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Για την χρήση του ακόλουθου υλικού:
Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών
έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών µεταφορών, µέσω της ανάπτυξης
εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών σεµιναρίων καθώς και διδακτικού υλικού. Οι
ευεργετηθέντες του προγράµµατος είναι κυρίως τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Λόγω του µεγέθους και (σε µερικές περιπτώσεις) του αριθµού των µεµονωµένων
προγραµµάτων, δεν είναι δυνατό να δοθούν λεπτοµερείς εξηγήσεις για κάθε ένα από τα
αποτελέσµατα και να συµπεριληφθεί στο έντυπο αυτό.
Το ακόλουθο υλικό θα πρέπει να χρησιµεύσει ως πύλη (καθώς ορίζει και το όνοµα του
προγράµµατος PORTAL) και να εξυπηρετήσει την πρόσβαση των καθηγητών στα µεµονωµένα
προγράµµατα και τα αποτελέσµατά τους.
Για το λόγο αυτό το παρών υλικό δεν είναι από την άποψη αυτή πλήρες.
Εφόσον οι προσδοκίες των καθηγητών, όσον αφορά το παρόν υλικό, διαφοροποιούνται κατά
πολύ – από την «παροχή αποτελεσµάτων έρευνας της ΕΕ για ένα συγκεκριµένο θέµα» έως την
«λεπτοµερή παροχή αποτελεσµάτων ενός συγκεκριµένου ερευνητικού προγράµµατος» -, έγινε
προσπάθεια συµβιβασµού ώστε (λίγο – πολύ) να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες όλων των
οµάδων χριστών.
Το ακόλουθο υλικό περιλαµβάνει αποτελέσµατα ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων και
συµπληρωµατικά αποτελέσµατα από εθνικέ ερευνητικά προγράµµατα. Το PORTAL ευχαριστεί
του συµµετέχοντές και συνεργάτες των προγραµµάτων που αναφέρονται ακολούθως. Ο πλήρης
κατάλογος των προγραµµάτων και συµπράξεων καθώς και της παρατιθέµενης βιβλιογραφίας
δίδεται στο τέλος του τεύχους.
Το παρόν υλικό µε τα αποτελέσµατα του προγράµµατος για τον θεµατικό τοµέα «Ρυθµιστικά
Πλαίσια και Νοµοθεσία ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών» συντάχθηκε από τους Wilfried Anreiter,
Daniel Kampus (FGM-AMOR; Forschungsgesellschaft Mobilität gemein. GmbH – Austrian
Mobility Research), Malachy Buckeridge (Mendes Ltd.) και Graham Lightfoot (CILTI, The
Chartered Institute of Logistics & Transport in Ireland) το 2001 και προσαρµόστηκε µετά από
επεξεργασία µε τους συνεργαζόµενους καθηγητές το 2002.

MARETOPE

ISOTOPE

QUATTRO

FISCUS

LEDA

SORT-IT



Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών 3

PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net

Πίνακας Περιεχοµένων
1. Εισαγωγή ....................................................................................................5

1.1 Καθορισµός των Θεσµικών Πλαισίων των ∆ηµόσιων Επιβατικών Μεταφορών ........ 7
1.2 Το Υπόβαθρο της συζήτησης στην Ε.Ε. σχετικά µε ρυθµιστικά θέµατα των

Επιβατικών Μεταφορών................................................................................................... 7
Περιορισµοί και ∆εσµεύσεις.................................................................................................... 7

1.3 Μελλοντικές Προκλήσεις για τις ∆ηµόσιες Συγκοινωνίες.............................................. 8
1.4 Σύνδεση µε πολιτικές της Ε.Ε .......................................................................................... 8

2. Εθνικές ∆ιαφορές /Τοπικές Προσαρµογές-Γενική Επισκόπηση Πόλεων
και Μελλοντικών Οδηγιών στις ∆ηµόσιες Επιβατικές Μεταφορές ......11

2.1 Συγκεκριµένα Αποτελέσµατα εκµάθησης της Ενότητας 1 ........................................... 11
2.2 Εισαγωγή ......................................................................................................................... 11
2.3 Το Παρελθόν – Κοινές/παραδοσιακές Προσεγγίσεις στην Παροχή ∆ηµοσίων

Συγκοινωνιακών Υπηρεσιών ......................................................................................... 12
2.4 Η Μετάβαση ..................................................................................................................... 12
2.5 Το «καινούργιο» – το µέλλον, η πορεία µπροστά........................................................ 14
2.6 Συµπεράσµατα ................................................................................................................ 16
2.7 Ασκήσεις /Ανάθεση Εργασιών για την Ενότητα 1........................................................ 17
2.8 Προτείνοµενη Βιβλιογραφία για την Ενότητα 1............................................................ 17

3. Προσεγγίσεις στην Παροχή ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών .........................19
3.1 Συγκεκριµένα Αποτελέσµατα Εκµάθησης:.................................................................... 19
3.2 Εισαγωγή ......................................................................................................................... 19
3.3 Πρωτοβουλία καθοδηγούµενη από την Αγορά ............................................................ 21
3.4 Πρωτοβουλία που καθοδηγείται από τις Αρχές ........................................................... 22
3.5 ∆ιάφοροι / Ποικίλοι Ρόλοι των Αρχών  στις πρωτοβουλίες τις καθοδηγούµενες από

την αγορά και στις καθοδηγούµενες από τις Αρχές. ................................................... 23
3.6 Ασκήσεις/Ανάθεση Εργασιών για την Ενότητα 2......................................................... 24
3.7 Προτεινόµενη Βιβλιογραφία για την Ενότητα 2............................................................ 25

4. Επίπεδα σχεδιασµού και ελέγχου στις ∆ηµόσιες Μεταφορές .............26
4.1 Συγκεκριµένα αποτελέσµατα εκµάθησης για την Ενότητα 3....................................... 26
4.2 Εισαγωγή ......................................................................................................................... 26
4.3 Απεικόνιση οργανωτικών µορφών µε τη χρήση των παραπάνω εννοιών σε

επίπεδο συστήµατος ...................................................................................................... 28
4.4 Κατανέµοντας τις αποφάσεις µεταξύ των παιχτών ..................................................... 30
4.5 Ασκήσεις /Ανάθεση Εργασιών για την Ενότητα 3........................................................ 31
4.6 Προτεινόµενη Βιβλιογραφία για την Ενότητα 3............................................................ 32

5. Συµβατικές Σχέσεις µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων στην παροχή
των ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών .................................................................33

5.1 Συγκεκριµένα Εκπαιδευτικά αποτελέσµατα για την ενότητα 4 ................................... 33
5.2 Εισαγωγή ......................................................................................................................... 33

Καταµερισµός Κινδύνου ....................................................................................................... 34
Είδη Συγκρούσεων ............................................................................................................... 35
Η κατοχή σε αντιπαράθεση µε την χρήση ............................................................................ 35
Σταθερός εναντίον ευέλικτου σχεδιασµού ............................................................................ 36

5.3 Ασκήσεις / Ανάθεση Εργασιών για την Ενότητα 4....................................................... 38
5.4 Προτεινόµενη βιβλιογραφία για την Ενότητα 4. ........................................................... 38



Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών 4

PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net

6. Συστήµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας στις ∆ηµόσιες Μεταφορές ..........40
6.1 Συγκεκριµένα Εκπαιδευτικά Αποτελέσµατα για την Ενότητα 5 .................................. 40
6.2 Εισαγωγή ......................................................................................................................... 40
6.3 Κύκλος Ποιότητας ........................................................................................................... 40
6.4 Σχεδιασµός της Σύµβασης ............................................................................................. 41
6.5 Ένταξη.............................................................................................................................. 42
6.6 Βελτίωση.......................................................................................................................... 43

Παράδειγµα: Lindau, Γερµανία. ............................................................................................ 43
6.7 Ασκήσεις/Ανάθεση εργασιών για την Ενότητα 5.......................................................... 44
6.8 Προτεινόµενη λίστα µελέτης του Module 5 ................................................................... 45

7. Πολιτικές χρηµατοδότησης & επιδότησης στις δηµόσιες Συγκοινωνίες46
7.1 Συγκεκριµένα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα για την Ενότητα 6: .................................. 46
7.2 Εισαγωγή ......................................................................................................................... 46
7.3 Οικονοµικά ζητήµατα ...................................................................................................... 47
7.4 Ασκήσεις / Καθήκοντα για την Ενότητα 6 ..................................................................... 55
7.5 Προτεινόµενη λίστα µελέτης για την Ενότητα 6 ........................................................... 56

8. Περιπτωσιολογικές µελέτες και Περιοχές µελέτης ................................57
8.1 Εισαγωγή ......................................................................................................................... 57
8.2 Αυστρία ............................................................................................................................ 57
8.3 ∆ανία ................................................................................................................................ 58
8.4 Φιλανδία........................................................................................................................... 59
8.5 Γαλλία............................................................................................................................... 61
8.6 Γερµανία........................................................................................................................... 62
8.7 Ιρλανδία............................................................................................................................ 64
8.8 Πολωνία ........................................................................................................................... 65
8.9 Ισπανία............................................................................................................................. 66
8.10 Σουηδία ............................................................................................................................ 67
8.11 Ολλανδία .......................................................................................................................... 67
8.12 Ηνωµένο Βασίλειο........................................................................................................... 68

9. Γλωσσάριο όρων .....................................................................................71

10. Βιβλιογραφία και πηγές ...........................................................................73

11. Ποιότητα και στοχοθέτηση στις ∆ηµόσιες Συγκοινωνίες- Οι
κοινοπραξίες των προγραµµάτων..........................................................75



Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών 5

PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net

1. Εισαγωγή
Εκπαιδευτικό Υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται παρακάτω έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
παρέχει στους εισηγητές του κύκλου µαθηµάτων και στους σπουδαστές,, το κατάλληλο υλικό
που θα τους βοηθήσει στην ανάπτυξη των γνώσεών τους γύρω από τις πρόσφατες εξελίξεις
στην Ευρωπαϊκή Έρευνα, στον τοµέα των ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών. Μια σειρά έξι ενοτήτων
εκµάθησης έχει αναπτυχθεί από το PORTAL. Το θεµελιώδες υλικό βασίζεται στα
αποτελέσµατα έρευνας που είναι προϊόν των χρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε προγραµµάτων
όπως το MARETOPE, το ISOTOPE το QUATTRO, το FISCUS και σε µικρότερη έκταση των
LEDA και SORT-IT. To εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
επιτρέπει στους παρέχοντες την σειρά µαθηµάτων, να ενσωµατώσουν το εκπαιδευτικό υλικό
στους υπάρχοντες εκπαιδευτικούς κύκλους µαθηµάτων ή αυτά να παρασχεθούν ως µια ξέχωρη
σειρά ενοτήτων που συµπληρώνει τις υπάρχουσες. Εναλλακτικά, το υλικό µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από µαθητευόµενους και σπουδαστές ως συµπληρωµατικό υλικό στους
κύκλους µαθηµάτων των οποίων το αρχικό επίκεντρο δεν είναι οι δηµόσιες συγκοινωνίες, αλλά
τα σηµεία εκείνα στα οποία οι µελέτες γύρω από τις δηµόσιες συγκοινωνίες, έχουν αντίκτυπο.
Τέτοιου είδους µαθήµατα θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν τον Αστικό Σχεδιασµό, την
Αρχιτεκτονική, την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, την ∆οµική Μηχανική και πολλά άλλα.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα υλικά βασίζονται (ή προσεγγίζουν )σε µεγάλο βαθµό στην έρευνα
που αναπτύσσεται από άλλες χρηµατοδοτούµενες από την ΕΕ µελέτες και ιδιαίτερα από το
MARETOPE. Οι µαθητευόµενοι και οι άλλοι χρήστες ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως ν’ ανατρέξουν
σε αυτό, για περαιτέρω µελέτη και αναφορές, ειδικότερα για εκείνες που αφορούν σε
συγκεκριµένες περιπτωσιολογικές µελέτες χωρών και πόλεων (ένα µεγάλο µέρος του κειµένου
των ενοτήτων που ακολουθούν προέρχεται άµεσα από το MARETOPE). Προκειµένου να
διευκολυνθεί η σαφήνεια, κάθε ενότητα θα αρχίζει µε µια κοινή εισαγωγή και τα συγκεκριµένα
µαθητικά αποτελέσµατα όπως ισχύουν για εκείνη την ιδιαίτερη ενότητα. Προκειµένου να
βοηθηθούν οι παροχείς και οι µαθητευόµενοι του κύκλου µαθηµάτων, ένα σύνολο από
εικοσιτέσσέρις διαφάνειες που βασίζονται στα MS Powerpoint έχει προετοιµαστεί και
συνοδεύει αυτές τις ενότητες. Οι διαφάνειες οµαδοποιούνται σύµφωνα µε τη σχετικότητά τους
σε κάθε ενότητα.

Συγκεκριµένα Εκπαιδευτικά Αποτελέσµατα του εν λόγω Εκπαιδευτικού Υλικού
Με την ολοκλήρωση / συµπλήρωση των έξι ενοτήτων, κάθε µαθητευόµενος / σπουδαστής θα
αποκοµίσει τις ακόλουθες δεξιότητες και γνώσεις :

• θα διαθέτει µια γενική εικόνα της ρυθµιστικής και πολιτικής κατάστασης των Ευρωπαϊκών
∆ηµόσιων Μεταφορών

• θα είναι εξοικειωµένος µε τις πιο σηµαντικές µεταβολές του πλαισίου στην Ευρώπη

• θα διαθέτει ένα υπόβαθρο σχετικό τις διαδικασίες σύναψης Συµβάσεων και
χρηµατοδότησης, όπως εφαρµόζονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

• Θα είναι σε θέση να κατανοήσει τα θέµατα που αφορούν τις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων, λαµβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη και την εφαρµογή πολιτικών που
σχετίζονται µε τις δηµόσιες επιβατικές µεταφορές σ’ ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον της
αγοράς.



Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών 6

PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net

• Θα είναι εξοικειωµένος µε τα θέµατα ποιότητας, που αποτελούν κεντρικό σηµείο κατά την
διανοµή των δηµόσιων µεταφορών σ’ ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον,

• Θα είναι ενήµεροι και θα κατανοούν τα βασικά οικονοµικά θέµατα που περιβάλλουν την
εφαρµογή των διαφοροποιηµένων µεθόδων στις ∆ηµόσιες Συγκοινωνίες,

• Θα είναι σε θέση να δίνουν συµβουλές ή άµεσα να συµβουλεύουν την διοίκηση των
πόλεων και άλλους εν δυνάµει παροχείς ∆ηµόσιων Μεταφορών καθώς και ιθύνοντες, για
την χάραξη πολιτικής σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,

• Θα κατανοούν τις διάφορες απόψεις των διαφορετικών οµάδων µετόχων (τους φορείς, τις
Αρχές, τους Συµβούλους, την βιοµηχανία, τους πελάτες),

• Θα κατανοούν και θα είναι σε θέση να εξετάζουν τα θέµατα που προκύπτουν σε καθένα
από τα κυρίως θέµατα στα οποία αναφέρεται η κάθε ενότητα,

• Θα είναι σε θέση να αντλήσουν επιπρόσθετες πληροφορίες και υλικό για µελέτη, σχετικό
µε την κάθε ενότητα..

Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Εξετάζεται το αν οι µαθητευόµενοι /σπουδαστές πρέπει να αξιολογηθούν στο τέλος της σειράς
των ενοτήτων. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη την ποικιλία των µεθοδολογιών αξιολόγησης που
υπάρχουν µέσα στα εκπαιδευτικά συστήµατα σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα ήταν πάρα πολύ
κανονιστικό και αυθαίρετο για το PORTAL να προσδιορίσει την ακριβή µεθοδολογία
αξιολόγησης που χρησιµοποιείται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των σπουδαστών
αυτού του εκπαιδευτικού υλικού. Το PORTAL προβλέπει ότι αυτό το υλικό πρέπει να καλύψει
6-10 ώρες παράδοσης (ανάλογα µε τις περιστάσεις σε κάθε κέντρο παράδοσης, το
συµπληρωµατικό υλικό και την έµφαση που οι κατά τόπους εκπαιδευτικοί µπορούν να
επιλέξουν να δώσουν επάνω στις διάφορες πτυχές του υλικού). Η αξιολόγηση έπειτα µπορεί να
πραγµατοποιηθεί βάσει της συζήτησης και των αναθέσεων οµάδας που πραγµατοποιούνται από
το µεµονωµένο αρχάριο (τέτοιες αναθέσεις εργασιών µπόρεσαν να βασιστούν στην κατάσταση
επαγγελµατικής εµπειρίας ή εργασίας του αρχαρίου ή το εκπαιδευτικό επίπεδο). Ένας
συνοπτικός αριθµός προτεινόµενων Ασκήσεων και Αναθέσεων Έργων, συµπεριλαµβάνονται αν
και είναι µόνο υποδηλωτικές παρά οριστικές καθώς οι συνθήκες/ όροι εκµάθησης ποικίλλουν
από χώρα σε χώρα.

Περιπτωσιολογικές Μελέτες και Περιοχές Μελέτης
Μια επιλογή περιπτωσιολογικών µελετών παρέχεται για χρήση µαζί µε το υλικό εκµάθησης. Οι
περιπτωσιολογικές µελέτες έχουν επιλεχτεί προκειµένου να αντιπροσωπεύσουν µια διατοµή της
ανάπτυξης και ν’ απαντήσουν σε θέµατα επιβατικών µεταφορών τα τελευταία χρόνια καθώς οι
περιφέρειες, οι πόλεις και τα κράτη προσαρµόζονται σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον της
αγοράς, δηµόσιων επιβατών και στις αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες στα υπάρχοντα
ρυθµιστικά πλαίσια. Οι περιπτωσιολογικές µελέτες επεξηγούν τις διαφορετικές µεθόδους που
υιοθετούνται από τις αρχές καθώς δέχονται τη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία της Ε.Ε. και τη
συχνή σύγκρουση που προκαλούν τέτοιου είδους κατευθύνσεις µε τους ισχύοντες τοπικούς
κανονισµούς και τη νοµοθεσία. Προκειµένου να βοηθηθούν οι αρχάριοι, παρέχεται το
σχεδιάγραµµα της ρυθµιστικής αλλαγής σε εθνικό επίπεδο. Αυτό πρέπει να βοηθήσει τους
αρχάριους για να θέσουν κατά την εξέταση µεµονωµένων περιοχών µελέτης, σε ένα εθνικό
πλαίσιο. Η σύγκριση µπορεί έπειτα να γίνει σε µια δια-χωρική/ δια-περιφερειακή βάση .
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1.1 Καθορισµός των Θεσµικών Πλαισίων των ∆ηµόσιων
Επιβατικών Μεταφορών

Ο ακόλουθος ορισµός των ρυθµιστικών πλαισίων δηµόσιων επιβατικών µεταφορών, έχει
υιοθετηθεί από το PORTAL ως ένας ορισµός εργασίας και θα εµφανίζεται στην αρχή κάθε
ενότητας που αναπτύσσεται.  Το θέµα “ρυθµιστικό πλαίσιο των δηµόσιων µεταφορών”,
εµπεριέχει νοµικές καθώς επίσης και οργανωτικές πτυχές. Τα τελευταία χρόνια τα πλαίσια
έχουν υποστεί σηµαντικές αλλαγές λόγω της µετατόπισης στις πολιτικές προτεραιότητες που
προτείνονται από τη νοµοθεσία της ΕΕ και που οδηγεί σε µια απελευθερωµένη αγορά δηµόσιων
µεταφορών, επιτρέποντας κάποια µορφή ελεγχόµενου ανταγωνισµού. Οι δηµόσιες
συγκοινωνίες στοχεύουν στην επίτευξη της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, της ποιότητας
των υπηρεσιών και της διαφάνειας στη λειτουργία καθώς επίσης και στην οργάνωση. Εκείνοι οι
στόχοι µπορούν να εκπληρωθούν µόνο εάν η σχέση µεταξύ των αρχών και των φορέων είναι
δηµιουργική και ώριµη. Όπως στις περισσότερες υποθέσεις η συνεργασία είναι το κλειδί στην
επιτυχία, ενώ οι καθυστερήσεις θα κοστίζουν περισσότερο χρόνο, ενέργεια και χρήµατα.
Το ρυθµιστικό πλαίσιο καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι υπηρεσίες µεταφορών
σχεδιάζονται, προγραµµατίζονται και παράγονται. Εποµένως, πρέπει να θεσπιστούν διαφανείς
κανόνες µεταξύ των διαφορετικών συντελεστών των συστηµάτων. Ειδικά η κατανοµή των
ευθυνών και η κατανοµή των κινδύνων, αποτελούν κρίσιµα ζητήµατα, τα οποία πρέπει να
καθοριστούν µε ακρίβεια.
Οι φορείς από διαφορετικά µέσα και αρχές και από διαφορετικά δικαιοδοτικά επίπεδα, πρέπει
να συνυπάρξουν τόσο χρονικά όσο και χωρικά. Όπως και οι αρχές του τοµέα των µεταφορών,
πρέπει να επινοήσουν κοινούς στρατηγικούς στόχους, για την ίδια αστική περιοχή µαζί µε τις
αρχές άλλων περιοχών, εάν πρόκειται να επιτευχθεί ανακούφιση από την συµφόρηση και
προστασία του περιβάλλοντος.
Στοιχεία των πολιτικών Μεταφορών υπάρχουν σε διάφορες πόλεις, σε όλο τον κόσµο, όπου η
ισορροπία µεταξύ των ιδιωτικών και δηµόσιων µέσων κινητικότητας, µπορεί να επιτευχθεί
µόνο µέσω της εφαρµογής συντονισµένων µέτρων “έλξης ” και “ώθησης”. “Έλξη” για να
υπάρξει ως συνέπεια η βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων µέσων µεταφοράς και “ώθηση”
που στοχεύει στον περιορισµό της χρήσης µεµονωµένων µεταφορών σε ορισµένες περιοχές και
περιόδους.

1.2 Το Υπόβαθρο της συζήτησης στην Ε.Ε. σχετικά µε ρυθµιστικά
θέµατα των Επιβατικών Μεταφορών

Περιορισµοί και ∆εσµεύσεις
Τα πλαίσια στις δηµόσιες συγκοινωνίες αναφέρονται λεπτοµερώς σε διάφορα θέµατα µε τα
οποία ενώ δεν συνδέονται άµεσα, έχουν σ’ αυτά ένα συγκεκριµένο αντίκτυπο σε ρυθµιστικό
επίπεδο.
• Αυτά τα θέµατα θα περιγραφούν όσο αναλυτικά κρίνεται αναγκαίο:

• Νοµική Ανάλυση

• Λειτουργικός σχεδιασµός

• Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός

• ∆ιαδικαστικά Θέµατα

• Τεχνολογική ανάπτυξη



Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών 8

PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net

1.3 Μελλοντικές Προκλήσεις για τις ∆ηµόσιες Συγκοινωνίες
Η βάση η οποία επιτρέπει την κατανόηση για αποδοτικές ∆ηµόσιες Μεταφορές, βρίσκεται στη
µορφή του ρυθµιστικού τους πλαισίου. Μόνο ένα ευκρινές κι ανοιχτό πλαίσιο θα επιτρέψει
στους φορείς (τόσο στους δηµόσιους όσο και στους ιδιωτικούς) να δηµιουργήσουν βιώσιµα
Συγκοινωνιακά Συστήµατα, τα οποία θα χειρίζονται τη µελλοντική ζήτηση ικανοποιώντας:

• Την οικονοµική επάρκεια / (µείωση χρόνου ταξιδιού, αύξηση ελεύθερου χρόνου)

• Την οικολογική Επάρκεια (µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης, βελτίωση του
περιβάλλοντος)

• Την ποιότητα της υπηρεσίας (µείωση του χρόνου ταξιδιού, αύξηση του ελεύθερου χρόνου)

• Προώθηση της διακινητικότητας µεταξύ µέσων

• Την ανταγωνιστικότητα

Τέλος, οι δηµόσιες συγκοινωνίες αποσκοπούν στο να παρέχουν µια καλύτερη ποιότητα ζωής
µέσω της βιώσιµης κινητικότητας, για το ευρύτερο κοινό. Ιστορικά, οι κύριοι χρήστες στην
Ευρώπη, καθώς και στις άλλες ηπείρους, ήταν τα άτοµα από τις χαµηλότερες εισοδηµατικές
τάξεις, Αυτό µπορεί να υπήρξε όντως το πρότυπο των χρηστών στο παρελθόν, ωστόσο, αν
πρόκειται να υπάρξει απελευθέρωση και ν’ αναπτυχθεί η ελεύθερη αγορά κατά τρόπο που θα
ικανοποιεί τα παραπάνω κριτήρια, τότε θα πρέπει να υπάρξει και µια βαθµιαία µεταβολή στην
κοινωνιολογική βάση των εν δυνάµει χρηστών. Αυτό ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στην
πραγµατικότητα εάν η µετατόπιση ενός χρήστη ιδιωτικού αυτοκινήτου σε χρήστη των
δηµόσιων µεταφορών, συνεπάγεται κάποιο αντίκτυπο τόσο στις περιβαλλοντικές όσο και στις
οικολογικές πλευρές της ζωής µέσα στις πόλεις καθώς και σε ευρύτερες αστικές περιοχές στην
Ευρώπη. Μια τέτοιου είδους µεταβολή στον τρόπο σκέψης απαιτεί το δηµόσιο συγκοινωνιακό
σύστηµα, να είναι ελκυστικό προς τους χρήστες και να είναι βιώσιµο στο µέλλον. Η πρόκληση
για καθετί στο µέλλον, θα είναι να επεκταθεί το εύρος των χρηστών των δηµόσιων
συγκοινωνιακών συστηµάτων και να θεωρούνται από τους χρήστες οι χρήστες τις δηµόσιες
συγκοινωνίες ως το προτιµότερο µέσο µεταφοράς στην καθηµερινή τους ζωή.

