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Για τη χρήση του παρακάτω υλικού:
Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών
αποτελεσµάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πεδίο των αστικών και περιφερειακών
µεταφορών διαµέσου της ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών µαθηµάτων και
διδακτικής ύλης.  Οι ωφέλειες αυτού του έργου απευθύνονται κυρίως στα ανώτερα και ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Λόγω του µεγέθους και (σε ορισµένες περιπτώσεις) του αριθµού των µεµονωµένων έργων, δεν
είναι δυνατό να εξηγηθεί το κάθε ένα αποτέλεσµα σε λεπτοµέρεια και να συµπεριληφθεί στο
παρεχόµενο υλικό.
Το παρακάτω υλικό θα πρέπει να αντιµετωπιστεί περισσότερο ως µια πύλη (PORTAL) και να
διευκολύνει την πρόσβαση των εισηγητών σε µεµονωµένα έργα και αναλυτικά αποτελέσµατα.
Για τον παραπάνω λόγο, το παρεχόµενο υλικό µε κανένα τρόπο δεν προβάλλεται ως πλήρως
ολοκληρωµένο.
Λόγω του γεγονότος ότι οι προσδοκίες των διδασκόντων, όσον αφορά αυτό το υλικό,
ποικίλουν, -από του σηµείου ότι «το παραδοτέο πρέπει να είναι µια επισκόπηση των
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων όσο αφορά ένα ορισµένο θέµα» µέχρι του σηµείου ότι «το
παραδοτέο πρέπει να είναι η λεπτοµερής παρουσίαση των αποτελεσµάτων ενός και µόνο
ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου»- έγινε προσπάθεια να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις των
οµάδων-χρηστών και να ανταποκριθεί το υλικό στις προσδοκίες τους.
Το παρακάτω σύγγραµµα περιέχει αποτελέσµατα ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων και
συµπληρωµατικά αποτελέσµατα από εθνικά ερευνητικά έργα. Το έργο PORTAL ευχαριστεί
τους συνεργάτες και συµµετέχοντες των παρακάτω έργων: Μια ολοκληρωµένη λίστα των
έργων, κοινοπραξιών και βιβλιογραφίας που χρησιµοποιήθηκε για τη συγγραφή του
συγγράµµατος αυτού, δίδεται στο τέλος αυτού.
Το υλικό που προέκυψε από τα αποτελέσµατα των έργων για το θέµα “Ποιότητα και
Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων στις Αστικές ∆ηµόσιες Συγκοινωνίες” συντάχθηκε από
τον Pascal Vincent (CERTU) το 2001 και αναθεωρήθηκε ύστερα από µια συνεδρία µε
εισηγητές το 2002.
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1. Εισαγωγή
1.1 Ορισµός
Η ποιότητα και η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων (benchmarking) στις αστικές δηµόσιες
συγκοινωνίες είναι και οι δυο διαχειριστικές µέθοδοι.  Παρόλο που είναι συνήθεις στο
βιοµηχανικό πεδίο και χρησιµοποιούνται επί µακρόν, δεν είναι ακόµη αρκετά γνωστές στο
πεδίο των δηµόσιων συγκοινωνιών.
Οι δυο αυτές έννοιες χρειάζεται να καθοριστούν σαφώς, επειδή η παρούσα χρήση τους δεν
είναι γενικά κατάλληλη: η ποιότητα είναι µια πολύ καλά γνωστή λέξη, αλλά ο καθένας βάζει
την ερµηνεία του σε αυτήν και η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων µειώνεται συχνά για να
σηµαίνει απλά κάποιο είδος σύγκρισης.
∆εν είναι πραγµατικά δυνατό να οριστεί η ποιότητα µε έναν απλό και σύντοµο ορισµό.  Οι
επίσηµες και ποσοτικές προσεγγίσεις είναι τα δύο επίθετα που πιθανώς εκφράζουν καλύτερα
αυτό που προορίζεται να γίνει.  Και η ποιότητα είναι µια σχετική έννοια: εξαρτάται από τη
συσχέτιση που κάνει κανείς µεταξύ των τριών στοιχείων που είναι: στόχοι, µέσα και
αποτελέσµατα. Αυτό ισχύει πολύ στο πεδίο των δηµόσιων συγκοινωνιών, όπου οι στόχοι για τις
δηµόσιες υπηρεσίες δεν είναι πάντα ακριβείς, τα αποτελέσµατα εξαρτώνται από την αντίληψη
του χρήστη, και η παροχή υπηρεσιών δεν είναι ποτέ στο επίπεδο που θα ήταν ικανοποιητικό.
Σχετικά µε την συγκριτική µέτρηση επιδόσεων, ο πυρήνας της έννοιας είναι προφανώς η έννοια
της σύγκρισης.  Αλλά η έννοια της σύγκρισης δεν ταυτίζεται µε τη συγκριτική µέτρηση
επιδόσεων.  Η σύγκριση είναι στατική, αλλά η συγκριτική µέτρηση είναι δυναµική επειδή
περιλαµβάνει την ιδέα της βελτίωσης και της δράσης.

1.2 Στόχοι και δεξιότητες
Οι διδακτικοί στόχοι αυτού του θέµατος είναι διπλοί:

• Στο να κάνουν γνωστές στους φοιτητές τις διαφορετικές µεθόδους και εργαλεία που
χρησιµοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας στον τοµέα των αστικών δηµόσιων
συγκοινωνιών. Μεταξύ αυτών, η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων είναι ένα νέο
διαχειριστικό εργαλείο.

• Στο να δώσουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να καταλάβουν ότι πίσω από την έννοια της
ποιότητας υπάρχει µια αυστηρή και επιστηµονική προσέγγιση.

Αυτό σηµαίνει ότι αυτή η θεµατική ενότητα είναι ουσιαστικά µια µεθοδολογική προσέγγιση.
Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, η βελτίωση της ποιότητας αντιµετωπίζεται µε µια όλο και
περισσότερο ανταγωνιστική έννοια, και οι εταιρείες δείχνουν απροθυµία να παρέχουν τις
µεθόδους που χρησιµοποιούν σε λεπτοµέρεια. Για το λόγο αυτό, συνίσταται στους διδάσκοντες
να παρουσιάζουν παραδείγµατα που αναφέρονται στην παραπάνω θεµατική ενότητα
λαµβανόµενα από την εµπειρία του τόπου τους. Τα ευρωπαϊκά και µη παραδείγµατα που
δίνονται στο υλικό αυτό, απλώς «φωτίζουν» την κατάσταση και δεν θα µπορούσαν να
παρουσιαστούν λεπτοµερώς σε ένα τέτοιο σύγγραµµα.
Ιδιαίτερα, η σχέση µεταξύ ποιοτικού και θεσµικού πλαισίου των δηµοσίων συγκοινωνιών,
µπορεί να κατανοηθεί καλύτερα µέσω της ανάπτυξης του θέµατος «θεσµικό πλαίσιο των
∆ηµοσίων Συγκοινωνιών».
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Συνιστάται επίσης η ανάγνωση του παραπάνω υλικού στους καθηγητές και φοιτητές.

Οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν τις ακόλουθες δεξιότητες και γνώσεις:

• Να κατανοήσουν ότι η ποιότητα στις δηµόσιες συγκοινωνίες ∆ΕΝ είναι µια ποιοτική
έννοια.

• Να γνωρίσουν ότι υπάρχουν πολλά εργαλεία µέτρησης και βελτίωσης της ποιότητας, τα
οποία είναι δυνατόν να παρακολουθούνται.

• Να είναι ενήµεροι για το νέο κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας στις δηµόσιες
συγκοινωνίες.

• Να έχουν µια ξεκάθαρη γνώση της ιδέας της συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων.

• Να γνωρίζουν τους κύριους παράγοντες επιτυχίας της διαδικασίας συγκριτικής µέτρησης
επιδόσεων και να είναι σε θέση να ξεκινήσουν µια τέτοια διαδικασία.

• Να είναι σε θέση να δώσουν συµβουλές σε τοπικές αρχές και φορείς του συγκεκριµένου
πεδίου.

1.3 Συσχετισµός µε άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές
Μέσα στην ευρωπαϊκή συζήτηση, γενικά συµφωνείται ότι οι δηµόσιες συγκοινωνίες πρέπει να
διαδραµατίσουν έναν σηµαντικό ρόλο σε ένα µελλοντικό σύστηµα µεταφορών, στοχεύοντας σε
περιβαλλοντική βιωσιµότητα. Αυτή η συνειδητοποίηση έχει µια ιστορία τουλάχιστον µιας
δεκαετίας, και ένα υπόβαθρο που δεν στηρίζεται µόνο στις περιβαλλοντικές απειλές όσον
αφορά στην ποιότητα του αέρα που προκαλείται από την αυξανόµενη κυκλοφορία
αυτοκινήτων. Επίσης και σε άλλους τοµείς προσδοκάται οι δηµόσιες συγκοινωνίες να
συµβάλουν σε µια καλύτερη ποιότητα της ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις. Αυτό το σύγραµµα
παρουσιάζει τα ερευνητικά αποτελέσµατα στον τοµέα της «Ποιότητας και συγκριτικής
µέτρησης επιδόσεων στις αστικές δηµόσιες συγκοινωνίες». Κατά συνέπεια, η εστίαση είναι στις
µεθόδους για τον προσδιορισµό, την ποσοτικοποίηση και τις συγκρίσεις των προτύπων στις
αστικές και περιφερειακές δηµόσιες συγκοινωνίες.
Σε διάφορα έγγραφα που δηµοσιεύονται κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αναµένει ρητά τέτοιες µεθόδους για να διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο στη
µελλοντική ανάπτυξη των δηµόσιων µέσων µεταφοράς. Εντούτοις, το ενδιαφέρον για τέτοιες
µεθόδους (ακόµα και στην έννοια της «ποιότητας στις αστικές δηµόσιες συγκοινωνίες») έχει
αναπτυχθεί βαθµιαία. Το 1990 η Επιτροπή δηµοσίευσε την «Πράσινη βίβλο» Για το Αστικό
Περιβάλλον, COM(90)218, εξετάζοντας µια ευρεία σειρά προβληµάτων που γενικά
αντιµετώπιζαν τα αστικά περιβάλλοντα. Η Πράσινη βίβλος κατέληξε στο συµπέρασµα ότι «αν
και ήταν γνωστό προ πολλού ότι οι δηµόσιες συγκοινωνίες συµβάλλουν στη µείωση της αστικής
κυκλοφορίας, µόνο λίγες πόλεις έχουν πετύχει µετατόπιση της ισορροπίας από τη µεµονωµένη στη
δηµόσια µεταφορά, σε κάποιο σεβαστό βαθµό». Η Πράσινη βίβλος θεωρεί σε µεγάλο βαθµό
υπεύθυνη για αυτήν την αποτυχία, την αδυναµία του σχεδιασµού των χρήσεων γης, που οδηγεί
σε δυσµενείς συνθήκες για την εισαγωγή οικονοµικά αποδοτικών δηµόσιων συγκοινωνιών.
Εντούτοις, υπάρχει ένα σχόλιο για την ανάγκη βελτιωµένης υπηρεσίας/εξυπηρέτησης και
επενδύσεων στα οχήµατα των δηµόσιων συγκοινωνιών. Παρόλα αυτά, µόλις το 1995, ο ρόλος
των πελατών των δηµόσιων µεταφορών, όσον αφορά τον καθορισµό και τη µέτρηση της
ποιότητας και των προτύπων αναγνωρίζεται ρητά σε ένα πολιτικό έγγραφο. Αυτό γίνεται στην
Πράσινη βίβλο εξετάζοντας συγκεκριµένα τα δηµόσια ζητήµατα µεταφοράς: Το δίκτυο του
πολίτη - Εκπλήρωση της δυνατότητας των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών στην Ευρώπη. Στο
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έγγραφο αυτό παρουσιάζεται ένας πίνακας ελέγχου για την αξιολόγηση των δηµόσιων
προτύπων µεταφοράς από την προοπτική των πελατών. Το κείµενο υποστηρίζει ότι ένας τέτοιος
πίνακας ελέγχου µπορεί να λειτουργήσει ως όργανο άσκησης πολιτικής πίεσης στους σχετικούς
οργανισµούς, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων συγκοινωνιών.
Μια άλλη απεικόνιση στο «Το δίκτυο του πολίτη» που εισάγει µια νέα προσέγγιση στα δηµόσια
πρότυπα µεταφοράς είναι ότι προτείνει, παραδείγµατος χάριν, ένα κοινό ελάχιστο επίπεδο
εκπαίδευσης οδηγών, δείχνοντας έτσι ενδιαφέρον για τις "µαλακές" πτυχές των προτύπων. Σε
αντίθεση, η προηγούµενη Πράσινη βίβλος του 1990 φαίνεται να εστιάζει ολοκληρωτικά στις
"σκληρές" πτυχές, που καλύπτονται από τον όρο "αποδοτικότητα". Στο "∆ίκτυο του πολίτη"
υπάρχει επίσης ένα πρώτο βήµα προς τη συγκριτική µέτρηση επιδόσεων των δηµόσιων
συγκοινωνιών που εισάγεται, δεδοµένου ότι υπάρχει µια πρόταση για ένα ευρωπαϊκό βραβείο
για την καλύτερη πρακτική στη ποιότητα των δηµόσιων συγκοινωνιών.
Πρόσφατα (2001), έχει δηµοσιευθεί µια νέα Λευκή βίβλος για την πολιτική µεταφορών: "Η
Ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το 2010 – Η ώρα των επιλογών". Σε αυτό το
έγγραφο, περιγράφεται και συζητείται ένα µεγάλο σύνολο µέτρων. Για λόγους
επικουρικότητας, πολλά από τα ζητήµατα είναι έξω από αυτό που µπορεί να αποφασιστεί
σχετικά µε ένα κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρόλα αυτά, το έγγραφο υποστηρίζει ότι µπορούν
να υπάρξουν λόγοι έναρξης µιας κοινής ευρωπαϊκής συζήτησης, παραδείγµατος χάριν, η
εκµετάλλευση της εµπειρίας άλλων. Η έννοια της "καλύτερης πρακτικής" (δηλ. Συγκριτική
µέτρηση επιδόσεων) προτείνεται ως αποδοτικό εργαλείο, από την εµπειρία άλλων κατ' αυτό τον
τρόπο. Επίσης η Λευκή βίβλος του 2001 είναι σαφώς βασισµένη σε µια προοπτική των
πελατών, στα πρότυπα και την ποιότητα. Μια από τις καινοτόµες προτάσεις στο έγγραφο είναι
η εγγύηση των δικαιωµάτων των χρηστών, σε ένα συγκεκριµένο, αναµενόµενο επίπεδο
προτύπων για κάθε ταξίδι, γενικά. Τέτοιοι "µηχανισµοί προστασίας επιβατών" προτείνεται
πρώτα να εισάγονται στις σιδηροδροµικές και τις θαλάσσιες υπηρεσίες.  Η Λευκή βίβλος
εντούτοις αναφέρει ότι µακροπρόθεσµα, τέτοιες εγγυήσεις πρέπει επίσης να εφαρµόσουν στις
αστικές υπηρεσίες µεταφοράς "όσο το δυνατόν περισσότερο".

1.4 Προκλήσεις

Το ευρύτερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο παροχής αστικών δηµόσιων
συγκοινωνιών
Οι αστικές δηµόσιες συγκοινωνίες παίζουν ένα ζωτικό ρόλο στην καθηµερινή ζωή:

• 80% των Ευρωπαίων ζουν σε αστικές περιοχές.

• 1000-1300 ταξίδια το έτος ανά κάτοικο πραγµατοποιούνται από κάθε ένα από τα διαθέσιµα
µέσα κινητικότητας.

• Περίπου 500 δισεκατοµµύρια ταξίδια πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο στην Ε.Ε..

• Κάθε κάτοικος έχει την επιλογή χρήσης διαφορετικών µέσων.  Επιλογή του ενός ή του
άλλου µέσου βασίζεται σε έννοιες όπως η διαθεσιµότητα, η ποιότητα, η τιµή και η φήµη.

• Οι κάτοικοι όλων των κοινωνικο-οικονοµικών οµάδων αξιολογούν όλο και περισσότερο τις
παραµέτρους εξυπηρέτησης του πελάτη ολοένα και περισσότερο σε κάθε πλευρά της ζωής
τους.
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• Η "προστιθέµενη αξία" των καλών και αποδοτικών τοπικών δηµόσιων συγκοινωνιών
ωφελεί τα άτοµα και την κοινότητα τα µέγιστα.

• Οι δηµόσιες συγκοινωνίες µπορεί να θεωρηθούν ως µια επιχείρηση που βοηθά στην
βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη βιωσιµότητα της εργασίας και στη δυναµική της
ανάπτυξης.  Οδηγούνται τόσο από την αγορά όσο και από την εκπλήρωση της αποστολή
τους ώστε να ικανοποιούν ευρύ φάσµα απαιτήσεων.

• Η αποτελεσµατική αστική διαβίωση απαιτεί αξιόπιστη, αποδοτική, φιλική σε χρήση
πολλαπλών µέσων, από πόρτα σε πόρτα δηµόσια συστήµατα µεταφορών.

• Ένας κόσµος που κινείται σε πραγµατικό χρόνο χρειάζεται και υπηρεσίες σε πραγµατικό
χρόνο, έτσι είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί η "ευπάθεια" των αστικών δηµόσιων
συγκοινωνιών και η υψηλά εφήµερη και υποθετική αξία τους.

Προκλήσεις για τους ‘‘εµπλεκόµενους’’ στις αστικές δηµόσιες
συγκοινωνίες
Ο τοµέας των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών είναι ζωτικής σηµασίας για την ευηµερία της
Ε.Ε. συνολικά.  Η ικανότητα των ανθρώπων να κινηθούν µέσα στην Ε.Ε. έχει αυξηθεί ιδιαίτερα
πρόσφατα λόγω της µείωσης των νοµικών περιορισµών και την απλοποίηση των διαδικασιών.
Περαιτέρω εξελίξεις αναµένονται στο εγγύς µέλλον.  Αυτό οδηγεί σε προσδοκίες για µια
σηµαντική αύξηση κινητικότητας στις επόµενες δεκαετίες.
Η ώθηση των στόχων των ∆ικτύων των Πολιτών µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την υιοθέτηση
ποιοτικών αρχών και πρακτικών που θα οδηγήσει στην παροχή και την προµήθεια δηµόσιων
συγκοινωνιών υπέρ της βιώσιµης κινητικότητας υψηλής ποιότητας και σε εµπορεύσιµο επίπεδο
τιµολογίων.

Αν οι αρχές και οι φορείς λειτουργίας χειριστούν τις πολιτικές τοπικών δηµόσιων
συγκοινωνιών µε µη αποτελεσµατικό τρόπο προς την κατεύθυνση εξυπηρέτησης του πελάτη,
αυτό µπορεί να οδηγήσει σε:

• Μείωση της συχνότητας εξυπηρέτησης

• Απώλεια επιβατικής κίνησης

• “Φθηνό και πρόσχαρο” χρησιµοποιώντας παλαιά οχήµατα και προσωπικό που να
πληρώνεται µε το χαµηλότερα δυνατό µισθό

• Περαιτέρω απώλεια επιβατικής κίνησης

• Περαιτέρω οικονοµία κλπ
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Η αύξηση της δια-αστικής κινητικότητας µε τη χρήση των δηµοσίων συγκοινωνιών δεν έχει
έννοια αν δεν γίνεται σύνδεση µε τα αστικά και τοπικά συστήµατα µεταξύ των αστικών και των
τοπικών συστηµάτων µεταφορών.  Η υποδοµή διασύνδεσης πολλαπλών µέσων παίζει έναν
σηµαντικό ρόλο.  Εντούτοις, η ανάπτυξη των ιδιωτικών µεταφορικών µέσων – ιδιωτικής
χρήσης αυτοκίνητο – καθιστά απαραίτητο για τις δηµόσιες συγκοινωνίες να αντιµετωπίσουν τα
προβλήµατα τους µε τους ακόλουθους τρόπους:

• κατευθύνοντας τη διαχείριση προς τον πελάτη παρά προς την παραγωγή,

• κάνοντας την ποιότητα και τα συστήµατα που κατευθύνονται σε αυτήν, ένα εργαλείο
αλλαγής προς όφελος του προσωπικού, των πελατών, των µετόχων και διαχειριστών του
τοµέα των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών,

• ενθαρρύνοντας τις καινοτοµίες και την αποτελεσµατική διάδοση της "Βέλτιστης
Πρακτικής",

• αυξάνοντας την συνολική χρήση των δηµόσιων συγκοινωνιών µε την διευκόλυνση της
χρήσης πολλαπλών µέσων, όπου ο πελάτης µπορεί να επιλέξει µέσα σε ένα ανταγωνιστικό
περιβάλλον,

• πάνω από όλα, εφαρµόζοντας αυτές τις αρχές και υιοθετώντας µια ποιοτική προσέγγιση, οι
τοπικές δηµόσιες συγκοινωνίες θα "προκαλέσουν" τους πραγµατικούς τους ανταγωνιστές,
παρά να "πολεµούν" τον ίδιο τον εαυτό τους.

1.5 Περιγραφή – περίληψη των περιεχοµένων
Το υλικό µελέτης χωρίζεται σε πέντε κυρίως µέρη:

• Περιγραφή των επτά εργαλείων διαχείρισης για την κατανόηση της ιδέας της ποιότητας και
της βελτίωσής της.  Μερικά από αυτά είναι ήδη γνωστά, ενώ άλλα είναι σχετικά νέα:
κύκλος ποιότητας, µέθοδοι αυτοαξιολόγησης, συγκριτική µέτρηση επιδόσεων, τυποποίηση
και πιστοποίηση, ποιοτικές συνεργασίες, εγγύηση εξυπηρέτησης, και το πλαίσιο ποιότητας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τυποποίηση (CEN). Καθώς θεωρείται νέα έννοια στο
τοµέα των δηµοσίων υπηρεσιών, η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων εξηγείται και
περιγράφεται περισσότερο από ότι τα υπόλοιπα εργαλεία.

• Αρκετά θεµελιώδη στοιχεία των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών επηρεάζουν την
ποιότητα.  Αυτό το κοµµάτι δείχνει ότι η ποιότητα δεν είναι µια έννοια η οποία µπορεί να
υπάρξει από µόνη της, αλλά εξαρτάται από άλλους παράγοντες όπως: ο σχεδιασµός, οι
εσωτερικοί και εξωτερικοί ‘’εµπλεκόµενοι’’, η σηµασία της µέτρησης, οι συνδέσεις µε το
περιβάλλον και δείχνει ότι η ποιότητα είναι ένας "κύκλος υπεροχής".

• Στις αστικές δηµόσιες συγκοινωνίες υπάρχουν δυο κύριοι εµπλεκόµενοι: οι τοπικές αρχές
και οι φορείς λειτουργίας.  Η ποιότητα είναι σε µεγάλο βαθµό εξαρτηµένη από την
διαδικασία επιλογής των φορέων και από τις σχέσεις µεταξύ τοπικών αρχών και φορέων.
Αυτό το κοµµάτι εξετάζει την επίδραση των δύο αυτών παραγόντων στην ποιότητα.
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• Υπάρχουν έτσι αρκετές συστάσεις για τους τρεις τύπους παραγόντων που εµπλέκονται στην
διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας: τις τοπικές αρχές, τους φορείς και τους
κατασκευαστές.

• Τέλος, συγκεκριµένα παραδείγµατα Ευρωπαϊκών Έργων θα παρουσιαστούν στις παρακάτω
ενότητες για τις δοθείσες έννοιες.
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2. Περιεχόµενα της ποιότητας στις ∆ηµόσιες
Συγκοινωνίες

2.1 Τα εργαλεία διαχείρισης ποιότητας
∆ιαφορετικά εργαλεία σκοπεύουν να διευκολύνουν στην κατανόηση της ιδέας της ποιότητας
και των συνεχών διαδικασιών βελτίωσης:

• Ο κύκλος ποιότητας

• Οι µέθοδοι αυτοαξιολόγησης

• Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων

• Η τυποποίηση και η πιστοποίηση

• Οι ποιοτικές συνεργασίες

• Η εγγύηση εξυπηρέτησης και οι καταστατικοί χάρτες υπηρεσιών

• Το πλαίσιο ποιότητας CEN

Στην συνέχεια θα δοθούν στοιχεία για την σύνδεση των εργαλείων µεταξύ τους.

Ο κύκλος ποιότητας: προσανατολισµένος στον πελάτη και όχι στην
παραγωγή
Είναι:

• µια δυναµική διαδικασία

• µια διαδικασία βελτίωσης

• µια αρχή που µπορεί να εφαρµοστεί σε επίπεδο συστήµατος καθώς και µέσα στο ίδιο το
σύστηµα

• ένας τρόπος καθορισµού του απαιτούµενου επιπέδου εξυπηρέτησης καθώς και των
προτεραιοτήτων για αλλαγή
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Εικόνα 1: Ο κύκλος ποιότητας και το επίπεδο δηµόσιων συγκοινωνιών. Πηγή: AFNOR

Ο κύκλος ποιότητας προκύπτει από µια σειρά αλληλεπιδράσεων µεταξύ δύο κόσµων µε σαφώς
διακριτές απόψεις, του κόσµου των πελατών και αυτού των προµηθευτών.  Είναι επίσης
βασισµένος σε τέσσερις διακριτές συγκριτικές µετρήσεις επιδόσεων:
Αναµενόµενη ποιότητα: αυτό είναι το
επίπεδο ποιότητας που προσδοκάται
από τον πελάτη και µπορεί να
καθοριστεί από την άποψη των ρητών
και αναµενόµενων προσδοκιών.  Το
επίπεδο ποιότητας που αναµένεται από
τον επιβάτη µπορεί να οριστεί ως το
ποσό διάφορων σταθµισµένων
ποιοτικών κριτηρίων.

