εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ), τα
οποία έχουν ήδη διαβιβαστεί στις ∆.Ο.Υ. και εκκρεµεί η είσπραξή τους

Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε,
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, επανέρχεται στο ζήτηµα της διαγραφής
προστίµων ανέργων από την εταιρεία ΟΣΥ, τα οποία έχουν ήδη διαβιβαστεί στις ∆.Ο.Υ.
και εκκρεµεί η είσπραξή τους.
Με τις αναφορές τους, οι ενδιαφερόµενοι πολίτες (αριθµ. φακελου: 2*****1/2305-2017,

2*****0/25-01-2017,

2*****5/29-11-2016,

2****0/31-08-2015)

ζήτησαν

την

παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς δεν έχει επιλυθεί το θέµα της
διαγραφής των προστίµων τους από το φορέα ΟΣΥ ΑΕ, που ακόµη και µετά την
έκδοση της Απόφασης του Υπουργού (Α-47174/3537/16-11-2015) και την πάροδο
σχεδόν δύο (2) ετών εξακολουθεί να µην προβαίνει στη διαγραφή των εν λόγω
προστίµων αρχικώς, στις 30/9/15, µε σχετική ενηµέρωση πληροφόρησε τους
ενδιαφεροµένους ότι, Η εταιρεία ΟΣΥ «….είναι υποχρεωµένη και ήδη το έχει πράξει να µη συνεχίσει
την απαίτηση της πληρωµής του ποσού που είχε επιδοθεί έως ότου πιστοποιήσει η σχετική υπηρεσία του
ΟΑΕ∆, αν την ηµεροµηνία της επιβολής του προστίµου (12.12.2010) ή στις 30.06.2015 ανήκε στην
κατηγορία των πιστοποιηµένων από τον ΟΑΕ∆ ανέργων….µε νέα επιστολή θα του γνωστοποιηθεί
οριστικά πλέον, ποια θα είναι η υποχρέωση του απέναντι στην εταιρεία σχετικά µε το επιβληθέν
πρόστιµο…» (το αριθµ. πρωτ. 23466/30-09-2015 έγγραφο, το οποίο γνωστοποιήθηκε στην Αρχή σε
διερεύνηση της υπόθεσης µε αριθµ. φακέλου 204530/31-08-2015 και σας επισυνάπτουµε), εντούτοις

έχουν λάβει µέχρι σήµερα οριστική απάντηση.

Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα Τηλ: 2131306600 Φαξ: 2107292129

δεν

Το ζήτηµα της διαγραφής των προστίµων ανέργων ετέθη, από τον Συνήγορο
του Πολίτη στη ∆ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών (Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης, κος Γ. Πατσιαβός) µε το αριθµ. πρωτ.
204755/41659/5-11-2015

έγγραφο,

ετέθη

δε,

εκ

νέου

στη Γενική Γραµµατεία

Μεταφορών -Γραφείο Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (νοµική σύµβουλος, κα
Άντζελα Λούτζιο), µε το αριθµ. πρωτ. 204530/27907/27-07-2016 έγγραφο, αφού είχε
ήδη προηγηθεί συνάντηση εργασίας στα γραφεία της εταιρείας ΣΤΑΣΥ/Τµήµα
∆ιαχείρισης Προστίµων (Προϊσταµένη, κα Μ. Τσιώλη), στις 25-09-2015, και ενηµέρωση
από την εταιρεία ΟΣΥ/Τµήµα Ελέγχου Κοµίστρου & Επικοινωνίας µε το Επιβατικό Κοινό
(Προϊστάµενος, κος Βούρτσης) και τη Νοµική Υπηρεσία της εν λόγω εταιρείας
(∆ιευθυντής, κος Ν. Γκότοβος). Με το από 27.07.2016 ανωτέρω έγγραφο, ο
Συνήγορος