1.4 Σύνδεση µε πολιτικές της Ε.Ε
 Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους
οποίους η ανάλυση του νοµικού και
ρυθµιστικού πλαισίου στις τοπικές
δηµόσιες συγκοινωνίες και η πρόταση
των λύσεων προκειµένου να διευκολυνθεί
η µετάβαση στα νέα καθεστώτα,
αντιµετωπίζεται καλύτερα σε ευρωπαϊκό
παρά σε περιφερειακό, εθνικό ή ιδιωτικό
επίπεδο.
Σ’ αυτό το πλαίσιο υπάρχουν
διαφορετικές ανάγκες και συνέπειες σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές αφορούν
κυρίως την ολοκλήρωση της Εσωτερικής
Αγοράς στον τοµέα των Μεταφορών, περιλαµβάνοντας κυρίως το άνοιγµα της αγοράς σε
υπηρεσίες και προµηθευτές εξοπλισµού από άλλα κράτη µέλη, καθώς επίσης και το θεµιτό
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ανταγωνισµό, την συγκοινωνιακή πολιτική και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, κ.λ.π. Όλο αυτό
απαιτεί κάποια εναρµόνιση των αρχών σε διεθνές ή µακρο επίπεδο, χωρίς την παρέµβαση της
αρχής της επικουρικότητας.
Η διαµόρφωση κάποιας κοινής παν-Ευρωπαϊκής ελάχιστης αναφοράς για το νοµικό και
ρυθµιστικό πλαίσιο θα είναι επίσης άµεσα ευεργετική για τους συγκοινωνιακούς φορείς και για
τις αρµόδιες αρχές σε όλη την Ευρώπη. Αυτό διευκολύνει το έργο της συγκριτικής µεθόδου
αξιολόγησης των συστηµάτων κινητικότητας και έτσι θα δώσει ένα σηµαντικό κίνητρο για
βελτιώσεις. Ταυτόχρονα θ’ αποτελέσει κι ένα βήµα προς την πραγµατικότητα της ενιαίας
αγοράς µε την σταδιακή µείωση των ακόµα υπαρχόντων θεσµικών και νοµικών φραγµών που
παρεµποδίζουν ένα πανευρωπαϊκό περιβάλλον ανταγωνισµού, δικαιολογώντας και πάλι µια
ευρωπαϊκή προσέγγιση.
Αναφορικά µε τη συµβολή του στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το πρόγραµµα
έχει αρχικά προφανείς συνδέσµους µε τους στόχους που καθορίζονται από την Κοινή Πολιτική
Μεταφορών. Αυτό επιτυγχάνεται µε την αξιολόγηση των επιπτώσεων που επιφέρουν οι
αλλαγές που συµβαίνουν σε νοµικά και οργανωτικά πλαίσια και την παραγωγή µέσων που θα
βοηθήσουν στη βελτίωση και στην ολοκλήρωση αυτών των αλλαγών. Η επίδραση της Κοινής
Συγκοινωνιακής Πολιτικής στην Ευρώπη, καθώς επίσης και η εφαρµογή της Ανταγωνιστικής
Πολιτικής της ΕΕ στον τοµέα των δηµόσιων µεταφορών, είναι σε αυτό το σηµείο ασαφείς. Το
MARETOPE έχει καταδείξει ότι όλα τα κράτη έχουν εξετάσει διάφορα µοντέλα της
απελευθέρωσης ενώ είναι αυτή τη στιγµή στο στάδιο της "Εφαρµογής" της πολιτικής της ΕΕ
εντός των ορίων τους.
Σηµαντικές συνέπειες αναµένεται να προκύψουν στην αγορά µεταφορών µε άµεσες συνέπειες
στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, οι οποίες µε την σειρά τους επιτρέπουν τον
επηρεασµό της ζήτησης για κινητικότητα, προς το στόχο της βιώσιµης κινητικότητας, η οποία
προωθεί την διαµόρφωση ενός συστήµάτος µεταφορών.

Άλλες σχετικές πολιτικές της ΕΕ που άµεσα ή έµµεσα θα ωφεληθούν από αυτήν την έρευνα
είναι:

• η Ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς στον Τοµέα Μεταφορών µε την επιτάχυνση
του πλήρους ανοίγµατος της αγοράς µεταφορών στον ανταγωνισµό, από άλλα κράτη µέλη,
εξαλείφοντας µ’ αυτόν τον τρόπο όλους τους φραγµούς στην ελεύθερη λειτουργία των
υπηρεσιών.

• η Προστασία των Πελατών, δεδοµένου ότι µια γρήγορη και αποδοτική µεταβολή της
παρούσας κατάστασης σε πολλά Κράτη Μέλη, θα οδηγήσει σε περικοπές δαπανών, σε
βελτιώσεις των δηµόσιων µεταφορών και στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ή
ακόµα και στη µείωση των τιµών.

• Τους κοινωνικούς και κοινούς στόχους, καθώς οι προαναφερθείσες αλλαγές θα
διευκολύνουν επίσης την κινητικότητα του λιγότερο εύπορου τµήµατος της κοινωνίας,
επιφέροντας την εξοικονόµηση χρόνου στις µεταφορές και κατά συνέπεια τον αυξανόµενο
ελεύθερο χρόνο και την βελτίωση της ποιότητα ζωής

• Την βελτίωση της απασχόλησης, παρέχοντας µιας ευκολότερη πρόσβαση στον τόπο
εργασίας.

• Βελτίωση των συνθηκών εργασίας, µε την εξάλειψη των ανεπαρκειών στο υπάρχον
εργασιακό περιβάλλον των επιχειρήσεων των δηµόσιων µεταφορών.
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Ένα από τα βασικά αποτελέσµατα αυτής της έρευνας, είναι και η ενηµερωµένη σφαιρική
θεώρηση στα υπάρχοντα νοµικά, οργανωτικά και οικονοµικά πλαίσία των συστηµάτων
δηµόσιων µεταφορών. Αυτή, θα αποτελέσει τη βάση για τη µελλοντική νοµοθεσία της ΕΕ και
για την αντίστοιχη εθνική και µπορεί τελικά να οδηγήσει σε µερικά κοινά στοιχεία σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επιπρόσθετα, η Κοινοτική προστιθέµενη αξία θα προκύψει επίσης από µια στενή
αλληλεπίδραση µε κάποια άλλη ολοκληρωµένη ή πραγµατοποιούµενη/ τρέχουσα έρευνα
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε άλλα Κράτη Μέλη. Ένα ερευνητικό πρόγραµµα που εκτελείται
υπό Ευρωπαϊκή επίβλεψη από µια πολυεθνική κοινοπραξία – όπου κάθε συνεργάτης έχει τα
δικά του δίκτυα - είναι η καλύτερη µορφή/ δοµή προκειµένου να φέρει όλες αυτές τις
πληροφορίες µαζί και να συµβάλει αποτελεσµατικά στη διάδοσή του.
Προκειµένου να αναλυθούν οι επιπτώσεις των Πολιτικών της ΕΕ και οι επιδράσεις τους σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η ΕΕ εγκαινίασε µια σειρά ερευνητικών προγραµµάτων που
στόχευαν στον προσδιορισµό της τότε υπάρχουσας κατάστασης σχετικά µε την παροχή
επιβατικών µεταφορών µέσα στα κράτη µέλη και στη συνέχεια στον προσδιορισµό των
προκλήσεων που αντιµετωπίζουν τα µέλη κατά την εφαρµογή τέτοιου είδους πολιτικών.
Περαιτέρω η Επιτροπή έχει ξεκινήσει έρευνες, στην παρούσα κατάσταση αλλαγής και µε βάση
τις πιθανές µελλοντικές εξελίξεις των σχέσεων µε το συγκεκριµένο µέλος και µε τα κράτη που
βρίσκονται στην διαδικασία ένταξης. Οι κύριες ερευνητικές µελέτες που πραγµατοποιούνται
µέχρι σήµερα περιλαµβάνουν τα εξής:
Κατά το 4ο Προγραµµατικό Πλαίσιο Ε&ΤΑ, διάφορα προγράµµατα επικεντρώθηκαν στο
ζήτηµα ανάπτυξης του ρυθµιστικού Πλαισίου, όπως το ISOTOPE και το QUATTRO. Στα
πλαίσια του 5ου Προγραµµατικού Πλαισίου, το MARETOPE θεωρείται το αποδοτικότερο στην
εξέταση των προβληµάτων προσαρµογής και διαχείρισης των διαδικασιών µεταβολής,
εξετάζοντας την προοπτική των διαφορετικών οµάδων συµµετεχόντων και των πιθανών
συγκρούσεων που θα µπορούσαν να προκύψουν από τις επιδράσεις που παρήχθησαν από
εκείνες τις αλλαγές.

Τα ακόλουθα τρία σηµαντικά χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε ερευνητικά προγράµµατα στον
τοµέα των δηµόσιων µεταφορών, επιλέχτηκαν ως πηγές για αυτό το προς επίλυση θέµα και
έχουν καταγραφεί όπως αναφέρονται στον τίτλο της ενότητας:

• ISOTOPE. Βελτιωµένη δοµή και Οργάνωση των Επιβατικών Συγκοινωνιακών
Λειτουργιών στην Ευρώπη (4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης).

• QUATTRO. Ποιοτική Προσέγγιση κατά την διαδικασία υποβολής προσφορών των
αστικών δηµόσιων µεταφορικών λειτουργιών (4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης)

• MARETOPE. ∆ιοικώντας και Αξιολογώντας την Ρυθµιστική Εξελικτική ∆ιαδικασία στις
Τοπικές ∆ηµόσιες Συγκοινωνιακές Λειτουργίες στην Ευρώπη. (5ο Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης)

• Τα προγράµµατα LEDA και SORT-IT λήφθηκαν υπόψη για περαιτέρω πληροφόρηση
πάνω στο Κεντρικό προς επίλυση Θέµα, αλλά ωστόσο κρίθηκε ότι ήταν ελλιπή αναφορικά
µε αυτό σε σχετικές πληροφορίες ώστε να ενσωµατωθούν στο πρόγραµµα αυτό.
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2. Εθνικές ∆ιαφορές /Τοπικές Προσαρµογές-
Γενική Επισκόπηση Πόλεων και Μελλοντικών
Οδηγιών στις ∆ηµόσιες Επιβατικές Μεταφορές

2.1 Συγκεκριµένα Αποτελέσµατα εκµάθησης της Ενότητας 1
Με την Συµπλήρωση αυτής της Ενότητας, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

• την προέλευση της παρούσας κατάστασης των ∆ηµόσιων Επιβατικών Μεταφορών στην
Ευρώπη.

• τον αντίκτυπο που οι Πολιτικές της Ε.Ε. έχουν στις εσωτερικές αγορές των Κρατών
Μελών, καθώς προσπαθούν να προσαρµοστούν σ’ ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον της
αγοράς,

• τους περιορισµούς που θέτονται στις Αρχές, που κατορθώνουν να εφαρµόσουν την
Πολιτική της Ε.Ε. µε την υπάρχουσα πρακτική και ρυθµίσεις,

• τα βήµατα που πολλά κράτη πραγµατοποιούν προκειµένου να εφαρµόσουν µια πιο ανοικτή
Συγκοινωνιακή Πολιτική αντίστοιχη µε την Πολιτική της Ε.Ε. και την επιθυµητή Πρακτική,

• Τις πιθανές µελλοντικές κατευθύνσεις που θα προταθούν.

2.2 Εισαγωγή
Εξετάζοντας κανείς την παρούσα κατάσταση αναφορικά µε την παροχή των δηµόσιων
επιβατικών µεταφορών στην Ευρώπη, ανακαλύπτει ότι οι παρούσες προκλήσεις της
εντοπίζονται στις εξελίξεις του παρελθόντος. Ο 19ος αιώνας έγινε µάρτυρας της ανάπτυξης των
εθνικών σιδηροδροµικών συστηµάτων, που χρηµατοδοτήθηκαν από τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς
επίσης και της ανάπτυξης των τοπικών συγκοινωνιακών συστηµάτων.
Από τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα διαφαίνεται ο ρόλος της κυβέρνησης ως παροχέας της
υπηρεσίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το κράτος έγινε ιδιοκτήτης και
ρυθµιστής της αγοράς την οποία εξυπηρετούσε. Μέχρι το τελευταίο τέταρτο του αιώνα, η τάση
για επιστροφή πίσω στη συµµετοχή του κράτους στον τοµέα των µεταφορών είχε
δροµολογηθεί. ∆ιάφοροι παράγοντες επηρέασαν αυτήν την αλλαγή. Οι δαπάνες που
συνδέθηκαν µε την επένδυση για ένα σύγχρονο µεταφορικό σύστηµα και οι συνοδευτικές
τεχνολογικές δαπάνες, καθώς επίσης και τα νέα ρυθµιστικά καθεστώτα που προέρχονται από
την ΕΕ, ανάγκασαν τις αρχές να εξετάσουν νέα µέσα για την ανάπτυξη της αγοράς. Πολλά
µοντέλα παρουσίασαν δυνατότητες για αλλαγή.
Μια πλήρως απελευθερωµένη αγορά προσέφερε ένα σύνολο δυνατοτήτων, ένα αποκεντρωµένο
µοντέλο για τις Ανατολικό-Ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί µια
ιδιαίτερη πρόκληση, ενώ η προαιρετική δυνατότητα διατήρησης µιας κλειστής αγοράς
βασισµένη στη συντήρηση ενός κρατικού µονοπωλίου, απλά δεν αποτελεί µια προαιρετική
δυνατότητα για τις περισσότερες περιοχές της ΕΕ και των υποψήφιων για ένταξη χωρών. Οι
προκλήσεις για αλλαγή οξύνθηκαν επίσης από την ανάγκη να εξεταστεί και να διαχειριστεί το
ρυθµιστικό περιβάλλον στο οποίο έπρεπε να προκύψει αλλαγή, ταυτόχρονα µε την προσπάθεια
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να εναρµονιστεί οποιοδήποτε νέο ρυθµιστικό πλαίσιο µε εκείνους που µπαίνουν στο παιχνίδι
στις νέες αγορές. Όπως µπορεί να φανεί από αυτήν την ενότητα, αυτές οι προκλήσεις
παραµένουν ακόµα, ενώ είναι σαφές ότι καµία χώρα ή περιφέρεια δεν έχει επιλέξει
αποκλειστικά µια λύση λόγω προτίµησης για άλλη, ενώ µάλλον έχει επιλέξει µια δοµή
µιγµάτων και αντιστοιχιών µέσα στο γενικό ρυθµιστικό πλαίσιο που προτείνεται από την
οδηγία της ΕΕ.

2.3 Το Παρελθόν – Κοινές/παραδοσιακές Προσεγγίσεις στην
Παροχή ∆ηµοσίων Συγκοινωνιακών Υπηρεσιών

Είναι ενδιαφέρον να επισηµανθεί ότι όσο περισσότερο ανατρέχει κανείς στο παρελθόν, σε
µερικές Ευρωπαϊκές χώρες, τόσο περισσότερο βλέπει την πραγµατικότητα, ότι κάποτε οι
δηµόσιες συγκοινωνίες ήταν σε µεγάλο βαθµό φιλελευθεροποιηµένες. Μόνο στην αρχή του
20ού αιώνα οι κυβερνήσεις άρχισαν να ρυθµίζουν τις δηµόσιες συγκοινωνίες. Μέχρι τα µισά
του 20ού αιώνα το µεγαλύτερο µέρος των σχετικών επιχειρήσεων ήταν στα χέρια της
κυβέρνησης.
Οι περισσότερες από τις εκθέσεις της χώρας έχουν θέσει την οριακή γραµµή ανάµεσα στο
“παρελθόν” και τη “µετάβαση” σε κάποια χρονική στιγµή, όπου πραγµατοποιήθηκαν τα πρώτα
βήµατα προς µια πιο ανεξάρτητη λειτουργία των δηµόσιων συγκοινωνιακών επιχειρήσεων.
Οι Βόρειο - ∆υτικές Ευρωπαϊκές χώρες ήταν οι πρώτες που υπήρξαν µάρτυρες της µαζικής
εισαγωγής και χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου, που οδήγησε άµεσα στη µειωµένη
προστασία και την αύξηση των δαπανών για τους παροχείς δηµόσιων µεταφορών. Σε ένα
µεταγενέστερο στάδιο, οι µεταβολές έγιναν προφανείς στα Νότια Ευρωπαϊκά Κράτη
(ειδικότερα στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία).
Προφανώς το παρελθόν των Κρατών της Κεντρικής Ευρώπης είναι σε µεγάλο βαθµό
επηρεασµένο από τον κοµµουνισµό. Εδώ οι σταυροειδείς επιχορηγήσεις, τα χαµηλά
δασµολόγια, η υψηλή προστασία (πολύ χαµηλό ποσοστό ιδιοκτησίας αυτοκινήτων) και ένας
συγκεντρωτικός οργανισµός, είναι µερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η αλλαγή που έγινε στη δεκαετία του '70 και τη δεκαετία του '80 δε
ηγούνταν πάντα κάποιας µορφής φιλελευθεροποίησης όπως ίσως θα αναµένονταν.
Παραδείγµατος χάριν στη Φιλανδία, τα συµβούλια των πόλεων στην πραγµατικότητα
απέκτησαν τις λεωφορειακές επιχειρήσεις, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια των
υπηρεσιών καθώς οι υπηρεσίες δεν ήταν πλέον κερδοφόρες. Η ιδιοκτησία στην Ευρώπη
ποικίλλει από τις απολύτως ανεξάρτητες ιδιωτικές επιχειρήσεις µέχρι την εσωτερική παραγωγή.
Πολλά συστήµατα Κρατών Μελών αποτελούνται από µια σύνθεση των δύο προαναφερθέντων
µορφών.

2.4 Η Μετάβαση
Η γενική τάση κατά την µετάβαση, και στη δυτική και στη κεντρική Ευρώπη, είναι η διοικητική
αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων των Αρχών και οι πιο επίσηµες και ρητές διαδικασίες κατά
την οργάνωση των υπηρεσιών που είναι κοινωνικά βιώσιµες αλλά, όχι κερδοφόρες. Σε πολλές
χώρες ο ανταγωνισµός ήδη λειτουργεί ενώ σε άλλες βρίσκεται στην φάση της προετοιµασίας.
Σε πολλές χώρες η αρχική νοµοθεσία έχει αντικατασταθεί, προκειµένου να διευκολύνει αυτές
τις αλλαγές.
Η κεντρική κατευθυντήριος δύναµη για τις µεταβολές στα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη,
ήταν οικονοµική: η κάλυψη των δαπανών των δηµόσιων µεταφορών, θεωρήθηκε ότι είναι πάρα
πολύ χαµηλή, ενώ τα χρηµατικά ποσά που αφορούσαν τις επιχορηγήσεις, ήταν πάρα πολύ
υψηλά. Εντούτοις, ταυτόχρονα µπορούν να παρατηρηθούν και πρόσθετες κατευθυντήριες
δυνάµεις:
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• η ανάγκη για ποιοτικότερες υπηρεσίες προκειµένου να ανταποκριθούν καλύτερα στους
σκοπούς του δικτύου των πολιτών.

• η ανάγκη για µια επαρκέστερη και αποδοτικότερη τοποθέτηση χρηµάτων, προκειµένου να
προσεγγίσουν µια θετική µεταβολή στην κατανοµή στα διάφορα µέσα µεταφοράς και στον
αριθµό των επιβατών.

• η ανάγκη να ενδυναµωθεί η θέση του πολίτη παρέχοντάς του την δυνατότητα να επηρεάζει
την οργάνωση των ∆ηµόσιων Μεταφορών.

• η ανάγκη δηµιουργίας ενός κατάλληλου οικονοµικού δικτύου ανάλογα µε την χρήση των
δηµόσιων ταµείων

• Οι προσδοκώµενες Ευρωπαϊκές Ρυθµίσεις σχετικά µε τις αστικές συγκοινωνίες

Παλαιότερα ο αντίκτυπος των οικονοµικών εξελίξεων και η ανάπτυξη της χρήσης του
αυτοκινήτου, διαδραµάτισαν έναν σηµαντικό ρόλο (όπως περιγράφθηκε νωρίτερα).

Σε διάφορες χώρες, ο ανταγωνισµός για την παραχώρηση έχει διατυπωθεί ως το καθεστώς του
άµεσου µέλλοντος, ενώ η διαδικασία µετάβασης έχει οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
διευκολύνει κάτι τέτοιο. Η επιρροή των αρχών είναι µεγάλη εδώ, έχοντας τη δυνατότητα να
οργανώσουν τις δηµόσιες συγκοινωνίες και να αποτελέσουν µέσο αστικής ανάπτυξης. Όπου
έχει εισαχθεί το στοιχείο του ανταγωνισµού, αυτό έχει εµφανίσει βελτιώσεις στην
αποδοτικότητα. ∆εδοµένου ότι οι θετικές αλλαγές στη χρήση δεν ήταν αντίστοιχες της
ανταποδοτικότητας, τα νέα και βελτιωµένα µέσα αναπτύχθηκαν για να αυξήσουν την ποιότητα
των υπηρεσιών κάτω από ένα ανταγωνιστικό καθεστώς.
Στο Ην. Βασίλειο οι εξελίξεις υπήρξαν ραγδαίες. Έξω από το Λονδίνο έχει εισαχθεί ένα
καθεστώς οδικού ανταγωνισµού, µε πρόσθετη υποβολή προσφορών µη επικερδών υπηρεσιών.
Όπου οι ατέλειες αγοράς κατάφεραν αν να διαµορφώνουν φραγµούς, εισάγονταν νέα µέσα
προκειµένου να υπερνικήσουν τα εµπόδια.
Άλλες χώρες βρίσκονται ακόµη στην αρχή της διαδικασίας . Οι φραγµοί που έχουν
προσδιοριστεί, είναι η ανεύρεση τρόπου διατήρησης της ολοκλήρωσης, σ’ ένα ανταγωνιστικό
περιβάλλον και ανεύρεση τρόπου ιδιωτικοποίησης η ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων
επιχειρήσεων. Σ’ αυτές τις χώρες, οι προσδοκίες από τις συνέπειες της αλλαγής, θεωρούνται ότι
είναι µικρότερες από τις προσπάθειες που η ίδια η αλλαγή θα κοστίσει. Εντούτοις, οι αλλαγές
θεωρούνται αναγκαίες λόγω των προβληµάτων χρηµατοδότησης, που εντείνονται µε την
εξάλειψη των δυνατοτήτων για διαγώνιο-χρηµατοδότηση. Η υπεργολαβία έχει αποδειχθεί ως το
πρώτο βήµα για την βελτίωση της αποδοτικότητας.
Στην κεντρική Ευρώπη οι κατευθυντήριες δυνάµεις είναι ελαφρώς διαφοροποιηµένες έναντι
εκείνων της ∆υτικής Ευρώπης. Η οικονοµική θέση των κεντρικών κυβερνήσεων (ακόµη
περισσότερο και από µερικές νότιες ευρωπαϊκές χώρες κρατών-µελών), έχει ασκήσει
καθοριστική επίδραση στις εξελίξεις. Σε πολλές χώρες οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί οδηγούν
σε µια διαδικασία διοικητικής αποκέντρωσης χωρίς επαρκή οργάνωση των αναγκαίων
οικονοµικών πόρων στο χαµηλότερο επίπεδο, οδηγώντας κατά συνέπεια στις µειωµένες
υπηρεσίες. Επιπλέον η χρησιµοποίηση πέφτει ταχύτερα εδώ, οφειλόµενη στην υψηλότερη
µηχανοκίνηση την οποία βίωσε νωρίτερα η ∆υτική Ευρώπη. Σε µερικές χώρες της Κεντρικής
Ευρώπης οι τιµές έχουν αυξηθεί αρκετά ενώ άλλες χώρες -υπό την κοινωνική πίεση –έχουν
διατηρήσει τις τιµές στο προηγούµενο χαµηλό επίπεδό τους. Εντούτοις, σαφώς η
φιλελευθεροποίηση είναι υπό εξέλιξη στην κεντρική Ευρώπη, µερικές φορές ακόµα και µε πιο
γοργούς ρυθµούς απ’ ότι στη ∆υτική Ευρώπη. Οι νοµικές µεταρρυθµίσεις πραγµατοποιούνται ή
βρίσκονται υπό την διαδικασία προετοιµασίας για να ανταποκριθούν στα πρότυπα της ΕΕ κατά
την διάρκεια της ένταξης.
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Ένα γεγονός που προκαλεί εντύπωση στην Ευρώπη φαίνεται να είναι ότι πολλές κύριες πόλεις
(ή περιοχές κύριων πόλεων) προσεγγίζονται κατά τρόπο διαφορετικό έναντι άλλων περιοχών
στα πλαίσια µιας χώρας. Το Λονδίνο και το Παρίσι αποτελούν αντιπροσωπευτικά
παραδείγµατα αυτού του φαινοµένου όπως και το ∆ουβλίνο, οι Βρυξέλλες, η Αθήνα και η
Κοπεγχάγη, έχουν ένα διαφορετικό καθεστώς έναντι άλλων πόλεων στις ίδιες χώρες (σε
µερικές περιπτώσεις ωστόσο, η 2η µεγαλύτερη πόλη λειτουργεί ακολουθώντας το ίδιο “ειδικό
καθεστώς”). Το ειδικό καθεστώς δικαιολογείται συνήθως από την πολυπλοκότητα του δικτύου,
συµπεριλαµβανόµενων των υπηρεσιών που δεσµεύονται από τις σιδηροδροµικές γραµµές.
Συνήθως, η ταχύτητα της φιλελευθεροποίησης σε αυτές τις "ιδιαίτερες περιοχές", είναι
χαµηλότερη συγκρινόµενη µε το υπόλοιπο της χώρας. Εάν εξεταστεί το Ευρωπαϊκό Πεδίο
δραστηριότητας των υπηρεσιών δηµόσιων µεταφορών, µπορεί κανείς να αναρωτηθεί µέχρι ποιο
σηµείο το ειδικό καθεστώς µερικών πόλεων είναι το υπόλοιπο µιας µεταβατικής περιόδου ή σε
ποιο βαθµό είναι πιθανό να αλλάξει σε ένα “νέο”.
Θα είναι ενδιαφέρον σ’ αυτό το σηµείο να εξεταστεί ο πιθανός ο αντίκτυπος της νέας
νοµοθεσίας της ΕΕ στους προµηθευτές µεικτών υπηρεσιών. Στην παράγραφο σχετικά µε τις
“εξελίξεις σε επίπεδο Ε.Ε.”, παρατηρήσαµε ότι οι συµβάσεις για µεικτά σιδηροδροµικά /
λεωφορειακά δίκτυα θα επιτρέπονται εφόσον ήδη υπήρχαν κατά την περίοδο που τέθηκαν σε
ισχύ τα νέα θεσµικά µέτρα. Ωστόσο, αναφορικά µε τις νέες υπηρεσίες, µάλλον θα καταστεί
αναγκαίος ο διαχωρισµός των υπηρεσιών (στην περίπτωση που η αρµόδια αρχή δεν επιθυµεί να
υπόκεινται οι σιδηροδροµικές υπηρεσίες σε ανοικτές διαδικασίες υποβολής προσφορών)
Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµα "της µετάβασης" είναι η ειδική προσέγγιση στις υπηρεσίες
που προορίζονται για τους σιδηροδρόµους. Εκ φύσεως, οι τεχνικές ρυθµίσεις για τις
σιδηροδροµικές και οι οδικές υπηρεσίες, διαφέρουν. Εντούτοις, συνήθως και η προσέγγιση ως
προς την εργολαβία και την υποβολή προσφορών διαφέρει µεταξύ αυτών των δύο µέσων. Ως
ένα ορισµένο βαθµό αυτό µπορεί να ερµηνευθεί από το γεγονός ότι η φιλελευθεροποίηση των
σιδηροδροµικών υπηρεσιών είναι δυσκολότερο να οργανωθεί έναντι των οδικών υπηρεσιών.
Εντούτοις σε πολλές χώρες επίσης η ιδιοκτησία (του εθνικού σιδηροδροµικού φορέα)
διαδραµατίζει έναν κρίσιµο ρόλο σε αυτήν την διαδικασία. Πολλές χώρες δεν θέλουν να
διακινδυνεύσουν περαιτέρω τα χρέη των σιδηροδροµικών επιχειρήσεών τους, ως αποτέλεσµα
του ανταγωνισµού από άλλες.