Επιθυµητή

Αντιληπτή Παρεχόµενη

Μέτρηση της
απόδοσης

Μέτρηση
ικανοποίησης
του πελάτη

ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Επιβάτες και κάτοικοι
πόλεων

Φορέας Λειτουργίας, Αρχές,
Αστυνοµία, Αρµόδια Υπηρεσία

Αναµενόµενη
Εικόνα 2: Αναµενόµενη ποιότητα
τας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 12
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Στοχοθετηµένη ποιότητα: αυτό είναι
το επίπεδο ποιότητας που ο Φορέας
λειτουργίας στοχεύει να παρέχει στους
επιβάτες.  Εξαρτάται από το επίπεδο
ποιότητας που αναµένεται από τους
επιβάτες, τις εσωτερικές και
εξωτερικές πιέσεις, τους
δηµοσιονοµικούς περιορισµούς και την
απόδοση των ανταγωνιστών.

Παρεχόµενη ποιότητα: αυτό είναι το
επίπεδο ποιότητας που επιτυγχάνεται
σε καθηµερινή βάση υπό κανονικούς
όρους λειτουργίας.Οι δυσλειτουργίες
υπηρεσιών, ανεξαρτήτως εάν είναι
ευθύνη του Φορέα ή όχι, λαµβάνονται
υπόψη.

Αντιληπτή ποιότητα: αυτό είναι το
επίπεδο ποιότητας που γίνεται
αντιληπτό από τους επιβάτες κατά τη
διάρκεια των ταξιδιών τους.
Εντούτοις, ο τρόπος που οι επιβάτες
αντιλαµβάνονται την υπηρεσία
εξαρτάται από την προηγούµενη
προσωπική εµπειρία τους µε την
υπηρεσία ή µε σχετικές υπηρεσίες, από
όλες τις πληροφορίες που λαµβάνουν
για την υπηρεσία - όχι µόνο τις
παρεχόµενες από την επιχείρηση αλλά
και τις πληροφορίες που προέρχονται
από άλλες πηγές - το προσωπικό
περιβάλλον τους, κ.λ.π.
Εικόνα 3: Στοχοθετηµένη ποιότητα
Εικόνα 4: Παρεχόµενη ποιότητα
Εικόνα 5: Αντιληπτή ποιότητα
ητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 13
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Οι τέσσερις παραπάνω συγκριτικές µετρήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να ορίσουν
τέσσερα κρίσιµα "κενά" στο σχεδιασµό των υπηρεσιών:

• το κενό ανάµεσα στην αντιληπτή και αναµενόµενη ποιότητα

• το κενό ανάµεσα στην αναµενόµενη και στοχοθετηµένη ποιότητα

• το κενό ανάµεσα στη στοχοθετηµένη και παραδοθείσα ποιότητα

• το κενό ανάµεσα στη παραδοθείσα και αντιληπτή ποιότητα

Η βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και της ποιότητας σηµαίνει τον περιορισµό
των παραπάνω κενών, λαµβάνοντας υπόψη ότι η υπέρ - ποιότητα δεν είναι ποιότητα.

Μέθοδοι Αυτοαξιολόγησης
Αυτές οι προσεγγίσεις είναι βασισµένες
στην έννοια του “µετρώ για να
βελτιώνω” µε στόχο να φέρουν τις
συνεχείς διαδικασίες βελτίωσης στο
σύστηµα.  Η αυτοαξιολόγηση είναι ένας
πρακτικός τρόπος για τις επιχειρήσεις να
µετρούν τις αποδόσεις τους και από το
σηµείο αυτό να τις βελτιώνουν µε την
προσαρµογή του οργανωτικού
συστήµατός τους.  Η αυτοαξιολόγηση
καθιστά τη σύγκριση δυνατή τόσο στην
εξέλιξη του χρόνου όσο και µε άλλες
επιχειρήσεις.

Το µοντέλο αυτοαξιολόγησης EFQM
Το EFQM αναπτύσσει εδώ και αρκετά έτη έ
την ποιοτική διαχείριση σε επίπεδο µιας επιχ
EFQM καθορίζει την αυτοαξιολόγηση ως "µ
βαθµολόγησή του σε σύγκριση µε ένα ιδανικό
περίπτωση).  Τα αποτελέσµατα δείχνουν τα δ
βελτίωση και παρέχουν τη βάση για µελλοντικ
Στον τοµέα των δηµόσιων συγκοινωνιών, η 
µια βελτιωµένη γνώση αποδόσεων συστηµά
Εντός του συστήµατος των µεταφορών, αδυ
Συντονισµό ηγεσίας και συστηµάτων: Η κ
οργανισµών (“Ποιος κάνει τι;”) δεν καθορίζ
επαναλήψεις προσπαθειών. Οι ερωτήσεις πο
διαθέσιµα στοιχεία συµπεριφοράς αποτελεσ
διαχείριση του συνολικού συστήµατος να γί
Πολιτική και στρατηγική:  Η πολιτική και σ
ενσωµατώνεται πάντα εγκαίρως στο χρόνο κ
συγκοινωνιών στην πολιτική κινητικότητας 
των δηµόσιων συγκοινωνιών δεν προσφέρει
µέσων µεταφοράς που διατίθεται στο κοινό.
Εικόνα 6: Υπερ-ποιότητα
ας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 14

www.eu-portal.net

να αποτελεσµατικό µοντέλο αυτοαξιολόγησης για
είρησης ή ενός συστήµατος παραγωγής.  Το
ια αυστηρή εξέταση στον οργανισµό σας και τη
 ή ένα µοντέλο (το µοντέλο EFQM σε αυτήν την
υνατά σηµεία του οργανισµού και τις περιοχές για
ές στρατηγικές και βελτιωτικά σχέδια".
αυτοαξιολόγηση µπορεί βεβαίως να οδηγήσει σε
των και επιχείρησης.
ναµίες µπορούν να εντοπιστούν στον:
ατανοµή των ευθυνών µεταξύ διαφορετικών
εται πάντα και αυτό µπορεί να οδηγήσει σε
υ πρέπει να εξεταστούν είναι: "Αξιοποιούνται τα
µατικά;" και "Υπάρχουν διαδικασίες ώστε η
νει κατά τον βέλτιστο τρόπο;".
τρατηγική των µεταφορών δεν συντονίζεται ή
αι στο χώρο.  Η σηµασία των αστικών δηµόσιων
δεν γίνεται πάντα κατανοητή.  Ο αστικός τοµέας
 µια ενοποιηµένη εικόνα των συµπληρωµατικών
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∆ιαχείριση ανθρώπων:  Από αυτή την άποψη, ένα σηµαντικό ζήτηµα προκύπτει: "Αν οι
εργαζόµενοι του αστικού τοµέα των δηµόσιων συγκοινωνιών λαµβάνουν επαρκείς ευκαιρίες
κατάρτισης και ανάπτυξης".
Ικανοποίηση πελάτη:  Η ικανοποίηση των πελατών µετριέται κυρίως στο επίπεδο του Φορέα
λειτουργίας: "Η υπηρεσία που παρέχεται από το Φορέα εκπληρώνει τις προσδοκίες των
χρηστών;", "Τι γίνεται µε τη µέτρηση της ικανοποίησής τους µε το σύστηµα των µεταφορών;",
"Τι γίνεται µε τις προσδοκίες µετόχων, µη χρηστών και δυνητικών χρηστών;".
Επιχειρησιακά αποτελέσµατα:  Τα επιχειρησιακά αποτελέσµατα πρέπει να µετρηθούν στο
επίπεδο του Φορέα λειτουργίας αλλά όχι συνολικά στο επίπεδο του συστήµατος.  Τα εργαλεία
µέτρησης δεν είναι πάντα διαθέσιµα και πρέπει να αναπτυχθούν για να επιτρέψουν την
ακριβέστερη µέτρηση των αποτελεσµάτων του συστήµατος.
Αντίκτυπος στην κοινωνία:  Όπως µε τα επιχειρησιακά αποτελέσµατα, υπάρχει µια ανάγκη να
αναπτυχθούν εργαλεία µέτρησης για το αντίκτυπο του συστήµατος µεταφορών στο περιβάλλον
του.  Η κυκλοφοριακή συµφόρηση και η ρύπανση έχουν γίνει τώρα ένα πολύ ευαίσθητο θέµα
ανησυχίας στις πόλεις.
Το µοντέλο EFQM συλλέγει εννέα πηγές διαχειριστικών στοιχείων και προτείνει µια
σταθµισµένη µέθοδο αξιολόγησης.

Εικόνα 7: Το EFQM µοντέλο αυτοαξιολόγησης. Πηγή: EFQM

Το µοντέλο αξιολόγησης EFQM αποτελείται από εννέα πηγές διαχειριστικών δεδοµένων που
διαιρούνται σε δυο πεδία: τους εξουσιοδοτούντες και τα αποτελέσµατα.  ∆εδοµένου ότι
συνίσταται σε µια µέθοδο εργασίας βασισµένη στη αυτοαξιολόγηση, παρουσιάζεται υπό τη
µορφή ερωτήσεων.  Για κάθε ένα από τα εννέα πακέτα, µια σηµαντική ερώτηση πρέπει να γίνει
στο επίπεδο αυτοαξιολόγησης προκειµένου να προσδιοριστεί εάν το εξεταζόµενο κριτήριο
ερευνάται κατάλληλα.  Μια "µετάφραση" των ερωτήσεων προτείνεται στο επίπεδο του
συστήµατος επιβατικών µεταφορών, στο επίπεδο των επιχειρήσεων των υπεύθυνων για τη
µεταφορά επιβατών (οι φορείς λειτουργίας) και στο επίπεδο των δηµόσιων αρµόδιων αρχών για
τις δραστηριότητες επιβατικών µεταφορών στην περιοχή.

Ηγεσία

10%

∆ιαχείριση
Ατόµων 9%

Ικανοποίηση
Ατόµων 9%

∆ιαδικασίε
ς 14%

Επιχειρησιακ
ά

Αποτελέσµατ
α 15%

Πολιτική και
Στρατηγική 8%

Πηγές 9%

Ικανοποίηση
Πελάτη 20%

Επίπτωση στην
κοινωνία 6%

Οι εξουσιοδοτούντες 50% Αποτελέσµατα 50%
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Το µοντέλο EQUIP
Το EQUIP ήταν έργο του 4ου Προγράµµατος Πλαισίου, το οποίο ανάπτυξε µια µέθοδο
αυτοαξιολόγησης για δηµόσιους συγκοινωνιακούς φορείς, σαν πρώτο βήµα για µια διαδικασία
συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την οµαδοποίηση των θεµάτων και τον αριθµό δεικτών ανά
οµάδα.

• Οι δείκτες εταιρικού προφίλ (Οµάδα 1) παρέχουν το υπόβαθρο για την επιλογή των
φορέων, καθώς περιγράφουν το πώς µια επιχείρηση οργανώνεται και το επίπεδο διείσδυσης
µέσα στη περιοχή λειτουργίας της.  Μερικές πτυχές του προφίλ της επιχείρησης µπορούν
να περιορίσουν την επιλογή των πιθανών συνεργατών, π.χ. το µέγεθος και η θέση της
περιοχής λειτουργίας, ο τύπος και ο αριθµός ανταγωνιστών (αν υπάρχουν).

• Οι εξωτερικές επιδράσεις στον Φορέα (Οµάδα 2) σχηµατίζουν ένα βασικό σύνολο δεικτών
για τον καθορισµό της αξιολόγησης συνεργασιών σε ένα περαιτέρω βήµα.  Η επιρροή του
εξωτερικού κόσµου στον οποίο ο Φορέας παρέχει την υπηρεσία του µπορεί να είναι
σηµαντική για την απόδοση αυτού.  Αυτό ισχύει ειδικά εάν η σύγκριση γίνεται σε διεθνές
επίπεδο και οι φορείς προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα αγοράς, µε ποικίλους
βαθµούς κανονισµών και επιχορηγήσεων.  Επιπλέον, το νοµικό και λειτουργικό περιβάλλον
µπορεί να ποικίλει αρκετά µεταξύ των χωρών.

Οµάδα Τίτλος Οµάδας Αριθµός
δεικτών

1 Εταιρικό προφίλ 21

2 Εξωτερικές επιδράσεις στον φορέα 13

3 Εισόδηµα και τιµολογιακή πολιτική 9

4 Ενεργητικό / Χρησιµοποίηση της
παραγωγικής ικανότητας

8

5 Αξιοπιστία 5

6 Κόστος παραγωγής 3

7 Απόδοση Εταιρίας 4

8 Τεχνική απόδοση 6

9 Ικανοποίηση εργαζόµενου 12

10 Ικανοποίηση πελάτη 7

11 Ασφάλεια 3

Σύνολο: 91

Πίνακας 1: Οι Οµάδες ∆εικτών του EQUIP. Πηγή : Έργο Equip
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• Τα έσοδα και η δοµή κοµίστρου (Οµάδα 3), αναφέρονται στους δείκτες που καθορίζουν τη
τιµολογιακή πολιτική του Φορέα.  Αυτό περιλαµβάνει µια γενική περιγραφή των
κοµίστρων για ορισµένες αποστάσεις, µαζί µε µία εξέταση στους πιο λεπτοµερείς δείκτες,
όπως η σχέση µεταξύ του κόστους των ιδιωτικών και δηµόσιων συγκοινωνιών, η αναλογία
µεταξύ των απλών και µηνιαίων εισιτηρίων, και η µη πληρωµή των κοµίστρων.

• Η χρησιµοποίηση των οχηµάτων και του εργατικού δυναµικού είναι το κλειδί στη
χρηµατοοικονοµική απόδοση ενός Φορέα δηµόσιων συγκοινωνιών (Οµάδα 4).  Οι
σηµαντικότεροι δείκτες είναι εκείνοι που εξετάζουν την πληρότητα των οχηµάτων, το
χρόνο που παίρνει για τους επιβάτες να επιβιβαστούν στο όχηµα, τη χρησιµοποίηση του
στόλου οχηµάτων και των οδηγών, και την απόσταση που διανύεται µε τα οχήµατα που δεν
παράγουν έσοδα.

• Ακόµα κι αν ένας Φορέας χρησιµοποιεί τα περιουσιακά του στοιχεία του σωστά, η
απόδοσή του µπορεί να εµποδιστεί από χαµηλή αξιοπιστία (Οµάδα 5).  Παραδείγµατος
χάριν, οι υπηρεσίες είναι πιθανόν να καθυστερήσουν ή να εγκαταλειφθούν στην προέλευση
ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και ο Φορέας µπορεί να έχει δυσκολία στη διατήρηση της
προγραµµατισµένης χρονοαπόστασης.

• Οι δείκτες δαπανών παραγωγής (Οµάδα 6) µετρούν πόσο αποτελεσµατικά ο Φορέας είναι
σε θέση να παρέχει την υπηρεσία µε τα διαθέσιµα µέσα. Αυτοί οι δείκτες εξαρτώνται από
τις νοµισµατικές µονάδες.  Η χρήση τους περιορίζεται καθώς το οικονοµικό λειτουργικό
πλαίσιο πρέπει να είναι παρόµοιο για τους φορείς που συγκρίνονται µεταξύ τους.

• Οι περισσότεροι από τους δείκτες απόδοσης επιχείρησης (Οµάδα 7) ταιριάζουν
περισσότερο στο εθνικό παρά στο διεθνές επίπεδο.  Οι δείκτες που επιλέγονται για να
µετρήσουν την απόδοση της επιχείρησης δίνουν µια ευρεία επισκόπηση, όπως η επιβατική
κίνηση, το συνολικό λειτουργικό κέρδος ή απώλεια, η απόδοση λειτουργίας, το περιθώριο
καθαρού κέρδους και η κάλυψη του επιτοκίου.  Οι τάσεις πρέπει να µετρούνται για µία
περοδο πέντε ετών.

• Υπάρχουν δύο µέρη στην τεχνική απόδοση (Οµάδα 8): αφ' ενός, οι δείκτες που έχουν
επιπτώσεις άµεσα στην οδική απόδοση, π.χ. κατανάλωση καυσίµων, εκποµπές, αξιοπιστία
και η εγκατάσταση των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων διευκολύνσεων που βοηθούν την
κινητικότητα επιβατών.  Αφετέρου, εξετάζεται το τρέχον πρόγραµµα συντήρησης.

• Τα περισσότερα από τα µέτρα ικανοποίησης των υπαλλήλων (Οµάδα 9) µπορεί να
αξιολογηθούν από το Φορέα, χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες από τα αρχεία της
επιχείρησης.

• Ο καλύτερος και σχεδόν ο µόνος τρόπος να αποκτηθούν οι σχετικές πληροφορίες για την
ικανοποίηση πελατών (Οµάδα 10) είναι η διενέργεια έρευνας στους παρόντες επιβάτες
δηµόσιων συγκοινωνιών.  Τα αποτελέσµατα ερευνών µπορούν να συγκριθούν µε την
εικόνα που ο Φορέας έχει για την απόδοση του, απλά µε το να ζητηθεί από τον Φορέα η
συµπλήρωση των ίδιων ερωτηµατολογίων όπως µε τους πελάτες.  Εκτός από τις απόψεις
πελατών, οι δείκτες σταθερών µέτρων είναι επίσης σχετικοί για την άσκηση αξιολόγησης,
π.χ. ο αριθµός καταγγελιών και δυνατότητας πρόσβασης των οχηµάτων.
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• Η ασφάλεια (Οµάδα 11) καλύπτει την πραγµατική ασφάλεια κυκλοφορίας του Φορέα και
την ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος.  ∆ίνει τον αριθµό γεγονότων στο δρόµο, µαζί
µε τον αριθµό τραυµατισµών που υφίστανται οδηγοί και επιβάτες

Παρακάτω δίνεται η οµαδοποίηση των δεικτών, όπου ένας ορισµένος αριθµός των κυριότερων
δεικτών µπορεί να προσδιοριστεί.  Είναι οι ακόλουθοι:

Οµάδα
και

αριθµός
δείκτη

Όνοµα
Οµάδα και
αριθµός
δείκτη Όνοµα

1.1 Συµβάσεις υπεργολαβιών των
υπηρεσιών

7.1 Λειτουργικό κέρδος ή ζηµιά

1.3 Τύπος περιοχής εξυπηρέτησης 8.2 Εκποµπές

1.4 Οχηµατοχιλιόµετρα 8.3 Αξιοπιστία στόλου

1.6 Σύνθεση στόλου οχηµάτων 9.1 Ροή ανανέωσης του προσωπικού

1.7 Ταξίδια επιβατών 9.2 Ασθένεια

1.15 Ταχύτητα λειτουργίας 10.1 Ποσοστό αντιδράσεων των επιβατών

2.9 Εξωτερικές επιδράσεις στο
µεταβλητό κόστος

10.3 Προσβασιµότητα Οχήµατος

3.3 Τύπος εισιτηρίων 10.4 Εντός του οχήµατος

4.1 Παράγοντας φορτίου 10.5 Στις στάσεις/σταθµούς

4.2 Χρήση του στόλου την ώρα αιχµής 10.6 Πληροφόρηση

5.3 ∆ροµολόγια που δεν εκτελέστηκαν 10.7 Μετεπιβιβάσεις µεταξύ των οχηµάτων

5.4 ∆ροµολόγια µε καθυστέρηση 11.1 Συµβάντα

6.2 Κόστος ανά εργαζόµενο 11.3 Υγεία επιβατών & ασφάλεια

6.3 Κόστος ανά όχηµα και επιβάτη

Πίνακας 2: Οι υπέρ ∆είκτες EQUIP. Πηγή : Έργο Equip

Σχετικά µε τις αντιδράσεις των επιβατών, συστήνεται να δίνεται η διαφορά µεταξύ δύο
διαφορετικών πτυχών: στη σηµασία ενός θέµατος, και στην άποψη που δίνουν για την
ποιότητα της (επιθυµητής ή αντιληπτής) υπηρεσίας (αυτό επειδή ο επιβάτης δεν δίνει το ίδιο
βάρος στην αντίληψη ποιότητας).
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Το ακόλουθο γράφηµα δείχνει απλώς την παρουσίαση των αποτελεσµάτων.

Βαθµονόµηση
γνώµης

Βαθµονόµηση
σηµαντικότητας

Α∆ 

Γ B

3

4321 
2

1

(2.92, 2.76)

4

Εικόνα 8: Παρουσίαση αποτελεσµάτων. Πηγή: Έργο Equip

Παραδειγµα δείκτη:
1.3 Τύπος
περιοχής
εξυπηρέτησης

Ποσοστό συνολικού αριθµού δροµολογίων που λειτουργούν σε κάθε τύπο περιοχής
εξυπηρέτησης

∆ες το φύλλο µε τους ορισµούς για τον ορισµό των περιοχών εξυπηρέτησης (αστική
πρόσβαση κ.λ.π.) και συγκοινωνία ανάλογα της ζήτησης

Βάλε «Ναι»  στα κατάλληλα κουτάκια

Περίοδος: Οι περισσότερο επικαιροποιηµένες διαθέσιµες πληροφορίες

Μέθοδος: Προσωπική γνώση του φορέα

Ποσοστό δροµολογίων

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100

Αστική πρόσβαση

Σύνδεση

Επαρχιακή
πρόσβαση

Συγκοινωνία
ανάλογα της
ζήτησης

Το είδος εξυπηρέτησης είναι µια σηµαντική περιγραφή της λειτουργίας.  Μερικοί φορείς λειτουργίας θα
είναι υβριδικοί (πιθανότερα οι µεγάλες εταιρείες).  Βλέπε επίσης οχηµατοχιλιόµετρα (1.4), σύνθεση στόλου
(1.6), ταξίδια επιβατών (1.7) και επιβατοχιλιόµετρα (1.8).  Σε ένα αριθµό περιπτώσεων το επίπεδο
εξυπηρέτησης θα αλλάξει τον χαρακτήρα του κατά την διάρκεια της διαδροµής (π.χ. µπορεί να ξεκινήσει
ως επαρχιακό δροµολόγιο αλλά να καταλήξει ως συνδετικό δροµολόγιο) – αυτή η απόκλιση βρίσκεται
µέσα στο εύρος που θα χρησιµοποιηθεί για τον δείκτη.

(Το εγχειρίδιο EQUIP δεν καθορίζει τους δείκτες που σχετίζονται µε το πραγµατικό µέγεθος της περιοχής
λειτουργίας, καθώς είναι δύσκολο να υπολογίσει και ίσως να έχει περιορισµένη σηµασία για τους φορείς
όπου τα δροµολόγια είναι κυρίως συνδετικά και επαρχιακής πρόσβασης).

Πίνακας 3: Παράδειγµα δεικτών; Πηγή: Έργο Equip



Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 20

PORTAL Έντυπο υλικό www.eu-portal.net

Συγκριτική µέτρηση επιδόσεων

Ορισµός και στόχοι
 Ο όρος “Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων” (Benchmarking)

Αρκετές προσεγγίσεις του ορισµού µπορεί να γίνουν:
Ο όρος “συγκριτική µέτρηση επιδόσεων” είναι αντικείµενο συζήτησης εδώ και πολλά χρόνια,
αλλά ακόµα δεν έχει γίνει πραγµατικά κατανοητός και η λέξη χρησιµοποιείται καθηµερινά µε
λανθασµένο τρόπο.  Ακούµε συχνά τις λέξεις ‘Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων’ ‘Αξιολογώ’,
‘Αξιολόγηση’, και ‘Καλύτερη πρακτική’, οι οποίες χρησιµοποιούνται εναλλακτικά.  Στην
πραγµατικότητα, είναι τέσσερις απολύτως διαφορετικές έννοιες που δεν είναι εναλλάξιµες!
Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων είναι ένα πρότυπο τελειότητας ή επιτεύγµατος έναντι
άλλων παρόµοιων πραγµάτων που πρέπει να µετρηθούν ή να κριθούν.  Κάτι που είναι αντάξιο
προς µίµηση.
Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων είναι µια διαδικασία.  Είναι ο τρόπος µε τον οποίο
προσπαθούµε να εντοπίσουµε ένα επίπεδο απόδοσης σε µια ορισµένη περιοχή που είναι
ανώτερη της δικής µας.
Απλά µιλώντας, είναι η διαδικασία:
Υπολογισµού του τι θα αξιολογηθεί
Εύρεσης του τι είναι η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων (ποια είναι τα πρότυπα της
τελειότητας;)
Καθορισµού του πώς επιτυγχάνεται (ποιες µέθοδοι ή διαδικασίες παράγουν εκείνα τα
αποτελέσµατα;)
Απόφασης του ποιες αλλαγές στις επιχειρησιακές πρακτικές µας θα µας επιτρέψουν να
εκπληρώσουµε ή ακόµα και να υπερβούµε το όριο σύγκρισης (benchmark).
Της βέλτιστης πρακτικής που είναι ο τρόπος µε τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό το οριακό
επίπεδο απόδοσης.

 Στόχοι
Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων µπορεί να περιγραφεί ως συστηµατική σύγκριση της
απόδοσης µιας οργάνωσης ως προς:

• άλλα τµήµατα / θυγατρικές (εσωτερική αξιολόγηση)

• άλλους οργανισµούς, ανταγωνιστές ή κορυφαίες βιοµηχανικές επιχειρήσεις (εξωτερική
αξιολόγηση).