του

Πολίτη

διαπίστωσε

µεταξύ

άλλων

εµφανώς

τις

πρακτικές

διαφοροποίησης ανάµεσα στις εταιρείες ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ, ήτοι το γεγονός ότι η εταιρεία
ΣΤΑΣΥ προβαίνει σε ενέργειες διαγραφής µόνο του µέρους του προστίµου που δεν
έχει ακόµα πληρωθεί µετά τη βεβαίωσή του στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., ενώ, η Εταιρεία ΟΣΥ
δεν προβαίνει σε καµία ενέργεια διαγραφής ποσού.
Το παράδοξο της διαφοροποίησης των εταιρειών έναντι της κοινωνικά
ευάλωτης οµάδας των ανέργων, ειδικά στην εξαιρετικά δύσκολη δηµοσιονοµική
κατάσταση που διέρχεται η Χώρα και οι πολίτες, ετέθη και πάλι σε διεξοδική συζήτηση
κατά τη συνάντηση εργασίας στελεχών της Αρχής (Ειδική Επιστήµονας, κα Μπιγιλάκη)
και του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών (Νοµική Σύµβουλος, κα Λούτζιο), στις
13-10-2016. Κατόπιν των προαναφεροµένων ενεργειών της Αρχής, ακολούθησε η
αποστολή του υπ΄αριθµ. Α-69417/4682/21-11-2016 εγγράφου (επισυνάπτεται) από τη
∆ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών προς
το Υπουργείο Οικονοµικών, στο οποίο αναφέρεται «…να εξεταστεί θετικά το ενδεχόµενο
διαγραφής προστίµων ανέργων που έχουν ήδη διαβιβαστεί στις ∆.Ο.Υ. από τους συγκοινωνιακούς
φορείς του Οµίλου ΟΑΣΑ και εκκρεµεί η πληρωµή τους. Επισηµαίνουµε ότι, η πρόταση του Υπουργείου
µας περιλαµβάνει τη διαγραφή µόνο του µέρους του προστίµου που δεν έχει ακόµα πληρωθεί, είτε
εφάπαξ είτε σε δόσεις και παρακαλεί για τη χορήγηση σχετικών οδηγιών προς τις ∆.Ο.Υ. για τη διευθέτηση
του ως άνω ζητήµατος προκειµένου στη συνέχεια να ενηµερωθούν και οι συγκοινωνιακοί φορείς για τις
δικές

τους

απαιτούµενες

Εισπράξεων

του

ενέργειες»,

Υπουργείου

ωστόσο, το Υπουργείο Οικονοµικών/∆ιεύθυνση
Οικονοµικών

(Προϊσταµένη

∆ιεύθυνσης,

κα

Ε.

Χατζηπαναγιώτου) θέτει ζήτηµα Σύνταξης Ατοµικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), και
τοποθετείται προφορικώς αρνητικά ως προς την έκδοση αυτού, θεωρώντας ότι
αρµόδιες για την έκδοση ΑΦΕΚ είναι οι Εταιρείες ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ, και παρά τις

επανειληµµένες τηλεφωνικές οχλήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη (Ειδική Επιστήµονας,
κα Μπιγιλάκη) για έγγραφη ενηµέρωση τόσο του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών όσο και της Αρχής επί του τεθέντος ζητήµατος, κωφεύει επιδεικτικά.
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι, η εταιρεία ΣΤΑΣΥ διαβιβάζει για εκτέλεση
Ατοµικά Φύλλα Έκπτωσης προς τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ., γνωστοποιώντας µάλιστα στην
Αρχή σχετικό αντίγραφο (επισυνάπτεται) και προβαίνει στη διαγραφή του µέρους του
προστίµου που δεν έχει ακόµα πληρωθεί µετά τη βεβαίωσή του στη αρµόδια ∆.Ο.Υ..
Σχετικά µε τις ενέργειες της εταιρείας ΟΣΥ διαπιστώνουµε ότι, αφού απευθύνθηκε µε
έγγραφό της (το αριθµ. πρωτ. 300-54/4-3-2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας)
προς τη Γενική Γραµµατεία Μεταφορών – Γραφείο Υπουργού του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών ζητώντας (κρατώντας σε αναµονή όλους τους ενδιαφεροµένους
πολίτες επί µακρό χρονικό διάστηµα)