2.5 Το «καινούργιο» – το µέλλον, η πορεία µπροστά
Το Ην. Βασίλειο είναι ένα από τα λίγα παραδείγµατα χωρών όπου «το καινούργιο» αποτελεί
ήδη, από µία άποψη, µέρος της τρέχουσας πρακτικής. Ο µάλλον ταχύς ρυθµός της
φιλελευθεροποίησης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80, που οδήγησε σε διάφορα
µειονεκτήµατα, επίσης, αποτελεί λόγο για την χρήση µιας πιο λιτής προσέγγιση; στο πιο
πρόσφατο πολιτικό σχέδιο µεταφορών. Ως εκ τούτου, το Η.Β λαµβάνει τώρα µέτρα πέρα από
"το καινούργιο".
Κοιτώντας πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης, οι ταχύτερες εξελίξεις αναφορικά µε τον
φιλελευθερισµό, µπορεί να δοκιµαστούν στις µεσαίου µεγέθους πόλεις (Φινλανδία). Σε µερικές
χώρες όπως οι Κάτω Χώρες και η Ιρλανδία, αναµένονται µερικές θεµελιώδεις αλλαγές, από το
νέο ρυθµιστικό πλαίσιο που τίθεται σε ισχύ από το επόµενο έτος. Εποµένως είναι δύσκολο να
ειπωθούν πολύ περισσότερα για ‘οτιδήποτε νέο (καινούργιο)" για αυτές τις χώρες.
Ενδιαφέρον στοιχείο της µετατόπισης προς τις δυνάµεις της αγοράς, αποτελεί η ανάγκη για ένα
διαφορετικό είδος ρύθµισης (όχι από την αρχή απελευθέρωση των τιµών αλλά εκ νέου επιβολή
τους). Εκτός από τις κυβερνήσεις, πρέπει να καθιερωθεί ένας επιβλέποντας προκειµένου ν’
αποτρέψει την κατάχρηση των εξουσιών (µια αρχή που θα εξασφαλίζει τον θεµιτό
ανταγωνισµό). Ένας περιορισµός φανερώνει σαφώς το ότι η αγορά των δηµόσιων µεταφορών,
διαθέτει ελάχιστη εµπειρία σ’ αυτό το είδος υποδοµών, ειδικά σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο. Στις Κάτω Χώρες έχει καθιερωθεί ένα ειδικό ίδρυµα για την υποστήριξη των τοπικών
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κυβερνήσεων, όπως παραδείγµατος χάριν κατά την οργάνωση των διαδικασιών υποβολής
προσφορών και κατά την σύναψη συµβάσεων.
Μια από τις ‘’νέες’’ αυτές εξελίξεις που θα µπορούσαν να επιβεβαιωθούν σε πολλά κράτη της
Κεντρικής Ευρώπης (Λιθουανία, Πολωνία, Βουλγαρία) συνιστά το περιστατικό των
νεοεισερχόµενων στην αγορά, υπηρεσιών µικρών λεωφορείων. Αυτά τα είδη υπηρεσιών
µπορούν αποβούν κερδοφόρα στις χώρες αυτές. Οι περισσότεροι από τους ιδιώτες
επιχειρηµατίες, χρησιµοποιούν την συγκεχυµένη ρυθµιστική κατάσταση στις πόλεις και τη
(συχνά) µάλλον "ανέλπιστη" κατάσταση των επιχειρήσεων δηµόσιων µεταφορών. Για τις
επιχειρήσεις δηµόσιων µεταφορών, µε τα σταθερά φθηνά εισιτήρια και συχνά µε την έλλειψη
των πόρων, ως αποτέλεσµα των απλήρωτων επιχορηγήσεων, είναι συνήθως αδύνατο να
ανταγωνιστούν τα ιδιωτικά λεωφορεία τα οποία εξυπηρετούν τις κερδοφόρες διαδροµές στις
περιοχές των πόλεων.

Αξιοσηµείωτο είναι ότι σε µερικές χώρες οι αρχές προσπαθούν να υποκινήσουν την εµφάνιση
του “νέου”, µε την εισαγωγή ποσοστών µεριδίων της αγοράς, για τα οποία υπάρχει ανάγκη
τουλάχιστον να υποβληθούν σε προσφορά" στην πολιτική τους ή ακόµη και στη νοµοθεσία
τους (∆ανία, Κάτω Χώρες).

Εξετάζοντας κανείς πιο προσεκτικά τον
αντίκτυπο που θα µπορούσε να έχει το νέο
νοµοθετικό πλαίσιο της ΕΕ σ’ ένα Κράτος
Μέλος, αποτελεί µια δύσκολη αποστολή
δεδοµένου ότι στοχεύουµε σε δύο
κινούµενους στόχους. Η αναθεωρηµένη
νοµοθεσία της ΕΕ δεν έχει υιοθετηθεί
ακόµα και οι πολλές ρυθµιστικές
πρωτοβουλίες στο επίπεδο κρατών µελών
είναι επίσης εκκρεµείς.
Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις
χωρών που έχουν προετοιµαστεί, είναι
προφανές ότι το να φέρουν το θέµα των

περιφερειακών και τοπικών µεταφορών στο πλαίσιο της νέας νοµοθεσίας της ΕΕ, θα ασκήσει
σηµαντική επίδραση σε αρκετές χώρες. Για πολλές τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες
µεταφορών σ’ ολόκληρη την Ευρώπη – αν και πειράµατα έχουν πραγµατοποιηθεί,– η ανάθεση
µιας εργολαβίας και ειδικά η υποβολή προσφορών, σε µεγάλο βαθµό, δεν αποτελεί µέρος της
κοινής πρακτικής. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει.

Οι φορείς µικτών υπηρεσιών στις µεγάλες πόλεις και τους σιδηροδρόµους, µπορούν ως ένα
βαθµό να συνεχίσουν την πρακτική της άµεσης εργολαβίας που ασκεί µια περιορισµένη
επίδραση έναντι της ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών. Εντούτοις ειδικά οι µεσαίου
µεγέθους πόλεις στην Ευρώπη, οι πόλεις µε τις συµβάσεις υπηρεσιών επάνω από την
ευαισθησία της Ε.Ε. αλλά χωρίς δυνατότητες να αποκλείσουν κάποιους κανόνες λόγω των
υπηρεσιών που συνδέονται µε τους σιδηροδρόµους θα πρέπει να εξετάσουν τον πλήρη
αντίκτυπο των ακόλουθων αλλαγών:

• Ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προφορών,

• Συµβάσεις διάρκειάς όχι πέρα των πέντε ετών,

• Ανακατάταξη της θέσης της οικογενειακής παραγωγής και ξεχωριστοί λογαριασµοί για τις
συµβάσεις του δηµόσιου τοµέα.
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Το αποτέλεσµα θα µπορούσε στην πραγµατικότητα να είναι ότι µια ελεύθερη αγορά των
δηµόσιων φορέων Μεταφορών στην Ευρώπη, θα προκύψει αρχικά στο επίπεδο των µεσαίου
µεγέθους πόλεων και περιφερειών ενώ, οι µικρές πόλεις που οργανώνουν από µόνες τους τις
υπηρεσίες (υπό την αιγίδα της Ε.Ε) ή οι µεγάλες πόλεις όπου παρέχονται σιδηροδροµικές
υπηρεσίες, χρησιµοποιούν τις εξαιρέσεις προκειµένου να διατηρήσουν µια πιο προστατευµένη
αγορά.

2.6 Συµπεράσµατα
∆ύο διαφορετικές προσεγγίσεις θα µπορούσαν στην πραγµατικότητα να “αποκαλυφθούν” στις
∆υτικές και Νότιες Ευρωπαϊκές χώρες στο πρόσφατο παρελθόν. Μια προσέγγιση από κάτω
προς τα πάνω, στην οποία οι προµηθευτές των δηµόσιων µεταφορών είχαν την δυνατότητα να
αναπτύσσουν τις υπηρεσίες τους µάλλον ελεύθερα και κατά δεύτερο λόγο ένα νοµικό και
θεσµικό πλαίσιο, που ρυθµίζεται ως επακόλουθο. Μια προσέγγιση από την κορυφή προς τα
κάτω, όπου έκαναν το ξεκίνηµά τους η νοµική και η θεσµική µεταρρύθµιση, ενώ η πρακτική
αναµένονταν να αντιδράσει/ ανταποκριθεί στις νέες θεσµικές ρύθµιση.
Οι δηµόσιοι φορείς (π.χ. Aarhus, Αθήνα, Παρίσι, Άµστερνταµ), και η σχέση τους µε τη
νοµοθεσία της Ε.Ε, µελλοντικά θα αποδειχθεί ότι είναι ένα δύσκολο θέµα. Αν και «το ζήτηµα
της ιδιοκτησίας» "δεν αποτελεί θέµα για συζήτηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο – υπάρχει µια
ουδέτερη στάση απέναντι σ’ αυτό – παραµένει σχετιζόµενο µε το εθνικό και το περιφερειακό
πλαίσιο. - Η λειτουργία των δηµοσίων φορέων είναι µετά βίας συµβατή µε τις διαδικασίες της
εργολαβίας και την υποβολή προσφορών. Σε πολλές πόλεις, ειδικά σε πρωτεύουσες όπως η
Αθήνα, δεν υπάρχει κανένα σηµάδι που να προσδιορίζει ότι το ζήτηµα ιδιοκτησίας αποτελεί
από µόνο του ένα επίµαχο θέµα. Εντούτοις, αυτό -επίσης µελλοντικά- θα ασκήσει επίδραση
στην προσέγγιση της διαδικασίας υποβολής προσφορών. Σαφώς η νοµοθεσία της ΕΕ (το
προσχέδιο) καθιστά σαφές ότι η λειτουργίες των δηµοσίων φορέων δεν αποτελούν λόγο για τον
αποκλεισµό οποιουδήποτε κανονισµού της ΕΕ όσον αφορά την εργολαβία ή την διαδικασία
υποβολής προσφορών.
Μια από τις µεγάλες διαµάχες των δηµόσιων µεταφορών που θα µπορούσαν να πηγάζουν και
από το παρελθόν, είναι ότι οι οικονοµικές εξάρσεις δεν έχουν αποδειχθεί ευνοϊκές για τους
φορείς παροχής υπηρεσιών. Κι αυτό γιατί σ’ αυτήν την περίπτωση, ολοένα και περισσότεροι
άνθρωποι θα µπορούσαν να αντέξουν οικονοµικά (τις δαπάνες) ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο ενώ
αφ' ετέρου οι δαπάνες που σχετίζονται µε την παροχή δηµόσιων µεταφορών αυξήθηκαν. Η
αποτυχία στο να ελεγχθεί η χρήση των ιδιωτικών µηχανοκίνητων αυτοκινήτων, ιδιαίτερα στις
µεγάλες αστικές περιοχές, θα οδηγήσει σε σύγκρουση µε τη δηλωµένη πολιτική της ΕΕ. Σε
αυτό το πλαίσιο, τα σχετικά θέµατα και τα µέτρα όπως η κλίµακα και η χρήση των ιδιωτικών
µηχανοκίνητων οχηµάτων δεν µπορούν να συνεχίσουν να επιτρέπονται στα παρόντα επίπεδα
τους. Για να αγνοήσει κανείς µια τέτοια ανεξέλεγκτη χρήση των αυτοκινήτων, ειδικότερα στα
αστικά περιβάλλοντα, αυτόµατα επισύρει την προσοχή στη σύγκρουση µε την πολιτική της ΕΕ
για το περιβάλλον, τη χρήση εδάφους και την χωρική ανάπτυξη και τον προγραµµατισµό.
Υπάρχει επίσης το οικονοµικό κόστος, που συνδέεται µε τα ζητήµατα υγείας και ποιότητας της
ζωής που προέρχεται από την αστική ρύπανση καθώς επίσης και τις επιπτώσεις των δαπανών
που συνδέονται µε την παροχή οδικών υποδοµών και υποδοµών στάθµευσης.
Τα επίπεδα επιχορήγησης διαφέρουν, παραδείγµατος χάριν στη Γαλλία, τα εισοδήµατα από τα
πρόστιµα αντιπροσωπεύουν κατά µέσον όρο περίπου το 54% των συνολικών λειτουργικών
δαπανών των δικτύων. Στις Κάτω Χώρες η κάλυψη δαπανών είναι, ανάλογα µε την περιφέρεια
35-40%. Εντούτοις, όλοι αυτοί οι αριθµοί πρέπει να χρησιµοποιηθούν µε µεγάλη προσοχή
καθώς ο τρόπος υπολογισµού τους διαφέρει.
Τέλος, εξετάζοντας το οργανωτικό µοντέλο που εφαρµόζεται από το MARETOPE, ένα
συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι οι χώρες δεν µπορούν εύκολα να τοποθετηθούν υπό έναν
οριστικό τίτλο (π.χ. παραχωρήσεις πρωτοβουλίας της αρχής µε τις άµεσες συµβάσεις) καθώς σε
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πολλές χώρες συνυπάρχουν πλήθος διαφορετικών οργανωτικών µορφών. Οι ενδιαφέρουσες
επιδράσεις της νέας νοµοθεσίας της ΕΕ µπορούν να είναι ότι οι µεσαίου µεγέθους πόλεις στα
διαφορετικά κράτη µπορούν να είναι περισσότερο συγκρίσιµες στις διαφορετικές χώρες (από
την άποψη της οργάνωσης, της υποβολής προσφορών και της εργολαβίας) από ότι,
παραδείγµατος χάριν, µεσαίου µεγέθους και µεγάλες  πόλεις της ίδιας χώρας, καθώς, µόνο οι
µέσου µεγέθους πόλεις θα είναι πλήρως υπαγόµενες στους κανόνες της ΕΕ.
Ένα ακόµη κοινό χαρακτηριστικό γνώρισµα µπορεί τουλάχιστον να επισηµανθεί. ∆εν υπάρχει
σχεδόν καµία περιοχή στην Ευρώπη όπου η διαδικασία υποβολής προσφορών ή τουλάχιστον η
διαδικασία υπογραφής Συµβάσεων δεν αποτελεί ένα ζήτηµα / θέµα από µόνο του. Φυσικά, οι
διαδικασίες ανταγωνισµού διαφέρουν σηµαντικά και η "διάρκεια" των συµβάσεων διαφέρει
από λίγα χρόνια έως παραδείγµατος χάριν 30 χρόνια (Τουλούζη), αλλά ως ανεξάρτητο ζήτηµα
µπορεί να σταθεί και µε το ότι η σχετικότητα του πλαισίου που επιλύεται αυτήν την περίοδο
στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

2.7 Ασκήσεις /Ανάθεση Εργασιών για την Ενότητα 1
Οι ακόλουθες ασκήσεις και οι αναθέσεις έργων δεν επιδιώκεται να είναι κανονιστικές ή
διεξοδικές. Το PORTAL έχει επίγνωση του ότι τα εκπαιδευτικά συστήµατα ποικίλλουν από
χώρα σε χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη και υπό αυτές τις συνθήκες αυτές οι ασκήσεις
επιδιώκεται να είναι ενδεικτικές. Ταυτόχρονα, οι ασκήσεις δεν επιδιώκεται να παραγκωνίσουν
την εργασία που οι παροχείς της σειράς µαθηµάτων θα επιθυµούσαν ίσως να αναθέσουν στους
σπουδαστές ως τµήµα ενός ευρύτερου κύκλου µαθηµάτων. Στοχεύουν στο να εξετάσουν τις
γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν αποκτήσει οι σπουδαστές, µέσω της χρήσης
αυτού του υλικού:

1. Σκιαγραφήστε τη νοµοθετική εξέλιξη που έχει προκύψει κατά την ανάπτυξη της ∆ηµόσιων
Επιβατικών Μεταφορών στην Ευρώπη από τα µέσα του 20ού αιώνα. Εξηγήστε την
απάντησή σας σε σχέση µε τη συγκεκριµένη Ευρωπαϊκή εµπειρία σε τρία Κράτη Μέλη της
ΕΕ.

2. Εξετάστε την κοινή πολιτική της Ε.Ε., για τις µεταφορές και αξιολογείστε τον αντίκτυπό
της στις προτεινόµενες ρυθµιστικές µεταβολές που έχουν εµφανιστεί στην ΕΕ από τα µέσα
της δεκαετίας του '90
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3. Προσεγγίσεις στην Παροχή ∆ηµόσιων
Συγκοινωνιών

3.1 Συγκεκριµένα Αποτελέσµατα Εκµάθησης:
Με την συµπλήρωση αυτής της Ενότητας οι µαθητευόµενοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

• Την εφαρµογή των ρυθµιστικών πλαισίων από τα Κράτη και τις ρυθµιστικές αρµόδιες
αρχές οι οποίες καθορίζουν τον ανταγωνισµό για παροχή των ∆ηµόσιων Μεταφορικών
Μεταφορών ως on road off road:

• Τα διάφορα µοντέλα που έχουν επηρεάσει την λήψη αποφάσεων των εθνικών και
περιφερειακών Αρχών κατά την εφαρµογή των ανταγωνιστικών τους πολιτικών.

• Τα διάφορα ανταγωνιστικά µοντέλα που λαµβάνονται υπόψη από τις Αρχές προκειµένου να
επιτευχθεί ανταγωνισµός στην αγορά των ∆ηµόσιων Επιβατικών Μεταφορών.

• Tους ρόλους του κάθε εµπλεκόµενου φορέα στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών των
∆ηµόσιων Επιβατικών Μεταφορών.

3.2 Εισαγωγή
Η οργάνωση των τοπικών και περιφερειακών δηµόσιων µεταφορών στην Ευρώπη έχει
υποβληθεί σε σηµαντικές αλλαγές κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, γεγονός το
οποίο έχει αυξήσει τη χρήση κάποιας µορφής ανταγωνισµού. Αυτοί, σε γενικές γραµµές
µπορούν να ταξινοµηθούν υπό τους τίτλους ‘ανταγωνισµός επί της οδού’ και ‘ανταγωνισµός
εκτός οδού’, αλλά οι πραγµατικές οργανωτικές φόρµες που εφαρµόζονται στις διάφορες χώρες
εκθέτει περισσότερη ποικιλία από την προτεινόµενη σ’ αυτό το τµήµα. Ενώ ο ανταγωνισµός
στο δρόµο δίνει στους φορείς τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις υπηρεσίες κατά τον δικό τους
τρόπο, τα συστήµατα που χρησιµοποιούν τον ανταγωνισµό από το δρόµο καθορίζουν συνήθως
µάλλον αυστηρά ποιες υπηρεσίες πρέπει να παραχθούν αλλά ποικίλλουν αρκετά στην
εφαρµογή τους.
Με σηµαντικότερη εξαίρεση αυτή της Μ.Βρετανίας (‘ανταγωνισµός επί της οδού’), οι
περισσότερες ∆υτικές Ευρωπαϊκές χώρες, όπου ο ανταγωνισµός έχει εισαχθεί, έχουν κινηθεί
προς τις διάφορες µορφές των ρυθµισµένων καθεστώτων χρησιµοποιώντας από τον
ανταγωνισµό εκτός οδού (Σουηδία, ∆ανία Γαλλία, Γερµανία και οι Κάτω Χώρες). Οι αρχές
µεταφορών διατηρούν σε τέτοια καθεστώτα όλες τις δυνάµεις προκειµένου να καθορίσουν τις
υπηρεσίες µεταφορών. Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών χρησιµοποιούνται
έπειτα σε τέτοια καθεστώτα για να επιλέξουν τους αποδοτικούς χειριστές για την παροχή
υπηρεσιών που συνήθως κεντρικά προγραµµατίζονται από την αρχή ή προγραµµατίζοντας την
επιχείρησή της. Εντούτοις, ένας αυξανόµενος αριθµός περιπτώσεων φαίνεται να θέλει να
µεταφέρει τις υπηρεσίες σχεδιασµού αποφάσεων.
Σε καθεστώτα καθοδηγούµενα από την αγορά, η παροχή των συγκοινωνιακών υπηρεσιών,
βασίζεται στην αρχή της αυτόνοµης εισόδου στην αγορά ως αποτέλεσµα µιας διαδικασία που
λαµβάνει χώρα στην αγορά, µε περισσότερους ή λιγότερους ρυθµιστικούς ελέγχους κατά την
είσοδο. Αυτή είναι η υπάρχουσα νοµική κατάσταση πραγµάτων στις τοπικές επιβατικές
µεταφορές της Μεγάλης Βρετανίας – µε µεγάλο αριθµό ελευθεριών – καθώς και της Γερµανίας
και των Κάτω χωρών – µε λιγότερες ωστόσο ελευθερίες- υπηρεσιών στους επιλεγµένους
χειριστές.
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ΣΧΗΜΑ 1: Οργανωτικές µορφές στις ∆ηµόσιες Μεταφορές, Πηγή : Maretope

Συνοπτικά, η βασική διάκριση εντοπίζεται µεταξύ των οργανωτικών µορφών όπου το δικαίωµα
να τεθεί σε λειτουργία η δηµιουργία των επιβατικών συγκοινωνιακών υπηρεσιών, παραµένει
στην Αρχή, η οποία µπορεί έπειτα να τις παραχωρήσει, και µεταξύ εκείνων των οργανωτικών
µορφών όπου αυτό το δικαίωµα βρίσκεται “εντός της αγοράς”, για οποιονδήποτε θελήσει να
επωφεληθεί.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι όλα τα καθεστώτα που παρουσιάζονται σε αυτό το σχήµα µπορούν να
κάνουν χρήση της ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών, για να σταµατήσουν µέρη ή το
σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Αυτό τονίζει ότι η ανταγωνιστική υποβολή προσφορών είναι
µόνο ένας µηχανισµός επιλογής στα πλαίσια υπεργολαβήσεων, αλλά δεν αποτελεί µια
οργανωτική µορφή από µόνο του.
Οι ακόλουθες παράγραφοι θα περιγράψουν τα καθεστώτα που προκύπτουν από πρωτοβουλία
της αγοράς και τα καθεστώτα που προκύπτουν από πρωτοβουλία των Αρχών ενώ παρουσιάζουν
και δύο παραδείγµατα των διαφορετικών καθεστώτων, σαν µια πρώτη εικόνα των σχέσεων
µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών. Το πρόγραµµα Maretope θα αντιµετωπίσει/ χειριστεί αυτό
το ζήτηµα πιο λεπτοµερώς και προτείνεται για περαιτέρω ανάγνωση. Για καλύτερη κατανόηση,
διευκρινίζονται τα διάφορα στοιχεία των σχέσεων µεταξύ των κατηγοριών: “καταναλωτές” και
”ψηφοφόροι”, ”Αρχές” και ”µεταφορικές επιχειρήσεις”. Αυτές οι γραφικές παραστάσεις
πραγµατοποιούν µια χρήσιµη διάκριση µεταξύ των επιρροών, των πληρωµών, της διανοµής
υπηρεσιών και των αντιπαραθέσεων της αγοράς. ∆εν είναι ικανές, εντούτοις, να αποτυπώσουν
τη διανοµή των δυνάµεων λήψης αποφάσεων σε στρατηγικό, τακτικό και λειτουργικό επίπεδο
µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών. Για αυτόν το λόγο, τα παρακάτω σχέδια θα παρουσιαστούν
σε ακόλουθο τµήµα του παρόντος εγγράφου (σχήµα 4). Εκείνες οι γραφικές παραστάσεις
πρέπει να χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά σε αυτές τις γραφικές παραστάσεις
Είναι σηµαντικό να αναφερθεί, ότι ελάχιστα παραδείγµατα θα ανταποκρίνονται πλήρως σε
οποιαδήποτε από αυτές τις οργανωτικές µορφές. Μόνο µε µια προσεκτική ανάγνωση και
κατανόηση των νοµικών, ρυθµιστικών και οργανωτικών πλαισίων θα είναι σε θέση να
αποδώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για την τοποθέτηση κάθε πραγµατικής οργανωτικής
µορφής σε σχέση µε αυτές των ‘γνήσιων οργανωτικών σχηµάτων’.