Ο βασικός στόχος της συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων είναι η στήριξη πάνω στην επιτυχή
εµπειρία άλλων αντί "η εφεύρεση πάλι του τροχού".  Η ιδέα είναι απλή: ο αποδοτικότερος
τρόπος να εφαρµοστεί η αλλαγή είναι µε την εκµάθηση από τη θετική εµπειρία άλλων
οργανισµών.  Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων των κορυφαίων επιχειρήσεων σε παρόµοιο
τύπο δραστηριότητας και µε παρόµοιες διαδικασίες εργασίας µπορεί να βοηθήσει έναν
οργανισµό να προσδιορίσει την πρακτική πίσω από την επιτυχία, ώστε να προσαρµοστεί στις
ανάγκες της.  Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων είναι ένας τρόπος διαχείρισης που αναπτύσσει
µια συνεχή τακτική βελτίωσης.  Είναι ένα ιδανικό εργαλείο για να επιτύχει την αποδοτικότερη
χρήση των στοιχείων συµπεριφοράς, µειώσεις δαπανών καθώς επίσης να βελτιώσει την
ποιότητα υπηρεσιών.
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Με την συγκριτική µέτρηση επιδόσεων σε διαρκή βάση, ένας οργανισµός προσπαθεί πάντα να
συµβαδίσει µε τις πιο πρόσφατες και καλύτερες πρακτικές στο πεδίο του αντί της στήριξής του
σε παρωχηµένες ή ουτοπικές ιδέες.  Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων πραγµατοποιείται πάντα
µε την πρόθεση της βελτίωσης.  Η ανάλυση µπορεί να στραφεί στα προϊόντα, τις διαδικασίες ή
/ και τα αποτελέσµατα.  Με το να κάνει αυτό, ο οργανισµός συγκεντρώνει τις πληροφορίες για
βελτίωση και τις ιδέες, οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν στην καλύτερη απόδοση.

Η διαδικασία συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων όχι µόνο σχεδιάζει, ταξινοµεί και συγκρίνει τα
συλλεχθέντα στοιχεία, αλλά επίσης οργανώνει µια δυναµική διαδικασία ανταλλαγής που γίνεται
ένας ισχυρός καταλύτης για την αλλαγή.  Τα οφέλη προέρχονται από το γεγονός ότι:

• ενθαρρύνει και επιτρέπει τη διαχείριση της αλλαγής µέσω της εφαρµογής της καινοτοµίας
και των καλύτερων διαδικασιών,

• οδηγεί στην αυξανόµενη ικανοποίηση πελατών και ανθρώπων, καθώς επίσης και στο
ανώτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα,

• µακροπρόθεσµα, η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων µπορεί να είναι εξαιρετικά σηµαντική
για τον καθορισµό των στρατηγικών στόχων και τον προσδιορισµό των προγραµµάτων για
την επίτευξή τους,

• αυξάνει τη συνειδητοποίηση αυτού που γίνεται και πόσο καλά γίνεται.  Η αξιολόγηση
µπορεί να είναι επιτυχής επειδή απαιτεί σηµαντική αυτοανάλυση και κίνητρα,

• αποµακρύνει "στενόµυαλες" και "ευθυνόφοβες" στάσεις συµπεριφοράς.

Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων είναι η ανάληψη µιας άσκησης σύγκρισης (που χρησιµοποιεί
την διαδικασία της συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων).

 Εξήγηση των λέξεων "σύγκριση" και "βέλτιστης πρακτική":
Ο πυρήνας µιας προσέγγισης "συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων" είναι η σύγκριση µε άλλους.
Γι' αυτό και  πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο.
Ας ρίξουµε µια µατιά στην ακόλουθη γραφική παράσταση:



Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 22

PORTAL Έντυπο υλικό www.eu-portal.net

Αποτελέσµατα 
για 
συγκεκριµένο 
δείκτη

A

B

C

D

Χρόνος
έτος n-10 έτος n έτος n+10

Εικόνα 9: Γράφηµα µε τα αποτελέσµατα συγκεκριµένου δείκτη;  Πηγή: CERTU

Υποθέστε ότι είµαστε στο έτος "n" στην πόλη D, και ότι είναι επιθυµητή µια βελτίωση για έναν
στρατηγικά επιλεγµένο δείκτη (όπως, π.χ., το µερίδιο των αστικών δηµοσίων συγκοινωνιών),
συγκρίνοντας την πόλη D µε τις πόλεις Α, Β και C.

Τι θα κρατήσουµε ως χρήσιµη βέλτιστη πρακτική;

• Η πόλη Α έχει το καλύτερο πραγµατικό αποτέλεσµα.  Αλλά για 10 έτη, µειώνεται συνεχώς,
και ο στόχος, ήδη φιλόδοξος, είναι να σταµατήσει αυτή η µείωση.  Τα πραγµατικά
αποτελέσµατά είναι εποµένως παραπλανητικά.

• Η πόλη Β έχει επίσης ένα άριστο αποτέλεσµα στο έτος "n", που αυξάνεται κατά τη διάρκεια
των τελευταίων δέκα ετών.  Αλλά το αρχικό επίπεδό του, δέκα έτη πριν, είναι µακριά από
την κατάσταση της πόλης D.  Είναι λοιπόν αυτός ο τρόπος να επιτευχθούν τα καλά
αποτελέσµατά για την πόλη D;  Πρέπει να είµαστε προσεκτικοί.

• H πόλη C δεν είναι µεταξύ των καλύτερων πόλεων στο έτος "n" αλλά ήταν σε µια
συγκρίσιµη κατάσταση ενάντια στην πόλη C δέκα έτη πριν και πέτυχε τα άριστα
αποτελέσµατα, σε επίπεδο προόδου, κατά τη διάρκεια της περιόδου.  Σίγουρα η περίπτωσή
της µπορεί να εξεταστεί σε βάθος.

Από αυτό το παράδειγµα, καταλαβαίνουµε ότι η έννοια "βέλτιστη πρακτική" µπορεί να ληφθεί
ως “καλύτερη” πρακτική από τον ίδιο της τον εαυτό.  Σε κάθε κατάσταση, θα πρέπει να είµαστε
βέβαιοι ότι οι τοπικές καταστάσεις είναι πραγµατικά συγκρίσιµες.
Εν κατακλείδι, το µέλλον µας, µπορούµε να το δούµε στο παρελθόν κάποιου, και η ανάλυση
των τάσεων σε µια δεδοµένη περίοδο είναι τόσο σηµαντική όσο και τα αποτελέσµατα ανάλυσης
σε µία δεδοµένη στιγµή.
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Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων στον τοµέα δηµόσιων αστικών συγκοινωνιών
Οι δραστηριότητες της συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων δεν έχουν αναπτυχθεί ακόµα καλά
στον τοµέα των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών.  Μερικές ασκήσεις υπάρχουν αλλά ο
αριθµός τους είναι µικρός και καλύπτει µόνο µερικές συγκεκριµένες πτυχές της διαχείρισης και
είναι συχνά περιορισµένες όσον αφορά στη διάρκεια.  Τρεις τύποι συγκριτικών µετρήσεων
µπορούν να προσδιοριστούν στον τοµέα των µεταφορών:
Η εσωτερική συγκριτική µέτρηση επιδόσεων: Η εσωτερική συγκριτική µέτρηση επιδόσεων
δεν εξειδικεύεται στις δηµόσιες συγκοινωνίες.  Η διοικητική διαχείριση, η οικονοµική
διαχείριση, η διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού ή άλλες γενικές διοικητικές πρακτικές µπορούν
να έχουν ή έχουν συγκριθεί µεταξύ των τµηµάτων µέσα σε πολλές επιχειρήσεις
χρησιµοποιώντας τις τεχνικές ανάλυσης αξίας.
Η εξωτερική συγκριτική µέτρηση επιδόσεων µεταξύ φορέων: Η εξωτερική συγκριτική
µέτρηση επιδόσεων µεταξύ των φορέων δεν είναι συνήθης.  Οι βασικοί λόγοι είναι: η
εµπιστευτικότητα, η έλλειψη αποδοτικών εργαλείων για να προσδιοριστούν συγκρίσιµες
πρακτικές, και µια επιφυλακτικότητα στην ειλικρίνεια και στις πρακτικές "µη υπόδειξης
υπαιτιότητας".  Εντούτοις, υπάρχουν διάφορες "σχολές", όπως η οµάδα CoMET.
Η εξωτερική συγκριτική µέτρηση επιδόσεων µεταξύ αρχών: Η συγκριτική µέτρηση
επιδόσεων µεταξύ των αρχών θα µπορούσε να εξεταστεί στα ακόλουθα πεδία: συµπεριφορά
αρχής κατά τη διάρκεια µιας µεταβατικής περιόδου, σχέση αρχής µε το Φορέα, συµµετοχή
αρχής στη διαχείριση συστηµάτων, κατανοµή των ευθυνών µεταξύ των αρχών και των φορέων.
Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων µπορεί επίσης να εξεταστεί και κάτω από µια άλλη
προσέγγιση, µε τρεις διαφορετικούς τρόπους: συγκριτική µέτρηση επιδόσεων σε τοπικό
επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, και σε διεθνές επίπεδο.  Σύµφωνα µε το επίπεδο που η διαδικασία
οργανώνεται, οι µέθοδοι και τα αποτελέσµατα θα είναι διαφορετικά.

Παράγοντες κλειδιά για επιτυχή συγκριτική µέτρηση επιδόσεων

 Πρώτος παράγοντας : συνθήκες για επιτυχή συγκριτική µέτρηση επιδόσεων

Μάθε τον εαυτό σου, µάθε τον "εχθρό" σου, ενσωµάτωσε τα καλύτερα και κέρδισε
ανωτερότητα.
"Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων είναι η συνεχής διαδικασία µέτρησης των προϊόντων,
υπηρεσιών και πρακτικών σε σχέση µε τους ανταγωνιστές ή σε σχέση µε εκείνες τις εταιρίες
που θεωρούνται ηγετικές στον χώρο τους".
Υπάρχουν αρκετά σηµεία σε αυτό τον ορισµό που είναι σηµαντικό να τονιστούν, και µπορεί να
αναπτυχθούν:

- Συνεχής διαδικασία
- Μέτρηση
- Προϊόντα, Υπηρεσίες και Πρακτικές
- Εταιρίες γνωστές ως ηγετικές
Περιληπτικά, η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων είναι ένας δοµηµένος τρόπος καθορισµού,
ανάλυσης και υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών.  Είναι µια συνεχής εµπειρία εκµάθησης
που µας ενηµερώνει σχετικά µε το τι κάνουν οι άλλοι, πως το κάνουν, και πόσο καλά έγινε.
Είναι το µέσο εγκαθίδρυσης λογικής διαδικασίας επίτευξης των στόχων µέσω της έρευνας για
υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών, που θα οδηγήσουν σε καλύτερη λειτουργία.
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Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων δεν είναι :

- Κατάλληλη µόνο για µεγάλα έργα
- Η τελευταία «µόδα» της διαχείρισης
- Έρευνα αγοράς
- Πάντα εύκολη

 Η δεύτερη περιοχή που είναι ζωτικής σηµασίας
στην επιτυχία µιας άσκησης συγκριτικής µέτρησης
επιδόσεων, είναι η υποστήριξη και η προσήλωση
που παρέχονται από τη διαχείριση.
Κάθε άσκηση συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων
χρειάζεται την ενεργό υποστήριξη του οργανισµού.  Η
συγκριτική µέτρηση επιδόσεων πρέπει να γίνει ένα
αναπόσπαστο τµήµα της κανονικής εργασίας του
οργανισµού και να έχει τη διοικητική υποστήριξη.
Κάθε άσκηση συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων
χρειάζεται την πραγµατική, ενεργό υποστήριξη, από
ένα "Χρηµατοδότη".
 

Εικόνα 10: Συνθήκες για επιτυχή
συγκριτική  µέτρηση επιδόσεων
Εικόνα 11: Συγκριτική µέτρηση
επιδόσεων και διοικητικοί
προϊστάµενοι
συγκοινωνίες 24
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 Το τρίτο κλειδί της επιτυχίας είναι η επιλογή του
αντικειµένου άσκησης της συγκριτικής µέτρησης
επιδόσεων.
Το θέµα της άσκησης πρέπει να εµπίπτει και να είναι
αντιληπτό και από την πλευρά του οργανισµού, σε µια
περιοχή που είναι σηµαντική για την επίτευξη των
βασικών επιχειρησιακών στόχων.  Οι ευκαιρίες
επιχειρήσεων, οι κίνδυνοι, τα δυνατά σηµεία, οι
αδυναµίες, το έλλειµµα απόδοσης, κ.λ.π., πρέπει να
κατανοηθούν σαφώς.

 Το τέταρτο κλειδί της επιτυχίας είναι η επιλογή
των ανθρώπων που θα διεξάγουν την άσκηση
συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων.
Κατά την θεώρηση ανάληψης µιας άσκησης
συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων, είναι σηµαντικό να
δίνεται κάποια σκέψη στην οµάδα, στα άτοµα που θα
κάνουν πραγµατικά την εργασία.
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα µέλη της οµάδας της
συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων θα εργάζονται σε
αυτήν την άσκηση πλέον της δικής τους εργασίας.  Ο
χρόνος που ξοδεύεται στην επιλογή µιας οµάδας (που
θα έχει τις απαραίτητες δεξιότητες, θα είναι
προσηλωµένη και ενθουσιώδης, µε περίσσια δύναµη)
µπορεί να κάνει τη διαφορά µεταξύ της επιτυχίας και
της αποτυχίας.  Είναι επίσης σηµαντικό ότι προτού να
αρχίσει η οµάδα την εργασία της, να εκπαιδεύεται
στην διαδικασία της συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων
 
 
 

Εικόνα 12: Συγκριτική µέτρηση
επιδόσεων και επιλογή του θέµατος
Εικόνα 13: Συγκριτική µέτρηση
επιδόσεων – Ο σωστός άνθρωπος στην
σωστή θέση
υγκοινωνίες 25
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 Το πέµπτο κλειδί είναι ο τρόπος µε τον οποίο η
άσκηση πραγµατοποιείται – η προσέγγιση
Η διαδικασία της συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων
παρέχει µια αυστηρή, βαθµιαία προσέγγιση στη βοήθεια
διασφάλισης ότι η άσκηση έχει µια καλή πιθανότητα
επιτυχίας.  Κάθε ατεκµηρίωτη σύντµηση οδηγεί σε
υποθέσεις και εικασίες που αντικαθιστούν τα γεγονότα.
Αυτό οδηγεί σε υποδείξεις για αλλαγές γεµάτες µε
τρύπες.  Ακόµα και υποδείξεις που είναι 100%
βασισµένες σε γεγονότα µερικές φορές ανατρέπονται.
Αυτές που δεν είναι 100% βασισµένες σε γεγονότα, το
πιο πιθανό είναι ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές από τον
οργανισµό.

Η τυπική διαδικασία συγκριτικής µέτρησης επιδόσ
Η διαδικασία συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων αποτελείται
από αυτές τις φάσεις υπάρχουν δραστηριότητες που πρέπει

 Φάση Πρώτη: Σχεδιασµός & συλλογή δεδοµένων
Αυτή η φάση προσδιορίζει το θέµα και τους "συνεργάτες τη
επιδόσεων", αναπτύσσει και εξετάζει το ερωτηµατολόγιο.  
συγκεντρώνονται µε τα πιο κατάλληλα µέσα.
Οι ερωτήσεις-κλειδί είναι: Είναι το επιλεγµένο θέµα κρίσιµ
οι πιο κατάλληλοι "συνεργάτες της συγκριτικής µέτρησης ε
στοιχεία και µε ποια µέσα;

 Φάση ∆εύτερη: Ανάλυση
Αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία, πρέπει να αναλυθούν.  Ο
γίνουν κατανοητές οι δυνάµεις των "συνεργατών της συγκρ
αξιολογηθούν αυτές οι δυνάµεις σε σχέση µε την δική σας α
Οι ερωτήσεις-κλειδί είναι: Είναι καλύτεροι; Αν ναι, κατά π
µπορούµε να µάθουµε από αυτούς; Πώς µπορούµε να εφαρ
µας;

 Φάση Τρίτη: Ολοκλήρωση
Αυτή η φάση προσδιορίζει οποιεσδήποτε αλλαγές που πρέπ
στόχους προκειµένου να εξισωθεί ή να ξεπεραστεί το όριο 
προηγούµενα βήµατα.  Έτσι, αυτές οι αλλαγές γίνονται οι ν
πρέπει να ενσωµατωθούν στα αποτελέσµατα και στις µετρή
Εικόνα 14: Συγκριτική µέτρηση
επιδόσεων –  η προσέγγιση
γκοινωνίες 26
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εων:
 από τέσσερις φάσεις.  Σε κάθε µια

 να ολοκληρωθούν.

ς συγκριτικής µέτρησης
Κατόπιν τα απαραίτητα στοιχεία

ο για την επιτυχία µας;  Ποιοι είναι
πιδόσεων";  Ποιος θα συλλέξει τα

 στόχος αυτής της φάσης είναι να
ιτικής µέτρησης επιδόσεων" και να
πόδοση.
όσο; Γιατί είναι καλύτεροι; Τι
µόσουµε τι µάθαµε στην επιχείρησή

ει να γίνουν στους παρόντες
σύγκρισης που δεν καλύφθηκε στα
έοι ή τροποποιηµένοι στόχοι που
σεις της διαδικασίας σας.
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Εικόνα 15: Τυποποποίηση και
πιστοποίηση

Οι ερωτήσεις-κλειδί είναι: Έχουµε προσδιορίσει το όριο σύγκρισης; Καταλαβαίνουµε πώς το
όριο σύγκρισης επιτυγχάνεται; Έχουµε ποσοτικοποιήσει το κενό απόδοσης; Έχουµε καθιερώσει
ένα εκτιµούµενο στο µέλλον κενό απόδοσης; Καταλαβαίνουµε ποιες αλλαγές πρέπει να
κάνουµε; Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έχουν γίνει αποδεκτά;

 Φάση Τέταρτη: ∆ράση
Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που καθιερώνονται κατά τη διάρκεια της φάσης
ενσωµάτωσης, προγράµµατα δράσης πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρµοστούν.  Ένας
µηχανισµός υποβολής αναφορών απαιτείται επίσης για να παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης
των στόχων.  Τελικά, η επαναδιακρίβωση των ορίων σύγκρισης πρέπει να γίνεται σε περιοδική
βάση.
Οι ερωτήσεις - κλειδιά είναι: Έχουµε προσδιορίσει τις δραστηριότητες που θα επιτρέψουν την
επίτευξη των απαιτούµενων βελτιώσεων κατά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων; Έχουµε
συµφωνήσει για το "ποιος" και "τί" και την χρονική κλίµακα;

Αλλά...
Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων είναι ένα ισχυρό εργαλείο.  Εντούτοις, είναι µόνο ένα
εργαλείο.  ∆εν είναι µια θαυµατουργή, αυτόνοµη συσκευή που θα παραδώσει σηµαντικά
επιχειρησιακά αποτελέσµατα από µόνη της.
Υπάρχει µια τρέχουσα ανάγκη να συνεχιστεί η ενσωµάτωση της συγκριτικής µέτρησης
επιδόσεων σε κάθε πτυχή της επιχείρησης σε έναν συνεχώς µεταβαλλόµενο κόσµο, όπου οι
στόχοι θα τίθενται µε ακόµα περισσότερο απαιτητικές συγκριτικές µετρήσεις επιδόσεων
προερχόµενες από κάθε γωνία της γης, από κάθε πιθανή βιοµηχανία, ενδεχοµένως ακόµη και
βιοµηχανίες που δεν υπάρχουν ακόµα.
Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων χρειάζεται, εποµένως, να είναι µέρος µιας ολοκληρωµένης
διοικητικής διαδικασίας και να χρησιµοποιείται µέσα σε αυτό το πλαίσιο µε έναν πολύ ρητό
τρόπο, ώστε να µπορεί να υποστηρίζει την επίτευξη του "Οράµατος", την επίτευξη των
"Κρίσιµων Παραγόντων Επιτυχίας", τη συνεχή βελτίωση των βασικών επιχειρησιακών
διαδικασιών, τον καθορισµό των δύσκολων αλλά επιτεύξιµων στόχων και τον προσδιορισµό
των κρίσιµων περιοχών για βελτίωση.

Τυποποίηση και Πιστοποίηση
Η τυποποίηση και η πιστοποίηση είναι µέρος της
διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας.  Η διασφάλιση
ποιότητας συνίσταται σε "όλες τις προγραµµατισµένες και
συστηµατικές δραστηριότητες που εφαρµόζονται µέσα στο
ποιοτικό σύστηµα και που καταδεικνύονται όπως απαιτείται
για να παρέχεται η επαρκής εµπιστοσύνη ότι µια οντότητα
θα ικανοποιήσει τις δεδοµένες απαιτήσεις για ποιότητα".  Τα
πρότυπα καθορίζουν τις "συστηµατικές δραστηριότητες" και
η πιστοποίηση, τη διαβεβαίωση ότι τα πρότυπα θα
τηρηθούν.
Ο διεθνής οργανισµός για την τυποποίηση (ISO) καθορίζει
τα πρότυπα ως "τεκµηριωµένες συµφωνίες που περιέχουν τις
τεχνικές προδιαγραφές ή άλλα ακριβή κριτήρια που
χρησιµοποιούνται µε συνέπεια, ως κανόνες, οδηγίες ή
ορισµοί των χαρακτηριστικών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα
υλικά, τα προϊόντα, οι διαδικασίες και οι υπηρεσίες είναι
κατάλληλα για τον σκοπό τους".
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Πρότυπα ποιοτικών συστηµάτων: η τυποποίηση της διαδικασίας παραγωγής
Τα ISO 9001, 9002 και 9003 είναι πρότυπα ποιοτικών συστηµάτων.  Το ISO καθορίζει το
ποιοτικό σύστηµα ως "οργανωτική δοµή, διεργασίες, διαδικασίες και πόρους που απαιτούνται για
να εφαρµόσουν την ποιοτική διαχείριση".
Τα πρότυπα ISO 9001, 9002 και 9003 εστιάζουν στη διαδικασία παραγωγής.  Αυτή η
διαδικασία πρέπει να βελτιστοποιηθεί για να παραχθεί το καλύτερο αποτέλεσµα.

Πρότυπα ποιοτικής διαχείρισης: τυποποίηση της διαδικασίας διαχείρισης
Το ISO 9004 (τα µέρη 1 έως 4) είναι πρότυπο ποιοτικής διαχείρισης.  Η ποιοτική διαχείριση
καθορίζεται από το ISO ως “όλες οι δραστηριότητες της γενικής διοικητικής λειτουργίας που
καθορίζουν την πολιτική ποιότητας, το στόχο και τις ευθύνες και τις οποίες εφαρµόζουν µε
µέσα όπως ο ποιοτικός προγραµµατισµός, ο ποιοτικός έλεγχος, η εξασφάλιση ποιότητας και η
βελτίωση ποιότητας µέσα στο ποιοτικό σύστηµα”.  Τα διοικητικά πρότυπα εξετάζουν τη
διαχείριση των διαδικασιών µέσα στην επιχείρηση.  Τα πρότυπα του ISO 9004 παρέχουν µια
αναφορά για την ποιοτική διαχείριση (οδηγός των ορθών πρακτικών) και δεν περιλαµβάνουν
την πιστοποίηση.

Πρότυπα αποτελεσµάτων: τυποποίηση των χαρακτηριστικών των
αποτελεσµάτων
Αυτή η έννοια συνίσταται στον καθορισµό των χαρακτηριστικών του προϊόντος.  Στον τοµέα
των υπηρεσιών, η ιδέα είναι ότι τα πρότυπα καθορίζουν τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας. Στις
δηµόσιες επιβατικές µεταφορές, ο AFNOR, ο γαλλικός οργανισµός για την τυποποίηση,
δηµοσίευσε τον Απρίλιο του 1997 (και το βελτιώνει συνεχώς από τότε), το γαλλικό πρότυπο
(ref. NF X50-805) µε τίτλο "Ποιότητα εντός των υπηρεσιών των µεταφορών - Προσδιορισµός
των ποιοτικών κριτηρίων για τη µεταφορά των επιβατών".  Αποτελεί ένα µοναδικό παράδειγµα
προτύπου αποτελεσµάτων υπηρεσιών για τη δηµόσια µεταφορά επιβατών.
Το πρότυπο δίνει οδηγίες του πώς να αναπτυχθεί µια περιεκτική διαδικασία της ποιοτικής
διαχείρισης που αρχίζει από τον προσδιορισµό των προσδοκιών του πελάτη, κατόπιν καθορίζει
τις προδιαγραφές υπηρεσιών βάσει των προσδοκιών που προσδιορίστηκαν και άλλων
εξωτερικών και εσωτερικών περιορισµών, κατόπιν παράγει την υπηρεσία και ελέγχει εάν οι
στόχοι εκπληρώνονται, και τέλος ελέγχει πώς η υπηρεσία γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη,
οδηγούµενη έτσι στην αναθεώρηση των προδιαγραφών υπηρεσιών, εάν αυτό κριθεί
απαραίτητο.