να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά µε την πρόβλεψη

πίστωσης για την ολοκλήρωση εφαρµογής του µέτρου (του άρθρου 77 του ν.
4331/2015), όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.4 του ν. 3920/2011 «Με
συµβάσεις µεταξύ του ΟΑΣΑ και του ∆ηµοσίου, που εκπροσωπείται από τον αρµόδιο κάθε φορά
Υπουργό, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του αντιτίµου ή της διαφοράς από το κόµιστρο που ισχύει για
τα άτοµα που βάσει της κείµενης νοµοθεσίας δικαιούνται να διακινούνται µε τις αστικές συγκοινωνίες είτε
δωρεάν είτε µε µειωµένο κόµιστρο (µαθητές, πολύτεκνοι, κ.λ.π.). Οι εν λόγω συµβάσεις µπορούν να
συναφθούν

µόνον

εφόσον

υπάρχει αντίστοιχη

αντισυµβαλλόµενου αρµοδίου Υπουργείου»,

πίστωση

στον

προϋπολογισµό του

εκάστοτε

παραµένει σε αδράνεια, δεν εφαρµόζει το άρθρο

77 του ν.4331/2015 και την προαναφερόµενη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών
και Υποδοµών και δεν προβαίνει σε διαγραφή προστίµων. Μάλιστα, επικαλείται το
αριθµ. πρωτ. 55/17.7.2015 ενηµερωτικό έγγραφο του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών προς τον Όµιλο (ΟΑΣΑ και φορείς) αγνοώντας µεταγενέστερες διατάξεις
της αριθµ. Α-47174/3537/16.11.2015 («Περί διαγραφής προστίµων που έχουν
επιβληθεί σε ανέργους για µετακινήσεις µε µέσα του Οµίλου ΟΑΣΑ») Απόφασης του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, στις οποίες ορίζονται σαφώς το χρονικό
διάστηµα διαγραφής «….θα διαγράφονται τα διοικητικά πρόστιµα που έχουν επιβληθεί στο χρονικό
διάστηµα από 02 Ιουλίου 2010 έως και 02 Ιουλίου 2015 για µη καταβολή κοµίστρου ακόµη και αν έχει
εκκινήσει η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης κατά ΚΕ∆Ε, εφόσον ο παραβάτης ήταν εγγεγραµµένος
στον ΟΑΕ∆ ως άνεργος κατά την ηµεροµηνία τέλεσης της παράβασης, είτε κατά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του νόµου, ήτοι στις 02 Ιουλίου 2015…»,

η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί

από τους δικαιούχους ανέργους «..οι δικαιούχοι θα προσέρχονται σε ώρες λειτουργίας και
σηµεία εξυπηρέτησης κοινού του Οµίλου ΟΑΣΑ. Για την απόδειξη της ιδιότητας του ανέργου, απαιτούνται
Αστυνοµικό ∆ελτίο Ταυτότητας(Α∆Τ) και δελτίο ανεργίας εφόσον αυτό είναι ακόµα σε ισχύ ή σε
διαφορετική περίπτωση βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕ∆ µε την οποία θα αποδεικνύεται η εγγραφή του

αιτούντα στα µητρώα του ΟΑΕ∆ κατά την ηµεροµηνία της παράβασης ή την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του νόµου..»

και οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν οι εταιρείες του Οµίλου

ΟΑΣΑ «…προκειµένου να εφαρµοστούν τα ανωτέρω και να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι για τη
διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν, καθώς και για τα σηµεία στα οποία θα µπορούν να
απευθυνθούν (προσέλθουν) για την αντιµετώπιση του θέµατος αυτού».