Οργανωτικά Σχήµατα

∆ηµόσιο
Σύστηµα

Παραχώρηση Εξουσιοδότηση Οργανωτική
Είσοδος

Πρωτοβουλία ανειληµµένη από τις
Αρχές

Πρωτοβουλία ανειληµένη από την
αγορά

Αντιπροσωπευτική ∆ιοίκηση

∆ηµόσια ∆ιοίκηση (Κυριαρχούµενη από δηµόσιες
επιχειρήσεις)

Σηµείωση!
Η διαδικασία
υποβολής
προσφορών
είναι δυνατή
σε όλα τα

µέσα

(Κυριαρχούµενη από ιδιωτικές
επιχειρήσεις)
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3.3 Πρωτοβουλία καθοδηγούµενη από την Αγορά
Τα καθεστώτα ελέγχου της κατάστασης στην αγορά, έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι οι
εµπορικά βιώσιµες υπηρεσίες προορίζονται να εµφανιστούν έξω από τις αυτόνοµες διαδικασίες
αγοράς. Τα καθεστώτα που ελέγχουν την κατάσταση στην αγορά, ποικίλλουν από τα πλήρως
ανταγωνιστικά ‘ανοικτής πρόσβασης’ καθεστώτα, µέχρι καθεστώτα ‘εξουσιοδότησης’ όπου
στους χειριστές χορηγούνται λίγο πολύ µόνιµα και εκτενή επίπεδα αποκλειστικότητας. Αυτοί
πρέπει να θεωρηθούν ως τα δύο άκρα σε µια συνέχεια.
Η αρχή µπορεί επίσης να θέσει ένα σύνολο "κανόνων παιχνιδιού" για όλους τους παρόντες στην
αγορά φορείς, που ελέγχουν και περιορίζουν τις ενέργειές τους (σχήµα 2). Αυτός ο ρόλος
µπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως ρόλος "επιβλέποντα ή διαιτητή". Χαρακτηριστικό
παράδειγµα είναι ο έλεγχος συµπεριφοράς από το Γραφείο Εµπορίου στη Μ. Βρετανία. Ένα
παράδειγµα "κανόνων παιχνιδιού" θα µπορούσε ν’ αναφέρεται σε κανόνες σχετικά µε το
συντονισµό ανεφοδιασµού µεταξύ γειτονικών/ επικαλυπτόµενων φορέων. Με άλλα λόγια, θα
µπορούσε να δηλωθεί ότι οι φορείς, από την στιγµή που δηλώνουν παρόντες στην αγορά, πρέπει
να ακολουθήσουν διάφορους κανόνες συµπεριφοράς όπως να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του
συστήµατος, να συντονίσουν το χρονοδιάγραµµά τους µε τους γείτονες όπως να βελτιώσουν τις
συνδέσεις, να χρησιµοποιήσουν το ίδιο σύστηµα έκδοσης εισιτηρίων, να συµµετέχουν στα
ολοκληρωµένα συστήµατα πληροφοριών, κ.λπ. Μια τέτοιου είδους παρέµβαση, θα ήταν µια
απεικόνιση ενός τρόπου επίλυσης των αποτυχιών της αγοράς που αφορούν συνέπειες στα
δίκτυα.

ΣΧΗΜΑ 2: Αρχή η οποία και θέτει «τους όρους του παιχνιδιού»  Πηγή: Maretope

Η επεξήγηση των σχηµατικών παραστάσεων που απεικονίζουν τις τριµερείς σχέσεις:
C =Καταναλωτές, V =ψηφοφόροι, A=Αρχή, O =φορέας
N= Εθνικό, r= περιφερειακό, l=τοπικό
Κάθε σκιαγραφηµένη επιφάνεια σηµαίνει την ύπαρξη ‘αρκετών’ εµπλεκοµένων

∆ιανοµή

Πληρωµή

Αγορά

Ψήφος

Κανονισµός
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3.4 Πρωτοβουλία που καθοδηγείται από τις Αρχές
Η κατά καιρούς υπάρχουσα τάξη πραγµάτων που διαµορφώνεται από την (αρµοδιότητα)
πρωτοβουλία των Αρχών, έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι οι υπηρεσίες µπορούν να
προκύψουν µόνο από µια συνειδητή ενέργεια της Αρχής. Καµία υπηρεσία δεν µπορεί να
παρασχεθεί µόνο ως συνέπεια των δυνάµεων της αγοράς, δεδοµένου ότι καµία νοµική διάταξη
δεν καθιστά τέτοια αυτόνοµη είσοδο δυνατή (ένα τέτοιο νοµικό δηµόσιο µονοπώλιο της
(αρµοδιότητας) πρωτοβουλίας υπάρχει στη Γαλλία έξω από την περιφέρεια του Παρισιού). Από
αυτή την άποψη, η Αρχή είναι σε αυτή την υπάρχουσα τάξη πραγµάτων, ένας µονοπωλιακός
"επιχειρηµατίας/ εργολάβος" δεδοµένου ότι καµία υπηρεσία δεν θα µπορέσει να
πραγµατοποιηθεί χωρίς την ενέργεια ή εντολή της. Μέσα σε αυτά τα συστήµατα και
λαµβάνοντας την κατοχή περιουσιακών στοιχείων ως βασικό κριτήριο ταξινόµησης, µπορεί να
γίνει διάκριση µεταξύ των καθεστώτων, που βασίζονται στην παραχώρηση δικαιωµάτων ή στη
δικαιοπαροχή και τη δηµόσια ιδιοκτησία.
Στην περίπτωση της Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων ή ∆ικαιοπαροχής, η Αρχή επιλέγει µια
εταιρεία (βλέπε Σχήµα 3), προκειµένου να οργανώσει και να διαχειρίζεται τις ∆ηµόσιες
Συγκοινωνιακές Υπηρεσίες (συνήθως ένα δίκτυο) και συνήθως αυτή η εταιρεία είναι και ο
ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων και των οχηµάτων της (αντιπροσωπευτικό παράδειγµα συναντά
κανείς στην Γαλλία, στο Rouen). Η διαδικασία επιλογής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την
χρήση διαφόρων διαδικασιών (όπως µε την άµεση επιλογή, µε διαπραγµατεύσεις ύστερα από
προ – επιλογή ή µε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών). Ένα αντιπροσωπευτικό
παράδειγµα αυτού, συνδυασµένο µε µια διάκριση ανάµεσα στην ιδιοκτησία των υποδοµών, του
σιδηροδροµικού υλικού και της λειτουργίας των συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς τους
επιβάτες, είναι ο τρόπος κατά τον οποίο οι Βρετανικοί Σιδηρόδροµοι έχουν σ’ έναν αριθµό
φορέων.

ΣΧΗΜΑ 3: Παραχώρηση και αντιπροσωπευτική διοίκηση. Πηγή: Maretope

Στην εξουσιοδοτηµένη ∆ιοίκηση (βλέπε Σχήµα 3), η αρµόδια Αρχή καθιστά τα περιουσιακά
της στοιχεία διαθέσιµα σε κάποιον (ιδιωτικό) φορέα στον οποίο και αναθέτει την διαχείριση
του δικτύου (αυτό συναντάται συχνά σε πόλεις της Γαλλίας όπως η Lille ή η Lyon). Εδώ
υπάρχει η δυνατότητα χρήσης πλήθους διαφορετικών διαδικασιών. Οι περιπτώσεις ανάθεσης
της διαχείρισης και εκχώρησης δικαιωµάτων, µπορεί να αντιµετωπιστεί ως µια αδιάσπαστη
συνέχεια µεταξύ των άκρων Τέτοιου είδους διακανονισµοί οδηγούν σε ένα ευρύ φάσµα
συµβάσεων, παρέχοντας περισσότερο ή λιγότερο λειτουργικούς, εµπορικούς και επενδυτικούς

∆ιανοµή

Κανονισµοί

Πληρωµή

Αγορά

Ψήφος

Επιρροή
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κινδύνους στους φορείς καθώς και περισσότερη ή λιγότερη ελευθερία. ∆εν είναι δυνατό να
απεικονίσει κανείς όλες τις λεπτοµέρειες τέτοιου είδους σχέσεων σ’ αυτές τις τριµερείς
γραφικές παραστάσεις. Η ακριβής κατανοµή (των κέντρων λήψεως αποφάσεων)της
δυνατότητας λήψης αποφάσεων στους εµπλεκόµενους φορείς, παρουσιάζεται ακόµη
αναλυτικότερα στο επόµενο τµήµα. Εκείνα τα γραφήµατα (βλέπε Σχήµα 4 και Σχήµα 5) πρέπει
να µελετηθούν σε συνδυασµό µε αυτές τις γραφικές παραστάσεις.
Πέρα από τον ρόλο της ως εναρκτήριος αρχή, η αρχή διατηρεί σ’ αυτό το καθεστώς και έναν
ρόλο -κατά την εξουσιοδότηση των φορέων- και ως ‘επιβλέποντα’ του διαιτητή, θέτοντας ένα
πλήθος κανόνων του παιχνιδιού. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτοί οι διάφοροι ρόλοι της Αρχής
δεν είναι απαραίτητο να πραγµατώνονται στο σύνολό τους από την ίδια Αρχή. Ίσως µάλιστα
και να µην έπρεπε κανονικά να εκπληρώνονται από την ίδια Αρχή, προκειµένου ν’ αποφευχθεί
η δηµιουργία αντιθέσεων συµφερόντων.

3.5 ∆ιάφοροι / Ποικίλοι Ρόλοι των Αρχών  στις πρωτοβουλίες τις
καθοδηγούµενες από την αγορά και στις καθοδηγούµενες από
τις Αρχές.

Συνοψίζοντας, οι αρχές µπορούν να παίξουν διάφορους ρόλους και σε καθεστώτα που
διαµορφώνονται  από τις δυνάµεις της αγοράς και σε καθεστώτα που διαµορφώνονται από
πρωτοβουλία κάποιας αρχής:
Εξουσιοδοτούσα αρχή: προκειµένου να αξιολογηθεί η συµµόρφωση των εν δυνάµει φορέων µε
τα τεχνικά πρότυπα και την εκπλήρωση των νοµικών απαιτήσεων (π.χ. παρέχοντας πρόσβαση
στο επάγγελµα) σε όλα τα καθεστώτα, αυτό το µοντέλο προτείνεται για τα ‘’Νέα Θεσµικά
Πλαίσια για τις δηµόσιες επιβατικές Συγκοινωνίες στην Ιρλανδία’.
Εγκριτική Αρχή: για να κρίνει την επιθυµία εισόδου σε πραγµατικές συνθήκες αγοράς,
αυτόνοµων εξουσιοδοτηµένων φορέων (π.χ. παρέχοντας πρόσβαση στην αγορά σε καθεστώτα
που είναι αρµοδιότητας διαµορφώνονται από πρωτοβουλίες/ δυνάµεις της αγοράς).
Αρχή Εκχώρησης ∆ικαιωµάτων: για να πάρει την πρωτοβουλία προς την παραχώρηση
συγκοινωνιακών υπηρεσιών και να επιλέξει (µε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής
προσφορών ή µε άλλη διαδικασία) έναν εξουσιοδοτηµένο φορέα για την παραχώρηση (π.χ. την
παρεχόµενη πρόσβαση στην αγορά µε αρµοδιότητα των αρχών). Αυτό το µοντέλο προτείνεται
για ένα σύνολο χωρών συµπεριλαµβανοµένης της Αυστρίας.
Ρυθµιστική Αρχή: θέτει τους ‘’κανόνες του παιχνιδιού’’ για τους φορείς που είναι παρόντες
στην αγορά, µαζί µε τους υπάρχοντες επιβλέποντες ή διαιτητές που ελέγχουν και ενδυναµώνουν
τους κανόνες του παιχνιδιού σε όλα τα καθεστώτα. Αυτό έχει εφαρµοστεί στα πλαίσια της Μ.Β.
και σε περιφέρειες της Ισπανίας.
Επιχειρηµατική Αρχή: όταν η Αρχή διαµορφώνει και υποµένει τα επιχειρησιακά εγχειρήµατα
στις υπηρεσίες συγκοινωνιών, τα δηµιουργεί είτε έχοντας υπό την ιδιοκτησία της µια
µεταφορική εταιρεία (ή µια µη-συντονισµένη εσωτερική διαίρεση που ωστόσο παρέχει
µεταφορικές υπηρεσίες) ή εξάγοντας την παραγόµενες από την ίδια υπηρεσίες. Αυτό
πραγµατοποιείται είτε υπό την αρµοδιότητα των αρχών (νόµιµο δηµόσιο µονοπώλιο) ή υπό την
αρµοδιότητα της αγοράς (αναφορικά µε τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Αρχή θα πρέπει
να τους έχει δοθεί εξουσιοδότηση από την εξουσιοδοτούσα αρχή). Μια µελέτη γύρω από αυτό
το θέµα στην Φιλανδία -και ειδικότερα στις περιοχές του Ελσίνκι και του Τούρκου- αξίζει να
εξεταστεί περαιτέρω από τους µαθητευόµενους σπουδαστές.
Επιχορηγούµενη Αρχή: για δύο σκοπούς: να κεντρίσει τις γενικές προµήθειες υπηρεσιών και να
ανακατανεµηθεί ο πλούτος σε πολιτικά επιλεγµένους στόχους στην κοινωνία (όπως είναι οι
άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωµένοι και οι άνεργοι.
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Είναι σηµαντικό να γίνει διαχωρισµός µεταξύ αυτών των ρόλων προκειµένου να περιγραφεί η
λειτουργία των οργανωτικών πλαισίων. Παράλληλα, είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε αν
αυτοί οι ρόλοι αναλαµβάνονται ή όχι από διαφορετικές αρχές και να παρατηρήσουµε τις
αµοιβαίες σχέσεις τους.
Σε πολλές περιπτώσεις, πολλά επίπεδα αρχών θα είναι παρόντα, όπως τοπικές, περιφερειακές
και εθνικές αρχές. Είναι σηµαντικό ν’ αποδοθούν επαρκώς οι σχέσεις που µπορεί να υπάρχουν
ή όχι µεταξύ αυτών των διαφορετικών επιπέδων και σε όρους χρηµατοδότησης και σε όρους
συνεργασίας π.χ. κατά την δηµιουργία συντονισµένων σωµάτων όπως τα Zweckverbände και
Verkehrsverbünde στην Γερµανία.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι σε πολύ λίγες περιπτώσεις τα διάφορα µοντέλα είναι
αποκλειστικά το ένα για το άλλο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις το κράτος, είτε για πολιτικούς
είτε για κοινωνικούς λόγους, επιθυµεί και στοχεύει σε συγκεκριµένους τοµείς της κοινωνίας
µέσω επιχορηγήσεων ή µέσω της προώθησης συγκεκριµένων περιβαλλοντικών θεµάτων ή
θεµάτων σχεδιασµού χρήσεων γης. Είναι επίσης σαφές ότι σε πολλές χώρες που δεν είναι
επιθυµητό για ιστορικούς λόγους να εστιάζονται αποκλειστικά στα µέσα διαχείρισης ή
σχεδιασµού για την κατανοµή των µεταφορικών υπηρεσιών. Έτσι, είναι σηµαντικό να
κατανοήσει κανείς το ρυθµιστικό και νοµικό πλαίσιο που ισχύει στα πλαίσια κάθε Κράτους και
περιφέρειας τα οποία εντάσσονται σε θέµατα µελέτης του κάθε µαθητευόµενου.

3.6 Ασκήσεις/Ανάθεση Εργασιών για την Ενότητα 2
Οι ακόλουθες Ασκήσεις και Αναθέσεις Εργασιών δεν προβλέπεται να είναι εξουθενωτικές. Το
PORTAL έχει επίγνωση ότι τα εκπαιδευτικά συστήµατα ποικίλλουν από χώρα σε χώρα εντός κι
εκτός Ευρώπης και καθώς ισχύει αυτό, οι ασκήσεις σκοπεύουν να είναι κατατοπιστικές. Οι
ασκήσεις δεν αναµένεται να παραγκωνίσουν την εργασία που οι παρέχοντες τον κύκλο
µαθηµάτων µπορεί να επιθυµούν να αναθέσουν στους σπουδαστές ως τµήµα ενός ευρύτερου
κύκλου µελετών. Σκοπεύουν να τεστάρουν την γνώση και τις δεξιότητες που θα έπρεπε να
έχουν αποκτήσει µέσω της χρήσης αυτού του υλικού.
1. Ορίστε τους ακόλουθους όρους και δώστε συγκεκριµένα παραδείγµατα για τον καθένα::

- Ανταγωνισµός της αγοράς

- Οργάνωση Συγκοινωνιακών Αρχών

- Ρυθµιστικές Συγκοινωνιακές Αρχές

- Συντελεστές του Συγκοινωνιακού Σχεδιασµού
2. Εξηγείστε λεπτοµερώς τις λειτουργίες καθεµιάς από τις παρακάτω Αρχές και υποδείξτε

παραδείγµατα στην Ευρώπη για την καθεµιά:

- Οργανωτικές Συγκοινωνιακές Αρχές

- Ρυθµιστικές Συγκοινωνιακές Αρχές

- Συντελεστές του Συγκοινωνιακού Σχεδιασµού
3. Εξηγείστε τι σηµαίνει ο όρος «Πρωτοβουλία καθοδηγούµενη από την αγορά» ∆είξτε πως

έχει αντίκτυπο πάνω στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να
δοθεί στον ρόλο κάθε εµπλεκόµενου στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, φορέα. Ο κάθε
σπουδαστής θα πρέπει να υποστηρίξει τις απαντήσεις που θα δώσει µε παραδείγµατα.

4. Χρησιµοποιώντας ένα παράδειγµα µοντέλου καθοδηγούµενου από την αγορά και ένα
καθοδηγούµενο από τις Αρχές του στις Ευρωπαϊκές ∆ηµόσιες Συγκοινωνίες, προσδιορίστε
µια τοποθεσία στην Ευρώπη και σκιαγραφήστε την ανάπτυξη της διαδικασίας από το
Στάδιο θεσµικής µεταρρύθµισης έως στην πραγµατική εφαρµογή της.
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3.7 Προτεινόµενη Βιβλιογραφία για την Ενότητα 2

(Η παρακάτω προτεινόµενη λίστα µελέτης είναι µόνο ενδεικτική και όχι αναλυτική.
Περισσότερο εκτεταµένες λίστες µελέτης είναι διαθέσιµες από το έργο MARETOPE και τον
δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998a) A New Deal for Transport:
Better for Everyone, Cm 3950, The Stationery Office, London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999a) Focus on Public Transport
1999a, The Stationery Office, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
Federtasporti-Website-http/www.federtaspoti.it/
Federtrasporti (March,1999), Bollettino Economico sui Settore del Trasporti, Efficienza e
Suissidiartita: il Trasporto Locale dopo la Riforma
FISCUS Research Consortium (1999), Cost Evaluation and Financing Schemes for Urban
Transport Systems, Transport Research – Fourth Framework Programme – Final report
QUATTRO Research Consortium (1998), Quality approach in tendering urban public transport
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4. Επίπεδα σχεδιασµού και ελέγχου στις
∆ηµόσιες Μεταφορές

4.1 Συγκεκριµένα αποτελέσµατα εκµάθησης για την Ενότητα 3
Με την συµπλήρωση αυτής της ενότητας, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

• Τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων και τις
επιδράσεις που κυριαρχούν σ’ αυτή την διαδικασία του σχεδιασµού και του ελέγχου των
κατανεµηµένων υπηρεσιών,

• Την ταυτότητα και τους ρόλους των εµπλεκόµενων φορέων, οι οποίοι συµβάλλουν στην
διαδικασία λήψης αποφάσεων,

• Τον καταµερισµό των δυνάµεων λήψης αποφάσεων ανάµεσα σε πλήθος φορέων.

4.2 Εισαγωγή
Ενώ η προηγούµενη ενότητα παρουσίασε την σχέση µεταξύ των οµάδων που αναµειγνύονται
στο θέµα παροχής ∆ηµόσιων Επιβατικών Μεταφορών, αυτή η ενότητα θα εστιάσει στην
κατανοµή της ισχύος των κέντρων λήψης αποφάσεων. Βασιζόµενοι σε διάφορους θεωρητικούς
ορισµούς1 (βλέπε Anthony, 1988 ή Hellriegel and Slocum, 1992), θα χρησιµοποιήσουµε τους
ακόλουθους:
Στρατηγικό Επίπεδο: ο στρατηγικός σχεδιασµός εµπλέκεται στην διαµόρφωση γενικών
στόχων καθώς και στον προσδιορισµό σε ευρείς όρους, των µέσων που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν προκειµένου να πραγµατωθούν οι παραπάνω στόχοι.

Εν ολίγοις: Τι θέλουµε να επιτύχουµε ;
Τακτικό Επίπεδο: Ο τακτικός σχεδιασµός χρησιµοποιείται κατά την λήψη αποφάσεων
σχετικών µε την απόκτηση µέσων, που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των γενικότερων στόχων
και για το πως µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα µέσα αυτά ώστε να είναι όσο δυνατόν
αποδοτικότερα.

Εν ολίγοις:Ποιο προϊόν µπορεί να µας βοηθήσει προκειµένου να πετύχουµε τους
επιθυµητούς στόχους;

Λειτουργικό Επίπεδο: εξασφαλίζει ότι οι εντολές πραγµατοποιούνται κι οτι αυτό
επιτυγχάνεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Εν ολίγοις:Πως παράγουµε κάποιο προϊόν;

                                                     
1 Αυτός ο διαχωρισµός χρησιµοποιήθηκε στην πρώτη προσπάθεια του Van de Velde (1992) να συγκρίνει οργανωτικές

δοµές στις δηµόσιες µεταφορές.  Επανεκδόθηκε ακολούθως από το Van de Velde (1997).
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Το Σχήµα 4 παρουσιάζει όλα αυτά και τις συνέπειές τους στον τοµέα των ∆ηµόσιων
Μεταφορών, χωρίς ακόµη να αναφέρεται σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη Νοµική ή Θεσµική
ρύθµιση. Οι όροι που αναγράφονται στο Σχήµα 4, αποτελούν παραδείγµατα που σχετίζονται µε
την περίπτωση απλών λεωφορειακών δικτύων σε µικρής κλίµακας πόλεις. Οι όροι αυτοί
προφανώς θα είναι µακροσκελέστεροι όταν συµπεριληφθούν σταθερές υποδοµές, όπως
άλλωστε συµβαίνει κατά κύριο λόγο στις µεγαλύτερες πόλεις.

ΣΧΗΜΑ 4: Επίπεδα σχεδιασµού και ελέγχου στις ∆ηµόσιες Συγκοινωνίε, Πηγή: Maretope

Σε αντίθεση µε την πλευρά του υλικού εξοπλισµού, η οποία αναφέρεται στην παραγωγή
οχηµατο-χιλιοµέτρων, ορίζουµε την πλευρά του λογισµικού ως οτιδήποτε µπορεί να συµβάλλει
στην πώληση των οχηµατο-χιλιοµέτρων, π.χ. µετασχηµατίζοντάς τα σε επιβατο-χιλιόµετρα.
Εξετάζοντας το από µια δυναµική προοπτική, συµπεραίνεται πως θα πρέπει απαραίτητα να γίνει
µια πληροφόρηση µεταξύ των επιπέδων λήψης αποφάσεων για τα αποτελέσµατα του
εγχειρήµατος, αξιοσηµείωτα βασισµένη στην πληροφόρηση που παρέχεται από τους (εν
δυνάµει) πελάτες. Επιπλέον, θα υπάρχει ιδανικά ένας σύνδεσµος µεταξύ της πλευράς του
υλικού εξοπλισµού και της πλευράς του λογισµικού, σε στρατηγικό επίπεδο προκειµένου να
εξασφαλιστεί µια επαρκή εξέλιξη των υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς και των
γενικών προκαθορισµένων στόχων. Η εικόνα 4, προκειµένου να εξασφαλιστεί η σαφήνεια, δεν
εστιάζει σ’ αυτούς τους δυναµικούς συνδέσµους και στην ανατροφοδότηση των πληροφοριών.