Ποιοτικές συνεργασίες
Η έννοια της "ποιοτικής συνεργασίας" είναι σχετικά πρόσφατη στον τοµέα των δηµόσιων
συγκοινωνιών.  Εµφανίστηκε αρχικά στο Ηνωµένο Βασίλειο (ΗΒ) στην αρχή της δεκαετίας του
'90, σαν συνέπεια της απελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησης, το 1986, του κλάδου των
λεωφορειακών µεταφορών του ΗΒ (UK Bus Industry) (έξω από το Λονδίνο).  Στην
πραγµατικότητα, η ανάγκη για τις ποιοτικές συνεργασίες ήταν µια άµεση συνέπεια της µείωσης
του συντονισµού υπηρεσιών στις δηµόσιες µεταφορές επιβατών, που ακολούθησαν την
απελευθέρωση.
Το αρχικό αποτέλεσµα της απελευθέρωσης ήταν να δηµιουργηθεί µια έλλειψη δυνατότητας των
φορέων του τοµέα των επιβατικών µεταφορών στα αστικά συγκροτήµατα και τις νοµαρχιακές
αρχές, να επηρεάσουν τον τρόπο µε τον οποίο οι συνδυασµένες και πολυάριθµες εγκαταστάσεις
εξυπηρέτησης των επιβατών (π.χ. στάσεις, σταθµοί, υπηρεσίες πληροφοριών) να διατηρούνται
σε κατάσταση κατάλληλη για τις τοπικές περιστάσεις.
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Το Υπουργείο Μεταφορών που, µέσω του Υπουργού, είναι αρµόδιο για τις τοπικές µεταφορές
και τις υπηρεσίες λεωφορείων, έχει ζητήσει από τους φορείς επιβατικών µεταφορών και το
νοµαρχιακό συµβούλιο να εξετάσει πιθανές βελτιώσεις στο σύνολο των υπηρεσιών, µε το να
βελτιώσουν τις σχέσεις τους µε τους φορείς λειτουργίας.

Οι συνεργασίες είναι εφαρµόσιµες µε:

• "Εµπορικούς" φορείς λεωφορειακής εξυπηρέτησης

• “Υποστηριζόµενους” φορείς λεωφορειακής εξυπηρέτησης

• Με νέους συνδυασµούς φορέων, έτσι ώστε να συµπεριλάβουν τους “franchise” φορείς
λειτουργίας των σιδηροδρόµων.

Οι συµφωνίες καλύπτουν την παροχή συστηµάτων υποδοµής και πληροφοριών από τις αρχές
σε αντάλλαγµα για την υποστήριξη των φορέων που επιδιώκουν την παροχή υψηλότερων
προτύπων λειτουργίας και υψηλότερα ποιοτικά οχηµάτων.  Επιπλέον, οι φορείς πρέπει να είναι
δεσµευµένοι να παρέχουν τις πληροφορίες για τα επίπεδα και τις αλλαγές υπηρεσιών και τα
δροµολόγια έξω από το νοµικό πλαίσιο για τις εµπορικές υπηρεσίες.  Οι φορείς ενθαρρύνονται
επίσης για να συντονίσουν την παροχή υπηρεσιών στα σηµεία µετεπιβίβασης, µε τους φορείς µε
τους οποίους δεν είναι σε ανταγωνισµό.

Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του ίδιου του σχεδίου είναι ότι:

• οι πελάτες και οι επιβάτες θα ωφεληθούν από τη βελτιωµένη τοπική υποδοµή και τις
ρυθµίσεις για τη συνδυασµένη µεταφορά, καθώς επίσης και από τα ενισχυµένα συστήµατα
πληροφοριών και τις εγκαταστάσεις

• µια συνεργασία δεν έχει καµία νοµική δυνατότητα επιβολής και καµία άµεση απόδοση της
επένδυσης δεν είναι δυνατή όσον αφορά τις Αρχές.  Αντίθετα ο Φορέας Λειτουργίας µπορεί
να κεφαλαιοποιήσει πάνω στη βελτιωµένη υποδοµή υπηρεσιών για να αυξήσει τα
περιθώρια βιωσιµότητας και κέρδους

• οι ορατές στον επιβάτη βελτιώσεις, τείνουν να πιστώνονται στον Φορέα και οι όποιες
ανεπάρκειες στην τοπική αρχή

• ο Φορέας παροχής χαµηλού επιπέδου υπηρεσιών ίσως να ωφεληθεί δυσανάλογα στο βαθµό
που η επιχείρησή του συνεισφέρει στην λειτουργία.  ∆εν υπάρχουν ελάχιστα όρια
προτύπων για είσοδο στην αγορά, πλην των όσων έχουν περιγραφεί από διάφορους νόµους
και δοµές.

Εγγύηση εξυπηρέτησης

Εγγύηση εξυπηρέτησης και καταστατικοί χάρτες
Ο χρήστης αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών έχει ένα ορισµένο επίπεδο προσδοκίας και δεν
ενδιαφέρεται για τον τρόπο που ο Φορέας παροχής υπηρεσιών οργανώνει τις δραστηριότητες
παραγωγής, προκειµένου να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο.  Ο χρήστης ενδιαφέρεται για την
υπηρεσία (εκπληρώνει η υπηρεσία την προσδοκία του;) και µια από τις βασικές προσδοκίες
αφορά στην αξιοπιστία της υπηρεσίας (µπορεί να αναµένει το ίδιο επίπεδο υπηρεσίας κάθε
φορά που την χρησιµοποιεί;).  Η αξιοπιστία προσδιορίζεται ως µια από τις σηµαντικότερες
αδυναµίες των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών σήµερα.
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Κατά συνέπεια, τίθενται τα παρακάτω ερωτήµατα: Πώς µπορεί ο χρήστης των αστικών
δηµόσιων συγκοινωνιών "να εµπιστευθεί" την υπηρεσία; Πώς µπορεί ο καταναλωτής των
υπηρεσιών των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών να είναι βέβαιος για αυτό που θα "πάρει" για
τα χρήµατα που "πληρώνει";  Πώς µπορεί ο καταναλωτής των αστικών δηµόσιων
συγκοινωνιών να είναι βέβαιος ότι θα φθάσει στον τελικό προορισµό του ικανοποιηµένος;
Η έννοια της εγγύησης υπηρεσιών έχει εισαχθεί για να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Ένας
Φορέας ή αρµόδια αρχή πρέπει να εγγυάται στον χρήστη της αστικής δηµόσιας συγκοινωνίας
την υπηρεσία που αυτός θα πάρει.  Η εγγύηση πρέπει να ισχύει σε κάθε ώρα της ηµέρας και
κάθε εποχή του έτους και οπουδήποτε στο δίκτυο.
Ένας καταστατικός χάρτης απαριθµεί µε λεπτοµέρεια τις δεσµεύσεις του πελάτη, καθορίζει τα
πρότυπα στα οποία ο Φορέας εργάζεται, πώς δηµοσιεύει την απόδοσή του σε σχέση µε αυτά τα
πρότυπα, πώς φροντίζει τους πελάτες και τους αποζηµιώνει εάν τα πράγµατα πάνε στραβά και
υποδεικνύει πώς οι πελάτες µπορούν να έρθουν σε επαφή µε το Φορέα.

Οι καταστατικοί χάρτες µπορούν να ταξινοµηθούν σε τέσσερις κατηγορίες:
1. Ο καταστατικός χάρτης πρόθεσης που καθορίζει γενικές τιµές και αρχές.
2. Ο καταστατικός χάρτης υποχρεώσεων που εξηγεί τις επίσηµες υποχρεώσεις και

καθορίζει τις αξίες και τις αρχές του χάρτη.
3. Ο καταστατικός χάρτης των µέσων που καθορίζει ποιες ενέργειες θα ληφθούν για να

εκπληρωθούν υποχρεώσεις και, τελικά
4. Ο καταστατικός χάρτης συµφωνίας που απαριθµεί λεπτοµερώς τα δικαιώµατα και τις

υποχρεώσεις όλων των συµβαλλόµενων µερών

Αποζηµίωση
Εάν το υποσχόµενο επίπεδο υπηρεσίας δεν επιτυγχάνεται, πρέπει να δοθεί αποζηµίωση για να
δώσει περισσότερη αξιοπιστία στην υποχρέωση που εκφράζεται στο χάρτη.  Η αποζηµίωση
µπορεί να εξεταστεί κάτω από δύο προσεγγίσεις:
Οικονοµική αποζηµίωση: η αρχή “ικανοποιηµένος ή αποζηµιωµένος”.  Ο στόχος είναι να
υπάρχει εγγύηση για αυτά που θα πάρει ο χρήστης, σε αντάλλαγµα των χρηµάτων που
πληρώνει.  Εάν το επίπεδο υπηρεσίας δεν επιτυγχάνεται, ο πελάτης ανακτά τα χρήµατά του.
Αυτή η αρχή είναι κοινή στην αγορά αγαθών, αλλά δεν αναπτύσσεται συχνά για τον τοµέα των
υπηρεσιών.
Άλλη αποζηµίωση: υπάρχουν διάφορα παραδείγµατα εναλλακτικών λύσεων αντί της
οικονοµικής αποζηµίωσης.  Ο στόχος µπορεί να είναι να παρασχεθεί τελείως διαφορετική
αποζηµίωση (π.χ. δώρα, δωρεάν συνδροµές,...) ή εγγύηση ελαχίστου επιπέδου εξυπηρέτησης
(δωρεάν ταξί για να φθάσει στον τελικό προορισµό του, εγγύηση του να φτάσει στον τελικό
προορισµό του).

Εγγύηση υπηρεσιών και συµβάσεις
Η εγγύηση υπηρεσίας είναι µια σύµβαση µεταξύ των οργανισµών που είναι αρµόδιοι για την
παραγωγή της υπηρεσίας αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών (αρχές και φορείς) και του τελικού
πελάτη της υπηρεσίας (χρήστες).  Με την διαδικασία µιας εγγύησης υπηρεσιών, οι αρχές και οι
φορείς δεσµεύονται να προσφέρουν ένα ορισµένο επίπεδο υπηρεσίας.
Στην συµβατική σχέση µεταξύ αρχών και φορέων, οι εγγυήσεις υπηρεσιών µπορεί να
θεωρηθούν ως καθιέρωση ελάχιστου επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών που σχετίζονται άµεσα µε
την παραγωγική ικανότητα του συστήµατος.
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Το πλαίσιο ποιότητας της CEN για τις δηµόσιες συγκοινωνίες
Αυτός ο πίνακας προσφέρει ένα εκτενές πλαίσιο για την ανάλυση τόσο των λειτουργικών όσο
και των τεχνικών ποιοτικών χαρακτηριστικών των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών.
Μελλοντικά, η Κοινή Ευρωπαϊκή Αναφορά (CEN) θα είναι αυτή που θα καθορίζει τα ποιοτικά
στοιχεία των δηµόσιων συγκοινωνιών.

1.1 ∆ίκτυο1. ∆ιαθεσιµότητα

1.2 ∆ροµολόγια

2.1 Εξωτερική διασυνδετική µονάδα

2.2 Εσωτερική διασυνδετική µονάδα

2. Προσβασιµότητα

2.3 Εισιτήρια

3.1 Γενική Πληροφόρηση

3.2 Πληροφόρηση ταξιδιού (κανονικές συνθήκες)

3. Πληροφόρηση

3.3 Πληροφόρηση ταξιδιού (µη κανονικές συνθήκες)

4.1 Χρόνος διαδροµής4. Χρόνος

4.2 Ακρίβεια και αξιοπιστία

5.1 ∆έσµευση

5.2 Πελατειακή διασυνδετική µονάδα

5.3 Προσωπικό

5.4 Φυσική βοήθεια

5. Εξυπηρέτηση
Πελάτη

5.5 Επιλογή ειιτηρίων

6.1 Περιβάλλουσες συνθήκες

6.2 ∆ιευκολύνσεις

6.3 Εργονοµία

6. Άνεση

6.4 Άνεση

7.1 Ασφάλεια από εγκληµατικές ενέργειες

7.2 Ασφάλεια από ατυχήµατα

7. Ασφάλεια

7.3 Αντίληψη της ασφάλειας

8.1 Ρύπανση

8.2 Φυσικές πηγές

ΠΟΙΟΤΗΤ
Α

8. Περιβάλλον

8.3 Υποδοµή

Πίνακας 4: Ο πίνακας ποιότητας των δηµόσιων συγκοινωνιών. Πηγή: Έργο Quattro
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Εικόνα 16: ∆ιαθεσιµότητα

Εικόνα 17: Προσβασιµότητα
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Εικόνα 18: Πληροφόρηση: “Πινακίδα πληροφοριών πραγµατικού χρόνου, ΜΕΤΡΟ Στουτγκάρδης”

Εικόνα 19: Εξυπηρέτηση Πελατών

Εικόνα 20: Άνεση

Πολλά σχόλια µπορεί να γίνουν µε ένα τέτοιο πίνακα.  Για παράδειγµα, το γεγονός ότι δεν
περιλαµβάνονται χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.



Συγκριτική

PORTAL Έ

Συνδέσεις µεταξύ εργαλείων ποιότητας
Το ακόλουθο γράφηµα δείχνει τις κυρίως συνδέσεις που µπορεί να περιγραφούν µεταξύ
διαφορετικών εργαλείων.  ∆εν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλες συνδέσεις.

Εικόνα 21
CERTU

2.2 Β
σ
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CEN
 Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 34

ντυπο υλικό www.eu-portal.net

: Ο κύκλος ποιότητας βρίσκεται µεταξύ των εργαλείων. Είναι κοινό σηµείο αναφοράς. Πηγή :

ασικές αρχές διαχείρισης ποιότητας στις δηµόσιες αστικές
υγκοινωνίες

τα και σχεδιασµός στις αστικές επιβατικές µεταφορές
πιτυχή δηµιουργία µιας νέας διαδικασίας και έναν νέο τρόπο λειτουργίας, οι
οι παράγοντες είναι ουσιαστικοί:

νής, καθηµερινή χρήση των υπηρεσιών για τις οποίες έχετε την αρµοδιότητα - όχι µόνο
ωί και το βράδυ, αλλά οποτεδήποτε και οποιαδήποτε ηµέρα.  Έχετε γνώση του
όντος σας,

ραµµατισµός, προετοιµασία και αξιολόγηση, όχι µόνο στο τελικό προϊόν αλλά και στο
φθάνετε εκεί,

αρξη οράµατος - εάν δεν ξέρετε που θέλετε να πάτε, πώς µπορεί να σας υποστηρίξει η
α,

φής και γρήγορη επικοινωνία. Η οµάδα θέλει τις πραγµατικές ειδήσεις όχι τη µπλούζα
 κούπα του καφέ,

Μέθοδοι αυτοαξιολόγησης

Αξιολόγηση

Τυποποίηση και ΠιστοποίησηΠοιοτικές Συνεργασίες

ηση εξυπηρέτησης
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• διευκρίνιση του πώς “θα κάνουµε τα πράγµατα“ στο µέλλον και δώστε ισχυρή διοικητική
υποστήριξη,

• υπερνίκηση του "φόβου αποτυχίας" και "ανθρώπινης αδράνειας" µε τη υιοθέτηση
συστηµάτων ανταµοιβής για την υποστήριξη συλλογικής δουλειάς, µε στόχο την απόδοση
και µε πραγµατικά κίνητρα για αλλαγές στη συµπεριφορά,

• αναγνώριση της ζωτικής σηµασίας των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού - βελτίωση
των προτύπων αλλά και παροχή καλής κατάρτισης, βελτίωση των διαδικασιών αλλά και
"αλληλοβοήθεια".

Αυτές οι αρχές ισχύουν για τις επιχειρήσεις και τις αρχές - όλες έχουν πολλά να µάθουν από
αυτήν την διαδικασία στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της θέσης των αστικών
δηµόσιων συγκοινωνιών στην αγορά.

Η ποιότητα των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών είναι µια κοινή ευθύνη
Υπάρχουν τρία κοινά βασικά σηµεία στη βελτίωση της ποιότητας στις αστικές δηµόσιες
συγκοινωνίες:

• υποκίνηση της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένου του πολιτικού, νοµικού και ρυθµιστικού
πλαισίου

• ευφυής χρήση των καλύτερων εργαλείων και της µεθοδολογίας, όπως η υποβολή
προσφορών και η εργολαβία

• ενθάρρυνση πολιτισµικών αλλαγών από τη διαχείριση και το προσωπικό που θα δουν την
εξυπηρέτηση πελατών βελτιωµένη και την κοινή γνώµη να επηρεάζεται θετικά.

Εάν δεν µπορείτε να µετρήσετε, δεν µπορείτε να διαχειριστείτε
Το ζωτικής σηµασίας, ιδανικό σύστηµα διαχείρισης επιχείρησης για την ποιότητα εστιάζει
πρώτα σε:

• απόδοση σχετικών µε τον πελάτη υπηρεσιών;

• δραστηριότητες σχετικές µε την υποστήριξη πελατών

• και τελευταίο αλλά όχι ασήµαντο, µε οικονοµικές δηλώσεις και στατιστικές.

Οι δηµόσιες συγκοινωνίες και η ποιότητα του περιβάλλοντος
Οι δηµόσιες αστικές συγκοινωνίες δεν είναι ευθύνη ενός µόνο οργανισµού. Οι φορείς µπορούν
να συνεισφέρουν θετικά αλλά δεν µπορεί να είναι υπεύθυνοι για όλα τα αποτελέσµατα της
παρουσίας τους.
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Η αστική µεταφορά έχει µεγάλη δυνατότητα για τις εξωτερικές επιδράσεις (µε συνέπεια τη
δηµιουργία εξωτερικών δαπανών) µέσω:

• αποτελεσµάτων στο φυσικό περιβάλλον µέσω των ρύπων και των εκποµπών

• αποτελεσµάτων στο θόρυβο και τη δόνηση

• αποτελεσµάτων στο θόρυβο και την προσωπική ασφάλεια άλλων χρηστών µεταφορικών
µέσων

• αποτελεσµάτων στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των αστικών περιοχών.

Οι εξωτερικές επιδράσεις επηρεάζουν:

• το περιβάλλον (µόλυνση, θόρυβος και δονήσεις);

• την ασφάλεια (κοινωνικό κόστος);

• την κυκλοφοριακή συµφόρηση (απώλεια αποδοτικού χρόνου απασχόλησης και µόλυνση).

Απαιτούν µια κοινή αξιολόγηση – δεν έχουν επιπτώσεις ακριβώς στο φορέα, έχουν επιπτώσεις
στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν και τη βιώσιµη κινητικότητα. Η κοινή προσέγγιση απαιτεί:

• σαφή δήλωση από τις αρχές και τους φορείς λειτουργίας των κοινών στόχων τους

• προσδιορισµό των πτυχών που περιλαµβάνονται στις διαδικασίες υποβολής προσφορών και
εργολαβίας

• προσδιορισµό των πτυχών που περιλαµβάνονται στις ρυθµίσεις συνεργασίας

Τα αποτελέσµατα πρέπει να είναι:.

• µείωση των αρνητικών εξωτερικών δαπανών (ρύπανση κ.λπ.) µέσω αποδεκτών
περιορισµών στους φορείς λειτουργίας

• αύξηση των περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων µε τη στοχοθέτηση του επιτεύγµατος
των υψηλότερων προτύπων µε αποδεκτές δαπάνες

• καθιέρωση συγκεκριµένων ποιοτικών στοιχείων στα τεύχη δηµοπράτησης και συµβάσεων

• και προ πάντων, αποδοχή κοινής αρµοδιότητας για όλες τις πτυχές από εκείνους που έχουν
σχέση.
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Η ποιότητα στις δηµόσιες συγκοινωνίες προέρχεται από την ποιότητα
στην διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού
Μια από τις λιγότερο αναπτυγµένες δεξιότητες στον αστικό τοµέα των επιβατικών µεταφορών
είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού. Καθώς οι δηµόσιες αστικές συγκοινωνίες είχαν
κατά το παρελθόν θεωρηθεί ως µια αµιγώς παραγωγική διαδικασία, το προσωπικό τους
θεωρήθηκε ως µέρος της διαδικασίας αυτής. Στην πραγµατικότητα, η επιτυχία µιας επιχείρησης
προσανατολισµένης στον πελάτη, είναι ο άνθρωπος. Αυτό εφαρµόζεται:

• στο προσωπικό που παρέχει καθηµερινή εξυπηρέτηση

• στο εποπτεύων τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που υποστηρίζει την καθηµερινή
εξυπηρέτηση και συντήρηση

• στη διοκητική οµάδα και στο συµβούλιο διευθυντών

Η ποιότητα είναι αγαθό
Με την συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων φορέων, η ποιότητα δηµιουργεί έναν βέλτιστο
"κύκλο υπεροχής".

Εικόνα 22: Ο Βέλτιστος Κύκλος Υπεροχής "Προθυµία για Πληρωµή", Πηγή: QUATTR0.

 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΥΞ ΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ 
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ 
ΕΣΟ∆Α 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΝΕΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
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2.3 Ποιοτικές συµβάσεις και προσφορές
Μια καλά δοµηµένη προσφορά και µια καλή σύµβαση αποτελούν κρίσιµα στοιχεία για την
καλή ποιότητα των υπηρεσιών των δηµόσιων συγκοινωνιών.  Τα διαφορετικά στοιχεία που
συµβάλλουν στην επίτευξη αυτής της ποιότητας είναι:

• Το νοµικό πλαίσιο

• Η διαδικασία υποβολής προσφοράς

• Η ίδια η Σύµβαση

Το νοµικό πλαίσιο

Κανόνες της αγοράς

∆ιαδικασίες Θεσµοθετηµένοι Περιορισµένος
ανταγωνισµός

Ελεύθερος
ανταγωνισµό

ς

Ελεύθερη πρόσβαση

Ανοιχτή διαδικασία
διαγωνισµού

Κλειστή διαδικασία
διαγωνισµού

Άµεση διαπραγµάτευση

Πίνακας 5: Κανονισµοί αγοράς και διαδικασίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος; Πηγή: Έργο Quattro

Μέσα στην σφαίρα της Ανοικτής ή Κλειστής διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπάρχουν
ορισµένες αρχές που πρέπει να επιβεβαιώνονται στα πλαίσια του νοµικού πλαισίου, προτού να
γίνει η πρόσκληση ενδιαφέροντος.  Αυτές είναι:

• η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε την αγορά, από όλους
τους πλειοδότες,

• η επικοινωνία για συµπληρωµατικές πληροφορίες (που προκύπτουν, παραδείγµατος χάριν,
από τις ερωτήσεις ενός πλειοδότη) σε όλους τους πλειοδότες,

• εάν ένα ακριβές επίπεδο υπηρεσίας πρόκειται να προσδιοριστεί ή εάν οι συµµορφούµενες ή
µη συµµορφούµενες (ενδεχοµένως καινοτόµες) προσφορές θα γίνουν αποδεκτές,

• η διαδικασία για την κατακύρωση των συµβάσεων και παραδείγµατος χάριν, το πώς θα
αξιολογηθεί η ποιότητα των προσφορών σε χρηµατικούς όρους,
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• η διαδικασία διαπραγµάτευσης σε σχέση µε τους Εθνικούς Νόµους Συµβάσεων και
Πρακτικής,

• η διαδικασία για τα επιπρόσθετα µέρη της σύµβασης στα πλαίσια µιας εκτενούς
προσφοράς, που περιλαµβάνει: συµφωνίες αγορών, συµφωνίες κατασκευής και εκµίσθωσης
εξοπλισµού, τις συµβάσεις διαδικασιών και συντήρησης, την ασφάλεια και
χρηµατοοικονοµικά πακέτα.

Τύποι Συµβάσεων

Καθαρού κόστους Μεικτού κόστους ∆ιοίκηση

Κίνδυνοι Αρχή Και για
τους δυο Φορέας Αρχή Και για

τους δυο Φορέας Αρχή Και για
τους δυο Φορέας

Πολιτικοί

Παραγωγής

Εισοδήµατος

Οικονοµικοί

Σχεδιασµού

Περιβαλλοντικοί

Συµβατικοί

Πίνακας 6: Συµβάσεις και καταµερισµός των κινδύνων µεταξύ της Αρχής και του Φορέα Πηγή: QUATTRO

Σ’ αυτά τα πλαίσια, οι τύποι των συµβάσεων είναι:
Η Σύµβαση Καθαρού Κόστους - οι κίνδυνοι που προκύπτουν για την παραγωγή και τα έσοδα,
αναλαµβάνονται από τον Φορέα ο οποίος λαµβάνει όλα τα έσοδα.
Η Σύµβαση Μικτού Κόστους - ο κίνδυνος παραγωγής αναλαµβάνεται από τον Φορέα και ο
κίνδυνος εσόδων αναλαµβάνεται από τις Αρχές.  Τα έσοδα πηγαίνουν στην Αρχή.
∆ιοικητική Σύµβαση - αν και η βάση θα ποικίλλει, αυτή είναι παρόµοια µε µια Σύµβαση
Καθαρού κόστους.

Χρονική ∆ιάρκεια Σύµβασης:
Σε κάθε περίπτωση, οι συµβάσεις µπορεί να διαφέρουν σε διάρκεια.  Ουσιαστικά διακρίνονται
σε:
Μακροπρόθεσµες Συµβάσεις οι οποίες µπορεί να είναι µεν επιθυµητές αλλά ταυτόχρονα
υψηλού κόστους σε σχέση µε την πρόσκληση, διαπραγµάτευση και την επιβολή τους.
Βραχυπρόθεσµες Συµβάσεις, µπορεί να είναι επιθυµητές αρχικά, αλλά µπορεί να
αποθαρρύνουν την καινοτοµία (για παράδειγµα την αγορά νέων οχηµάτων) και µπορεί να είναι
υψηλού κόστους σε σχέση µε τα διοικητικά και λειτουργικά έξοδα, τα οποία θα περάσουν στην
αρµόδια Αρχή.
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Η αντιπαράθεση για την διάρκεια, κατ’ αρχή, των συµβάσεων είναι ανοικτή.  Τα
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα είναι συζητήσιµα.