Επειδή ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασµός, ο συντονισµός και ο
έλεγχος του συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται από τα µέσα (επίγεια και υπόγεια)
µαζικής µεταφοράς, αλλά και ο έλεγχος και συντονισµός των εταιρειών ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ
πραγµατοποιείται από τον ΟΑΣΑ (άρθρ. 4 παρ. 1,2 του ν. 3920/2011), ο Συνήγορος
του Πολίτη σας απευθύνει το παρόν έγγραφο και ζητά την παρέµβασή σας στην
πάταξη του ακραίου φαινοµένου κακοδιοίκησης της εταιρείας ΟΣΥ. Άλλωστε, η
διαπίστωση και καταπολέµηση διοικητικών παθογενειών αποτελεί εξ ορισµού το κύριο
έργο και τη βασική αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη, στην προκειµένη περίπτωση
θεωρούµε ότι, η συµπεριφορά και υιοθέτηση ενεργειών των συγκοινωνιακών
εταιρειών (ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ) πρέπει να είναι συνεχής και οµοιόµορφη, να µην είναι
αντιφατική, δηλαδή να µην καθορίζεται από αλληλοσυγκρουόµενες και αντίθετες
πρακτικές αλλά να καταλήγει στη διαµόρφωση µιας ενιαίας πρακτικής κατάστασης,
ήτοι στη διαγραφή προστίµων ανέργων, σύµφωνα µε τις ανωτέρω ισχύουσες
διατάξεις (άρθρ. 77 του ν. 4331/2015, και αριθµ. Α-47174/3537/16.11.2015 Απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών). Αφενός, η αρχή της χρηστής διοίκησης,
που ορίζει ότι τα όργανα της δηµόσιας διοίκησης οφείλουν να σέβονται τους πολίτες
και να λειτουργούν µε επιείκεια, επίσης να λειτουργούν σύµφωνα µε το περί δικαίου
αίσθηµά τους διευκολύνοντας τους πολίτες και προστατεύοντας τα δικαιώµατά τους,
και αφετέρου η αρχή της νοµιµότητας και δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης, που ορίζει
ότι η δηµόσια διοίκηση δεν πρέπει να επικαλείται παραλείψεις της, για τις οποίες ο
πολίτης δεν φέρει καµία ευθύνη, υπαγορεύουν τη διευθέτηση του ζητήµατος της
διαγραφής των προστίµων ανέργων από την εταιρεία ΟΣΥ. Περαιτέρω, η αρχή της
καλής πίστης και η αρχή της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικουµένου (άρθρο
5 παρ. 1 του Συντάγµατος) επιβάλλουν στη δηµόσια διοίκηση να µην εκµεταλλεύεται
το διοικούµενο ή ακόµη περισσότερο να δηµιουργεί, µε παρελκυστικές τακτικές,
καταστάσεις πλάνης, απάτης ή απειλής του.

Κύριε Πρόεδρε,
Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη θα ήθελε τις απόψεις
και τη θέση σας επί των προεκτεθέντων στο παρόν έγγραφο, ιδίως δε την παρέµβασή

σας (µε τη µορφή ενδεχοµένως έγγραφων οδηγιών προς το φορέα ΟΣΥ) για τη θετική
έκβαση και οριστική επίλυση του ζητήµατος της διαγραφής των προστίµων ανέργων.
Αναµένοντας τη θετική σας ανταπόκριση όσον αφορά τις ενέργειές σας, σας
ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραµένουµε στη διάθεσή σας
για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Με εκτίµηση,

Ευανθία Σαββίδη
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση
1. Προς ΟΣΥ/Τµήµα Ελέγχου Κοµίστρου & Επικοινωνίας µε το Επιβατικό Κοινό
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5. Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
Γραφείο Υπουργού - Υπόψιν κας Α. Λούτζιο
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
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