Στρατηγικό

Μακροπρόθεσµα (5 χρόνια)

Τι θέλουµε να
πετύχουµε ;

Επίπεδο γενική περιγραφή

Γενικοί Στόχοι

Γενική περιγραφή των υπηρεσιών

Απόφαση“Λογισµικό” “Υλικός
Εξοπλισµός”

Περιοχή
Οµάδες στόχοι

Χρήση πολλαπλών µέσων

Λεπτοµερή Χαρακτηριστικά ΥπηρεσιώνΤακτικό

Μεσοπρόθεσµα (1-2 χρόνια)

Ποιες Υπηρεσίες
µπορούν να βοηθήσουν

στην επίτευξη του
σκοπού ;

Λειτουργικό

Βραχυπρόθεσµα (1-6 µήνες)

Πως θα παραχθούν οι
υπηρεσίες αυτές;

Πωλήσεις
∆ραστηριότητες πωλήσεων

Πληροφόρηση κοινού

Παραγωγή
Υποδοµή
∆ιοίκηση

∆ιαχείριση οχηµάτων
∆ιαχείριση ανθρώπινου

δυναµικού

Κόµιστρα
Εικόνα

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Οχήµατα
∆ιαδροµές

Χρονοδιάγραµµα

Πολιτική µεταφορών
Μερίδιο αγοράς
Κερδοφορία
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Όπως και σε κάθε παραγωγική διαδικασία, ένας από τους πολλούς εµπλεκόµενους, µπορεί να
είναι υπεύθυνος για κάθε µια από τις αποφάσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα. Γενικά, η
στρατηγική – τακτική – λειτουργική αλυσίδα µπορεί να γίνει αντιληπτή ως µια αλυσίδα από
εντολείς και εντολοδόχους. Πολυάριθµες µορφές οργάνωσης αυτής της αλυσίδας εντολέα και
εντολοδόχου είναι δυνατή. Τα ακόλουθα γραφικά παρέχουν µια απεικόνιση κάποιων από αυτές.

4.3 Απεικόνιση οργανωτικών µορφών µε τη χρήση των
παραπάνω εννοιών σε επίπεδο συστήµατος

Χρησιµοποιώντας τα επίπεδα σχεδιασµού και ελέγχου όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, µαζί µε
την εκδήλωση διορατικότητας που παρέχονται από την ταξινόµηση των οργανωτικών
σχηµάτων, καθίσταται δυνατό να σχεδιαστούν γραφικές απεικονίσεις και των δύο υπαρχόντων
εννοιολογικών οργανωτικών σχηµάτων στις δηµόσιες συγκοινωνίες2. Μια οργανωτική φόρµα
θα παρουσιαστεί παρακάτω.
Η εστίαση εδώ γίνεται στον ρόλο της αρχής (ή των αρχών) ως εκχωρούσα αρχή λαµβάνοντας
την πρωτοβουλία για την δηµιουργία υπηρεσιών και µιας αλυσίδας ‘εντολέα - εντολοδόχου’ και
στο ρόλο της ως εξουσιοδοτούσα και ρυθµιστική αρχή όταν ελέγχει τις πρωτοβουλίες της
αγοράς.. Ο ρόλος της Αρχής ως αρχή που χορηγεί άδεια (πρόσβαση στο επάγγελµα), που
λαµβάνει πρωτοβουλίες (κάτοχος µεταφορικών επιχειρήσεων) και χορηγούµενη αρχή, είναι
προς χάριν της σαφήνειας, µόνο µε πρωτοβουλία της Αρχής.

Παράδειγµα : ∆ιαδικασία υποβολής προσφορών του σχεδιασµού και της
εφαρµογής (∆ικαιοπαροχή) (Franchising)
Αυτό το οργανωτικό σχήµα, προχωράει ένα βήµα παραπέρα, στην παροχή
επαναπροσδιορισµένων ελευθεριών προς τους Συγκοινωνιακούς φορείς. Αυτοί περιορίζονται
από τα ελάχιστα πρότυπα που καθορίζονται από την αρχή εκχώρησης (όπως οι προϋποθέσεις
των επιβατικών υπηρεσιών που καθορίζονται από το Γραφείο Παροχής Προνοµιακών
δικαιωµάτων, σε κάποια περιοχή, για επιβατικούς σιδηροδρόµους), η οποία οργανώνει την
διαδικασία υποβολής προσφορών για όλες τις υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρχής
των µεταφορών. Ο διαχωρισµός µεταξύ του ‘τοµέα µεταφορών’ της Αρχής και της αρχής
υποβολής προσφορών, εισαγάγει µια σχέση απόστασης χωρίς όµως να είναι απόλυτο. Η Αρχή
θα µπορούσε επίσης να θέσει κάποια ελάχιστα όρια και επίπεδα της ίδιας της υπηρεσίας,,
προσδιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ‘‘τις υποχρεώσεις της δηµόσιας υπηρεσίας’’.
Αυτή η οργανωτική µορφή η οποία χρησιµοποιήθηκε κατά την παροχή Προνοµιακών
δικαιωµάτων του Βρετανικού Σιδηροδρόµου, είναι όµοια µε την πρακτική που εφαρµόζεται
στην Γαλλία στα αστικά δίκτυα µεταφορών. Ωστόσο, η διάκριση µεταξύ του τµήµατος
µεταφορών της αρχής και του παράγοντα εκχώρησης, είτε δεν υφίσταται στην πρακτική που
εφαρµόζεται στην Γαλλία είτε δεν είναι τόσο αυστηρή όσο εµφανίζεται σ’ αυτήν την
οργανωτική µορφή. Περαιτέρω, η διαφορά µεταξύ αυτής της οργανωτικής φόρµας και της
πρακτικής στα αστικά δίκτυα της Γαλλίας, εντοπίζεται στην ισορροπία της εξουσίας ανάµεσα
στον φορέα και την αρχή. Ενώ ο φορέας διαθέτει µια µάλλον ισχυρή θέση στην
διαπραγµάτευση της Σύµβασης στην Γαλλία, η θέση του είναι συχνά ασθενέστερη κατά την
διάρκεια της σύµβασης, καθώς οι περισσότερες από τις ‘ελευθερίες’ που διαθέτει, συνοψίζονται
στο να τους παρέχεται η δυνατότητα να προτείνουν στην αρχή µετατροπές σε κάποιες
υπηρεσίες και όχι να τους δίνεται η δυνατότητα να αποφασίζουν για τις πραγµατικές
µετατροπές στις υπηρεσίες.

                                                     
2 Βλέπε Van de Velde and Van Reeven (1996) για µια προγενέστερη περιγραφή τέτοιων µοντέλων εκτενέστερα, σε

µια έκθεση για την εφαρµογή των προσφορών στις δηµόσιες µεταφορές στην Ολλανδία, γραµµένο για το Ολλανδικό
Υπουργείο Μεταφορών.
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ΣΧΗΜΑ 5: : ∆ιαδικασία υποβολής Προσφορών του σχεδιασµού και της υλοποίησης (διαδικασία
εκχώρησης) (∆ικαιοπαροχή) Πηγή: Maretope

• Η πρώτη γραµµή του διαγράµµατος προσδιορίζει ποια άτοµα εµπλέκονται στο οργανωτικό
σχέδιο που περιγράφεται. Η φύση του κάθε ατόµου δίνεται κάτω από τη γενική ονοµασία
του.

• Η δεύτερη γραµµή του διαγράµµατος υποδεικνύει µε µήτρες σχηµατισµένα µε δείκτες,
βέλη, ποια σχέση ελέγχου υπάρχει µεταξύ των φορέων που εµπλέκονται.

Τακτικό
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• Το χαµηλότερο τµήµα του διαγράµµατος υποδεικνύει ποιοι από τους εµπλεκόµενους είναι
υπεύθυνοι για τις διάφορες αποφάσεις που παρουσιάζονται στο Σχήµα 4, θέτοντας κάθε
απόφαση κάτω από τον υπεύθυνο κάθε φορά. Το άσπρο πλαίσιο υποδεικνύει ότι ο δράστης
κάτω από τον οποίο βρίσκεται το πλαίσιο είναι ο κυριότερος αν όχι ο µοναδικός υπεύθυνος
για την λήψη της συγκεκριµένης απόφασης. Το σκιαγραφηµένο πλαίσιο υποδεικνύει ότι ο
δράστης διαθέτει επίσης και κάποια εξουσία κατά την λήψη αποφάσεων πάνω στο θέµα
που αναγράφεται ακριβώς δίπλα του προς τα δεξιά ή τα αριστερά. Το κείµενο που
βρίσκεται µεταξύ των καµπυλών και στα πλαίσια των σκιαγραφηµένων πλαισίων,
υποδεικνύει τον τύπο της επιρροής που παραχωρείται στον θεωρούµενο κάθε φορά φορέα.
Το ακόλουθο παράδειγµα χρησιµοποιείται στους πίνακες (που εδώ δίνεται ανάµεσα σε
εισαγωγικά): η ικανότητα να ‘συζητά’ κανείς, να προτείνει, να θέτει ‘ελάχιστα πρότυπα’
µέσω συµβάσεων, να διαµορφώνει απαλλαγές κοµίστρων, να επιβάλλει πρότυπα
προσπελασιµότητας των οχηµάτων, να απαιτεί συντονισµό των υπηρεσιών καθώς και
δηµοσίευση της υπηρεσίας.

• Το κείµενο που παρατίθεται κάθετα, προσδιορίζει το όργανο ή το µηχανισµό επιλογής που
χρησιµοποιείται για να θέσει σε πλαίσια τις σχέσεις που απεικονίζονται στην δεύτερη
γραµµή του σχήµατος.

4.4 Κατανέµοντας τις αποφάσεις µεταξύ των παιχτών
Σε αρκετές περιπτώσεις οι αποφάσεις που λαµβάνονται σχετικά µε ένα θέµα, όπως τα κόµιστρα
ή οι διαδροµές, δεν θα αποδοθεί ολοκληρωτικά σε ένα µόνο φορέα. Αναφορικά µε το θέµα των
κοµίστρων είναι πιθανό να παρατηρήσει κανείς –χωρίς να αναφέρεται για το αν πρόκειται για
κάτι καλό ή κακό –ότι οποιοδήποτε πολιτικό συµβούλιο επιθυµεί να διατηρήσει την εξουσία
που διαθέτει πάνω στην λήψη αποφάσεων σχετικά µε τον ανώτατο µέσο όρο αύξησης των
κοµίστρων, ακόµη και µε τα επίπεδα των κοµίστρων. Σε κάποιες περιπτώσεις, η δοµή των
κοµίστρων καθορίζεται από ένα συντονιστικό σώµα, το οποίο έχει χρεωθεί τον σχεδιασµό
των δηµόσιων µεταφορών και το πραγµατικό επίπεδο των κοµίστρων καθορίζονται από τους
φορείς των µεταφορών εντός των πλαισίων που έχουν θέσει οι υπόλοιποι εµπλεκόµενοι φορείς.

Actor

Relation

Tactical

Operational

Strategic
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ΣΧΗΜΑ 6: Αποφάσεις µεταξύ παικτών, Πηγή: Maretope

Ένα κοινό θέµα για πολλές οργανωτικές µορφές αποτελεί η απόφαση να ‘’αναθέσουν’’, να
αναθέσουν µε σύµβαση , κάποιο µέρος της αλυσίδας αποφάσεων (STO) και σε άλλους φορείς
ή, αντιθέτως, να διατηρήσουν όλες τις αποφάσεις σε έναν και µόνο οργανισµό (εσωτερική
ιεραρχία). Αυτό, θα έχει ως αποτέλεσµα, κυρίως στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ των
εµπλεκόµενων φορέων, όπου τα οικονοµικά  ρίσκα πρέπει να µοιραστούν, οπουδήποτε οι
επιπρόσθετοι µηχανισµοί κινήτρων διαφορετικών ειδών µπορούν να προστεθούν (όπως εκείνοι
που συνδέονται µε την ποιότητα κλπ). Η ύπαρξη τέτοιου είδους συµβατικών σχέσεων,
παραπέρα είναι ουδέτερη σε όρους ∆ιοίκησης.

4.5 Ασκήσεις /Ανάθεση Εργασιών για την Ενότητα 3
Οι ακόλουθες Ασκήσεις και Αναθέσεις Εργασιών δεν επιδιώκεται να είναι ρυθµιστικές ή
αναλυτικές. Το PORTAL λαµβάνει υπόψη του ότι τα εκπαιδευτικά συστήµατα διαφέρουν από
χώρα σε χώρα σ’ ολόκληρη την Ευρώπη και κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ασκήσεις αυτές
επιδιώκεται να είναι ενδεικτικές. Οι Ασκήσεις δεν προτίθενται να παραγκωνίσουν τις γνώσεις
και ικανότητες που θα πρέπει να έχει αποκτήσει κανείς από την χρήση αυτού του υλικού.

1. Προσδιορίστε και διαχωρίστε τα ακόλουθα:

- Εξουσιοδότηση

- Εκχώρηση
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Κοµίστρων
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Vehicle layout
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- Ολική διαχείριση ποιότητας

- Συγκριτική µέθοδος αξιολόγησης

- Ποιοτική Συνεργασία

2. Παρακαλούµε επιλέξετε ένα από τα παραπάνω και να αναπτύξετε το πως έχει λειτουργήσει
σ’ ένα Ευρωπαϊκό Περιβάλλον.

4.6 Προτεινόµενη Βιβλιογραφία για την Ενότητα 3

(Η παρακάτω προτεινόµενη λίστα µελέτης είναι µόνο ενδεικτική και όχι αναλυτική.
Περισσότερο εκτεταµένες λίστες µελέτης είναι διαθέσιµες από το έργο MARETOPE και τον
δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee on
the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
Department  for International Development (May 2000), Draft Final Report, Review of Urban
Public Transport Competition, Halcrow-Fox, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
FISCUS (2001) European Commission, Brussels
Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin.
Italian Ministry of Transport –website- http:/www.trasportinanavigazione.it/
ISOTOPE, (2001),Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
MARETOPE Research Consortium (2001) Deliverables 1,2,3, Office for Official Publications
of the European Communities, Luxembourg.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the
5th. Framework RTD Programme, 2000.
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5. Συµβατικές Σχέσεις µεταξύ των εµπλεκοµένων
φορέων στην παροχή των ∆ηµόσιων
Συγκοινωνιών

5.1 Συγκεκριµένα Εκπαιδευτικά αποτελέσµατα για την ενότητα 4
Με την συµπλήρωση αυτής της ενότητας οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

• την κατανοµή του κινδύνου µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων προκειµένου να
επιτευχθούν οι στόχοι που προσδιορίζονται κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων.

• τα συγκρουόµενα θέµατα που µπορεί να προκύψουν σε σχέση µε την ικανότητα του κάθε
εµπλεκόµενου φορέα, αναφορικά µε τις επιδιώξεις και τους στόχους που έχουν
προσδιοριστεί κατά την φάση σχεδιασµού της διαδικασίας.

• τη διαµάχη που σχετίζεται µε τα θέµατα της ∆ιακυβέρνησης /εξουσίας π.χ .δηµόσια ενάντια
στην ιδιωτική κατοχή των µέσων διανοµής των υπηρεσιών ή των υποδοµών, που θα
χρησιµοποιηθούν για την κατανοµή των απαιτούµενων υπηρεσιών στους επιβάτες.

• τις διαφορές µεταξύ του ‘σταθερού’ και ‘µεταβλητού’ σχεδιασµού όπως κατανοέιται σε µια
ευρύτερη, πέραν της Ε.Ε. βάσης.

5.2 Εισαγωγή
(Κείµενο από τα Προγράµµατα Maretope, Isotope and Quattro)
Οι Συµβάσεις που αφορούν τον τοµέα/ χώρο των ∆ηµόσιων µεταφορών συνήθως διαχωρίζονται
σε κινδύνους που σχετίζονται µε τις δαπάνες παραγωγής και σε κινδύνους που σχετίζονται µε

τα έσοδα. Τα ρίσκα µπορούν να
κατανεµηθούν µε διάφορους τρόπους
όπως άλλωστε φαίνεται και στο Σχήµα 7,
η περίπτωση σύναψης µιας Σύµβασης
µεταξύ κάποιας Συγκοινωνιακής Αρχής
και ενός φορέα µεταφορών. Η κύρια
διάκριση σ’ αυτό το σχήµα εντοπίζεται
µεταξύ της διοίκησης, των Συµβάσεων
µεικτού κόστους και καθαρού κόστους.
Ακόµη, πολλά ενδιάµεσα σχήµατα
Συµβάσεων είναι εφικτά όπως µπορεί να
φανεί και στα σκιαγραφηµένα κουτιά.
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Καταµερισµός Κινδύνου

ΣΧΗΜΑ 7: Καταµερισµός Κινδύνου/ Πηγή: Maretope

Όταν αναλύουµε τις συµβάσεις στις ∆ηµόσιες συγκοινωνίες,, ο καθένας θα πρέπει να έχει κατά
νου ότι πρέπει να υφίσταται µια ισορροπία ανάµεσα στα κίνητρα που παρέχονται και τα όργανα
που βρίσκονται στην διάθεση εκείνων που υποβάλλονται/ υποκύπτουν στα κίνητρα. Για
παράδειγµα, µια καθαρή σύµβαση όπου οι αρχές είναι υπεύθυνες για τον προσδιορισµό του
συστήµατος κοµίστρων και του επιπέδου του κοµίστρου, η δοµή µπορεί πολύ εύκολα να χάσει την
ισορροπία της και µπορεί να αποτελέσει πηγή έντασης/ σύγκρουσης. Εναλλακτικά, όταν ένας
φορέας λαµβάνει τακτικές ελευθερίες, θα πρέπει ταυτόχρονα να φέρει και αυξηµένη οικονοµική
ευθύνη ως αποτέλεσµα των τακτικών αποφάσεων που λαµβάνει, καθώς επίσης είναι πιθανό να
φέρει και αυξηµένη συµβατική περίοδο.
Με άλλα λόγια, µια περαιτέρω ανάλυση των Συµβατικών σχέσεων θα πρέπει να εντάξει
διάφορες διαστάσεις στη σύµβαση ως απόρροια ενορατικότητας. Η οικονοµική διάσταση είναι
µια από τις σηµαντικότερες, ειδικά σ’ έναν τοµέα όπου η οικονοµική παρέµβαση των αρχών
δεν αποσκοπεί µόνο στην χρηµατοδότηση κάποιων στόχων αλλά και –κυρίως- στην επιδότηση
τους.
Πέρα από τους παραγωγικούς και εισοδηµατικούς κινδύνους, υπάρχουν και οι οικονοµικοί
(ποσοστό ισοτιµίας συναλλάγµατος), οι σχεδιαστικοί (µεταβολές στον οδικό και αστικό
σχεδιασµό) και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι (επίπεδα εκποµπών και θορύβου). Γενικά, οι
κίνδυνοι θα πρέπει να ανατείθονται στο «µέρος» που είναι σε ευνοϊκότερη θέση για να
αποφύγει την εµφάνισή τους ή που είναι σε θέση να αφοµοιώσει τις συνέπειές τους. Αυτό
κανονικά θα πρέπει να µεταφερθεί στους συµβατικούς όρους, µα αρκετά συχνά υπάρχουν
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απρόσµενες ανακάµψεις που µπορεί να προέρχονται από απρόβλεπτες πηγές και προκύπτει σ’
αυτή την περίπτωση κάποιο είδος σύγκρουσης κατά την εκ των προτέρων κατανοµή των
συνεπειών τους.

Είδη Συγκρούσεων
Υπάρχουν εσωτερικές (βιοµηχανικές σχέσεις) και εξωτερικές (µεταξύ µιας αρχής κι ενός
φορέα) και θα ποικίλλουν ανάλογα µε το µέγεθος της σπουδαιότητάς τους. Στο Σχήµα 8 έχουν
προσδιοριστεί οι βασικοί τύποι συγκρούσεων οι οποίοι και θα αναλυθούν παρακάτω:

ΣΧΗΜΑ 8: Είδη Συγκρούσεων, Πηγή: Isotope

Οι συγκρούσεις, ενδέχεται να προκύψουν κάθε φορά όπου ακατάλληλα καθήκοντα δεν
καθορίζονται ξεκάθαρα από την αρχή και πρέπει να επιλυθούν. Όλα τα είδη ρίσκου που
αναφέρονται στο προηγούµενο κεφάλαιο, ενδέχεται να κρύβουν µια εν δυνάµει σύγκρουση,
όπως κατανέµοντας τις δαπάνες και τα εισοδήµατα, την εναντίωση σε στόχους και την
εκτέλεση.
Γενικά, τα συµβόλαια πρέπει να περιλαµβάνουν την παροχή ενός µέσου επανόρθωσης που θα
καλύπτει όλα τα ρίσκα που µπορεί να προβλεφθούν κατά την έναρξη. Η αποκτούµενη εµπειρία
και γνώση από ένα πρόγραµµα βοηθά στον σχεδιασµό µιας καλύτερης σύµβασης µελλοντικά.
Το να περιλαµβάνονται περιορισµοί στην σύµβαση, πάνω σε κάποιες γενικές αρχές που διέπουν
τη σχέση θα µπορούσε να αποβεί πολύ βοηθητικό. Η ευελιξία αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό
µέρος για την εγγύηση παροχής βιώσιµων υπηρεσιών οι οποίες θα µπορέσουν να
αντεπεξέλθουν στις µελλοντικές προκλήσεις.

Η κατοχή σε αντιπαράθεση µε την χρήση3

Στις αστικές δηµόσιες συγκοινωνίες µπορούµε να καταµετρήσουµε περιπτώσεις όπου η «Αρχή»
είναι και ο ιδιοκτήτης/ παροχέας κάποιων µέσων παραγωγής (τούνελ και σταθµοί, τροχαίο
υλικό, γκαράζ) ενώ αυτά χρησιµοποιούνται από έναν άλλο (ιδιώτη) παίκτη (‘‘τον φορέα’’).
Αυτή είναι, π.χ. η συνήθης κατάσταση στις µεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας (µε εξαίρεση την
περιφέρεια του Παρισιού).Ανάλογες καταστάσεις που προκύπτουν και µε την δηµόσια κατοχή
και δηµόσια λειτουργία ή και µε την ιδιωτική ιδιοκτησία και ιδιωτική λειτουργία δίνουν µια
αντιπροσωπευτική εικόνα των πιθανών συνδυασµών ιδιωτικής ή δηµόσιας ιδιοκτησίας µε την
ιδιωτική η δηµόσια διαχείριση, παραθέτοντας διαφορετικούς τύπους συµβολαίων µεταξύ
κυβερνητικών και κρατικών εταιριών, ιδιωτών που διαχειρίζονται κρατικές περιουσίες και
ιδιωτικών µονοπωλίων ΣΧΗΜΑ 9. Η εικόνα δείχνει την σχέση µεταξύ οργανωτικών µορφών

                                                     
3 Αυτή η παράγραφος είναι µέρος του άρθρου Van de Velde, D.M. “Organisational forms and entrepreneurship in

public transport. Μέρος 2” (βασισµένο στο άρθρο του Van de Velde, D.M., (1997), “Entrepreneurship and tendering
in local public transport services”, 5η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για τον Ανταγωνισµό και Ιδιοκτησία χερσαίων επιβατικών
µεταφορών, Leeds (UK), 27-30 Μάιος 1997.
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που παρουσιάστηκαν προηγουµένως στο ‘δένδρο’, και της κατηγοριοποίησης που
χρησιµοποιήθηκε από την Παγκόσµια Τράπεζα, στην µελέτη “Bureaucrats in Business” (1995,
ch. 3).

ΣΧΗΜΑ 9: Ιδιωτική ενάντια στην δηµόσια διοίκηση και ιδιοκτησία Πηγή: Maretope

Σύµφωνα µε την Μελέτη της Παγκόσµιας Τράπεζας (1995), ο τρόπος µε τον οποίο τα τρία
προβλήµατα της ασυµµετρίας των πληροφοριών , των επιβραβεύσεων - επιβολών ποινών και
της δέσµευσης, επιλύονται στη σύµβαση, είναι καθοριστικός για την επιτυχία τους. Η µελέτη
δηλώνει ότι οι συµβάσεις εκτέλεσης σπάνια κατορθώνουν να βελτιώνουν τα κίνητρα – και σε
κάποιες περιπτώσεις µάλιστα µπορεί να έχουν αρνητική επίδραση αντί για θετική, – κυρίως
γιατί η διαδικασία υπογραφής των συµβάσεων στους δηµόσιους διοικητές δίνει την ευκαιρία να
κεφαλαιοποιήσουν το πληροφοριακό προτέρηµά τους µε το να διαπραγµατεύονται πολλαπλούς
εύκολους στόχους. Όσον αφορά τις συµβάσεις διοίκησης, η επιτυχία τους φαίνεται να
εξαρτάται από την χρήση µιας ανταγωνιστικής διαδικασίας Σύµφωνα µε την Παγκόσµια
Τράπεζα,, το µεγάλο κόστος για την απόκτηση πληροφοριών που χρειάζονται για την
διαπραγµάτευση, τον έλεγχο και την ενδυνάµωση τέτοιου είδους συµβάσεων, τείνουν να τους
περιορίζουν σε τέτοιου είδους τοµείς όπου η τεχνολογία είναι σχετικά στατική και η ποιότητα
εύκολα συγκρίσιµη. Τέλος, η επιτυχία των ρυθµιστικών  συµβάσεων, τα οποία, σύµφωνα µε
την Παγκόσµια Τράπεζα φαίνεται να εξαρτάται από τον προσεκτικό σχεδιασµό και σε µερικές
περιπτώσεις, από την ταυτόχρονη χρήση του άµεσου ανταγωνισµού.