Παραγωγικός Κίνδυνος ανηλλειµένος από

Πράκτορα
(Transporter)

Και του ς δυο Αρχές

Πρακτορείο
(transporter)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ

Εισοδ/κός
κίνδυνος
ανηλλειµένος
από

(Και οι δυο) Σύµβαση καθαρού
κόστους µε
κατανεµειµένο
εισοδηµατικό κίνδυνο

Σύµβαση Μεικτού
Κόστους µε κίνητρα
εισοδήµατος

∆ιοικητικές Συµβάσεις µε
κίνητρα παραγωγικότητας
και εισοδήµατος

Αρχή ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΙΚΤΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ

∆ιοικητική Σύµβαση µε
κίνητρα παραγωγικότητας

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ

Πίνακας 7: Πηγή :Έργο Quattro

Η διαδικασία υποβολής προσφορών
Είναι προφανές ότι αυτή η παράγραφος ισχύει µόνο για τις χώρες όπου υπάρχει ήδη διαδικασία
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Στις υπόλοιπες χώρες, αυτά που αναφέρονται παρακάτω, µπορεί να
περιγραφούν ως παράδειγµα ή να χρησιµοποιηθούν στο µέλλον, σύµφωνα µε το ρυθµιστικό
πλαίσιο κατά την προετοιµασία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί την ζωτικής σηµασίας έναρξη, µιας
διαδικασίας, που πρέπει να είναι καλά επεξεργασµένη πριν από κάθε άλλο θέµα που θα
εισαχθεί.  Το πρώτο µέρος της διαδικασίας θα είναι εκείνο της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Αυτό θα δηµοσιοποιηθεί ως διαθέσιµο, εκτός κι αν έχει υπάρξει µια διαδικασία
προεπιλογής, η οποία και θα δηµιουργήσει έναν εγκεκριµένο κατάλογο προσκαλούµενων
µειοδοτών.

Η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναφέρεται µεταξύ άλλων:

• στα αντικείµενα του µειοδοτικού διαγωνισµού,

• στην πλήρη περιγραφή της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί,

• στις τεχνικές προδιαγραφές,

• στην διαδικασία για λίστα προεπιλογής των µειοδοτών,

• στα κριτήρια µε βάση τα οποία θα επιλεγεί ο επιτυχηµένος µειοδότης και στην διαδικασία
αξιολόγησης,

• στις λεπτοµέρειες κατανοµής ευθυνών και κινδύνου,
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• θα συνοδεύεται από µια δήλωση που θα υποδεικνύει την στρατηγική και τις πολιτικές που
ακολουθούνται από την Αρχή,

• ταυτόχρονα, θα περιλαµβάνονται οι κατάλληλες πληροφορίες τιµολόγησης σχετικά µε:

- τον σχεδιασµό του δικτύου ή της γραµµής και της διαδροµής,
- σχήµατα κοµίστρων και τιµολογιακής πολιτικής,
- τα χρονοδιαγράµµατα και τα ελάχιστα επίπεδα υπηρεσιών (κατά διαδροµή,

συµπεριλαµβάνοντας την ανταλλαγή χαρακτηριστικών γνωρισµάτων),
- συχνότητα των υπηρεσιών και τα συστατικά στοιχεία της ποιότητας και της αξιοπιστίας.

Τέλος, το κείµενο θα υποδείξει το αν ο µη-συµµορφούµενος (πιθανόν που περιλαµβάνει
καινοτοµία) θα γίνει αποδεκτός ή όχι.

∆ιαδικασίες Αξιολόγησης:
Οι διαδικασίες αξιολόγησης αποτελούν τον πυρήνα
της διαδικασίας και περιλαµβάνουν την Αρχή και
τον Φορέα σε δραστηριότητες πραγµατικού χρόνου.
Είναι ζωτικής σηµασίας το γεγονός ότι οι
διαδικασίες και οι αρχές που τις διέπουν, πρέπει να
είναι γνωστές και αποδεκτές από όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς..

Εικόνα 23: ∆ιαδικασίες Υποβολής
προσφορών
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Η Σύµβαση
Σε γενικές γραµµές, µια καλά δοµηµένη, και µε σωστή βάση σύµβαση, αποτελεί ένα “σιωπηλό”
έγγραφο στο οποίο οι παραδοχές της καθηµερινής λειτουργίας των συµβάσεων και της
αξιολόγησης της απόδοσης, µπορούν να ρυθµιστούν σε µη-αντιπαραθετική βάση.  Τα κείµενα
που θα συνοδεύουν τη Σύµβαση θα προσδιορίσουν:

Τυποποιηµένες
προτάσεις

• άν πρόκειται για σύµβαση “ Καθαρού” ή “ Μεικτού ” κόστους

• τις προτάσεις ασφάλισης και αποζηµίωσης

• τη "διάρκεια" της σύµβασης (για το σιδηρόδροµο 5-7 έτη, για τα
λεωφορεία 3, 5 ή 7 έτη µε ενδιάµεσες αναθεωρήσεις φαίνονται
σωστές)

• τις ρυθµίσεις στην περίπτωση των διαφωνιών καθώς και την
διαδικασία διαιτησίας

Προτάσεις σχετικές
µε την υπηρεσία

• λεπτοµέρειες διαχείρισης και επάνδρωσης

• πρακτικές απασχόλησης

• προδιαγραφές και πρότυπα οχηµάτων

• προµήθεια και συντήρηση οχηµάτων

• προσβασιµότητα για τους πελάτες και άτοµα µειωµένη κινητικότητας

• χαρακτηριστική στολή και γνώρισµα

• έκδοση εισητηρίων

• δηµοσιοποίηση και πληροφορίες

• παράπονα

• παροχή πληροφοριών

• θέµατα υποδοµής

• παρακολούθηση και απόδοση ανταµοιβών / ποινικές ρήτρες

• προστασία εισοδήµατος / έλεγχος εισητηρίων

• χρεώσεις παροχών
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Προτάσεις
αναθεωρήσεων,
επέκτάσεων και λήξης

• τοπικός σχεδιασµός/περιβαλλοντικές συνθήκες

• µεταβολές στα πρότυπα χρήσης των τοπικών συγκοινωνιών

• αναθεωρηµένη εκπαίδευση / απαιτήσεις Φορέα

• νέες νοµοθετικές και ρυθµιστικές περιστάσεις

• µη συµµόρφωση του Φορέα στην µη πραγµάτωση της σύµβασης

• ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στον Φορέα από µια νοµική αρχή
(π.χ. αθέτηση συντήρησης)

• απώλεια της άδειας των Φορέων από “ανυποληψία”

• οικονοµική παρατυπία των Φορέων

• πτώχευση ή οικονοµική αποτυχία της Αρχής ή του Φορέα

• απόκτηση της λειτουργούσας επιχείρησης από άλλη

• εθελοντική απόσυρση υπηρεσιών από τους Φορείς

• ακύρωση της σύµβασης από την Αρχή εάν ησύµβαση δεν
πραγµατώνεται

• καταδίκη του Φορέα / του διευθυντή του Φορέα σε περίπτωση
εγκληµατικής ενέργειας

• καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

• συνοπτική λήξη των συµβάσεων µετά από µια επίσηµη προειδοποίηση

Πίνακας 8: Η Σύµβαση. Πηγή: Έργο Quattro

2.4 Καθήκοντα των «εµπλεκοµένων»
Υπάρχει µια σειρά απαιτήσεων για τις
∆ηµόσιες Αρχές, τους Φορείς
λειτουργίας και για ορισµένα θέµατα
για τη βιοµηχανία κατασκευής
εξοπλισµού, η οποία συνεισφέρει
σηµαντικά στη συνολική ποιότητα των
δηµόσιων συγκοινωνιών.

η
Εικόνα 24: Η Σύµβασ
τας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 43
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Γενικές Συστάσεις για την βελτίωση της ποιότητας των δηµοσίων
συγκοινωνιών.
Τα διάφορα σώµατα που εµπλέκονται, θα πρέπει:

• να προωθούν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προς τους πελάτες / χρήστες των δηµοσίων
αστικών συγκοινωνιών, εφαρµόζοντας τις πρακτικές και διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας,
που έχουν υιοθετήσει, προκειµένου να βελτιστοποιήσουν την χρήση των φυσικών και
οικονοµικών πόρων, σ’ ένα περιβάλλον που καθορίζεται από την αγορά,

• να µεταβάλλουν την εµπειρία των δηµόσιων συγκοινωνιών από µια "προβληµατική
διαδροµή", σ’ ένα "ταξίδι συνεχούς ροής", το οποίο σηµαίνει να προτείνουν στους χρήστες,
υπηρεσίες πόρτα-πόρτα,

• να αποφύγουν την επιβολή στον χρήστη, της ανάγκης κατανόησης της θεσµικής οργάνωσης
του συστήµατος και των παραγωγικών του διαδικασιών,

• να χρησιµοποιούν την ποιότητα καθώς και την διαχείριση ποιότητας προκειµένου να
προσελκύσουν πελάτες, προσφέροντας υπηρεσίες οι οποίες ανταγωνίζονται το ιδιωτικό
αυτοκίνητο,

• να θεωρήσουν την διαχείριση "ποιότητας" σαν µια διαρκή έρευνα για καλύτερες υπηρεσίες
και σταθερή πρόοδο στην οργάνωση, παρά ως µια επιδίωξη για ένα άκαµπτο και
συγκεκριµένο επίπεδο ποιότητας,

• να καταστήσουν δυνατή την βιώσιµη κινητικότητα, σ’ ένα περιβάλλον
δραστηριοποιούµενο από ένα δυνατό πολιτικό και νοµικό πλαίσιο,

• να αναπτύξουν µια προσέγγιση προσανατολισµένη στον πελάτη.  Να σκέφτονται τον
"Πελάτη", τον "Πελάτη" και πάλι τον "Πελάτη",

• να θεωρήσουν τις δηµόσιες συγκοινωνίες ως κάτι περισσότερο από µια επιχείρηση.  Αυτό
έχει µάλιστα ένα αξιοσηµείωτο κοινωνικό αντίκτυπο, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί ειδική
µέριµνα στην εφαρµογή κοινών οικονοµικών και διοικητικών παραµέτρων.

Καθήκοντα των ∆ηµοσίων Αρχών

• να ορίσουν µια στρατηγική Αστικής Ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένων και στρατηγικών
∆ιαχείρισης της Κυκλοφορίας.

• πάνω σ’ αυτή την βάση, να συµφωνήσουν επίσηµα σε µια πολιτική για το δίκτυο και να
εξηγήσουν ξεκάθαρα στους µειοδοτούντες φορείς "το πως κάνουµε την δουλειά µας εδώ",

• να είναι ξεκάθαροι πάνω σε θέµατα συγκοινωνιακής πολιτικής, στις αναµενόµενες
επιπτώσεις τους πάνω στις συµπεριφορές και στις συνέπειες που θα έχουν αναφορικά µε τις
προτεραιότητες σε σχέση µε την ποιότητα,

• να είναι ξεκάθαροι στο τι κάνουν καλύτερα µόνοι τους και τι µπορούν να αναθέσουν µε
σύµβαση σε άλλους όχι µόνο για ότι αφορά στην παροχή δηµόσιων συγκοινωνιών αλλά και
στον σχεδιασµό χρήσεων γης, στο οδικό δίκτυο, στην ανάπτυξη κ.λ.π.,
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• να ενεργούν ώστε να εµπλέκουν όλες τις αρµόδιες αρχές στον επηρεασµό της απόδοσης
των δηµόσιων συγκοινωνιών και όλων των συµµετεχόντων στο σύστηµα (όπως επιτροπές
της αστυνοµίας ή άλλων Φορέων που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Αρχής), στην
αναζήτηση των καλύτερων δηµόσιων συγκοινωνιών.  Οι ποιοτικές συνεργασίες µε φορείς
λειτουργίας µπορεί να χρησιµοποιηθούν επιπροσθέτως των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και
των συµβάσεων και µπορεί να βοηθήσουν στην καθιέρωση δασµολογίων συνεργασίας,

• να χρησιµοποιήσουν τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την προώθηση των διαφόρων
τεχνικών διαχείρισης ποιότητας, αποδίδοντας σηµασία στην τεχνογνωσία και στις καλά,
από αυτή την άποψη, διαρθρωµένες προτάσεις,

• να είναι συγκεκριµένοι σχετικά µε το εάν θα αποδεχθούν τις µη-συµµορφούµενες υποβολές
προσφορών και σ’ αυτή την περίπτωση, πώς θα εξετάσουν και θα εφαρµόσουν τις
καινοτοµίες,

• να σχεδιάσουν συστήµατα ρήτρας-και-ανταµοιβής κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφευχθεί
η επιβολή ρήτρας στον Φορέα για θέµατα που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό του,

• να δεσµευτούν για την επίτευξη των στόχων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους (που
αφορούν για παράδειγµα τη διαθεσιµότητα και την ποιότητα της υποδοµής οδών ή / και
σιδηροδρόµων) και εάν είναι απαραίτητο να υποβάλουν µηχανισµούς ρήτρας-και-
ανταµοιβής, ώστε να καθησυχάσουν τους µειοδότες / ανάδοχους σχετικά µε την αξιοπιστία
αυτών των υποχρεώσεων ή να τους αποζηµιώσουν για τις δαπάνες που θα µπορούσαν να
υποστούν ως αποτέλεσµα οποιασδήποτε αποτυχίας από την Αρχή να εκπληρώσει τους
συµφωνηθέντες όρους),

• να προσπαθήσουν να αναπτύξουν µε το Φορέα/είς µια εργασιακή σχέση που θα ευνοεί µια
συνεταιριστική τοποθέτηση και που θα δίνει κίνητρα για καινοτοµίες, εκ µέρους
αµφότερων των συµβαλλόµενων µερών,

• να είναι σαφείς σχετικά µε αυτό που αναµένουν από τη συµβατική σχέση,

• να χρησιµοποιούν µια εξισορροπηµένη σχέση µεταξύ αντικειµενικών και υποκειµενικών
κριτηρίων απόδοσης, για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατός
τους και να προσπαθήσουν να περιλάβουν τους πελάτες, στην ποιοτική αξιολόγηση των
υπηρεσιών,

• να ενθαρρύνουν µια θετική πολιτική "µη καταλογισµού ευθυνών" στην οργάνωσή τους και
να προσπαθήσουν να επιτύχουν την τελειότητα στη διοίκηση, µέσω των καθιερωµένων
αρχών,

• να ενεργούν ως µαθητευόµενος οργανισµός στα πλαίσια του συστήµατος, προσφεύγοντας
στην εσωτερική και εξωτερική συγκριτική µέτρηση επιδόσεων µε άλλες πόλεις και µε
άλλους τοµείς, προκειµένου να προσδιορίσουν ευκαιρίες βελτίωσης: η συγκριτική µέτρηση
επιδόσεων µπορεί να παρέχει καινοτόµες και πραγµατοποιήσιµες λύσεις, µέσω της
εξέτασης της λειτουργίας σε άλλες πόλεις της διαχείρισης µεταφορών / κινητικότητας /
δηµόσιων συγκοινωνιών αλλά και άλλων τοµέων (τουρισµού, ελεύθερου χρόνου, εµπορικά
κέντρα, κ.λ.π....),
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• να οικοδοµήσουν την εµπειρία τους σε πραγµατικές καταστάσεις, µε την τακτική χρήση
των δηµόσιων συγκοινωνιών από τους ίδιους,

• να χρησιµοποιήσουν στο συγκεκριµένο ρυθµιστικό σύστηµά τους, τις συµβάσεις, τις
υποβολές προσφορών και τη χορήγηση αδειών, για να υποκινούν τους φορείς να πάρουν
την απόφαση και τους προσανατολισµούς, που περιγράφονται κατωτέρω.

Απαιτούµενα Προσόντα για Φορείς
Η αξία του Φορέα σχετίζεται άµεσα µε την ικανότητά του να παρέχει στους χρήστες και τους
πολίτες ποιοτικές υπηρεσίες, να κερδίζει τις διαδικασίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να
διαπραγµατεύεται καλά ποιοτικά συµβόλαια.  Αυτό θα είναι η συνέπεια της δυνατότητάς του να
παρέχει στους χρήστες και στους πολίτες ποιότητα υπηρεσιών.  Ως απαραίτητα προσόντα για
τους Φορείς, προτείνονται:

• να γνωρίζουν καλά την αγορά τους,

• να εκτιµούν την απόδοση των υπηρεσιών τους όπως πραγµατικά είναι (καλή ή όχι)
συγκρινόµενη µε την ζήτηση και τον ανταγωνισµό,

• να θεωρούν τη δραστηριότητά τους ως κάτι παραπάνω από µια επιχείρηση: ο αντίκτυπος
των δραστηριοτήτων των επιβατικών µεταφορών στην τοπική κοινότητα και στην ποιότητα
ζωής, πρέπει να ληφθεί υπόψη στις στρατηγικές, στους στόχους και στις προτεραιότητες
των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών,

• να επιδιώξουν να καθιερώσουν έναν ορατό επαγγελµατικό ανταγωνισµό µε την επίτευξη
των προτύπων που καθορίζονται για τα επίσηµα προσόντα (ISO 9000, XP Χ 50-805) ή / και
µε την εφαρµογή των συνολικών αρχών ποιοτικής διαχείρισης κατά την υλοποίηση των
διαδικασιών τους,

• να καθιερώσουν µια καλά σχεδιασµένη βάση, ενός συστήµατος µέτρησης της ικανοποίησης
των προσδοκιών των πελατών,

• να καθιερώσουν ένα καλοσχεδιασµένο σύστηµα παρακολούθησης της ποιότητας και έναν
ποιοτικό "tableau de bord" κάνοντας χρήση των δεικτών που σχετίζονται µε τις µετρήσιµες
πτυχές της ικανοποίησης του πελάτη,

• να αναπτύξουν ένα σύστηµα µέτρησης της ικανοποίησης των πελατών και να
χρησιµοποιήσουν τα αποτελέσµατά του, σε συνδυασµό µε εκείνα του εσωτερικού
συστήµατος ποιοτικού ελέγχου,

• να επιτύχουν την τελειότητα στη διαχείριση και τη λειτουργία, µέσω θεσµοθετηµένων
διοικητικών αρχών (π.χ. EFQM),

• να χρησιµοποιήσουν προγράµµατα διαχείρισης πρώτης γραµµής (δηλαδή άµεση σχέση µε
τον χρήστη), ανάπτυξης και συνεχούς βελτίωσης, για να βελτιωθεί η απόδοση που
σχετίζεται µε την επαφή µε τον πελάτη,

• να αξιολογούν διαρκώς την ικανοποίηση του πελάτη,

• να καινοτοµούν µέσα στα ασφαλή επιχειρησιακά όρια και αρχές,
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• να καλλιεργούν µια θετική προσέγγιση “µη καταλογισµού ευθυνών” στην εκπαίδευση του
προσωπικού,

• να υιοθετήσουν µια ανοικτή και ειλικρινή προσέγγιση στα σχετικά µε τις υπηρεσίες
προβλήµατα και να αποζηµιώνουν τους πελάτες σε περίπτωση αδυναµίας του συστήµατος
υπηρεσιών να αντεπεξέλθει,

• να προσπαθούν να αναπτύξουν µια συνεργασία µε την Αρχή, σαν υποστήριξη,

• να χρησιµοποιήσουν την απόδοση τους σαν µέτρο σύγκρισης µε άλλους, επίσηµα ή
ανεπίσηµα, στα πλαίσια του τοµέα δηµόσιων συγκοινωνιών, ή µε άλλους τοµείς,

• να µην ξεχνούν ότι οι άνθρωποι που επηρεάζουν τελικά την ποιότητα των υπηρεσιών στις
δηµόσιες συγκοινωνίες είναι ο οδηγός του λεωφορείου, ο τροχονόµος, το πρόσωπο που
είναι υπεύθυνο για τις καταγγελίες ή την συντήρηση των οχηµάτων.  Οι συνθήκες εργασίας
τους θα επηρεάσουν άµεσα την προθυµία τους και την ικανότητά τους να παρέχουν καλές
υπηρεσίες.  Εποµένως είναι ουσιαστικό να ακούν το προσωπικό και να επικοινωνούν µαζί
του όσον αφορά στις συνθήκες εργασίας του, στη στρατηγική της  εταιρίας για τη
διαχείριση της κυκλοφορίας, στα αποτελέσµατα της εργασίας τους και στις πρακτικές
συνέπειες των διοικητικών αποφάσεων.

Απαραίτητες προϋποθέσεις/καθήκοντα για τους κατασκευαστές
εξοπλισµού των δηµόσιων µέσων µεταφορών
Οι κατασκευαστές, µέσω της αρµοδιότητάς τους για τον σχεδιασµό εξοπλισµού και οχηµάτων,
για την ανάπτυξη και την παραγωγή, διαδραµατίζουν έναν βασικό ρόλο στην ποιότητα που
παρέχεται στους πολίτες.  Συστήνεται:

• να αναγνωρίσουν ότι οι απαιτήσεις των πελατών είναι που οδηγούν την αγορά, όχι οι
επιθυµίες των Φορέων ή των Αρχών,

• να είναι έτοιµοι να αποκριθούν και να υποστηρίξουν την καινοτοµία κατά τον σχεδιασµό
του εξοπλισµού,

• να υποστηρίξουν πλήρως τους Φορείς µε την καθιέρωση επαρκών υπηρεσιών
µεταπωλήσεων,

• να καταστήσουν την αλυσίδα "πελάτη-προµηθευτή" µια αποδεκτή επιχειρησιακή πρακτική,

• να προσδιορίσουν ένα µέτρο σύγκρισης έναντι των ανταγωνιστών και άλλων βιοµηχανιών,

• να επιδιώξουν να καθιερώσουν µια εµφανή επαγγελµατική επάρκεια µε την επίτευξη των
προτύπων που καθορίζονται για τα επίσηµα προσόντα (ISO 9000) ή / και φτάνοντας τις
συνολικές αρχές ποιοτικής διαχείρισης στο επίπεδό τους,

• να επιτύχουν την τελειότητα στη διαχείριση και τις διαδικασίες, µέσω των καθιερωµένων
διοικητικών αρχών (π.χ. EFQM).
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3. Εθνικές ∆ιαφορές / Προσαρµογή σε τοπικό
επίπεδο

Όσον αφορά στην ποιότητα στις δηµόσιες συγκοινωνίες, το έργο ISOTOPE (καθώς και το υπό
εξέλιξη έργο MARETOPE), έδειξε ότι θα µπορούσαν να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές
µεταξύ των χωρών στα πλαίσια οργάνωσης των δηµοσίων συγκοινωνιών τους.
Αν κρατήσουµε κατά νου τα τρία επίπεδα κατά την οργάνωση των δηµόσιων συγκοινωνιών (το
στρατηγικό, το τακτικό και το λειτουργικό), δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι το στρατηγικό
επίπεδο, το υψηλότερο, οργανώνεται πάντα από την συγκοινωνιακή Αρχή και οι βασικές
διαφορές µεταξύ των χωρών έγκεινται στο µερίδιο ευθυνών που αναλογεί, µεταξύ της εθνικής
κυβέρνησης και των τοπικών αρχών.
Αντιθέτως, το λειτουργικό επίπεδο οργανώνεται από µια επιχείρηση µεταφορών, η οποία
µπορεί να είναι καθαρά ιδιωτική ή καθαρά δηµόσια, ή µικτή.
Ωστόσο, η βασική διαφορά σχετικά µε το ρόλο που θα µπορούσε να δοθεί στην ποιότητα,
βρίσκεται στο µέσο επίπεδο, δηλαδή στο τακτικό.  Η πρωτοβουλία και η θέση που δίνεται στην
ποιότητα, εξαρτώνται από το µερίδιο των ευθυνών, και τη συµµετοχή κάθε συνεργάτη στο
τακτικό επίπεδο.
Εάν όλα σχεδιάζονται λεπτοµερώς από τις τοπικές Αρχές, και εάν ο ρόλος του Φορέα είναι
µόνο να παράσχει ακριβώς ότι περιγράφηκε, ο χώρος για ελιγµούς φαίνεται να είναι πολύ
περιορισµένος.  Στην άλλη πλευρά του φάσµατος, εάν η πρωτοβουλία της διαδροµής και η
παρεχόµενη υπηρεσία εξαρτώνται από τον ίδιο τον Φορέα, µε ένα αδύνατο / ελλιπές πλαίσιο
υποχρεώσεων, ο ρόλος του στη βελτίωση της ποιότητας θα είναι πολύ υψηλότερος.
Εποµένως, συστήνεται στους εκπαιδευτές να πραγµατοποιήσουν µε τους σπουδαστές, µια σε
βάθος ανάλυση των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων του εθνικού και τοπικού πλαισίου
καταµερισµού των ευθυνών.  Αυτή η άσκηση, µε, εάν είναι δυνατόν, τη βοήθεια των
αποτελεσµάτων των έργων ISOTOPE και MARETOPE, θα βοηθήσει τους σπουδαστές να
κατανοήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες και τους περιορισµούς του δικού τους πλαισίου, έναντι
αυτών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Σε γενικές λοιπόν γραµµές, η ποιότητα στα ολοκληρωµένα δηµόσια συστήµατα µεταφορών,
µπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή εάν κάποιος κατέχει το εθνικό και αντίστοιχο τοπικό
πλαίσιο.
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4. Παραδείγµατα και Περιοχές Μελέτης
Η ποιότητα και η συγκριτική µέτρηση των επιδόσεων, αποτελούν έννοιες και µεθόδους.  Έτσι
δεν υπάρχουν περιοχές µελέτης για παρουσίαση.  Ωστόσο, είναι φυσικό να υπάρχουν διάφορα
παραδείγµατα της διαµόρφωσης της ποιότητας και της εφαρµογής της συγκριτικής µέτρησης
επιδόσεων.
Τα παραδείγµατα που δίνονται στις επόµενες παραγράφους, µπορούν να υποστηρίξουν την
παρουσίαση των εννοιών.
Υπάρχουν επίσης πρόσφατα παραδείγµατα στις παρακάτω ιστοσελίδες: ELTIS (www.eltis.org)
και BEST (www.bestransport.org).