Σταθερός εναντίον ευέλικτου σχεδιασµού4

Η κατηγοριοποίηση που παρουσιάζεται στην Μελέτη της Παγκόσµιας Τράπεζας αναφέρεται
στο τακτικό επίπεδο. Στα πλαίσια της διαδικασίας υποβολής προσφορών, η διαδικασία λήψης

                                                     
4 Αυτή η παράγραφος είναι µέρος του άρθρου Van de Velde, D.M. “Organisational forms and entrepreneurship in

public transport. Μέρος 2” (βασισµένο στο άρθρο του Van de Velde, D.M., (1997), “Entrepreneurship and tendering
in local public transport services”, 5η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για τον Ανταγωνισµό και Ιδιοκτησία χερσαίων επιβατικών
µεταφορών, Leeds (UK), 27-30 Μάιος 1997.
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αποφάσεων στο τακτικό επίπεδο µπορεί να οργανωθεί µε διαφορετικούς τρόπους. Οι ‘τακτικές’
µπορούν να οριστούν ως προγενέστερες της ανάθεσης εργολαβίας και οι φορείς µπορεί είτε να
µην έχουν στην διάθεσή τους ‘τακτικές’ αρµοδιότητες όπως στο Λονδίνο και την Κοπεγχάγη, ή
να διαθέτουν µερικές ‘τακτικές’ αρµοδιότητες κατά την διάρκεια της Σύµβασης µε την µορφή
των επαναπροσδιορισµένων κινήτρων, όπως συµβαίνει στο Helsingborg και στο Sundsvall
(Σουηδία) ή στην Adelaide (Αυστραλία)5. Εναλλακτικά, οι ‘τακτικές’ αρµοδιότητες, µπορούν
να προσδιοριστούν κατά την διάρκεια της ανάθεσης υπεργολαβίας (όπως προτείνεται στην
Ολλανδία και έχει σε µικρή έκταση εφαρµοστεί στην Γαλλία), ή ταυτόχρονα µε την ανάθεση
της εργολαβίας του λειτουργικού επιπέδου ή και όχι, ενώ εδώ επίσης ο επανασχεδιασµός των
κινήτρων στην σύµβαση, µπορούν να παραχωρηθούν µόνο κατά την διάρκεια ισχύος της
σύµβασης. Τα παρεχόµενα προνοµιακά δικαιώµατα των Βρετανικών σιδηροδρόµων αποτελούν
παραδείγµατα κατά τα οποία οι πλειοδότες, κερδίζουν βασιζόµενοι στην ποιότητα και την τιµή
των υπηρεσιών τους, ενώ και οι φορείς απολαµβάνουν µια υπηρεσία επαναπροσδιορισµένων
ελευθεριών χρονοδιαγράµµατα, κόµιστρα, πρόσθετες υπηρεσίες εντός και εκτός των τρένων
κλπ.) κατά την περίοδο της σύµβασης.
Αυτές οι ποικίλες φόρµες ταξινοµούνται στο σχέδιο 10 σε τέσσερις βασικές εναλλακτικές
δυνατότητες αναφορικά µε την θέση των τακτικών (Τ) αποφάσεων.

ΣΧΗΜΑ 10: Τακτικές και συµβάσεις, Πηγή: Maretope

Αν το συµβαλλόµενο µέρος αποφασίσει να παραχωρήσει κάποιες αρµοδιότητες σχεδιασµού
υπηρεσιών στους φορείς, τότε µια πρώτη εκτίµηση µπορεί να το οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι
οι τακτικές δεν θα έπρεπε να προσδιορίζονται κατά την διαδικασία υποβολής προσφορών π.χ.
πριν την Σύµβαση, λόγω του πληροφοριακού πλεονεκτήµατος του δεσµευτικού φορέα σε όρους
γνώσης της αγοράς. Επιλύνοντας αυτή την πληροφοριακή ασυµµετρία, µπορεί να γίνει
επιτεύξιµο, ωστόσο είναι δαπανηρό. Παράλληλα, ακόµη και χωρίς την επίλυση αυτού του
προβλήµατος, θα µπορούσαν να προκύψουν σ’ αυτό το επίπεδο ενδιαφέρουσες προτάσεις.

                                                     
5 Βλέπε την έρευνα ISOTOPE για λεπτοµερέστερη περιγραφή κάποιων παραδειγµάτων.

Τακτικές αποφάσεις Τ
καθορισµένες πριν τη
Σύµβαση /Προσφορά

Τακτικές αποφάσεις Τ
καθορισµένες κατά τη
διάρκεια της Σύµβασης

/Προσφοράς

Σταθερές
Τακτικές
αποφάσεις
κατά τη
σύµβαση

Αλλαγές
Τακτικών
αποφάσεων
κατά τη
σύµβαση

Σύµβαση / Προσφορά:

• Ανάπτυξη και

• Υλοποίηση

• µε κίνητρα αναµόρφωσης

Σύµβαση / Προσφορά:

• Υλοποίηση

• µε κίνητρα αναµόρφωσης

Σύµβαση / Προσφορά:

• Ανάπτυξη και

• Υλοποίηση

Σύµβαση / Προσφορά:

• Υλοποίηση
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Μια δεύτερη εκτίµηση θα οδηγούσε τότε στο συµπέρασµα ότι οι τακτικές θα πρέπει
τουλάχιστον να µπορούν ν’ αναθεωρηθούν και κατά την διάρκεια της Σύµβασης. Οι αγορές
διαµορφώνονται µέσα στο χρόνο και οι φορείς- ιδιαίτερα οι νεοεισελθέντες- µπορούν να
αποκτήσουν επίγνωση της αγοράς µόνο λειτουργώντας σε πραγµατικές συνθήκες µέσα στις υπό
µελέτη αγορές. Η ανταγωνιστική πλειοδοσία για τις ‘τακτικές’ θα οδηγούσαν σ’ ένα στατικό
δίκτυο, που θα βασίζονταν σε µια ελλιπή αντίληψη της ζήτησης από τους
(εισερχόµενους)φορείς, γεγονός το οποίο σαφώς δεν είναι επαρκές. Η ισορροπία βρίσκεται
µεταξύ της χορήγησης περισσότερης ελευθερίας για τον πράκτορα (aims-contracts6) και
περισσότερων εγγυήσεων για τον κυρίως ‘‘παίκτη’’ (means-contracts7).

5.3 Ασκήσεις / Ανάθεση Εργασιών για την Ενότητα 4
Οι ακόλουθες ασκήσεις και οι αναθέσεις εργασιών δεν επιδιώκεται να είναι κανονιστικές ή
διεξοδικές. Το PORTAL έχει επίγνωση του ότι τα εκπαιδευτικά συστήµατα ποικίλλουν από
χώρα σε χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη και υπό αυτές τις συνθήκες αυτές οι ασκήσεις
επιδιώκεται να είναι ενδεικτικές. Οι ασκήσεις δεν επιδιώκεται να παραγκωνίσουν την εργασία
που οι παροχείς της σειράς µαθηµάτων θα επιθυµούσαν ίσως να αναθέσουν στους σπουδαστές
ως τµήµα ενός ευρύτερου κύκλου µαθηµάτων. Στοχεύουν να εξετάσουν τη γνώση και τις
δεξιότητες που πρέπει να έχουν αποκτήσει οι σπουδαστές µέσω της χρήσης αυτού του υλικού.
1. Σκιαγραφείστε τις βασικές συµβατικές δυσκολίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις

Αρχές κατά την εµφάνιση του ανταγωνισµού στην αγορά. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να
δοθεί σε θέµατα που συνδέονται µε την κατανοµή του ρίσκου και τις πιθανές συγκρούσεις
που µπορεί να προκύψουν κατά την εµφάνιση του ανταγωνισµού στην αγορά των
µεταφορών.

2. Από την γνώσεις που αποκοµίσατε από το υλικό αυτό και από πρόσθετο υλικό που µπορεί
να έχετε µελετήσει, προσδιορίστε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των διαδικασιών
προσχεδιασµένου ή ευέλικτου σχεδιασµού. Οι απαντήσεις που θα δοθούν θα πρέπει να
τεκµηριώνονται µε αναφορές σε συγκεκριµένα παραδείγµατα που έχουν προκύψει στην
Ευρώπη.

5.4 Προτεινόµενη βιβλιογραφία για την Ενότητα 4.

(Η παρακάτω προτεινόµενη λίστα µελέτης είναι µόνο ενδεικτική και όχι αναλυτική.
Περισσότερο εκτεταµένες λίστες µελέτης είναι διαθέσιµες από το έργο MARETOPE και τον
δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee on
the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
Evans, A, (1990) Competition and Structure of Local Bus Markets, Journal of Transport
Economics and Policy, 24,3, 255-281

                                                     
6 Ορίζουµε ως aims-contracts εκείνα στα οποία οι κυρίως ‘’παίκτες’’ καθορίζουν ένα αριθµό στόχων, οι οποίοι πρέπει να

εκπληρωθούν από επιλεγµένους πράκτορες, που χρησιµοποιούν οποιαδήποτε µέσα, εντός των ορίων που ορίζονται από την αρχή.
7 Ορίζουµε ως means-contracts εκείνα στα οποία οι κυρίως ‘’παίκτες’’ ορίζουν στον επιλεγµένο πράκτορα τα διαθέσιµα µέσα που

µπορεί να χρησιµοποιηθούν, µε πιθανή ελευθερία επιλογής µέσων, µε ή χωρίς ξεκάθαρη δήλωση των στόχων.
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Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin.
ISOTOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
MARETOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.
NERA (1997)Evaluating Alternative Structures for the Bus Industry: A Report for the
Confederation of Passenger Transport, NERA, London.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Framework RTD Programme, 2000.
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6. Συστήµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας στις
∆ηµόσιες Μεταφορές

(Απόσπασµα από τα Maretope and Quattro)

6.1 Συγκεκριµένα Εκπαιδευτικά Αποτελέσµατα για την Ενότητα 5
Με την συµπλήρωση αυτής της ενότητας οι µαθητευόµενοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

• την σηµασία των συστηµάτων ποιότητας κατά την τροποποίηση των ρυθµιστικών
πλαισίων.

• την ανάγκη να προσδιοριστούν τα µέτρα ποιότητας µέσω της δηµιουργίας σηµείων
αναφοράς, πριν την κατακύρωση των Συµβάσεων.

• την σπουδαιότητα της συνειδητοποίησης των παραµέτρων των ρυθµιστικών πολιτικών,
πριν την κατασκευή και σχεδιασµό των Συµβάσεων για την διανοµή των δηµόσιων
µεταφορών, σ’ ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον.

• την σηµασία και την σπουδαιότητα που έχει η παροχή ενός ολοκληρωµένου Συστήµατος
∆ηµόσιων Μεταφορών σε οποιοδήποτε νέο περιβάλλον αγοράς.

• την σηµασία της ανάπτυξης µετρήσιµων συστηµάτων ποιότητας που είναι διαφανή και
µετρήσιµα σ’ ένα νέο ρυθµιστικό περιβάλλον και µπορούν να επιδείξουν βελτίωση.

6.2 Εισαγωγή
Οι ∆ηµόσιες Μεταφορές αποτελούν µια υπηρεσία η οποία είναι ύψιστης σηµασίας για τους
κατοίκους των αστικών περιοχών. Όταν οι ∆ηµόσιες Μεταφορές είναι από εξωτερική πηγή, η
ποιότητα της υπηρεσίας θα πρέπει να εξασφαλιστεί για προφανείς λόγους. Ωστόσο, κάποια
συγγενή θέµατα ποιότητας παρουσιάζονται στην ακόλουθη ενότητα. Αυτά τα θέµατα
σχετίζονται µε την ανάγκη ανάπτυξης µετρήσιµων Συστηµάτων Εξασφάλισης Ποιότητας.
Τέτοιου είδους Συστήµατα θα προϋποθέτουν την κατανόηση ενός Πλήρους Ηλεκτρονικού
Κυκλώµατος Ποιότητας, όπου εισάγονται συγκεκριµένα σηµεία αναφοράς ως προϋπόθεση για
όλους τους παροχείς της εν λόγω υπηρεσίας. Τέτοιου είδους σηµεία σύγκρισης θα πρέπει να
ενσωµατωθούν στον σχεδιασµό και την δοµή των Συµβάσεων και θα αντικατοπτρίζουν τις
προσδοκίες για ανάπτυξη και των ολοκληρωµένων µεταφορικών συστηµάτων από την αρχή,
παρέχοντας ταυτόχρονα τα εργαλεία για την πραγµατική µέτρηση της βελτιωµένης κατανοµής.

6.3 Κύκλος Ποιότητας
Το πόσο σχετική είναι η εισαγωγή των ποιοτικών προδιαγραφών στις Συµβάσεις, εξαρτάται
από την χρήση συνεπών και αξιόπιστων µεθόδων κατά την εκτίµηση της αξίας των
διαφορετικών ποιοτικών διαστάσεων στους επιβάτες.
Προκειµένου να καθοριστούν τα επίπεδα ποιότητας των υπηρεσιών σε UPT, προτείνουµε την
χρήση ενός απλοποιηµένου πλήρους Ηλεκτρονικού Κυκλώµατος Ποιότητας, που βασίζεται στο
ISO 9004.2 πρότυπο Ηλεκτρονικό Κύκλωµα για την Ποιότητα της Υπηρεσίας.
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Αναµενόµενη Ποιότητα Επίπεδο Ποιότητας που προσδοκάται από τον πελάτη

Επιδιωκόµενη Ποιότητα Πρόκειται για το επίπεδο Ποιότητας στο οποίο ο φορέας στοχεύει και
το οποίο θα παρέχει στους επιβάτες.

Παραδοθείσα Ποιότητα Πρόκειται για το επίπεδο Ποιότητας που επιτυγχάνεται σε καθηµερινή
βάση σε κανονικές λειτουργικές συνθήκες

Αντιλαµβανόµενη
Ποιότητα

Πρόκειται για το επίπεδο Ποιότητας το οποίο αντιλαµβάνονται οι
επιβάτες κατά την διαδροµή των ταξιδιών τους.

ΣΧΗΜΑ 11: Κύκλος Ποιότητας, Πηγή: Afnor

      Πελάτες (Επιβάτες, οργανωτική Αρχή)

          

      Μέτρηση της Ικανοποίησης του Πελάτη

          

Εταιρέια (φορέας, διευθυντής, παροχέας της υπηρεσίας)

          

Μέτρηση της απόδοσης της εταιρείας

          

ΣΧΗΜΑ 12:Κύκλος ποιότητας, Πηγή: Quattro

6.4 Σχεδιασµός της Σύµβασης
(Απόσπασµα από το Isotope και Quattro)
Οι προδιαγραφές για ένα σύστηµα διαρκούς βελτίωσης, θα έπρεπε να αποτελούν µέρος των
προδιαγραφών εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Αρχή µπορεί να συγκεκριµενοποιήσει τα εργαλεία
τα οποία προβλέπονται , ή να περιορίσει τις προδιαγραφές του, στο γεγονός ότι ένα τέτοιου
είδους σύστηµα θα έπρεπε να προτείνεται από τους εν δυνάµει φορείς του. Σ’ αυτό το στάδιο, η
Αρχή θα έπρεπε να προσδιορίσει το τι θα αποτελεί δική του ευθύνη και ποιες είναι οι
προσδοκίες του από αυτή την άποψη.

Η Σύµβαση θα έπρεπε τότε να συγκεκριµενοποιεί:

• τους αντικειµενικούς στόχους συνεχούς βελτίωσης

• τα εργαλεία και τις ευθύνες, συµπεριλαµβανόµενων των προγραµµάτων µέτρησης/ ελέγχου

• τις συνέπειες των µέτρων, συµπεριλαµβανόµενων των οικονοµικών κινήτρων/ ποινών

• έλεγχος αυτών των αποτελεσµάτων

• διαδικασία διαχείρισης στην περίπτωση της µη εφαρµογής της Σύµβασης

Ποιότητα-ΣτόχοςΑναµενόµενη Ποιότητα

Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Παραδοθείσα Ποιότητα
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Αυτός ο προσδιορισµός των υπηρεσιών από την Αρχή κατά τις διαδικασίες υποβολής
προσφορών, θα έπρεπε να παρακινεί τους φορείς και τις Αρχές να καλύπτουν όλα τα
λειτουργικά και τακτικά πεδία ενδιαφέροντος µέσω του συστήµατος συνεχούς βελτίωσης:

• Μεταφορές
(συµπεριλαµβανοµένης της
πρόσβασης / εξόδου από τους
χρήστες)

• ∆ιασυνδέσεις (στις ∆Σ/µε άλλα
µέσα)

• Πληροφόρηση στους πελάτες

• Συστήµατα κοµίστρων και
πωλήσεων

• περιβαλλοντικές επιπτώσεις (µε την ευρεία αντίληψη, συµπεριλαµβανοµένου και των
επιπτώσεων στην κατανοµή των µέσων).

Το συµφωνηµένο σύστηµα θα πρέπει να ενδυναµωθεί. Θα πρέπει να υπάρχει µια συγκεκριµένη
κατανοµή των ευθυνών ελέγχου, ανάλογα µε το επίπεδο ενδυνάµωσης και την αξιολόγηση του
συστήµατος εντός του.
Οι Βραχυπρόθεσµες Συµβάσεις µπορεί να είναι περισσότερο προκλητικές για να προβλέψουν
µε την βοήθεια ενός εργαλείου συνεχούς βελτίωσης, καθώς ο φορέας µπορεί να µην συµφωνεί
µε τον ρυθµό ανταποδοτικότητας κόστους. Ωστόσο, η Αρχή οφείλει να αναπτύξει εργαλεία
ουδέτερης βελτίωσης, που θα είναι εφαρµόσιµα σε οποιονδήποτε φορέα.

6.5 Ένταξη
Ο πελάτης οφείλει να αντιλαµβάνεται το σύστηµα ως ενιαίο (λογική ενσωµάτωση), το οποίο
είναι και απαραίτητο προκειµένου να επιτευχθεί πλήρης ωφέλεια της δασµολογικής και υλικής
ενσωµάτωσης/ ένταξης. Η υλική ενσωµάτωση αποσκοπεί στο ίδιο το σύστηµα δηµόσιων
µεταφορών (σχεδιασµός δικτύου, εναλλασσόµενοι σταθµοί και χρονοδιαγράµµατα) και στα
άλλα µέσα. Ο κύριος σκοπός της ενσωµάτωσης, είναι να προσφέρει περισσότερο ελκυστικές
και ευκολότερες στην χρήση τους από το κοινό υπηρεσίες, αλλά η διάσταση της κάλυψης του
κόστους αποτελεί ακόµη ένα σηµαντικό παράγοντα. Είναι σαφές από το MARETOPE και
άλλες µελέτες ότι ενώ τα θέµατα συνδέσεων πολλαπλών µέσων παρέχουν έγκυρους λόγους για
την καθυστέρηση που υπάρχει στην επέκταση των πιθανών µεταβολών όπως υπογραµµίζονται
στην Πολιτική Κοινών Μεταφορών, στα µεµονωµένα κράτη Μέλη στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει βεβαιότατα κάποιος ρόλος για την τεχνολογία στο πιο βασικό
σηµείο στην αλυσίδα των επιβατικών µεταφορών. Θα φαινότανε ότι το χρονοδιάγραµµα για την
εφαρµογή µιας ανταγωνιστικής πολιτικής στα πλαίσια µιας ανοικτής αγοράς, παίρνει
ασυνήθιστα µεγάλο χρονικό διάστηµα σε πολλές χώρες. Αυτό µπορεί να οφείλεται στα
προβλήµατα µιας υποκατασκευαστικής φύσης ενώ άλλοι ανασχετικοί παράγοντες µπορεί να
αναπτυχθούν σε περιοχές όπου οι ανταγωνιστικές υπηρεσίες που παρέχονται από
διαφορετικούς προµηθευτές, χρησιµοποιούν διαφορετικά συστήµατα τιµολόγησης ή εκεί όπου
η τιµολόγηση δεν είναι µεταβιβάσιµη µεταξύ των διαφορετικών µέσων. Η παρούσα τεχνολογία
(όπως οι ‘swipe cards’και τα συστήµατα G.P.S.), µπορεί να αποβεί χρήσιµη για να επιληφθεί
αυτών των θεµάτων εφόσον υπάρχει κάποια διορατικότητα από µέρους των συµβαλλόµενων
κατά την αρχή των Συµβάσεων.
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6.6 Βελτίωση
Με τον όρο “συνεχής βελτίωση” των αστικών µεταφορικών συστηµάτων, εννοείται η ανάγκη
για συνεχή προσαρµογή του σχεδιασµού της υπηρεσίας και του οργανισµού που είναι
υπεύθυνος για την παροχή της υπηρεσίας, προκειµένου να διατηρήσει ή να αυξήσει την αξία
της. Η καινοτοµία στην υπηρεσία και την διοίκηση παράγεται από τα συστήµατα συνεχούς
βελτίωσης.
∆ιάφορα εργαλεία (π.χ. συστήµατα διαχείρισης ολικής ποιότητας, έλεγχος, σχήµατα επιβολής
ποινών /κινήτρων) µπορούν να εφαρµοστούν για την συνεχή βελτίωση του συστήµατος. Αυτά
τα εργαλεία µπορούν να εφαρµοστούν σε στρατηγικό, τακτικό και λειτουργικό επίπεδο,
εµφανώς πιο εύκολα στο λειτουργικό επίπεδο. Ένα ακόµη σηµαντικό εργαλείο διαχείρισης για
την συνεχή βελτίωση είναι το “Ακούγοντας τον Πελάτη”.

                                                     

                    

                    

                   

ΣΧΗΜΑ 13: Προδιαγραφές για τον έλεγχο της συνεχούς βελτίωσης, Πηγή: Quattro

Παράδειγµα: Lindau, Γερµανία.
Εδώ εξετάζεται ένα παράδειγµα του πως οι ποιοτικές υπηρεσίες µπορούν να αναπτυχθούν χωρίς
την προσφυγή σε βασικές θεσµικές µεταρρυθµίσεις. Σχετικές έµµεσα επακόλουθες
πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα σε µικρότερες περιφέρειες ή αστικά κέντρα, µπορούν να οδηγήσουν σε
ποιοτική βελτίωση των δηµόσιων µεταφορικών υπηρεσιών, που προσεγγίζουν τους στόχους της
βιωσιµότητας, της αποτελεσµατικότητας, του ανταγωνισµού και που είναι οικονοµικά βιώσιµοι.

Περιβάλλον ∆.Σ.,
συµπεριλαµβανοµένων των
χρηστών των άλλων µέσων

Ευθύνες οργάνωσης /
Εξοπλισµός και υποδοµή

Προδιαγραφές
Περιβάλλοντος ∆.Σ.

Αξιολόγηση των
Προδιαγραφών

Έλεγχος του
περιβάλλοντος

Αξιολόγηση οργάνωσης &
προσαρµογή

Παρεχόµενη Υπηρεσία Έλεγχος επιτευγµάτων

Σε περίπτωση
δραστικής
µεταβολής του
δηµόσιου
συγκοινωνιακού
συστήµατος

Σε περίπτωση
κενού µεταξύ
σχεδιασµένων
& επιτευγµένων
υπηρεσιών
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Κατά την δεκαετία του 90, πολλές πόλεις µικρού και µεσαίου µεγέθους, εγκαθίδρυσαν το
λεγόµενο: “Stadtbussysteme” (Συστήµατα Αστικών Λεωφορείων). Σε όρους διαχωρισµού του
τρόπου µετακίνησης και επιχορηγήσεων ανά επιβάτη, η επιτυχία αυτού του συστήµατος
Αστικών Λεωφορείων υπήρξε αξιοσηµείωτη. Η εγκαθίδρυση των συστηµάτων αυτών των
αστικών Λεωφορείων, δεν ήρθε ως απάντηση σε µεταβολές που πραγµατοποιήθηκαν στο
νοµικό πλαίσιο. Το σύστηµα αστικών λεωφορείων στο Lindau αποτελεί ένα επιτυχηµένο
παράδειγµα γι’ αυτό το νέο µοντέλο δηµόσιων συγκοινωνιών.
Το σύστηµα αστικών λεωφορείων στο Lindau (λίµνη Constance), µε 25,000 κατοίκους,
καθιερώθηκε το 1992. Το δίκτυο των παλαιών λεωφορείων είχε λειτουργήσει από τον
Bundesbahn (DB) από το 1950 και γνώρισε την µεγαλύτερη απώλεια των επιβατών του κατά τα
δυο τελευταία χρόνια της ύπαρξής του.
Τα πρόσφατα χρόνια άλλα δίκτυα λεωφορείων γύρω από την λίµνη Constance (όπως τα
Frauenfeld (CH), Dornbirn και Bregenz (A)) είχαν δραστικά βελτιώσει την ποιότητα και την
συχνότητα των επιβατών. Ωστόσο και το Lindau αποφάσισε να επανοργανώσει το σύστηµα
του. Συγκεκριµένα, µελέτησε αυτά τα µοντέλα σε επίπεδο συνοικίας για ένα χρόνο και κατόπιν
το ετοίµασε στα πλαίσια της διοίκησης του ∆ήµου χωρίς την βοήθεια κάποιου εξωτερικού
Συµβούλου. Το καινούργιο Σύστηµα ξεκίνησε µε µια σαρωτική επιτυχία: από την αρχή
περισσότεροι από 6.000 επιβάτες ηµερησίως ανταποκρίθηκαν στην καινούργια προσφορά –
περισσότεροι ακόµη και από το διπλάσιο αναµενόµενο νούµερο. Το βασικό πρόβληµα αυτού
του συστήµατος είχε να κάνει µ’ αυτήν την µεγάλη ζήτηση.
Το σύστηµα διανύει µε αυστηρά τηρούµενα 30ντάλεπτα διαλείµµατα σε 4 διαδροµές, οι ώρες
λειτουργίας κυµαίνονται κατά προσέγγιση από 6.10 π.µ. έως 10.40 µ.µ., λεωφορεία επίσης
δροµολογούνται και τα Σαββατοκύριακα. Όλα τα λεωφορεία συναντούνται κάθε µισή ώρα σ’
έναν κεντρικό σταθµό λεωφορείων και κατ’ αυτόν τον τρόπο διευκολύνουν τους επιβάτες να
αλλάζουν διαδροµές εύκολα.
Ο φορέας των λεωφορείων είναι ο“Regionalverkehr Alb-Bodensee”, µια χορηγία του
Bundesbahn (DB, since 1994 DB AG). Η “Stadtwerke Lindau” (εταιρεία τοπικών ωφελειών)
ανέλαβε την ευθύνη της διοίκησης και του µάρκετινγκ. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που
αφορούν το µάρκετινγκ γύρω από το λεωφορείο. Το λεωφορείο χαίρει προτεραιότητας από όλα
τα άλλα οχήµατα στους φωτεινούς σηµατοδότες.
Αν και τα κόµιστρα δεν είναι φθηνά (DM 2.50 για ένα εισιτήριο), το σύστηµα αστικών
λεωφορείων του Lindau µεταφέρει κατά προσέγγιση 240,000 επιβάτες µηνιαίως – ένας
υπολογισµός που άλλες πόλεις συγκρίσιµου µεγέθους, επιτυγχάνουν µέσα σ’ έναν χρόνο.
Οι συχνότητες έχουν δείξει νέες προοπτικές για τις λειτουργίες των λεωφορείων στις πόλεις
συγκρίσιµων µεγεθών: Συντονισµός και ολοκλήρωση των µεταφορών.

6.7 Ασκήσεις/Ανάθεση εργασιών για την Ενότητα 5
Οι ακόλουθες Ασκήσεις και Αναθέσεις Εργασιών δεν προτίθενται να είναι ρυθµιστικές ή
εξαντλητικές. Το PORTAL έχει συναίσθηση ότι τα εκπαιδευτικά συστήµατα διαφέρουν από
χώρα σε χώρα σ’ ολόκληρη την Ευρώπη και έχοντας αυτό υπόψη αυτές οι ασκήσεις
αποσκοπούν να είναι ενδεικτικές. Οι ασκήσεις δεν αποσκοπούν στο να εκτοπίσουν την εργασία
που έχει πραγµατοποιηθεί από τους παροχείς της µεθόδου και την οποία µπορεί να ήθελαν να
αναθέσουν στους µαθητευόµενους ως µέρος µιας ευρύτερης σειράς µαθηµάτων. Στοχεύουν να
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δοκιµάσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν αποκτήσει µέσω της χρήσης
αυτού του υλικού:

1. Ποια είναι τα κύρια θέµατα που θα πρέπει να επιληφθούν κατά την ανάπτυξη ενός
µετρήσιµου συστήµατος Εξασφάλισης Ποιότητας; Καταγράψτε σε µια λίστα και εξηγήστε
πέντε τέτοιου είδους θέµατα.

2. Κατά την γνώµη σας τι είδους µοντέλο προσφέρει τα πιο αποτελεσµατικά µέσα διαχείρισης
ενός συστήµατος Εξασφάλισης Ποιότητας σ’ ένα µεταβαλλόµενο ρυθµιστικό περιβάλλον;
Ζητείται να παρασχεθούν αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την απάντηση σας,
προκειµένου να ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητα του προτεινόµενου µοντέλου.

6.8 Προτεινόµενη λίστα µελέτης του Module 5

(Η παρακάτω προτεινόµενη λίστα µελέτης είναι µόνο ενδεικτική και όχι αναλυτική.
Περισσότερο εκτεταµένες λίστες µελέτης είναι διαθέσιµες από το έργο MARETOPE και τον
δικτυακό τόπο της Ευρωπαικής Επιτροπής)
Colson, B. (1996) UK Bus De-regulation: A Qualified Success with much still to Offer
Customers and Society at Large, Transport Reviews, 16, 4, 301-312
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee on
the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
Evans, A, (1990) Competition and Structure of Local Bus Markets, Journal of Transport
Economics and Policy, 24,3, 255-281
Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin.
ISOTOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
MARETOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.
Tebb, R. (1997), Privatisation and Innovation:Exploiting Guided Bus, Presented to the Fifth
International Conference on Competition and Ownership of Land Passenger Transport, Leeds,
England.
Transport 2000,  (1997) Blueprint for Quality Public Transport, Transport- 2000, London.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Framework RTD Programme, 2000.
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7. Πολιτικές χρηµατοδότησης & επιδότησης στις
δηµόσιες Συγκοινωνίες

(Απόσπασµα από το έργο Maretope)

7.1 Συγκεκριµένα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα για την Ενότητα 6:
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος θα κατανοήσει τα ακόλουθα:

• Τη σχέση οικονοµικής συνεισφοράς µεταξύ δηµόσιων συγκοινωνιών και χρηστών.

• Τη σχέση ανάµεσα στους χρήστες και στην χρηµατοδοτική υποστήριξη από δηµόσιες
συνεισφορές.

• Την ύπαρξη συγκεκριµένων κατηγοριών χρηµατοδότησης, για την υποστήριξη ανάπτυξης
των δηµόσιων συγκοινωνιών.

• Την σηµασία ανάπτυξης εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησης διαµέσου της δηµιουργίας
ειδικής φορολογίας για τις δηµόσιες συγκοινωνίες ή την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών
χρηµατοδότησης µε την χρήση ιδιωτικών κεφαλαίων, δηλαδή την ανάπτυξη ‘∆ηµόσιων –
Ιδιωτικών Συνεργασιών’.

• Τα µοντέλα που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
σχετικά µε την ανάπτυξη της τρέχουσας χρηµατοδοτικής υποστήριξης των µεταφορών.

7.2 Εισαγωγή
Η τιµολόγηση και χρηµατοδότηση των αστικών συγκοινωνιών είναι στενά συνδεδεµένες
έννοιες, καθώς το επίπεδο των τιµών καθορίζει τις δυνατότητες αυτοχρηµατοδότησης, και
συνεπώς την ανάγκη επιδοτήσεων. Η τιµολόγηση και χρηµατοδότηση είναι στενά συνδεδεµένες
καθώς η τιµολόγηση είναι µια από τις σηµαντικότερες µεθόδους αύξησης της χρηµατοδότησης.
Η τιµολόγηση έχει ένα ακόµη σπουδαίο ρόλο. Είναι ένας µηχανισµός – κλειδί, για τον
επηρεασµό των κυκλοφοριακών φόρτων κάθε µεταφορικού µέσου, ώστε να επιτευχθούν άλλοι
σηµαντικοί στόχοι όπως οικονοµική αποτελεσµατικότητα και περιβαλλοντική βιωσιµότητα.
Υπάρχει η ένδειξη ότι, οι υπάρχοντες µηχανισµοί τιµολόγησης, συνεισφέρουν προς την
κατεύθυνση δηµιουργίας προβληµάτων κυκλοφοριακής συµφόρησης και της περιβαλλοντικής
µόλυνσης., µιας και αποτυγχάνουν να επηρεάσουν την κοινωνική συµπεριφορά.

Κάτω από αυτό το πλαίσιο η χρηµατοδότηση συστηµάτων αστικών µεταφορών όλα τα
οικονοµικά στοιχεία που οδηγούν σε:

• µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, οποιουδήποτε µέσου που µπορεί να βελτιώσει την
οικονοµική αποτελεσµατικότητα και να εσωτερικεύσει τα όποια εξωτερικά αποτελέσµατα
των µεταφορών,

• Αύξηση των επιπλέον πόρων (κεφαλαίου), για την υποστήριξη του κόστους διαφόρων
στοιχείων των συστηµάτων αστικών µεταφορών.
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Οι ακόλουθες κατηγορίες χρηµατοδότησης µπορούν να διακριθούν:

• Συνεισφορές των χρηστών µεταφορικών µέσων

• Συνεισφορές από δηµόσιες πηγές και δηµόσιες εταιρίες

• Συνεισφορές άλλων επωφελούµενων

• Ιδιωτικές πηγές

7.3 Οικονοµικά ζητήµατα

Συνεισφορές των χρηστών δηµοσίων συγκοινωνιών:
Από οικονοµικής απόψεως, τα κόµιστρα δηµοσίων συγκοινωνιών αποτελούν τη µεγαλύτερη
πηγή εσόδων σε όλη την Ευρώπη, αν και στις περισσότερες πόλεις καλύπτουν ένα µικρό µέρος
του λειτουργικού κόστους. Με εξαίρεση την περίπτωση της απελευθέρωσης τιµών, το ύψος και
η δοµή των κοµίστρων καθορίζονται εντός των ορίων που καθορίζουν οι αρχές. Εξαιτίας των
χαρακτηριστικών των αστικών συγκοινωνιών, τα επιδοτούµενα εισιτήρια είναι κοινή πρακτική
στην Ευρώπη. Μπορεί να καθοριστούν σύµφωνα µε το κόστος ή τη ζήτηση. Στην περίπτωση
της προσέγγισης κόστους, οι τιµές απεικονίζουν το κόστος χρήσης των µεταφορικών
συστηµάτων, ενώ στην προσέγγιση της ζήτησης απεικονίζουν τα οφέλη που προέρχονται από
την χρήση των µεταφορικών συστηµάτων (σύµφωνα πάντα µε την προθυµία των χρηστών να
πληρώσουν). Μια από τις προσεγγίσεις κόστους περιλαµβάνει την αρχή κοινωνικού / οριακού
κόστους. Αυτό θεωρητικά σηµαίνει ότι οι τιµές καθορίζονται σύµφωνα µε το επιπρόσθετο
κόστος που η επιπλέον χρήση του συστήµατος θα παράγει, συµπεριλαµβανοµένου του
λειτουργικού κόστους που σχετίζεται µε τα εξωτερικά αποτελέσµατα (ρύπανση, κυκλοφοριακή
συµφόρηση, θόρυβος κτλ.). Με άλλα λόγια, οι τιµές απεικονίζουν το οριακό κοινωνικό κόστος
που σχετίζεται µε την χρήση.
Επίσης εισάγεται την ιδέα των ∆ίκαιων Τιµολογιακών συστηµάτων. Αυτό µπορεί να
ερµηνευθεί ως κοινωνική ισότητα. Τα διανεµητικά αποτελέσµατα (ο τρόπος µε τον οποίο τα
κόστη και τα οφέλη από διαφορετικά τιµολογιακά µέτρα, διανέµονται µεταξύ διαφόρων
εισοδηµατικών οµάδων) πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ένα τέτοιο τιµολογιακό σύστηµα µπορεί
επίσης να ερµηνευθεί σαν ένα σύστηµα που δεν έχει αρνητική αναδιανεµητική επίδραση,
δηλαδή χαµηλότερες εισοδηµατικές οµάδες να πληρώνουν σχετικά περισσότερα από
υψηλότερες εισοδηµατικές οµάδες. Σε µια τέτοια κατάσταση, η αποτελεσµατική τιµολόγηση
δεν συνεισφέρει πάντα σε δίκαια τιµολογιακά συστήµατα, καθώς το οριακό κοινωνικό κόστος
δεν επιτρέπει διαφοροποίηση τιµών για διαφορετικά επίπεδα εισοδήµατος.   

Συνεισφορές από δηµόσιες πηγές και δηµόσιες εταιρείες:
• Οι δηµόσιες πηγές εσόδων (συνήθως ο κρατικός προϋπολογισµός ή πηγές οι οποίες

προορίζονται γι’ αυτό), είναι η κύρια πηγή πόρων που διοχετεύονται σε επενδύσεις ή στην
κάλυψη ελλειµµάτων των δηµοσίων συγκοινωνιών. Συνεισφέρουν στην σταθερότητα
παροχής υπηρεσιών, αλλά επίσης θεωρούνται και αν ένας συντελεστής που οδηγεί σε
αναποτελεσµατικότητα των λιγότερο ανταγωνιστικών φορέων.

• Σταυροειδείς επιδοτήσεις από δηµόσιες εταιρίες εµπίπτουν επίσης σε αυτή την κατηγορία.
Οι σταυροειδείς επιδοτήσεις είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα, (στρέβλωση του
ανταγωνισµού) καθώς δίνουν ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα σε δηµόσιες εταιρίες, κυρίως
δηµοτικές επιχειρήσεις µε άλλες δραστηριότητες (εταιρίες ηλεκτρισµού, υγραερίου,
υπεραστικών µεταφορών).
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Συνεισφορές από άλλους επωφελούµενους:

Η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους (‘externalities’) που προκύπτει από την παροχή
µεταφορικών υπηρεσιών, µπορεί να διακριθεί σε δύο τύπους:

• Φόροι για συγκοινωνιακούς σκοπούς, µπορεί να συλλεχθούν άµεσα είτε έµµεσα από
εργοδότες, αποσκοπούν στην ενίσχυση της κινητικότητας των εργαζοµένων. Παραδείγµατα
αποτελούν το πρόγραµµα “versement de transport” στην Γαλλία, καθώς και τα παρόµοια
συστήµατα συλλογής φόρων στην Βιέννη και στην Βραζιλία. Το κυρίως µειονέκτηµα της
µεθόδου σχετίζεται µε την αύξηση του εργατικού κόστους, και κατά συνέπεια επιφέρει
αύξηση των επιπλέον πηγών χρηµατοδότησης, ενώ διατηρεί ένα είδος πίεσης στον φορέα
για βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών, καθώς η επιλογή του µέσου µετακίνησης ανήκει
στον χρήστη.

• ∆έσµευση κεφαλαίου, που εµπεριέχει κάποιο ρίσκο διαστρέβλωσης του ανταγωνισµού,
παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα:

- ∆έσµευση κεφαλαίου µέσω του εισοδήµατος των φορέων: Εσωτερικεύονται τα
εξωτερικά οφέλη που παράγονται από µεταφορικές υπηρεσίες και µειώνεται η ανάγκη
για  επιδοτήσεις. Επιπροσθέτως, µερικές απο τις διαδεδοµένες υπηρεσίες µπορεί να
αποτελέσουν κίνητρο για αύξηση της υποστήριξης (π.χ.. εµπορικές περιοχές,
καθετοποίηση των υπηρεσιών, κτλ)

- ∆έσµευση κεφαλαίου µέσω φορολογίας: Πέρα της εσωτερίκευσης εξωτερικών ωφελειων
από µεταφορικές υπηρεσίες, µερικοί φόροι (π.χ. για τους ιδιοκτήτες γης) κινητοποιούν
τον αστικό σχεδιασµό, µε µια σηµαντική επίδραση στην δράση των αρχών που
ευθύνονται για το πρόγραµµα κινητικότητας.

Ιδιωτικές πηγές:

Από τις ιδιωτικές πηγές χρηµατοδότησης, τα ιδιωτικά δάνεια και οι δηµόσιες – ιδιωτικές
συνεργασίες είναι οι περισσότερο σχετικές:

• Τα ιδιωτικά δάνεια είναι η πιο παραδοσιακή µορφή χρηµατοδότησης. Κυρίως
χρησιµοποιούνται για να για να λύσουν προβλήµατα ρευστού, µε κύριο πλεονέκτηµα τη
δυνατότητα καταµερισµού του κόστους σε πολλούς χρήστες.

• Οι ∆ηµόσιες – Ιδιωτικές Συνεργασίες (PPP) είναι συµβόλαια ανάµεσα στον ιδιωτικό και
δηµόσιο τοµέα, που συνήθως χρησιµοποιούνται για να δώσουν λύσεις σε αστικά
προβλήµατα κινητικότητας. Τα κυρίως πλεονεκτήµατα αυτών των συµφωνιών, όταν
εφαρµόζονται σωστά είναι:

- Βελτίωση της αποδοτικότητας,

- Ανακούφιση του Κρατικού προυπολογισµού

- Καταµερισµός του κινδύνου και των αρµοδιοτήτων µεταξυ δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα

- Κίνητρο για επιχειρηµατική εφευρητικότητα

- Οφέλη µεθόδων ιδιωτικής διαχείρισης
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ΣΧΗΜΑ 14: Εναλλακτική Χρηµατοδότηση στις Αστικές Μεταφορές, Πηγή: FISCUS Handbook

Το Σχήµα 14 που παρήχθη από το ερευνητικό πρόγραµµα FISCUS, δίνει µια καθαρή εικόνα
των εφαρµογών κάθε εναλλακτικής χρηµατοδοτικής λύσης. Η εικόνα επίσης περιλαµβάνει το
σύστηµα αυτοκινήτων. Πίσω από την πολυπλοκότητα της εικόνας, η σχέση που περιγράφηκε
προηγουµένως µπορεί να διαχωριστεί, µε τη διαφορά ότι οι φορολογούµενοι και οι και οι αρχές
είναι ενοποιηµένες στην εικόνα.

Για να περιγραφούν επαρκώς πραγµατικά παραδείγµατα, είναι σηµαντικό να διαχωριστούν οι
πληρωµές (κόµιστρα, επιδοτήσεις, τιµές συµβολαίων κτλ.) από την χρηµατοδότηση (όπως
∆ηµόσιες – Ιδιωτικές Συνεργασίες, δάνεια κτλ.), οι επενδύσεις από το λειτουργικό κόστος,
καθώς και οι χρηµατικές πηγές για τις αρχές από τις χρηµατικές πηγές για τους φορείς.

Ιδιώτες
επενδυτές,
 φορείς ∆.Σ.

Επιβάτες ∆.Σ.
οδηγοί Ι.Χ.

Επωφελούµενοι
Τρίτου -µέρους

Εξωτερικά κόστη

Καταµερισµός κόστους
κάλυψη αποφυγής

Κοινωνία
(Φορολογούµενοι,

αρχές)

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

∆έσµευση
κεφαλαίου µέσω
φορολογίας ή
εθελοντικά

Κόστος κατασκευής υποδοµής,

Κόστος συντήρησης υποδοµής,
Κόστος λειτουργίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ,

 ΚΕΡ∆Η ή ΑΜΕΣΑ
ΩΦΕΛΗ
Προώθηση
επεκτατικών

δραστηριοτήτων

Πλεόνασµα άλλων αγορών

Άµεσα οφέλη (χρησιµότητα)

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ &
ΣΤΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
 (από εµπορευµατικές
µεταφορές ή εκτός της
αγοράς µεταφορών)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
 (αποτελέσµατα
συµπεριφοράς)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
 (αποτελέσµατα συµπεριφοράς)

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
 (κόµιστρα δηµοσίων

συγκοινωνιών, τιµολόγηση οδού
και στάθµευσης, φόροι

σχετιζόµενοι µε την χρήση)

Εξωτερικά οφέλη («αξίες»)

Κίνητρα
µείωσης
κάλυψης
αποφυγής
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
(Απόσπασµα από το FISCUS)

ΣΧΗΜΑ 15:  Χρηµατοδότηση από Συνεισφορές των Χρηστών ( εννοιολογικά): IFIP 1999
Αναλυτική παράθεση του Πλέγµατος, Σχήµα 14: Πηγή: Εγχειρίδιο FISCUS

Άµεσα οφέλη (χρησιµότητα)

∆απάνες που δεσµεύονται για τις
υποδοµές,

∆απάνες συντήρησης των υποδοµών,
δαπάνες λειτουργίας υποδοµών

Επιβάτες
δηµ.µεταφορών,
οδηγοί οχηµάτων

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

(κόµιστρα, οδική τιµολόγηση και
τιµολόγηση χώρων στάθµευσης,

φόροι στενά συσχετιζόµενοι σε την
συχνότητα χρήσης τους

Κίνητρα για µείωση,
Κάλυψη αποφυγής

Εξωτερικά κόστη
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ΣΧΗΜΑ 16: Χρηµατοδότηση από τον ∆ηµόσιο Προϋπολογισµό:( εννοιολογικά): IFIP 1999
Αναλυτική παράθεση του Πλέγµατος :Σχήµα 14: πηγή: Εγχειρίδιο FISCUS

Κοινωνία
(φορολογούµενοι, αρχές)

Επιβάτες των ∆ηµ.
Μεταφορών,

οδηγοί οχηµάτων

Εξωτερικές δαπάνες

Αντίκτυπος ∆απανών,
κάλυψη της αποφυγής

∆απάνες κατασκευής υποδοµών,

δαπάνες συντήρησης υποδοµών,

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ιδιώτες επενδυτές,
φορείς των ∆ηµ.
Μεταφορών.

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
(επιπτώσεις στην
συµπεριφορά)

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
(επιπτώσεις στην
συµπεριφορά)

Εξωτερικά Οφέλη

(κυρίως αποφυγή
εξωτερικού κόστους)



Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών 52

PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net

ΣΧΗΜΑ 17: Χρηµατοδότηση µέσω value capture( εννοιολογικά): IFIP 1999
Αναλυτική παράθεση του Πλέγµατος  Σχήµα 14: πηγή: Εγχειρίδιο FISCUS

Ωφελούµενοι που
ανήκουν σε τρίτες

οµάδες

∆απάνες κατασκευής υποδοµών
∆απάνες συντήρησης υποδοµών,

Ή εθελοντικά

∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΞΙΑΣ
Μέσω φόρων

Εξωτερικά οφέλη („αξίες“)
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ΣΧΗΜΑ 18: Χρηµατοδότηση µέσω σταυροειδούς χρηµατοδότησης( εννοιολογικά) IFIP 1999 Αναλυτική
παράθεση του Πλέγµατος, Σχήµα 14: πηγή: Εγχειρίδιο FISCUS

Ιδιώτες επενδυτές,
φορείς

δηµ.µεταφορών.
Πλεόνασµα από άλλες αγορές

∆απάνες κατασκευής υποδοµών

∆απάνες συντήρησης υποδοµών

Σταυροειδής
χρηµατοδότηση

(από εµπορευµατικές
µεταφορές ή από εκτός της

αγοράς µεταφορών



Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών 54

PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net

ΣΧΗΜΑ 19: Ιδιωτική Χρηµατοδότηση ( εννοιολογικά): IFIP 1999
Αναλυτική παράθεση του Πλέγµατος - Σχήµα 14: πηγή: Εγχειρίδιο FISCUS

∆ηµόσιες – Ιδιωτικές Συνεργασίες
Ο σκοπός της έννοιας αυτής είναι να εξαλείψει την ανάγκη συνεισφοράς από την γενική
φορολογία, ενώ διατηρείται η αποτελεσµατική τιµολογιακή πολιτική και ο δηµόσιος έλεγχος
στα κόµιστρα και υπηρεσίες. Αποτελείται:

• Η κοινωνική οριακή τιµολόγηση κόστους των χρηστών µε απαιτήσεις κεφαλαίου, γίνεται
από ιδιωτική χρηµατοδότηση, και τα λειτουργικά και κεφαλαιουχικά κόστη καλύπτονται
µέσω ενός συνδυασµού αποτελεσµατικών χρεώσεων των χρηστών και επιδοτήσεις που
προέρχονται από δέσµευση κεφαλαίου και συµπληρωµατικές χρεώσεις χρηστών.

Εµπορικές λειτουργίες εντός των ∆ηµοσίων / Ιδιωτικών Συνεργασιών
Αυτό το µέρος ασχολείται µε την εµπορική βιωσιµότητα κάθε µέσου, στην βάση που απαιτείται
για λόγους ισότητας, ή για λόγους διευκόλυνσης των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης. Στο
µοντέλο αυτό οι χρεώσεις των χρηστών πρέπει να καθοριστούν στο ύψος αυτό που κάνει την
όλες τις µεταφορικές υπηρεσίες κερδοφόρες, ώστε να µην απαιτούνται επιδοτήσεις. Τα
τιµολογιακά εργαλεία που χρησιµοποιούνται παρουσιάστηκαν παραπάνω.

• οι φόροι επιβάλλονται για να καλύψουν εξωτερικά κόστη που προέρχονται από ατυχήµατα
και περιβαλλοντικές επιπτώσεις

• απουσιάζει η σταυροειδής χρηµατοδότηση µεταξύ µεταφορικών µέσων. Κάθε µεταφορικό
µέσο αυτοσυντηρείται, εξυπηρετώντας τις δικές του κεφαλαιακές απαιτήσεις καθώς και
κάλυψη του τρέχοντος κόστους. Εντούτοις, συγκεκριµένες επιδοτήσεις για συγκεκριµένες
µη κερδοφόρες διαδροµές επιδοτούνται από την γενική φορολογία.

Ιδιώτες Επενδυτές,
Φορείς

δηµ.µεταφορών

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ,

ΟΦΕΛΗ Η ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ,

Ικανότητα για προώθηση  της
επέκτασης των

δραστηριοτήτων και σε
άλλους τοµείς.

∆απάνες κατασκευής υποδοµών

∆απάνες συντήρησης υποδοµών
∆απάνες λειτουργίας
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1. Συνεισφορές Χρηστών
Κόµιστρα δηµοσίων συγκοινωνιών Τοπική
Άδεια οχήµατος              Εθνική
Φορολογία καυσίµων Εθνική
Περιοχή άδειας, ∆ιόδια, Ηλεκτρονική οδική τιµολόγηση Τοπική
Χρέωση στάθµευσης Τοπική
2. ∆ηµόσιοι προϋπολογισµοί
Γενική Φορολογία Εθνική
Τοπικοί προϋπολογισµοί Τοπική
3. ∆εσµευµένη αξία
Φόροι περιουσίας ή απασχόλησης Εθνική ή Τοπική
4.Σταυροειδής χρηµατοδότηση
Κέρδη οδικής τιµολόγησης ή από άλλες τοπικές εταιρίες Τοπική
5. Ιδιωτική Χρηµατοδότηση
Ιδιωτικοποίηση Εθνική ή Τοπική
∆ιόδια                                        Εθνική ή Τοπική
∆ικαιοπαροχή Εθνική ή Τοπική

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Περίληψη Μεθόδων Χρηµατοδότησης - Σώµα/Αρχή λήψεως αποφάσεων

Ο πίνακας απεικονίζει τους σηµαντικούς λήπτες αποφάσεων στην περιοχή χρηµατοδότησης και
χρηµατοδοτικών µοντέλων, που µπορεί να χρησιµοποιηθούν στην επιλογή ενός µοντέλου
ανάπτυξης τιµολογιακών πολιτικών δηµοσίων συγκοινωνιών, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

7.4 Ασκήσεις / Καθήκοντα για την Ενότητα 6
Οι ακόλουθες ασκήσεις και καθήκοντα δεν σκοπεύουν να είναι δογµατικά ή εξαντλητικά. Το
PORTAL ασχολείται µε τα εκπαιδευτικά συστήµατα που ποικίλουν από χώρα σε χώρα της
Ευρώπης, και για αυτό τον λόγο οι ασκήσεις αυτές αποσκοπούν στο να είναι ενδεικτικές.  Οι
ασκήσεις αυτές δεν αποβλέπουν στο να αντικαταστήσουν την δουλειά που οι φορείς
εκπαίδευσης θα επιθυµούσαν να αναθέσουν στους εκπαιδευόµενους, σαν µέρος ευρύτερης
µελέτης. Αποσκοπούν στο να ελέγξουν την γνώση, που έχει αποκτηθεί µέσω αυτού του υλικού:

1. Έχοντας υπόψη τα διάφορα µοντέλα ενός συστήµατος επιβατικών δηµόσιων συγκοινωνιών,
τοποθετείστε τα ζητήµατα χρηµατοδότησης σε σειρά βαρύνουσας σηµασίας µεταξύ άλλων
θεµάτων που λαµβάνονται υπόψη. Τι οικονοµικά κριτήρια θα χρησιµοποιηθούν για τον
καθορισµό της επιτυχίας ή αποτυχίας του συστήµατος;

2. Εντόπισε τα τέσσερα σηµαντικότερα στοιχεία που κάνουν ένα µεταφορικό σύστηµα
επιτυχηµένο. Παραδείγµατα µπορούν να εξαχθούν από τις χώρες µέλη της Ε.Ε. ή από τις
ένταξη χώρες.