4.1 Παράδειγµα: Η πιστοποίηση της υπηρεσίας τριών
λεωφορειακών γραµµών RATP

Η RATP, από τις 27 Φεβρουαρίου 1998, έχει πιστοποιηθεί για την υπηρεσία τριών γραµµών
λεωφορείων. Σύµφωνα µε το γαλλικό διάταγµα Ν° 95354 της 30ης Μαρτίου του 1995, που
περιγράφει τους όρους για την πιστοποίηση υπηρεσιών, ένα πλαίσιο αναφοράς έχει καταρτιστεί
και έχει εγκριθεί από κοινού µε όλα τα ενδιαφερόµενα συµβαλλόµενα µέρη, δηλ. δύο οµάδες
που αντιπροσωπεύουν τα ενδιαφέροντα των επιβατών και καταναλωτών, η οργανωτική αρχή,
ένας ανώτερος υπάλληλος από το Υπουργείο µεταφορών, ο Φορέας πιστοποίησης και οι
αντιπρόσωποι της RATP.

Κατά παράκληση της οργανωτικής αρχής, του Συνδικάτου των Μεταφορών του Παρισιού,
(Syndicat des Transports Parisiens), ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων πρόκειται να εφαρµοστεί
σε όλες τις υπηρεσίες διαδροµών στην περιοχή του Ile-de-France και όχι µόνο σε εκείνες που
διεκπεραιώνονται από την RATP.  Ο καθορισµός αρµοδιοτήτων είναι εύκαµπτος και
περιλαµβάνει τα εξής:

• Υποχρεώσεις για την παροχή 14 υπηρεσιών, των οποίων οι εννέα ισχύουν γενικά και οι
πέντε αφορούν σε µια συγκεκριµένη γραµµή.  Οι εννέα γενικές υποχρεώσεις πρέπει να
εφαρµοστούν σε κάθε γραµµή λεωφορείων στην περιοχή του Ile-de-France, που επιδιώκει
την πιστοποίηση.  Οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις των γραµµών πρόκειται να καταρτιστούν
χωριστά, για να λάβουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της κάθε γραµµής.  Όλες οι υποχρεώσεις
πρέπει να προσαρµοστούν στο γαλλικό πρότυπο NF 50-805 και πρέπει, επιπλέον, να
καλύψουν όλες τις οµάδες κριτηρίων που ανήκουν στα πρότυπα.

• Τις δεσµεύσεις της RATP για τις 14 υπηρεσίες:

• Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης που αφορούν αποστάσεις

• Πληροφόρηση στα σηµεία πωλήσεων

• Πληροφόρηση στις στάσεις λεωφορείων

• Πληροφόρηση στις στάσεις λεωφορείων κατά την διάρκεια διακοπής των υπηρεσιών

• Πληροφόρηση εντός του οχήµατος κατά την διάρκεια διακοπής των υπηρεσιών

• Η συµπεριφορά του οδηγού
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• Τακτικότητα / ακρίβεια

• Άνεση / βαθµός πληρότητας

• Καταπολέµηση κάθε είδους απάτης

• Η εµφάνιση του οδηγού

• Η αξιοπιστία του λεωφορείου

• Ο αγώνας ενάντια στην µόλυνση

• Καθαρές στάσεις λεωφορείων και σε καλή κατάσταση

• Καθαρά λεωφορεία µέσα και έξω

Κάθε δέσµευση συνοδεύεται από:

• την βασική υπηρεσία

• ένα επιδιωκόµενο επίπεδο επίτευξης

• τις απαράδεκτες καταστάσεις

• τις αποκρίσεις στις απαράδεκτες καταστάσεις

• τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την µέτρηση και τον υπολογισµό των
αποτελεσµάτων για κάθε δέσµευση, καθώς και µια περιγραφή του πως οργανώνεται η
µέτρηση αυτή (ποιος είναι υπεύθυνος και για τι).

• την οργάνωση της εφαρµογής των υπηρεσιών.

• τις µεθόδους ελέγχου και πραγµατογνωµοσύνης που εφαρµόζονται από το Φορέα
Πιστοποίησης

• την παροχή πληροφοριών στους επιβάτες, αναφορικά µε τις δεσµεύσεις.

Ο Φορέας Πιστοποίησης είναι υπεύθυνος για έναν αριθµό ελέγχων, συµπεριλαµβανοµένων:

• της σχετικότητας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος µέτρησης

• της αξιολόγησης του κατά πόσο η ποιότητα που παρέχεται ανταποκρίνεται στις δεσµεύσεις

Ο Φορέας Πιστοποίησης πρέπει επίσης να αναλύσει οποιεσδήποτε καταγγελίες πελατών
λαµβάνει και έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει έρευνες επιβατών.  Η πιστοποίηση
ανανεώνεται ετησίως και υπόκειται σε πραγµατογνωµοσύνη παρακολούθησης.
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4.2 Παράδειγµα: Καταστατικός Χάρτης Πελάτη στις ∆ηµόσιες
Συγκοινωνίες του Όσλο.

Οι ∆ηµόσιες Συγκοινωνίες του Όσλο (Oslo Public Transport - OPT) εφάρµοσαν ένα πολύ
καινοτόµο σύστηµα.  Ο “καταστατικός χάρτης του πελάτη του Όσλο” και το σχετικό σχέδιο
αποζηµιώσεων, είναι πολύ διαφορετικό από άλλους “κλασσικούς” καταστατικούς χάρτες.
Είναι ο µόνος καταστατικός χάρτης που προσφέρει µια αποζηµίωση ισοδύναµη µε τη δυσχέρεια
που βίωσε ο πελάτης.  Ο στόχος του πελάτη των δηµόσιων συγκοινωνιών είναι να φθάσει στον
τελικό προορισµό του.  Η εγγύηση ταξιδιού που παρέχεται στο Όσλο, εξασφαλίζει στον πελάτη
ότι θα φτάσει στον τελικό προορισµό του µε την κάλυψη των δαπανών ταξί, σε περίπτωση
αποτυχίας των υπηρεσιών (βλ. σχόλιο για την αποζηµίωση παρακάτω).
Οι στόχοι του ΟPT ήταν να αυξήσει τα δικαιώµατα των πελατών του και να προσφέρει
αποζηµίωση όταν προκύπτει κυκλοφοριακή αναστάτωση, ώστε να διευκολύνει τους πελάτες να
εκφραστούν, να προτείνουν βελτιώσεις, καθώς επίσης και να τους δείξουν πόσο σοβαρά
λαµβάνεται υπόψη η ποιότητα της υπηρεσίας.  Η εσωτερική επίπτωση µιας τέτοιου είδους
εγγύησης είναι να καταδείξει τα σηµεία στα οποία η ποιότητα µπορεί να βελτιωθεί.  Η εγγύηση
ισχύει σε όλους τους φορείς στα πλαίσια των δηµόσιων συγκοινωνιών του Όσλο (µετρό, τραµ
και λεωφορεία), συµπεριλαµβανοµένων και των διαδροµών λεωφορείων µε σύµβαση
υπεργολαβίας.  Η Εγγύηση Ταξιδιού είναι µια συνεχής διαδικασία για την βελτίωση της
ποιότητας, που συνεπάγεται πιο ικανοποιηµένους πελάτες και όχι ένα πρόγραµµα που τελειώνει
την µέρα που εφαρµόζεται η εγγύηση.
Η Νορβηγική εµπειρία επίσης υπέδειξε "Οκτώ σηµεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν
προτείνεται µια εγγύηση”.  Αυτά τα σηµεία είναι πολύ ενδιαφέροντα για όλους εκείνους που
σχεδιάζουν να παρουσιάσουν ένα τέτοιου είδους κείµενο.  Αυτά είναι:
1. Να διαθέσουν χρόνο για να πείσουν τη διοίκηση.  Πρώτα απ’ όλα, είναι ζωτικής σηµασίας

να βρίσκεται η διοίκηση πίσω από κάθε εγγύηση.
2. Είναι πολύ σηµαντικό να δίνονται σωστές πληροφορίες σε όλους τους εργαζόµενους. Κάθε

αλλαγή στην Εγγύηση δηµιουργεί αβεβαιότητα.  Είναι σηµαντικό να υπάρχει συνεχής
ενηµέρωση κάθε ατόµου που εµπλέκεται.

3. Να διατίθεται όση ώρα χρειάζεται για τις εσωτερικές διαδικασίες.  Είναι πολύ πιθανό αυτές
να απαιτήσουν περισσότερο χρόνο απ’ ότι αρχικά υπολογίζεται.

4. Τα εσωτερικά εκπαιδευτικά προγράµµατα θα πρέπει να διεξάγονται µε επαγγελµατισµό.
Προτείνεται να γίνεται χρήση εξωτερικών εµπειρογνωµόνων και προσωπικού µε επαρκή
γνώση της κατάστασης της εταιρείας.

5. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει µια ευρεία ποικιλία από γνώµες σχετικά µε µια εγγύηση.  Με
τη χρήση ερευνών γίνεται ο έλεγχος των διαφορετικών εννοιών και η περαιτέρω ανάπτυξη
βασίζεται σ΄ αυτές τις έρευνες.

6. Να µην υπάρχει φόβος για την θέσπιση µιας εγγύησης.  Οι συνέπειες για την εταιρεία
συνήθως παρουσιάζονται µεγαλοποιηµένες.  Είχε υπολογιστεί ότι η αποζηµίωση για τα ταξί
θα έφταναν τις 1,3 εκατοµµύρια νορβηγικές κορόνες ανά έτος (οι περισσότεροι ανέφεραν
ότι αυτή η εκτίµηση ήταν πολύ αισιόδοξη), αντ’ αυτού, πληρώνουν 120.000 νορβηγικές
κορώνες.
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7. Να πραγµατοποιείται εκτενής και ποιοτική διαφήµιση.  Να µην θεωρείται δεδοµένη η
κάλυψη µε τα µέσα µαζικής επικοινωνίας.  Με το να παρουσιάζει κάποιος προσωπικά την
δική του εγγύηση, αποφεύγει την παραπληροφόρηση ή την λαθεµένη παρουσίαση.

8. Μην χάνετε την ορµητικότητά σας.  Συνεχίστε την παρακολούθηση, ανάπτυξη και
τροποποιείστε την εγγύηση έπειτα από την θέσπιση ώστε να ανταποκριθεί στις τυχόν
µεταβαλλόµενες συνθήκες.

Από την εισαγωγή της ταξιδιωτικής εγγύησης στο Όσλο, η σύµβαση έχει σηµαντικά βελτιωθεί
µε τους πελάτες σε κάθε επίπεδο.

4.3 Παράδειγµα: Οικονοµικές Αποζηµιώσεις στον Υπόγειο
Σιδηρόδροµο του Λονδίνου

Το σύστηµα αποζηµιώσεων λειτουργεί ικανοποιητικά στον υπόγειο σιδηρόδροµο του Λονδίνου
(Ηνωµένο Βασίλειο), ενώ επεξηγεί πολύ καλά την οικονοµική έννοια των αποζηµιώσεων.  Οι
µεταφορές του Λονδίνου (London Transport - LT) έχουν δύο καταστατικούς χάρτες πελατών:
τον καταστατικό χάρτη του µετρό και τον καταστατικό χάρτη των λεωφορείων. Μόνο ο χάρτης
του µετρό περιλαµβάνει ένα σύστηµα επιστροφής χρηµάτων.  Ο καταστατικός χάρτης του
µετρό παρουσιάζεται σε µια απλή και πρακτική µορφή.  Οι υποχρεώσεις που διατυπώνονται
στον καταστατικό χάρτη, αφορούν στην υπηρεσία των τραίνων (πρέπει να είναι "γρήγορα,
συχνής διέλευσης και αξιόπιστα"), τους σταθµούς (πρέπει να είναι "φιλόξενοι, καθαροί και
ασφαλείς"), τις πληροφορίες (πρέπει να είναι "επικαιροποιηµένες") και το προσωπικό (πρέπει να
είναι "ευγενικό και υποµονετικό").
Ο καταστατικός χάρτης περιλαµβάνει την καταβολή αντιτίµου "ισοδύναµου µε την αξία του
ταξιδιού κατά τη διάρκεια του οποίου εµφανίζεται η καθυστέρηση".  Η αποζηµίωση υλοποιείται
µε µια απόδειξη επιστροφής ποσού, σε περίπτωση καθυστερήσεων περισσότερο από 15 λεπτά
"που οφείλονται στην υπευθυνότητα του LT".  Ο καταστατικός χάρτης περιλαµβάνει µια φόρµα
καταγγελίας για να συµπληρωθεί από τον ενάγοντα.  Εκτός από τις γενικές πληροφορίες
(λεπτοµέρειες), ο ενάγων πρέπει να παρέχει το εισιτήριό του ως απόδειξη της καθυστέρησης.
Περισσότερες από 250.000 επιστροφές γίνονται κάθε έτος.  Το ετήσιο κόστος της λειτουργίας
είναι λιγότερο από 0,9 εκατοµµύρια ECU από ένα συνολικό εισόδηµα 1,1 δισεκατοµµυρίων
ECU.

4.4 Λέσχες Συγκριτικής Μέτρησης Επιδόσεων: η περίπτωση της
οµάδας CoMET

Στις αρχές του 1995, πέντε από τους µεγαλύτερους σιδηροδρόµους µετρό παγκοσµίως -
Βερολίνο, Λονδίνο, Χονγκ Κονγκ, Νέα Υόρκη και Παρίσι-, συγκρότησαν µια Κοινοπραξία
Συγκριτικής Μέτρησης Επιδόσεων, που συντονίστηκε από το κέντρο Στρατηγικής Τεχνολογίας
Σιδηροδρόµων (RTSC) στο Imperial College, στο Λονδίνο, προκειµένου να συγκρίνουν τους
δείκτες απόδοσης κάθε συστήµατος και για να τους χρησιµοποιήσουν για να βρουν ιδέες για
την καλύτερη πρακτική. Από τότε, ακόµη τρία συστήµατα – της Πόλης του Μεξικού, του Σάο
Πάολο και του Τόκιο - (TRA) – έχουν εισαχθεί στην οµάδα, η οποία είναι γνωστή ως CoMET –
Κοινότητα των µετρό.
Η βασική ιδέα της Λέσχης Συγκριτικής Μέτρησης Επιδόσεων ήταν να συλλεχθούν µεταξύ των
διαφορετικών µελών της τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειµένου να
αναπτυχθούν:
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∆είκτες Άρτιας Επίδοσης (Key Performance Indicators - KPI).  Αυτή η αποστολή,
συνεπάγεται:

• τον ορισµό των δεικτών στους τοµείς της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας,
αποδοτικότητας, χρησιµοποίησης περιουσιακών στοιχείων και εργατικού δυναµικού,
αξιοπιστίας, ποιότητας και ασφάλειας των υπηρεσιών,

• ο σχεδιασµός κατάλληλων τεχνικών επισκόπησης,

• η συλλογή και η εγκυρότητα των σχετικών στοιχείων,

• Η βελτίωση της συγκρισιµότητας και της κατανόησης των στοιχείων.

Περιπτωσιολογικές µελέτες.  Αυτή η δραστηριότητα αποτελεί µέρος του προγράµµατος
συλλογής δεδοµένων και βελτίωσης της ποιότητας, µε ποσοτικές και ποιοτικές ιδέες σε
διαφορετικές πρακτικές, στους διαφορετικούς τοµείς της επιχείρησης.  Οι περιπτωσιολογικές
µελέτες σχεδιάζονται µε σκοπό να εξετάσουν την εφαρµογή των KPI και να καθορίσουν την
καλύτερη πρακτική.  Αυτές οι περιπτωσιολογικές µελέτες αφορούν στους σιδηροδρόµους µετρό
και άλλες συναφούς δραστηριότητας οργανισµούς.
Η "Καλύτερη Πρακτική": Αυτή η εργασία δίνει την ευκαιρία στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις
να προσδιορίσουν τις αναθεωρηµένες πρακτικές και τις διαδικασίες τους και να εισάγουν την
"καλύτερη πρακτική" προσδιορισµένη µε βάση τα KPI και το συµπέρασµα που προκύπτει από
τις διάφορες περιπτωσιολογικές µελέτες.

Μετά από τρία έτη, τα πρώτα παραδείγµατα εφαρµογής της καλύτερης πρακτικής
συσχετίζονται µε:

• την χωρητικότητα: πολλά συστήµατα εφαρµόζουν λειτουργικές αλλαγές, προκειµένου να
βελτιώσουν την χωρητικότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών τους,

• τις υπεργολαβίες: οι γνώσεις που αποκοµίστηκαν σχετικά µε την υπεργολαβία µη
κεντρικών δραστηριοτήτων, κοινοποιούνται και εφαρµόζονται από διάφορα συµµετέχοντα
µετρό,

• τα επίπεδα επάνδρωσης προσωπικού: πρώιµες εργασίες της κοινοπραξίας έχουν
καταδείξει σηµαντικές ευκαιρίες για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του κόστους
που σχετίζεται µε την επάνδρωση του προσωπικού – η ανάλυση της εφαρµογής βρίσκεται
τώρα σε δροµολόγηση,

• αξιοπιστία: η σηµασία της διαχείρισης της αξιοπιστίας έχει ήδη δοθεί και ο Υπόγειος
Σιδηρόδροµος του Λονδίνου εφαρµόζει αλλαγές σε δυο γραµµές του,

• την επένδυση σε τροχαίο υλικό, συντήρηση και την επάνδρωσή του.
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Η κοινοπραξία CoMET είναι µια από τις σπάνιες οµάδες συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων στις
αστικές δηµόσιες συγκοινωνίες, που καθιερώθηκε για µια µεγάλη χρονική περίοδο (καµία
προθεσµία δεν καθορίστηκε κατά την δηµιουργία της κοινοπραξίας).  Οι στόχοι του σχεδίου
κατά το 4ο έτος λειτουργίας της CoMET (1998), είναι:

• να αποκοµίσει την µέγιστη δυνατή αξία από την υπάρχουσα βάση δεδοµένων και από την
εργασία που έχει συντελεστεί σε προηγούµενη φάση,

• να παρέχει βοήθεια στα µετρό ώστε να εφαρµόσουν τους δείκτες ποιότητας KPI για τους
επιβάτες,

• να βελτιώσει τον ρυθµό εφαρµογής των προτάσεων της "Καλύτερης Πρακτικής",

• να αρχίσει να εξάγει συµπεράσµατα από χρονολογικά στοιχεία, προκειµένου να καθιερώσει
τάσεις, καθώς και από τον αντίκτυπο των δεδοµένων προγραµµάτων πολιτικών και δράσης,

• να συνεχίσει να προσδιορίζει την "Καλύτερη Πρακτική" σε περιοχές υψηλής
προτεραιότητας, όπου µπορεί να οδηγήσουν άµεσα στην εφαρµογή της.

4.5 Παράδειγµα: η εφαρµογή του ISO 9004/2 από την STIB/MIVB
στις Βρυξέλλες

Η διαδικασία διαχείρισης της ποιότητας, όπως έχει εφαρµοστεί από την STIB-MIVB, βασίζεται
σε ένα απλό µοτίβο: “Satisfaire le client au juste prix - Voldoening voor de juiste prijs“, που
σηµαίνει “Η ικανοποίηση του πελάτη στην σωστή τιµή”.  Τέσσερις βασικές αρχές µπορούν να
προσδιοριστούν:

• Η εκπλήρωση των προσδοκιών της περιφέρειας.

• Η συνεχής έρευνα και µέτρηση της ποιότητας των παρεχόµενων στον πελάτη υπηρεσιών.

• Η χρήση µιας κοινής και προσανατολισµένης στον πελάτη γλώσσας, στο εσωτερικό της
εταιρείας.

• Η αναζήτηση της καλύτερης δυνατής σχέσης µεταξύ διαφορετικών ενδιαφερόντων.

Τέσσερις υποκείµενες αρχές είναι ότι:

• Η παρακολούθηση της εξέλιξης της ικανοποίησης θα πρέπει να είναι πρώτης
προτεραιότητας.

• Κάθε δραστηριότητα θα έπρεπε να συµβάλλει σ’ ένα αναγνωρίσιµο αποτέλεσµα.

• Η εταιρεία πρέπει να λειτουργεί σε αρµονία µε το περιβάλλον της.

• Η εταιρεία µπορεί να αλλάξει µόνο όταν εµπλέκεται η κοινωνία στο σύνολό της.
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Η έγκριση της παραπάνω πολιτικής για την ποιότητα περιλήφθηκε στην πρώτη διοικητική
σύµβαση που υπογράφηκε µεταξύ της Κυβέρνησης της Μητροπολιτικής Περιοχής των
Βρυξελλών και της STIB-MIVB. Αυτή η σύµβαση, που ίσχυσε για τέσσερα έτη (1991 - 1994),
υπέδειξε τις στοιχειώδεις εργασίες που η STIB-MIVB έπρεπε να εκπληρώσει, ενώ ταυτόχρονα
απαιτούσε από την STIB-MIVB να ικανοποιήσει τον πελάτη, να ψάξει για την υψηλότερη
οικονοµική αποτελεσµατικότητα και να οργανώσει ένα προοδευτικό ποιοτικό σύστηµα
βασισµένο στα πρότυπα του ISO – 9000.

A. Η εκπαίδευση LOTS (Logical Thinking System)(Σύστηµα Λογικής Σκέψης)
(ΣΛΣ)
Η Γενική ∆ιοίκηση ξεκίνησε έναν κύκλο εκπαίδευσης που απευθύνονταν σε όλα τα στελέχη
του προσωπικού, από τα κατώτερα µέχρι τα ανώτερα.  Η µέθοδος LOTS ενστάλαξε σε κάθε
συµµετέχοντα:

• ένα µήνυµα: ότι ο πελάτης βρίσκεται στο επίκεντρο της εταιρείας,

• µια τεχνική διαχείρισης,

• µια κοινή γλώσσα.

Σαν άσκηση, κάθε οµάδα έπρεπε να µελετήσει και να αναπτύξει ένα πρόγραµµα βελτίωσης για
κάποια δραστηριότητα µέσα στην επιχείρηση.  Η κατάρτιση 5.500 µελών της STIB-MIVB, που
χωρίστηκαν σε τέσσερις σηµαντικές κατηγορίες (εκτελεστικό προσωπικό, υπάλληλοι, οδηγοί,
τεχνικό προσωπικό), πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 1991 και 1996.

Μια λειτουργική ανάλυση όλων των τµηµάτων της εταιρείας ξεκίνησε το 1992.  Αποτελούνταν
από:

• τον ορισµό των λειτουργιών που διεξήχθησαν από κάθε τµήµα και τοµέα και τον ορισµό
των υπηρεσιών που παρέχουν,

• την ταξινόµηση αυτών των λειτουργιών βάσει των προσδοκιών του πελάτη,

• την οργάνωση διαλόγου µεταξύ των τµηµάτων και του χρήστη,

• την εγκυρότητα των λειτουργιών, συγκριτικά µε τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στην STIB-
MIVB.

Τα καθήκοντα που υποδεικνύονταν στην Συµφωνία Σύµβασης που υπογράφηκε το 1990,
τροποποιήθηκαν και επαναπροσδιορίστηκαν ελάχιστα κατά την δεύτερη παραλλαγή που
χρονολογείται το 1995.  Ο προσδιορισµός των αποστολών της STIB-MIVB εµπεριέχει:

7 Λειτουργίες για τον πελάτη (CF - Customer Functions) της STIB-MIVB:

• Μέσα µεταφοράς

• Πωλήσεις

• Βανδαλιστές και εγκληµατίες

• Προστασία από οικονοµικές καταχρήσεις

• Συντονισµός των µεταφορικών µέσων (µε άλλες εταιρείες)

• Συνεργασία µε τον κρατικό επίτροπο προστασίας των  δικαιωµάτων του πολίτη
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• Γνώση της ύπαρξης της Συµβουλευτικής Επιτροπής του Χρήστη.

4 Λειτουργίες ∆υναµικού (RF - Resource Functions):

• Την ανθρώπινη

• Την οικονοµική

• Την τεχνική

• Την εξειδικευµένη.

4 Λειτουργίες για το περιβάλλον:

• Περιφερειακή

• ∆ηµοτικές, Οµοσπονδιακές και Ευρωπαϊκές Αρχές

• ∆ιατήρηση της υποδοµής

• Σεβασµός στην κοινότητα.

3 Εργασίες που ανατίθενται από την Περιφέρεια (Tasks by the Region):

• Πραγµατοποίηση ενός δικτύου εργασιών υποδοµής

• Υποστήριξη της πολιτικής κινητικότητας στην Περιφέρεια

• ∆ιαθεσιµότητα στην Περιφέρεια των ιδιαίτερων ικανοτήτων της STIB-MIVB

Μετά από αυτό, δηµιουργήθηκε ένας κατάλογος για κάθε λειτουργία.  Πάνω από 800 προϊόντα
/ υπηρεσίες έχουν καταγραφεί, για κάθε µια από τις οποίες έχουν προσδιοριστεί αρκετοί στόχοι
όπως οι παραγγελίες, η συχνότητα, η ένταση, η καθυστέρηση στην προσφορά και οι χρήστες

Γ. Έλεγχος ∆ιαδικασίας
Κάθε προϊόν ή υπηρεσία ή οµάδα προϊόντων/ υπηρεσιών είναι το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας,
που αποτελείται από µια διαδοχή δραστηριοτήτων: από την αναγνώριση της ανάγκης και της
έννοιας έως την τελική ολοκλήρωση.  Η περιγραφή εκείνων των διαδικασιών, οι οποίες
περιλαµβάνουν συχνά δραστηριότητες που ασκούνται από διάφορα τµήµατα της επιχείρησης,
απαίτησε την ανάπτυξη ενός ξεκάθαρου οράµατος της επιχείρησης, το οποίο δεν υπήρχε ακόµα.
Η ενηµέρωση κάθε διαδικασίας έγινε από έναν συντονιστή σε συνεργασία µε τους διευθυντές ή
το αρµόδιο προσωπικό όλων των σχετικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι έπρεπε να ενηµερωθούν
για την αλληλεπίδραση και τη ανταλλαγή στοιχείων µεταξύ όλων των σχετικών τµηµάτων.
Περίπου εκατό διαδικασίες έχουν προσδιοριστεί, για να αποφασιστεί σχετικά µε το "ποιος είναι
αρµόδιος για τι;" όπως και σχετικά µε τα κριτήρια στα οποία το προσωπικό που αναµίχθηκε
έπρεπε να συµφωνήσει (ποιότητα, ποσότητα, χρόνος).
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Με τη γνώση των λειτουργιών της επιχείρησης και τη διαµόρφωση των διαφόρων διαδικασιών,
καθιερώθηκαν οι µετρήσιµοι δείκτες για κάθε λειτουργία, επιτρέποντας µ’ αυτόν τον τρόπο τη
δηµιουργία της ποιότητας, που απαιτήθηκε για να εξασφαλίσει τη λειτουργία.  Το ποιοτικό
εγχειρίδιο STIB-MIVB, συνοψίζει τις 18 βασικές λειτουργίες, που πραγµατοποιούνται από
περίπου εκατό διαδικασίες και 800 προκύπτουσες υπηρεσίες / προϊόντα.

Παράδειγµα: Η διαχειριστική Στρατηγική του Semitag (Γκρενόµπλ)
Η SEMITAG1 διαχειρίζεται ένα δίκτυο αστικών µεταφορών στην αστική περιοχή της
Γκρενόµπλ (23 πόλεις) στην Γαλλία, εξ ονόµατος της οργανωτικής αρχής, SMTC.  Η
επιχείρηση ενεργοποιεί 20 διαδροµές, έχει 800 εργαζοµένους και 300 οχήµατα (γραµµές τραµ,
τρόλεϊ και λεωφορείων).  Η SEMITAG µεταφέρει 220.000 επιβάτες ηµερησίως και ο ετήσιος
προϋπολογισµός της φθάνει τα 300 εκατοµµύρια γαλλικά φράγκα.
Μετά από µια γρήγορη αύξηση στις επιχορηγήσεις, λόγω του ανοίγµατος δύο γραµµών τραµ το
1987 και το 1990, η διαχείριση αποφάσισε να στραφεί στη βελτίωση τόσο των παρεχόµενων
υπηρεσιών της, όσο και της οργάνωσή της.  Αυτό οδήγησε τον Ιούνιο του 1993, στην έναρξη
ενός επιχειρησιακού προγράµµατος που τιτλοφορήθηκε PAQT 97 (Plan d' Action Qualité Tag).
Αυτό το σχέδιο καθορίζει τη στρατηγική και τους βασικούς στόχους της επιχείρησης για τα
επόµενα 5 έτη.  Η κινητήρια δύναµη του PAQT 97 είναι:

- Η καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.
- Η καλύτερη προβολή της αξίας του προσωπικού και των προσόντων τους.
- Η καλύτερη διαχείριση των οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών τους.

Κοινή συνισταµένη των τριών προσεγγίσεων είναι η ποιότητα.  Αυτές περιλαµβάνουν κάποια
στοιχεία µιας προσέγγισης που αφορά στην Συνολικής Ποιοτική ∆ιαχείριση όπως στην
προσέγγιση του πελάτη, στο µεγαλύτερο ενδιαφέρον του εργατικού δυναµικού για την
επιχείρηση και στην πιο αποτελεσµατική χρήση των διαφόρων πηγών.  Στα πλαίσια των τριών
αυτών προσεγγίσεων, 8 βασικοί στόχοι προσδιορίστηκαν για την περίοδο 1993-1997.

Προσέγγιση Νο 1:
- Η ολοκλήρωση της επέκτασης Νότου – Βορρά
- Το άνοιγµα ενός νέου αµαξοστασίου
- Η εφαρµογή µιας ποιοτικής διαδικασίας
- Η βελτίωση της ποιότητας στην υπηρεσία
- Η πιστοποίηση.

Προσέγγιση Νο 2:
- Ο εκσυγχρονισµός των λειτουργικών δοµών
- Οι ατοµικές συνεντεύξεις αξιολόγησης
- Η βελτιστοποίηση του οργανισµού και ο διακανονισµός της εργάσιµης ώρας.

                                                     
1 Société d’Economie Mixte des Transports de l’Agglomération Grenobloise (SEMITAG), BP 258,

380444 Grenoble Cedex 9.
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Προσέγγιση Νο 3:
- Η εγκατάσταση ενός αποκεντροποιηµένου συστήµατος προϋπολογισµού
- Η εγκατάσταση ενός νέου συστήµατος έκδοσης εισιτηρίων.

Η πιστοποίηση ήταν κατά συνέπεια ένας βασικός στόχος του διοικητικού σχεδίου για την
περίοδο 1993-1997.  Ωστόσο, αποτελούσε ένα µέρος µόνο της ποιοτικής διαδικασίας της
εταιρείας.  Η ποιοτική διαδικασία, και ειδικότερα το κυρίως θέµα του PAQT 97, είχε δύο
πτυχές:

• την δράση για την ποιοτική βελτίωση της παρεχόµενης στον πελάτη υπηρεσίας

• την δράση για την βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών, µε κύριο σκοπό την
πιστοποίησή της µε βάση το ISO 9001.

Το πρώτο µέρος της ποιοτικής διαδικασίας διαιρέθηκε σε τρεις επιµέρους φάσεις:

• σε µια έρευνα ικανοποίησης ώστε να προσδιοριστούν οι προσδοκίες των πελατών, καθώς
και η γνώµη τους σχετικά µε τις υπηρεσίες (Σεπτέµβριος 1993),

• στην δέσµευση για παροχή υπηρεσιών προς το κοινό, µ’ έναν καταστατικό χάρτη και
ποιοτικούς αντικειµενικούς στόχους (Μάρτιος 1994),

• στην µεταβολή των υπαρχόντων πρακτικών, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που
έχουν τεθεί (από το 1994).

4.6 Παράδειγµα: η Πιστοποίηση της STIB-MIVB βάσει του ISO 9000
(Βρυξέλλες).

Προκειµένου να υποκινηθούν τα διάφορα τµήµατα της STIB-MIVB στο να προχωρήσουν προς
τη συνολική ποιότητα και για να ενισχύσουν την ανταγωνιστική της θέση, ως προετοιµασία για
οποιαδήποτε πιθανή Οδηγία Απελευθέρωσης ή Κανονισµό του Συµβουλίου, η STIB-MIVB
αποφάσισε να πάρει την Πιστοποίηση βασισµένη στα πρότυπα του ISO 9000.

Αντί να πιστοποιήσουν όλα τα τµήµατα της επιχείρησης κατά την ίδια περίοδο, οι διευθυντές
της STIB-MIVB, αποφάσισαν, σε στενή συνεργασία µε το Ποιοτικό Τµήµα της Επιχείρησης,
να επιλέξουν έναν µειωµένο αριθµό τµηµάτων σε πρώτο στάδιο.  Τα κριτήρια που
χρησιµοποιήθηκαν για αυτήν την επιλογή ήταν:

• Εθελοντική βάση και συµµετοχή των ∆ιευθυντών.

• Αντιπροσώπευση των διαφορετικών τµηµάτων.

• Συµµετοχή των διαφορετικών τµηµάτων σε άµεση επαφή µε τον πελάτη.
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Τέσσερα τµήµατα είναι ήδη πιστοποιηµένα ή βρίσκονται υπό την διαδικασία πιστοποίησης:

• το τµήµα που είναι υπεύθυνο για την παροχή βοήθειας στους επιβάτες σε περίπτωση
βλάβης του µετρό (προβλέπεται να πιστοποιηθεί µε ISO 9002 για τον Μάρτιο του 1998),

• το συνεργείο για τα αµαξώµατα των τραµ (πιστοποιήθηκε µε ISO 9002 τον ∆εκέµβριο του
1997),

• το Τµήµα Ασφάλειας-Υγειινής-Εργονοµίας (πιστοποιήθηκε µε ISO 9002 τον Οκτώβριο του
1997),

• το Κέντρο εκπαίδευσης οδηγών (πιστοποιήθηκε µε ISO 9001 τον ∆εκέµβριο του 1997).

Μια αθροιστική επίδραση αναµένεται µέσα στα πλαίσια της επιχείρησης, ενώ και άλλα
τµήµατα προσελκύονται από τις διοικητικές πρακτικές που εφαρµόζονται στα ήδη
πιστοποιηµένα τµήµατα.  Φαίνεται ότι οι ιθύνοντες σε άλλα τµήµατα της επιχείρησης είναι
ανοιχτοί στο να λαβαίνουν πληροφορίες για τις διοικητικές πρακτικές των πιστοποιηµένων
τµηµάτων.  Παράλληλα, µια διαδικασία συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων βρίσκεται σε φάση
δροµολόγησης.

4.7 Το Υβριδικό Πλαίσιο της Συγκριτικής Μέτρησης Επιδόσεων
(∆ασµοί και Φόρος Κατανάλωσης)

Επιχειρησιακή Επισκόπηση

Πρόκειται για µια υψηλού επιπέδου αξιολόγηση των αναγκών
της επιχείρησης και εξέταση του κάθε περιορισµού των
υπηρεσιών.  Η αξιολόγηση θα στοιχειοθετήσει τον σκοπό της

Επιχειρ
Επισκό
ησιακή
πηση
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άσκησης, τις ανάγκες των διευθυντών και των πελατών της
υπηρεσίας, θα προσδιορίσει όποιο εθνικό σύστηµα πρέπει να
χρησιµοποιηθεί, ενώ θα ερευνήσει οποιονδήποτε άλλο
παράγοντα ο οποίος θα µπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο µε
τον οποίο η υπηρεσία ή η δραστηριότητα προσφέρεται.  Αυτό
θα µπορούσε να περιλαµβάνει:

• θέµατα προσωπικού

• θέµατα ακίνητης περιουσίας

• τον αντίκτυπο του κάθε σχεδίου αναδιοργάνωσης

• άλλες σχετικές επισκοπήσεις / αναφορές

• νοµοθεσία (πχ ίσες Ευκαιρίες, Υγεία και Ασφάλεια, E.Ε.)

• στενότερη συνεργασία µε άλλους οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα, και

• συνεργασίες µε τον ιδιωτικό τοµέα.
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Απαιτήσεις σε επίπεδο υπηρεσίας

Μετά την Επιχειρηµατική Επισκόπηση, ακολουθεί το
Απαιτούµενο Επίπεδο Εξυπηρέτησης (ΑΕΕ).  Αυτό το
κείµενο κάνει χρήση των ευρηµάτων της Επιχειρηµατικής
Επισκόπησης, προκειµένου να προπαρασκευάσει την εργασία
που πρέπει να συντελεστεί.  Αυτό περιλαµβάνει:
• Μια περιγραφή του τι πρέπει να επιτευχθεί (έκβαση)

• Περιγραφές του τι αναµένεται να παραχθεί ή να παραδοθεί
(αποτελέσµατα)

• Τα Πρότυπα των υπηρεσιών που πρέπει να επιτευχθούν

• Κάθε τεχνικούς περιορισµούς ή άλλου είδους παράγοντες (π.χ. η
ασφάλεια), και

• Τον φόρτο εργασίας.

Επισκόπηση Αποδοτικότητας
Η Επισκόπηση της Αποδοτικότητας αποτελεί µια λεπτοµερή
µατιά στην εύρεση του καλύτερου δυνατού τρόπου µε τον
Επιχειρηµατική
Επισκόπηση
οποίο µια υπηρεσία ή δραστηριότητα µπορεί να εκπληρωθεί
µε βάση τα πρότυπα και τους περιορισµούς που
υποδεικνύονται από την ΑΕΕ.  Η Επισκόπηση της
Αποδοτικότητας θα αναλάβει την συγκριτική µέτρηση
Απαιτούµενο επίπεδο
εξυπηρέτησης
επιδόσεων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα,
προκειµένου να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικές µε
το κόστος και τις καλές πρακτικές.  Αυτό θα βοηθήσει
στην εισήγηση της Επισκόπησης στο πώς οι εργασίες
µπορούν να διεξαχθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η διοίκηση και το προσωπικό που έχουν αναλάβει να

Εξωτερική
Αξιολόγηση
Εσωτερική
Αξιολόγηση
Επισκόπηση
αποδοτικότητας
Επιχειρηµατική
επισκόπηση
Απαιτούµενο επίπεδο
εξυπηρέτησης
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εκτελέσουν τις εργασίες περιλαµβάνονται πάντα στην
Επισκόπηση Αποδοτικότητας, καθώς θεωρείται σηµαντικό
το ότι έχουν ένα συναίσθηµα κυριότητας στην κάθε αλλαγή
στις ισχύουσες πρακτικές εργασίας.



Εισήγηση

Με την ολοκλήρωση της Επισκόπησης της Αποδοτικότητας
προκύπτει µια εισήγηση.  Αυτή θα περιλαµβάνει λεπτοµερή
στοιχεία:

• των µεθόδων και συστηµάτων που χρησιµοποιούνται
για την εκπλήρωση της αποστολή,

• της κατανοµής των πόρων,

• των µέσων παρακολούθησης της παροχής των
υπηρεσιών και

• του κόστους παροχής.

Εσωτερική
Αξιολόγηση
Συγκρ
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Αξιολ
Επισκόπηση
Αποδοτικότητας
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όγηση

Εισήγηση

Εισήγηση
Εξωτερική
Αξιολόγηση
Απαιτούµενο επίπεδο
εξυπηρέτησης
Η αξιολόγηση είναι µια διαδικασία δυο φάσεων:
1. Η Σπουδαιότητα της "εσωτερικής" εισήγησης - τα

µέλη του πάνελ αξιολόγησης πρέπει να ικανοποιηθούν
µε το ότι αν η εργασία διεκπεραιώνεται όπως
περιγράφεται στην εισήγηση, θα είναι δυνατό να
επιτευχθεί το πρότυπο της υπηρεσίας, όπως αυτό
ορίζεται στο ΑΕΕ.

2. Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων – Εφόσον το πάνελ
αξιολόγησης είναι ικανοποιηµένο µε την εισήγηση, θα
προχωρήσει στην εξέτασή της σε σχέση µε πληροφορίες
σχετικές µε τη συγκριτική µέτρηση επιδόσεων, οι
οποίες αποκτήθηκαν από εσωτερικές και από
εξωτερικές πηγές.
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∆ιαχείρηση Αποτελέσµατος

Αν το πάνελ αξιολόγησης ικανοποιηθεί µε την εισήγηση,
τότε συντάσσεται µια Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών
(ΣΕΥ), προκειµένου να επιβεβαιωθεί ότι η υπηρεσία
παρέχεται κατά τον τρόπο και το κόστος που έχει προταθεί.
Αν το πάνελ αξιολόγησης δεν µείνει ικανοποιηµένο, θα
θεωρήσει εναλλακτικούς πόρους για την παροχή των
υπηρεσιών.

α
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5. Συµπεράσµατα και Προτάσεις
Πρώτη πρόταση: να παρουσιάζεται η θεσµική και οικονοµική οργάνωση των δηµόσιων
συγκοινωνιών, πριν από την εισαγωγή των εννοιών της ποιότητας και της συγκριτικής
µέτρησης των επιδόσεων.
∆εύτερη πρόταση: βάλτε τους σπουδαστές στην κατάσταση όσο το δυνατόν περισσότερο.  Η
αντίληψή τους ως χρήστες θα τους βοηθήσει για να βρουν τις έννοιες, και συγχρόνως θα
καταλάβουν καλύτερα ότι υπάρχουν άλλα ενδιαφέροντα (Αρχή, Φορέας…) εκτός από χρήστες.
Τρίτη πρόταση: είναι δύσκολο να παρουσιαστεί η διαδικασία της συγκριτικής µέτρησης
επιδόσεων µεταξύ των φορέων, επειδή εµπιστευτικότητα σηµαίνει ότι δεν "χαίρονται" να
µιλούν για αυτήν.  Οι εµπειρίες σε εθνικό επίπεδο θα µπορούσαν να παρουσιαστούν µε µεγάλο
πλεονέκτηµα, και επιρροή στους αρχάριους.
Τέταρτη πρόταση: ο καθένας προσπαθεί να βελτιώσει την ποιότητα παντού.  Για να κατανοήσει
κανείς πόσο δύσκολο είναι να γίνει αυτό, όταν βρίσκεται µέσα σε κάποια Τοπική Αρχή ή
Τοπικό Φορέα, είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό πώς λειτουργεί στην πραγµατικότητα.  Η
συµµετοχή µιας τοπικής αρχής στην εκπαίδευση και ενός τοπικού Φορέα που θα παρουσίαζε
πώς συγκεκριµένα λειτουργεί, θα βοηθούσε τους σπουδαστές να κάνουν την σύνδεση µεταξύ
των εννοιών και του τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα.
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6. Ασκήσεις
Οι έννοιες της ποιότητας και της συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων (και µέσα στον πυρήνα της:
η σύγκριση) χρησιµοποιούνται από τον καθένα - και από τους σπουδαστές - στη ίδια τη ζωή
του.  Ο παιδαγωγικός στόχος είναι να δοθεί µια δοµηµένη και µια επαγγελµατική σηµασία στις
κοινές έννοιες.  Θα ήταν ενδιαφέρον να κάνει κάποιος τους σπουδαστές να ανακαλύψουν µόνοι
τους τις διαφορετικές προσεγγίσεις της έννοιας.  Θα µπορούσε να γίνει είτε σε µικρές οµάδες,
είτε χωριστά από τον κάθε σπουδαστή.
Παραδείγµατος χάριν, τα τέσσερα στοιχεία του κύκλου ποιότητας δεν αφορούν µόνο στις
δηµόσιες συγκοινωνίες, αλλά µπορούν να εφαρµοστούν σε όλους τους τύπους παραγωγής.  Τα
διαφορετικά θέµατα του Ευρωπαϊκού πλαισίου για την ποιότητα στις δηµόσιες συγκοινωνίες,
καθώς επίσης και οι βασικές οµάδες µιας άσκησης αξιολόγησης.
Σχετικά µε την προσέγγιση της συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων, η δυσκολότερη πτυχή της
έννοιας, που πραγµατικά πρέπει να ενσωµατωθεί από τους ανθρώπους, είναι το τελευταίο βήµα:
το σχέδιο και η εφαρµογή ενός προγράµµατος δράσης.  Καθένας κατανοεί ότι πρέπει να
αυτοαξιολογήσει εάν προγραµµατίζει να συγκρίνει την απόδοση / ποιότητά του µε άλλους. Και
είναι σαφές ότι το βήµα σύγκρισης είναι το κεντρικό µέρος της διαδικασίας.  Αλλά πολλοί
άνθρωποι θα σταµατούσαν την άσκηση µετά από το βήµα σύγκρισης, το οποίο αποτελεί ήδη
µια προσπάθεια, δεδοµένου ότι δεν µας δίνεται πραγµατικά στα Ευρωπαϊκά προγράµµατα η
απόδειξη της εφαρµογής των αποτελεσµάτων της σύγκρισης.  Από αυτή την άποψη, θα
µπορούσε να είναι ενδιαφέρον να τεθούν οι σπουδαστές “σε πραγµατικές συνθήκες”.  Μπορεί
να γίνει στο πεδίο δηµόσιων συγκοινωνιών, ή σε οποιοδήποτε άλλο τοπικά ενδιαφέρον πεδίο.
Επιπλέον, το γεγονός του να είναι κανείς τοποθετηµένος “σε πραγµατικές συνθήκες”, τον κάνει
να καταλάβει καλύτερα την κρίσιµη διαφορά µεταξύ της σύγκρισης και της ταξινόµησης, και
µεταξύ των αποτελεσµάτων και των µέσων.
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7. Γλωσσάριο
7.1 Ποιότητα

1. Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων (Benchmarking). Συστηµατική σύγκριση της
απόδοσης ενός οργανισµού σε σχέση µε άλλα τµήµατα/υποκαταστήµατά του
(εσωτερική αξιολόγηση) ή άλλους οργανισµούς, ανταγωνιστές ή επιφανείς
επιχειρήσεις βιοµηχανίας (εξωτερική αξιολόγηση), ως µέθοδος µετάδοσης της
γνώσης και της εµπειρίας των "καλύτερων πρακτικών" για µεγαλύτερη βελτίωση.

2. Καταστατικός χάρτης. Έγγραφο που απαριθµεί την υποχρέωση της οντότητάς
του µεταξύ των πελατών του.
2.1. Καταστατικός χάρτης των πολιτών. Έγγραφο που εξηγεί ποιες υπηρεσίες

µπορούν να αναµένουν οι πολίτες και καθορίζουν τις υποχρεώσεις των
δηµόσιων υπηρεσιών προς αυτούς, οι απόψεις των οποίων λαµβάνονται
υπόψη όταν αναθεωρείται ο χάρτης.

2.2. Καταστατικός χάρτης των πελατών.  Έγγραφο που απαριθµεί τις
υποχρεώσεις προς τους πελάτες, καθορίζει τα πρότυπα στα οποία οι φορείς
λειτουργίας δραστηριοποιούνται, τον τρόπο δηµοσίευσης της απόδοσής τους
σε σχέση µε αυτά τα πρότυπα, τον τρόπο αντιµετώπισης και αποζηµίωσης
του πελάτη εάν τα πράγµατα πηγαίνουν λανθασµένα και πώς οι πελάτες
µπορούν να έρθουν σε επαφή µε το φορέα λειτουργίας. Οι χάρτες των
πελατών µπορεί να ταξινοµηθούν σε τέσσερις κατηγορίες:

Χάρτης συµφωνίας. Χάρτης που καθορίζει τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα.

Χάρτης πρόθεσης. Χάρτης που θέτει τις γενικές αξίες και τις αρχές.

Χάρτης υποχρέωσης. Χάρτης που εξηγεί τις επίσηµες υποχρεώσεις που ισχύουν για να βάλουν
σε συγκεκριµένη µορφή τις αξίες και τις αρχές που καθορίζονται στο χάρτη της πρόθεσης.

Χάρτης των µέσων. Χάρτης που καθορίζει ποια µέσα θα τεθούν σε ισχύ για να εκπληρωθούν
οι υποχρεώσεις.

Χάρτης διατροπικότητας. Χάρτης που παραθέτει τις απόψεις των παικτών των δηµόσιων
συγκοινωνιών οι οποίες περιλαµβάνονται στο σύστηµα των µεταφορών για θέµατα σχετικά µε
την διατροπικότητα: κέντρα διασύνδεσης, πολυτροπικές πληροφορίες, διατροπικότητα
εισιτηρίων, συνεργασία µε την αυτοκινητοβιοµηχανία, συνεργασία µε άλλους εµπλεκόµενους
φορείς των µεταφορών όπως τα ταξί, τους φορείς λειτουργίας αερολιµένων, τις εταιρείες
ενοικίασης αυτοκινήτων ή χρήστες ποδηλάτων και την Έρευνα και Ανάπτυξη Ε&Α για νέες
τεχνολογίες και συστήµατα µεταφορών.

Χάρτης ανάπτυξης. Χάρτης που καθορίζει τις αρχές στις οποίες οι υπηρεσίες των δηµόσιων
συγκοινωνιών θα προσαρµοστούν στο µέλλον.

Χάρτης δηµόσιας εξυπηρέτησης. Βλέπε τον καταστατικό χάρτη των πολιτών.
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3. Συνεχής βελτίωση (on-going improvement). Ανάγκη συνεχούς προσαρµογής του
σχεδιασµού των υπηρεσιών και των διαδικασιών του ίδιου του οργανισµού που
παρέχει τις υπηρεσίες προκειµένου να διατηρηθεί ή να αυξηθεί η αξία του που
επιτρέπει τον προσδιορισµό των ισχυρών και αδύνατων χαρακτηριστικών του.

4. Ικανοποίηση του πελάτη. Γενικό επίπεδο επίτευξης των προσδοκιών του πελάτη,
µετρήσιµη ως ποσοστό των προσδοκιών των πελατών που έχουν πραγµατικά
εκπληρωθεί.

5. Παραδοθείσα ποιότητα. Επίπεδο ποιότητας που επιτυγχάνεται σε καθηµερινή
βάση, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

6. Επιθυµητή ποιότητα. Το επίπεδο ποιότητας που η επιχείρηση επιθυµεί να φθάσει
βάσει της αναµενόµενης ποιότητας, των εξωτερικών περιορισµών και των
χρηµατοοικονοµικών όρων.

7. Αναµενόµενη ποιότητα. Το επίπεδο ποιότητας που ζητείται από τον πελάτη και
µπορεί να καθοριστεί από την άποψη των ρητών και υπονοούµενων όρων.

8. Εξωτερική ποιότητα. Αναφέρεται στις ποιοτικές πτυχές που γίνονται αντιληπτές
άµεσα από τον πελάτη.

9. Εσωτερική ποιότητα. Αναφέρεται στις ποιοτικές πτυχές της επιχείρησης που δεν
γίνονται άµεσα αντιληπτές από τον πελάτη (εσωτερική οργάνωση, κ.λπ...).

10. Βέλτιστη ποιότητα. Η κατάσταση στην οποία οι παρεχόµενες υπηρεσίες
συµφωνούν µε τις προτιµήσεις των πελατών, και εκφράζονται µε την προθυµία να
πληρωθούν οι συνοδευτικές αποδοτικές τιµές.

11. Συνεργασία (συνεργασία ταξιδιού). Συµφωνία ή σειρά συµφωνιών µεταξύ των
Αρχών, των συµβαλλόµενων οργανισµών και των φορέων λειτουργίας που
σχεδιάζονται για να ενθαρρύνουν τη συνεργασία σε ένα επίπεδο εργασίας ώστε να
βελτιωθεί το επίτευγµα των επιχειρησιακών στόχων κάθε συµβαλλόµενου µέρους
στη συµφωνία αλλά χωρίς οποιεσδήποτε συµβατικές ευθύνες.

12. Ποιοτική συνεργασία. Μη συµβατική συµφωνία συνεργασίας µεταξύ των
συµβαλλόµενων µερών εντός δηµόσιων και ιδιωτικών τοµέων που έχουν κοινά
ενδιαφέροντα για την προώθηση των δηµόσιων συγκοινωνιών.

13. Αντιληπτή ποιότητα. Επίπεδο ποιότητας που γίνεται αντιληπτό, λιγότερο ή
περισσότερο αντικειµενικά, από τους επιβάτες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών
τους.

14. ∆εδηλωµένη ικανοποίηση. Τυποποιηµένη άποψη ενός πελάτη σχετικά µε το
επίπεδο επίτευξης των προσδοκιών του/της.

15. Ποιότητα. Σύνολο χαρακτηριστικών µιας οντότητας η οποία έχει την ικανότητα
να ικανοποιεί τις δεδηλωµένες και µη ανάγκες (ISO 8402).

16. ∆ιασφάλιση ποιότητας. Όλες οι προγραµµατισµένες και συστηµατικές
δραστηριότητες που εφαρµόζονται µέσα σε ένα σύστηµα ποιότητας, και που
καταδεικνύονται όπως απαιτείται, για να παρέχουν επαρκή εµπιστοσύνη ότι µια
οντότητα θα εκπληρώσει τις απαιτήσεις για την ποιότητα (ISO 8402).

17. ∆ιαχείριση ποιότητας. Όλες οι δραστηριότητες της γενικής διοικητικής
λειτουργίας που καθορίζουν την πολιτική ποιότητας, τους στόχους και τις ευθύνες,
και τις εφαρµόζουν µε µέσα όπως ο ποιοτικός προγραµµατισµός, ο ποιοτικός
έλεγχος, η διασφάλιση ποιότητας και η ποιοτική βελτίωση µέσα στο σύστηµα
ποιότητας (ISO 8402).

18. Σύστηµα ποιότητας. Η οργανωτική δοµή, οι διαδικασίες και τα ανθρώπινο
δυναµικό που  χρειάζονται για να εφαρµοστεί η διαχείριση ποιότητας (ISO 8402).
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19. Στοχευόµενη ποιότητα. Επίπεδο ποιότητας που η επιχείρηση στοχεύει να
εξασφαλίσει στους επιβάτες της.

20. Συνολική ποιότητα. ∆ιοικητική προσέγγιση που ενσωµατώνει όλες τις
λειτουργίες και τις διαδικασίες µέσα σε ένα οργανισµό προκειµένου να επιτευχθεί
η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών (ISO 8402).

7.2 Κανόνες και πρότυπα
21. ∆ιαπίστευση. ∆ιαδικασία επικύρωσης της αρµοδιότητας, των ικανοτήτων και της

αµεροληψίας των αρχών πιστοποίησης.
22. Πιστοποίηση.  Κατάσταση κατά την οποία διάφορες οµάδες αξιολογούν το

σύστηµα ποιότητας µιας εταιρίας, σε σχέση µε µερικώς προσδιορισµένα πρότυπα ή
εγχειρίδια.

23. Πρότυπο. Τεκµηριωµένη συµφωνία που περιέχει τις τεχνικές προδιαγραφές άλλων
ακριβών κριτηρίων που χρησιµοποιούνται µε συνέπεια ως κανόνες, οδηγίες, ή
καθορισµοί χαρακτηριστικών, για να εξασφαλίσουν ότι τα υλικά, τα προϊόντα, οι
διαδικασίες και οι υπηρεσίες είναι κατάλληλα για το σκοπό τους.

24. Πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας. Πρότυπα που παρέχουν οδηγίες και
προδιαγραφές σχετικά µε τη διοικητική διαδικασία.

25. Πρότυπο συστήµατος ποιότητας. Πρότυπα που παρέχουν οδηγίες και
προδιαγραφές σχετικά µε τη διαδικασία παραγωγής.

26. Πρότυπο των αποτελεσµάτων. Καθιερωµένο επίπεδο για ένα τελικό ποιοτικό
αντικείµενο υπηρεσίας. Πρέπει να καθιερωθεί λαµβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες
πελατών.

27.  Εργαλείο προτύπου. Πρότυπα που παρέχουν οδηγίες για την εφαρµογή
συγκεκριµένων  πεδίων, θεµελιωδών προτύπων (ISO 9000-1, 9002, 9003 και 9004-
1). Τα συγκεκριµένα πεδία είναι ο έλεγχος (ISO 10011-1, -2 και -3), η σύλληψη και
η σύνταξη ενός εγχειριδίου ποιότητας (NF X 50-160, 161, 162), κλπ.

28.  Προτυποποίηση. ∆ραστηριότητα ενοποίησης των κριτηρίων όσον αφορά τα
ακριβή αγαθά και υπηρεσίες, που επιτρέπει τη χρήση µιας κοινής γλώσσας σε ένα
συγκεκριµένο πεδίο της δραστηριότητας.

7.3 Οικονοµία
29. Κατανεµηµένη αποδοτικότητα. Αφορά την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών

που ανταποκρίνονται καλύτερα τις προτιµήσεις των καταναλωτών, και εκφράζει
την προθυµία τους να πληρώσουν τις συνοδευτικές (απόδοσης κόστους) τιµές

30. Αποδοτικότητα κόστους. Αφορά την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών στο
ελάχιστο δυνατό κόστος

31. Οικονοµική Αποδοτικότητα. Αφορά το συνδυασµό κατανεµηµένης
αποδοτικότητας και αποδοτικότητας κόστους

32. Αποτελεσµατικότητα. Επίτευξη των δηλωµένων στόχων. Ενέργεια που έχει
επίδραση στην παραγωγή ενός καθορισµένου ή επιθυµητού αποτελέσµατος σε
οικονοµικούς όρους.

33. Εξωτερικό κόστος. Οικονοµική σχέση που δεν ελέγχεται αποτελεσµατικά από τις
τιµές.
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34. Συναγωνισµός Αγορών. Χαρακτηριστικό ορισµένων αγορών στις οποίες οι ήδη
εισηγµένες επιχειρήσεις απειλούνται από την πιθανή είσοδο νέων επιχειρήσεων,
προκαλώντας αποδοτικά αποτελέσµατα χωρίς την ύπαρξη συνθηκών τέλειου
ανταγωνισµού. Baumol, Panzar και Willing (1982), υποστήριξαν ότι οι
συναγωνιζόµενες αγορές εγγυώνται τα κοινωνικά οφέλη των τέλειων αγορών
χωρίς την ανάγκη ισχυρών υποθέσεων σχετικά µε τον αριθµό των επιχειρήσεων
που πρέπει να λειτουργούν στην αγορά. Ο Shepherd (1984) παρατήρησε ότι αυτά
τα αποτελέσµατα είναι µόνο έγκυρα κάτω από τις ακόλουθες υποθέσεις:
- Η είσοδος στην αγορά είναι ελεύθερη και χωρίς περιορισµούς.
- Η είσοδος είναι απόλυτη.
- Η είσοδος είναι τέλεια αντιστρέψιµη.

35. Αποτυχία αγοράς. Κατάσταση όπου η αγορά παράγει ανεπαρκή αποτελέσµατα
που οφείλονται στην ύπαρξη των ακόλουθων παραγόντων: ατελής ανταγωνισµός,
φυσικό µονοπώλιο, δηµόσια αγαθά, εξωτερικό κόστος, κοινή ιδιοκτησία αγαθών,
έλλειψη τέλειων και συµµετρικών πληροφοριών, ελλιπείς αγορές.

7.4 Θεσµικό πλαίσιο
36. Προσφορά (εκδήλωση ενδιαφέροντος, διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

Προσφορά ενός ιδιαίτερου ποσού χρηµάτων για κάτι. Για τις αστικές δηµόσιες
µεταφορές, η προσφορά ενός συγκεκριµένου επιπέδου υπηρεσίας για
συγκεκριµένο ποσό χρηµάτων.

37. Έγγραφο προσφοράς (έγγραφο εκδήλωσης ενδιαφέροντος). Μια επίσηµη
γραπτή προσφορά εργασίας ή παροχής αγαθών και υπηρεσιών σε µια
συγκεκριµένη τιµή

38. Συλλογική µεταφορά. Μια εµπορική υπηρεσία επιβατικών µεταφορών που
στοχεύει στην ικανοποίηση κοινών µεταφορικών αναγκών σε µεγάλες ή µικρές
κοινότητες, όπου οι ανάγκες µοιράζονται από όλες ή µεγάλες οµάδες κοινοτήτων.

39. Ανταγωνισµός αγοράς. Ανταγωνισµός µεταξύ πλήθους επιχειρήσεων σε µια
ανοικτή αγορά, που αγωνίζονται µεταξύ τους προκειµένου να πωληθούν τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες τους, θέτοντας τις τιµές και το κόστος που τους
επιτρέπει η αγορά.

40. Πράξη παραχώρησης (συµφωνία παραχώρησης, σύµβαση παραχώρησης).
Είδος άδειας που χορηγείται από µια τοπική αρχή σε έναν φορέα που προσδιορίζει
ένα αποκλειστικό δικαίωµα λειτουργίας δηµόσιων συγκοινωνιών σε µια ιδιαίτερη
περιοχή.

41. ∆ηµόσια υπηρεσία. Μια υπηρεσία που ικανοποιεί µια αποστολή κοινού
ενδιαφέροντος, του οποίου η δηµόσια κυριαρχία έχει αποφασιστεί να εξασφαλίσει
την αρχή, σε απάντηση των απαιτήσεων της κοινωνίας που συνδέονται µε
διάφορες ιδιοµορφίες.

42. ∆ηµόσιες µεταφορές. Οι υπηρεσίες που παρέχονται για την µεταφορά επιβατών
και των αποσκευών τους, για  τυχαίες µεγάλες ή µικρές αποστάσεις, µέσα ή µεταξύ
αστικών περιοχών, συνήθως σε µια βάση τιµής-πληρωµής µε σταθερά
χρονοδιαγράµµατα και προκαθορισµένες διαδροµές.



Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 69

PORTAL Έντυπο υλικό www.eu-portal.net

43. Περιφερειακή µεταφορά. Μεταφορά σε περίχωρα αστικών κέντρων, και µεταξύ
µικρότερων πόλεων και αστικών συγκροτηµάτων. Η περιφερειακή µεταφορά
µπορεί κατά προσέγγιση να περιγραφεί ως µια απόσταση ταξιδιού µέχρι 60 χλµ.
περίπου, και χρόνο ταξιδιού µέχρι 1 ώρα κατά µέσον όρο. Για τα πολύ µεγάλα
αστικά συγκροτήµατα µπορεί να υπάρξει µια περιφερειακή µεταφορά µε
υψηλότερη ταχύτητα και αποστάσεις µέχρι 150 χλµ. και χρόνους ταξιδιού µέχρι 2
ώρες. Πέρα από αυτά τα όρια λαµβάνει χώρα η µεταφορά µεγάλων αποστάσεων.

44. Υπηρεσία γενικού ενδιαφέροντος. ∆ραστηριότητα υπηρεσιών, που θεωρείται από
τις δηµόσιες αρχές ως γενικού ενδιαφέροντος και εποµένως υπάγεται στις
υποχρεώσεις δηµόσιων υπηρεσιών.

45. Υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος. Αυτός ο όρος αναφέρεται στη
συνθήκη της Ρώµης στο πλαίσιο του άρθρου 90. Αναφέρεται στις εµπορικές
δραστηριότητες υπηρεσιών που καλύπτουν αποστολές γενικού ενδιαφέροντος και
εποµένως υπάγονται στις υποχρεώσεις δηµόσιων υπηρεσιών. Αυτό είναι η
περίπτωση µεταφορικών δικτύων, υπηρεσιών ενέργειας και επικοινωνίας.

46. Καθολική υπηρεσία. ∆ηµόσια υπηρεσία, διαθέσιµη σε όλους, µε λογικές
συνθήκες πρόσβασης και τιµές.

47. Αστικές µεταφορές. Η αστική µεταφορά πραγµατοποιείται στα όρια µιας πόλης ή
ενός αστικού συγκροτήµατος και σε µια µικρή ζώνη γύρω από αυτό. Μπορεί να
περιγραφεί για αποστάσεις ταξιδιού µέχρι 20 χλµ. (στις δηµόσιες συγκοινωνίες
ένας συνηθισµένος µέσος όρος των αποστάσεων ταξιδιού είναι µεταξύ 5 και 8 χλµ.)
και χρόνους ταξιδιού µέχρι 0.5 ώρες. Μεγαλύτερες τιµές µπορεί να είναι έγκυρες
για τα µεγάλα µητροπολιτικά και τα αστικά συγκροτήµατα.
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8. Βιβλιογραφία
Η παρακάτω βιβλιογραφία και οι δικτυακοί τόποι, χρησιµοποιήθηκαν κατά την σύνταξη
αυτού του γραπτού κειµένου.
QUATTRO – 4th F.P. project – Quality approach in tendering/contracting urban public
transport operations – Τελική έκθεση και www.quattro-eul.nl/quattro/uk
EQUIP –  4th F.P. project – Τελική έκθεση και ειδικά το παράρτηµα (πρακτικό εγχειρίδιο)
www.europrojects.ie/equip
Benchmarking performance of local transport systems, πιλοτική άσκηση: εκθέσεις
υποοµάδων (διαθέσιµο από το KTE), και έκθεση στην επιτροπή (id).
BEST – thematic network on benchmarking (5th F.P.). Έγγραφα πρώτων συνεδρίων.
www.bestransport.net
Benchmarking methodologies in transport – CEMT – πρακτικά συνεδρίου, Νοέµβριος 1999.
Benchmarking in Europe – άνοιξη 2000. www.benchmarking-in-Europe.com
European foundation for quality management – EFQM – www.efqm.org
ELTIS – ∆ικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής επιτροπής.
AFNOR – Γαλλικός οργανισµός τυποποίησης. www.afnor.fr
CEN – Ευρωπαϊκή επιτροπή για την τυποποίηση – www.cenorm.be EXTRA – περίληψη
Ευρωπαϊκών µελετών
Σχετικά µε τις ποιοτικές συνεργασίες για τα λεωφορεία, οι οποίες τώρα έχουν µια θεσµική βάση
στην Βρετανία, η παρακάτω βιβλιογραφία είναι χρήσιµη.

- Quality Bus Partnerships - A Survey and Report, 2000   -  TAS, Φεβρουάριος 2001.
∆ιατίθεται από το Landor Publishing Ltd., Quadrant House, 250 Kennington Lane,
LONDON, SE11 5RD

- Όπως παραπάνω για το 2001, Φεβρουάριος 2002,  Αλλά θα διατίθεται (µόνο;) από το
TAS Publications & Events [www.tas-passtrans.co.uk]

- Quality Bus Infrastructure - A Manual and Guide - εκδόσεις Landor, καθώς και διαθέσιµο
στο TAS Publications & Events

- Quality Bus Partnerships: Good Practice Guide - TAS, 2001 διατίθεται από το TAS
Publications & Events

http://www.benchmarking-in-europe.com/
http://www.efqm.org/
http://www.cenorm.be/
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9. Ποιότητα και συγκριτική µέτρηση επιδόσεων
στις αστικές δηµόσιες συγκοινωνίες – Οι
κοινοπραξίες των έργων

BEST - Thematic network on BEnchmarking in tranSporT

Consortium:

Organisation Gestion Marketing S.A BE

Forschungs- und Anwendungsverbund Verkehrssystemtechnik Berlin DE

NEA Transport Research And Training NE

TOI NO

Erasmus University Rotterdam NE

Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les construction
publiques

FR

Warsaw University Of Technology PL

Ingeniería Y Economía Del Transporte SA ES

BOB - Benchmarking of Benchmarking

Consortium:

NEA Transport research and training NE

Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen Vzw BE

Forschungs- Und Anwendungsverbund Verkehrssystemtechnik Berlin DE

TOI NO

Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les construction
publiques

FR

Warsaw University Of Technology PL

Ingeniería Y Economía Del Transporte SA ES

Erasmus University Rotterdam NE

Organisation Gestion Marketing S.A BE
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BENCHMARKING – Pilot exercise of Benchmarking the performance of local
passengers transport systems

Consortium:

OGM BE

Socialdata DE

CERTU FR

Oulu Koskilinjat Oy FI

Terni IT

Praga TCZ CZ

Stuttgarter Straßenbahnen AG DE

District de l’Agglomeration Nantaise FR

Steirische Verkehrsverbundgesellschaft StVG AT

DGTT, Direcao Geral de Transportes Terrestres Lisboa PT

Merseyside UK

Dresdner Verkehrsbetriebe DE

The City of Edinburgh Council UK

Strathclyde Passenger Transport Glasgow UK

OASA, Athens GR

BSAG – Bremer Straßenbahn AG DE

Azienda Mobilità e Transporti, Settore Studi Sistemi, Genova IT

Syndicat des Transportes Parisiens FR
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ISOTOPE - Improved Structure and Organization for Transport Operations of
Passengers in Europe

Consortium:

Transportes, Inovação E Sistemas, A.C.E. PO

University Of Leeds UK

Stockholm University SE

NEA - Transportonderzoek En -Opleiding NE

Union Des Transports Publics FR

Greater Manchester Passenger Transport Executive UK

Erasmus University Rotterdam NE

Institute Of Transport Economics NO

Societe Des Transports Intercommunaux De Bruxelles BE

TRANSPOR - 5 PO

Studiengesellschaft Fsr Unterirdische Verkehrsanlagen E.V DE

Groupement Des Autorites Responsables De Transport FR

Organisation Gestion Marketing S.A BE

Halcrow Group Ltd UK

INECO S.A. ES

Swedish Institute For Transport And Communications Analysis SE

Centre D'etudes Sur Les R_Seaux, Les Transports, L'urbanisme Et Les
Construction S Publiques

FR

Swedish National Road And Transport Research Institute SE

 EQUIP - Extending the Quality of Public Transport

Consortium:

University Of Newcastle Upon Tyne UK

Erasmus University Rotterdam NE

Viatek Ltd FI

Asm Brescia S.P.A IT

Universitat Fur Bodenkultur Wien AT

European Transport And Telematics Systems Ltd IE
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 QUATTRO - Quality approach in tendering urban public transport operations

Consortium:

Organisation Gestion Marketing S.A. BE

Lt Consultants Ltd FI

NEA - Transportonderzoek En -Opleiding NE

Istituto Di Studi Per L'informatica Ed I Sistemi IT

Union Des Transports Publics FR

Calidad Estrategica, S.A. ES

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej PL

Sociedade De Trannsportes Colectivos Do Porto, S.A. PO

CERTU - FR

Societe Des Transports Intercommunaux De Bruxelles BE

Sociiete D'economie Mixte Des Transports En Commun De L'agglomeration
Grenobloise

FR

Metro De Madrid S.A. ES

Studiengesellschaft Fsr Unterirdische Verkehrsanlagen E.V. DE

Transportes, Inovação E Sistemas, A.C.E. PO

Estonian Lt-Consultants Ltd EE

Federazione Nazionale Trasporti Pubblici Locali - Federtrasporti IT

Ingenieria Y Economia Del Transporte S.A. ES

Transman Consulting For Transport System Management Ltd HU

Erasmus University Rotterdam NE

Institute Of Transport Economics NO


	??sa????
	???sµ??
	St???? ?a? de???t?te?
	S?s?et?sµ?? µe ???e? e???pa???? p???t????
	??????se??
	?? e???te?? ????pa??? p?a?s?? pa????? ast???? d?�
	??????se?? ??a t??? ‘‘eµp?e??µe????’’ st?? ast??

	?e????af? – pe?????? t?? pe??e??µ????

	?e??e??µe?a t?? p???t?ta? st?? ??µ?s?e? S???????
	?a e??a?e?a d?a?e???s?? p???t?ta?
	? ?????? p???t?ta?: p??sa?at???sµ???? st?? pe??t�
	????d?? ??t?a???????s??
	?? µ??t??? a?t?a???????s?? EFQM

	S?????t??? µ?t??s? ep?d?se??
	???sµ?? ?a? st????
	? ???? “S?????t??? ??t??s? ?p?d?se??” \(Benchmar
	St????
	?????s? t?? ???e?? "s?????s?" ?a? "ß??t?st?? p?a�

	?a?????te? ??e?d?? ??a ep?t??? s?????t??? µ?t??s�
	???t?? pa?????ta? : s?????e? ??a ep?t??? s?????t?
	? de?te?? pe????? p?? e??a? ??t???? s?µas?a? st?�
	?? t??t? ??e?d? t?? ep?t???a? e??a? ? ep????? t??
	?? t?ta?t? ??e?d? t?? ep?t???a? e??a? ? ep????? t
	?? p?µpt? ??e?d? e??a? ? t??p?? µe t?? ?p??? ? ?

	? t?p??? d?ad??as?a s?????t???? µ?t??s?? ep?d?se�
	F?s? ???t?: S?ed?asµ?? & s?????? ded?µ????
	F?s? ?e?te??: ?????s?
	F?s? ???t?: ????????s?
	F?s? ??ta?t?: ???s?


	??p?p???s? ?a? ??st?p???s?
	???t?pa p???t???? s?st?µ?t??: ? t?p?p???s? t?? d�
	???t?pa p???t???? d?a?e???s??: t?p?p???s? t?? d?ad??as?a? d?a?e???s??
	???t?pa ap?te?esµ?t??: t?p?p???s? t?? ?a?a?t???s�
	????t???? s??e??as?e?

	?????s? e??p???t?s??
	?????s? e??p???t?s?? ?a? ?atastat???? ???te?
	?p???µ??s?
	?????s? ?p??es??? ?a? s?µß?se??

	?? p?a?s?? p???t?ta? t?? CEN ??a t?? d?µ?s?e? s?�
	S??d?se?? µeta?? e??a?e??? p???t?ta?

	?as???? a???? d?a?e???s?? p???t?ta? st?? d?µ?s?e�
	????t?ta ?a? s?ed?asµ?? st?? ast???? ep?ßat???? 
	? p???t?ta t?? ast???? d?µ?s??? s??????????? e??�
	??? de? µp??e?te ?a µet??sete, de? µp??e?te ?a �
	?? d?µ?s?e? s?????????e? ?a? ? p???t?ta t?? pe??�
	? p???t?ta st?? d?µ?s?e? s?????????e? p?????eta?�
	? p???t?ta e??a? a?a??

	????t???? s?µß?se?? ?a? p??sf????
	?? ??µ??? p?a?s??
	??????? ?????e?a S?µßas??:

	? d?ad??as?a ?p?ß???? p??sf????
	??ad??as?e? ????????s??:

	? S?µßas?

	?a?????ta t?? «eµp?e??µ????»
	Ge????? S?st?se?? ??a t?? ße?t??s? t?? p???t?ta?�
	?a?????ta t?? ??µ?s??? ?????
	?pa?t??µe?a ???s??ta ??a F??e??
	?pa?a?t?te? p???p???se??/?a?????ta ??a t??? ?atas


	??????? ??af???? / ???sa?µ??? se t?p??? ep?ped?
	?a?ade??µata ?a? ?e?????? ?e??t??
	?a??de??µa: ? p?st?p???s? t?? ?p??es?a? t???? ?e�
	?a??de??µa: ?atastat???? ???t?? ?e??t? st?? ??µ?
	?a??de??µa: ??????µ???? ?p???µ??se?? st?? ?p??e�
	??s?e? S?????t???? ??t??s?? ?p?d?se??: ? pe??pt?s
	?a??de??µa: ? efa?µ??? t?? ISO 9004/2 ap? t?? ST
	
	A. ? e?pa?de?s? LOTS \(Logical Thinking System\�
	G. ??e???? ??ad??as?a?
	?a??de??µa: ? d?a?e???st??? St?at????? t?? Semit�


	?a??de??µa: ? ??st?p???s? t?? STIB-MIVB ß?se? t?
	?? ?ß??d??? ??a?s?? t?? S?????t???? ??t??s?? ?p?�

	S?µpe??sµata ?a? ???t?se??
	?s??se??
	G??ss????
	????t?ta
	?a???e? ?a? p??t?pa
	??????µ?a
	Tesµ??? p?a?s??

	??ß?????af?a
	????t?ta ?a? s?????t??? µ?t??s? ep?d?se?? st?? a�
	
	
	
	EQUIP - Extending the Quality of Public Transport
	QUATTRO - Quality approach in tendering urban public transport operations