3. Όπου η εφαρµογή νέων δοµών έχει επιτευχθεί µε ένα λιγότερο αποτελεσµατικό τρόπο,
σηµείωσε τις αιτίες που κατά την γνώµη σου οδήγησαν στην µικρή αποτελεσµατικότητα
του συστήµατος, και σύγκρινε µε περιοχές όπου η επιτυχία είναι εµφανής. (∆ύο
παραδείγµατα επαρκούν)
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7.5 Προτεινόµενη λίστα µελέτης για την Ενότητα 6
(παρακάτω προτεινόµενη λίστα µελέτης είναι µόνο ενδεικτική και όχι αναλυτική. Περισσότερο
εκτεταµένες λίστες µελέτης είναι διαθέσιµες από το έργο MARETOPE και τον δικτυακό τόπο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
Banister,D. (1993)Equity and Acceptability in Internalising Social Costs of Transport in
Internalising the Social Costs of Transport 1993 Seminar ECMT/OECD
Bleijenberg,A.N. The Art of Internalising  in Internalising the Social Costs of Transport 1993
Seminar ECMT/OECD
Colson, B. (1996) UK Bus De-regulation: A Qualified Success with much still to Offer
Customers and Society at Large, Transport Reviews, 16, 4, 301-312
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
European Commission, Directorate General for Transport, (1996) Towards fair and efficient
pricing in transport, Brussels
Evans, A, (1990) Competition and Structure of Local Bus Markets, Journal of Transport
Economics and Policy, 24,3, 255-281
Farrell, S. (1999) Financing European Transport Infrastructure, Policies and Practice in Western
Europe. Macmillan, London
Foster, C. (1994) The Economics of Rail Privatisation, Centre for the Study of Regulated
Industries, Discussion Paper 7. CIPFA, London
FISCUS Research Consortium (1999), Cost Evaluation and Financing Schemes for Urban
Transport Systems, Transport Research – 4th. RTD. Framework Programme – Final report pp.
54-90 ,
Thomson, J.M. (1974) Modern Transport Economics, Suffolk
TRANSPRICE, Trans-Modal Integrated Urban Transport Pricing. Project funded by the
European Commission under the Transport RTD Programme of the 4th. Framework Programme.
Co-Ordinator Euro-Trans Consulting Ltd, London, Deliverables D 1- D 4, 1997
Van Vreckam, D. (1993) European Union Policy on taxes and charges in the road transport
sector in Internalising the social cost of transport, 1993 Seminar ECMT/OECD
White,P. (1998) Financial Outcomes of Rail Privatisation in Britain, Proceedings of the
European Transport Conference Seminar G..Rail  PTRC, Londonf
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8. Περιπτωσιολογικές µελέτες και Περιοχές
µελέτης

(αποσπάσµατα από το Maretope,Παραδοτέο 2, 2001  )

8.1 Εισαγωγή
Οι περιοχές που επιλέχθηκαν απεικονίζουν περιοχές της Ευρώπης,, οι οποίες αντιµετωπίζουν
συγκεκριµένες καταστάσεις, που µπορεί να εφαρµοστούν σε κάθε χώρα και περιοχή της
Ευρώπης.
Οι περιπτωσιολογικές µελέτες και περιοχές µελέτης που εξετάζονται παρακάτω, έχουν επίσης
επιλεγεί για να απεικονίζουν τις εθνικές προσπάθειες που γίνονται για την εισαγωγή ενός νέου
ρυθµιστικού πλαισίου και τις επιδράσεις των αλλαγών σε συγκεκριµένες περιοχές και πόλεις.
Οι επιλεγόµενες περιοχές µελέτης είναι αντιπροσωπευτικές, της έρευνας που διεξάγεται στο
έργο MARETOPE παραδοτέο 2, και συνίσταται οι εκπαιδευόµενοι να συµβουλευτούν εκείνες
τις αναφορές για να αποκτήσουν πλήρη και λεπτοµερή γνώση.

8.2 Αυστρία
Το Παρελθόν:
Οι δηµόσιες τοπικές και περιφερειακές µεταφορές στην Αυστρία θεωρούνται σχετικά
ελκυστικές και οικονοµικές. Αυτό οφείλεται κυρίως στις 12 Ενώσεις ∆ηµόσιων Μεταφορών
(PTAs) που καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια. Μέσα στο καθεστώς PTAs, ένα ετήσιο
ποσοστό αύξησης στην προτίµηση των πελατών, άνω του 10% καταγράφηκε κατά τη διάρκεια
των προηγούµενων ετών. Παρά αυτήν την επιτυχία, η ζήτηση για επιχορηγήσεις έχει εκτιναχθεί
στα ύψη. Το κράτος, οι επαρχίες και σε έναν µικρότερο βαθµό οι κοινότητες, συµβάλλουν προς
την χρήση των δηµόσιων µεταφορών. Τα ποσοστά κάλυψης του κόστους των δηµόσιων
φορέων µεταφορών, κυµαίνονται από 40% έως 60%.
Η αγορά των δηµόσιων Μεταφορών στην Αυστρία διέπεται σε µεγάλο βαθµό από σχετικές
ρυθµίσεις. Μέχρι τώρα, ουσιαστικά καµία ανταγωνιστική υποβολή προσφορών δεν έχει
εµφανιστεί. Η οργανωτική µορφή µπορεί να καθοριστεί ως πρωτοβουλία της αγοράς µέσω του
οποίου ένα καθεστώς έγκρισης βρίσκεται σε κατάσταση εργασίας. Η αγορά κυριαρχείται από
τις επιχειρήσεις δηµόσιων φορέων. Οι συµφωνίες παροχής δηµόσιων υπηρεσιών υπό µορφή
συµβάσεων υπηρεσιών υφίστανται µεταξύ των χειριστών και των οµοσπονδιακών και
επαρχιακών αρχών (ή/και PTAs). Οι συµβάσεις σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι
χειριστές φέρουν µόνο τον ελάχιστο κίνδυνο και ταυτόχρονα, κανέναν κίνδυνο εισοδήµατος. Οι
δηµόσιες συµφωνίες υπηρεσίας υφίστανται ειδικότερα όπου οι κοινότητες είναι είναι και οι
ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων µεταφορών.

Η περίοδος µετάβασης είναι απόρροια δύο νέων νόµων (που τέθηκαν σ’ εφαρµογή από
1.1.2000) που έχουν εκτεταµένες οργανωτικές και οικονοµικές επιπτώσεις. Θεωρούνται
µάλιστα ότι έχουν την δυνατότητα να διαµορφώσουν ένα περιβάλλον, το οποίο θα είναι
σύµφωνο µε τους κανονισµούς 1191/69 και 1107/70 του συµβουλίου, όπως αυτοί έχουν
τροποποιηθεί. Οι σηµαντικότερες παροχές είναι: (1) η διαδικασία υποβολής ανταγωνιστικών
προσφορών θα είναι υποχρεωτική για όλες τις υπηρεσίες που είναι δηµόσιου ενδιαφέροντος.
Αυτό αφορά όλες τις υπηρεσίες που βρίσκονται είτε στις νέες γραµµές είτε στις υπάρχουσες
γραµµές µε λήγοντα δικαιώµατα παραχώρησης. Εντούτοις, οι χειριστές που είναι ενεργοί µόνο
στην προαστιακή µεταφορά, απαλλάσσονται. (2) Οι παραχωρήσεις εκχώρησης για τις
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κερδοφόρες γραµµές, πρόκειται να ανατεθούν µόνο µέσω ανταγωνισµού. Οι παραχωρήσεις για
τις γραµµές που είναι δηµόσιου ενδιαφέροντος, πρόκειται να βασιστούν σε σύµβαση παροχής
υπηρεσιών ύστερα από ανταγωνιστική υποβολή προσφορών.
Η νέα κατάσταση δεν έχει γίνει πραγµατικότητα µέχρι σήµερα. Η πρόσφατη νοµοθεσία έχει
διαµορφώσει µεγάλη αβεβαιότητα ως προς τα οικονοµικά και οργανωτικά πλαίσια που
πρόκειται να διαµορφωθούν. Προφανώς, η οργανωτική µορφή κινείται από την πρωτοβουλία
της αγοράς προς την πρωτοβουλία των αρχών που χαρακτηρίζει την ανταγωνιστική υποβολή
προσφορών και. ∆ιαδικασία παραχώρησης δικαιωµάτων. Το οµοσπονδιακό επίπεδο, ανήγγειλε
µια µείωση των υποχρεώσεων χρηµατοδότησής του, εις βάρος των χαµηλότερων επιπέδων
αρχών. Ένα περαιτέρω µειονέκτηµα είναι ότι µόνο λίγοι χειριστές, υπό την σκιά της
απελευθέρωσης της αγοράς, έχουν αρχίσει να ανασυγκροτούν τις επιχειρήσεις τους
προκειµένου να κατευθυνθούν προς µια βελτιωµένη λειτουργούσα αποδοτικότητα. Επιπλέον,
το καθεστώς επιχορήγησης όπως προβλέπεται στο νέο νόµο, θα µπορούσε να αµφισβητηθεί ως
προς το κύρος για την µη συµµόρφωσή του µε τη νοµοθεσία της ΕΕ
Περιοχή µελέτης: Βιέννη

8.3 ∆ανία
∆ανία, έξω από τη Μείζονα περιφέρεια της Κοπεγχάγης
Οι ∆ηµόσιες µεταφορές µε λεωφορεία διοικούνται από τους νοµούς και τους ∆ήµους της
∆ανίας κι εξουσιοδοτούνται για αυτό µε νοµοθετική πράξη από την Βουλή. Τυπικά οι νοµοί
διαδραµατίζουν τον ηγετικό ρόλο. Οι νοµοί µπορούν ελεύθερα να αποφασίσουν σχετικά µε το
πώς επιθυµούν να οργανώσουν τις δηµόσιες συγκοινωνίες τους, εκτός από την Μείζονα Αρχή
της Κοπεγχάγης. Από το 1974, ειδικοί νόµοι έχουν εφαρµοστεί µόνο σε περιφέρειες
πρωτευουσών, ενώ το υπόλοιπο τµήµα της χώρα υπόκειται σε γενική νοµοθεσία. Στο παρελθόν
και µέχρι το 1978, οι καθαρές δαπάνες των εν λειτουργία λεωφορειακών γραµµών και µε
πιθανότητες επιχορήγησης από τις τοπικές αρχές, υπήρχαν µόνο έξω από την Κοπεγχάγη.
Κάποιες από τις τοπικές αρχές και οι εθνικοί σιδηρόδροµοι DSB οργάνωναν τα λεωφορεία
συντονισµένες µε τους εθνικούς σιδηροδρόµους. Το 1978-που υπήρξε µια µεταβατική
περίοδος-εφαρµόστηκε ένας νόµος, ο οποίος έδινε στους νοµούς την ελευθερία να µεριµνήσουν
για τις λεωφορειακές συγκοινωνίες όπως εκείνοι επιθυµούσαν.
Στα πλαίσια αυτού του νέου καθεστώτος, οι περισσότερες δηµοτικές αρχές εγκατέλειψαν την
εσωτερική λειτουργία τους και υπέβαλλαν προσφορά για την ανάθεση σύµβασης παροχής
υπηρεσιών. Σήµερα, υφίστανται τρία βασικά πρότυπα όταν γίνεται αναφορά στην οργάνωση:

• ∆ιαδικασία υποβολής Προσφοράς /εσωτερική λειτουργία για τις δηµόσιες αρχές
µεταφορών που είναι ιδιοκτησία του νοµού.(κυριαρχία)

• ∆ιαδικασία υποβολής Προσφοράς /εσωτερική λειτουργία για τους νοµούς όπου οι τοπικές
δηµόσιες λεωφορειακές µεταφορές έγκειται στην κάθε δηµοτική αρχή, ενώ οι
περιφερειακές δηµόσιες λεωφορειακές µεταφορές έγκειται στον αντίστοιχο νοµό.
(περισσότεροι οργανισµοί)

• Εσωτερική λειτουργία σε δηµοτικές επιχειρήσεις

Όλες οι δηµόσιες αρχές µεταφορών, έχουν επιλέξει να διατηρήσουν τον κίνδυνο απώλειας
εσόδων µέσω της χρήσης συµβάσεων µεικτού/ακαθάριστου κόστους.
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Σιδηρόδροµοι
Στο παρελθόν οι περισσότερες λειτουργίες των επιβατικών σιδηροδρόµων, πραγµατοποιούνταν
από την DSB – τους ∆ανέζικους Κρατικούς Σιδηροδρόµους οι οποίοι και παραµένουν σε
µεγάλη έκταση σ’ αυτήν. Την 1η Ιανουαρίου του 1999 η οποία και υπήρξε µεταβατική
περίοδος, η DSB διασπάστηκε σε µια λειτουργική εταιρεία, την DSB και σε µια αρχή τρακ,
Banestyrelsen, ενώ και οι δύο Ανήκαν στο Υπουργείο Μεταφορών. Η DSB δουλεύει για το
Υπουργείο Μεταφορών µέσω υπογραφής Συµβάσεων. Το 2003, το 15% των συµβάσεων
υποβάλλονται σε διαδικασία υποβολής προσφορών στα πλαίσια του νέου καθεστώτος. Οι 13
τοπικοί σιδηρόδροµοι εκτελούν τις υπόλοιπες λειτουργίες του τρένου. Από την 1η Ιανουαρίου
του 2001, η ευθύνη για αυτούς τους σιδηροδρόµους, πέρασε στους νοµούς.
Μείζονα  Περιφέρεια της Κοπεγχάγης
Στο παρελθόν, οι µεταφορές της µείζονας περιοχής της Κοπεγχάγης, διασπόνται σε εταιρείες
ανάλογα µε το µεταφορικό µέσο. Αυτό σηµαίνει ότι η Μείζονα περιφέρεια της Κοπεγχάγης
είναι υπεύθυνη για τις δηµόσιες λεωφορειακές συγκοινωνίες, την οποία και εφοδιάζεται µε
συµβάσεις για το Υπουργείο Μεταφορών, εκτός από έξι τοπικές σιδηροδροµικές τροχιές στα
περίχωρα της περιφέρειας.. Αυτές οι τοπικές σιδηροδροµικές τροχιές, συνιστούν µέρος από την
Μείζονα Αρχή της Κοπεγχάγης. Το 2002, το Μετρό της Κοπεγχάγης αναµένεται να αρχίσει την
λειτουργία του. Το µετρό υπόκειται σε µια ιδιαίτερη νοµοθετική πράξη. Ωστόσο, όλα αυτά τα
διαφορετικά µέσα έχουν ένα κοινό µη-ορατό δίκαιο σύστηµα.
Στο παρελθόν, οι Συγκοινωνίες της Κοπεγχάγης, (η µετέπειτα Μείζονα Αρχή της Κοπεγχάγης)
δηµιουργήθηκε το 1974 σαν συγχώνευση των 12 κύριων δηµόσιων δηµοτικών εταιρειών- όπου
εφαρµόστηκε ένα κοινό σύστηµα δικαιοσύνης. Υπήρξε επιτυχής οργανισµός µέχρι την δεκαετία
του 80, όπου τα τέλη αυξήθηκαν, το επίπεδο της προτίµησης έπεσε, ενώ τα κόστη αυξήθηκαν.
Η νοµοθετική πράξη του 1990 – περίοδος µετάβασης – ενδυνάµωσε το 45% όλων των
λειτουργιών που αναµένονταν να υποβληθούν σε προσφορά. Το 1995 η νοµοθετική πράξη
τροποποιήθηκε . Με την τροποποίηση αυτή, το 100% όλων των λειτουργιών που σχετίζονται µε
τα λεωφορεία, υπόκεινται στην διαδικασία για υποβολές προσφορών για διαγωνισµό µέχρι το
έτος 2002, ωστόσο όµως, το προγενέστερο λειτουργικό τµήµα της HT είχε την δικαιοδοσία για
να υποβάλλει προσφορές.
Η τρέχουσα κατάσταση: η τελευταία αναθεώρηση της νοµοθετικής πράξης το 1999 δεν είχε
καθόλου επιπλοκές στην προµήθεια των δηµόσιων συγκοινωνιών, παρά µόνο στην οργάνωση
της ίδιας της αρχής, όταν η Μείζονα Αρχή της Κοπεγχάγης αντικατέστησε τις Συγκοινωνίες
Κοπεγχάγης. Η Μείζονα Αρχή της Κοπεγχάγης ανέλαβε την ευθύνη των 6 τοπικών
σιδηροδρόµων στα περίχωρα της περιφέρειας.
Περιοχή µελέτης: Arhus

8.4 Φιλανδία
Το αστικό σύστηµα δηµόσιων µεταφορών στην Φιλανδία, αποτελείται από 2 βασικούς τύπους
οργανωτικής µορφής. Στις µεγάλες πόλεις, στην Μητροπολιτική περιοχή του Ελσίνκι
(Περιφέρεια Ελσίνκι), και σε πόλεις όπως οι Turku και Tampere, η ευθύνη για την παροχή των
δηµόσιων υπηρεσιών σχετικών µε τις µεταφορέ,ς βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια της
∆ηµόσιας Αρχής για τις Μεταφορές. Σε άλλες αστικές περιοχές –κυρίως σε µεσαίου µεγέθους
πόλεις, οι δηµόσιες µεταφορές βασίζονται σε πρωτοβουλίες της αγοράς και στην
εξουσιοδότηση. Στην περιφέρεια του Ελσίνκι, καθώς και το Τυρκού, συνυπάρχουν δηµοτικοί
οργανισµοί καθώς και ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι και λειτουργούν τις δηµόσιες υπηρεσίες
µεταφορών µε σύµβαση που έχει συναφθεί µε την PTA. Στην Tampere, οι δηµόσιες
συγκοινωνίες λειτουργούν υπό δηµόσια διοίκηση.. Στις µεσαίου µεγέθους πόλεις µε εξαίρεση
την πόλη Pori, όλοι οι φορείς είναι ιδιώτες. Τα σιδηροδροµικά συστήµατα λειτουργούν µόνο
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στην Περιφέρεια του Ελσίνκι;οι σιδηρόδροµοι προσφέρουν συµβατικές υπηρεσίες στην
περιφέρεια, ενώ το τράµ και το µετρό λειτουργούν στην πόλη του Ελσίνσκι υπό δηµόσια
∆ιοίκηση.
Η δυνατότητα να διενεργηθεί διαγωνισµός για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση των
υπηρεσιών δηµόσιων µεταφορών εισήχθη στη Φινλανδία το 1991, όταν θεσπίστηκε ένας νέος
νόµος σχετικά µε τις δηµόσιες µεταφορές. Το µητροπολιτικό Συµβούλιο της περιοχής του
Ελσίνκι (YTV) οργάνωσε την πρώτη υποβολή προσφορών το 1994. Τα αποτελέσµατα της
υποβολής προσφορών ήταν µια µεγάλη επιτυχία, καθώς το επίπεδο των τιµών έπεσε κάτω από
το 33%, ο προσφερθείς στόλος λεωφορείων ήταν εξαιρετικά σύγχρονος και οι επιβατικές
υπηρεσίες ήταν πολύ ικανοποιητικές. Μερικά προβλήµατα σχετικά µε τις σχέσεις απασχόλησης
προέκυψαν στις περιπτώσεις εκείνες, όπου κάποιος χειριστής αναγκάζονταν να προσαρµοστεί
στην νέα κατάσταση µειώνοντας τις δαπάνες του, π.χ. µε το να θέτει σε διαθεσιµότητα
υπαλλήλους των υπαλλήλων.
Μέχρι το έτος 2000 όλο το περιφερειακό και βασικό τµήµα των τοπικών υπηρεσιών, έχει
περάσει από την διαδικασία υποβολής προσφορών στην περιοχή του Ελσίνκι και στο Τουρκού.
Το επίπεδο τιµών σταθεροποίησε σε ένα επίπεδο περίπου 25 - 30% κάτω από το παλαιό,
επίπεδο τιµών. Οι πρόσφατες υποβαλλόµενες προσφορές εµφανίζουν, για πρώτη φορά από το
άνοιγµα της αγοράς, µια αύξηση της τιµής κατά 5 - 10%, Τα ποιοτικά αποτελέσµατα των
υπηρεσιών αυτών, έχουν αποδείξει ότι είναι πολύ υψηλής ποιότητας. Προς το παρόν η υποβολή
προσφορών των υπηρεσιών συνεχίζεται µέχρι το 2002 και όλες οι υπηρεσίες που αφορούν τα
λεωφορεία στην περιοχή του Ελσίνκι, έχουν υποβληθεί στην διαδικασία υποβολής προσφορών.
Μια συζήτηση σχετική µε τα προσφερόµενα περιφερειακά τραίνα για ανάθεση, είναι σε εξέλιξη
αλλά σύµφωνα µε το προσχέδιο της πρότασης του υπουργείου, οι σιδηρόδρόµοι δεν θα τεθούν
σε ανοιχτό στον ανταγωνισµό, µε εξαίρεση τις διεθνείς υπηρεσίες εµπορευµατικών µεταφορών.
Στο Tampere η κατάσταση είναι αµετάβλητη αναφορικά µε την οργανωτική της µορφή. Επίσης
στις µέσου µεγέθους πόλεις, η οργανωτική µορφή είναι ακόµα βασισµένη στην πρωτοβουλία
και έγκριση της αγοράς. Η δραστηριότητα των δήµων, εντούτοις, έχει αυξηθεί από την χρονική
στιγµή που άρχισαν να επιχορηγούν τα κόµιστρα.

Το µερίδιο εκείνο των διαφορετικών οργανωτικών µορφών (% των συνολικών αστικών
δηµόσιων µεταφορών, που µετριούνται από αριθµό των κατελλειµένων καθισµάτων ανά
χιλιόµετρο) εµφανίζεται στον σχήµα 20 παρακάτω. Το σχήµα αυτό συνοψίζει τις αλλαγές που
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 1990 - 2005:

• 1990 - 1995: ένα τµήµα της δηµόσιας διοίκησης (λεωφορεία στο Ελσίνκι και το Τουρκού)
µεταφέρεται σε συµβατικές υπηρεσίες

• το 1995 - το 2000: οι περισσότερες από τις συµβατικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε τα
λεωφορεία, ανατίθενται µέσω υποβολής προσφορών

• 2000 - το 2005: το υπόλοιπο των συµβατικών υπηρεσιών λεωφορείων, υποβάλλεται σε
διαδικασία υποβολής προσφορών, οι σιδηροδροµικές υπηρεσίες παραµένουν να
διεκπεραιωθούν ως αρµοδιότητα της δηµόσιας διοίκησης ή από τις συµβατικές υπηρεσίες.
Αφ' ετέρου οι δηµόσιες µεταφορές στις µεσαίου µεγέθους πόλεις, παραµένει ως
αρµοδιότητα πρωτοβουλιών της αγοράς που κυριαρχείται από ιδιωτικές επιχειρήσεις.
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ΣΧΗΜΑ 20: Urban public transport production (cities > 50,000 inh.) by organisational form in Finland
1990 – 2005, Source: Maretope

Αυτή τη στιγµή, η ζήτηση για δηµόσιες µεταφορές στην περιφέρεια του Ελσίνκι, αυξάνει
ολοένα και περισσότερο. Σε άλλες πόλεις η ζήτηση είναι σταθερή ή παρουσιάζουν µια µικρή
µείωση. Το ποσοστό επιχορήγησης των δηµόσιων µεταφορών στην περιοχή του Ελσίνκι είναι
περίπου 40% του συνολικού κόστους. Στο Tampere και το Τουρκού το ποσοστό επιχορήγησης
είναι περίπου 30% και στις µέσου µεγέθους πόλεις το ποσοστό είναι κυρίως µεταξύ 15 και 20%
του συνολικού κόστους.

Περιοχή µελέτης: Turku

8.5 Γαλλία
Στον τοµέα των αστικών δηµόσιων µεταφορών, η διαδικασία µεταβολής κατά τη διάρκεια των
τελευταίων δύο δεκαετιών στη Γαλλία µπορεί να συνοψιστεί ως εξής:
Στην πρόωρη δεκαετία του '80, ο νόµος "LOTI" άρχισε τη διοικητική αποκέντρωση µέσω ενός
νέου µεριδίου ευθυνών µεταξύ του Κράτους και των Τοπικών Αρχών; Με εξαίρεση την
ιδιαίτερη περίπτωση της περιφέρειας του Ile de France, οι αρµόδιες για την οργάνωση των
δηµόσιων µεταφορών αρχές, είναι εφεξής Κοινότητες και ενώσεις κοινοτήτων. Όσον αφορά
στη χρηµατοδότηση των αστικών µεταφορών, χρήση των εισοδηµάτων (τιµές, φόροι, κ.λπ....)
εποµένως εναπόκειται στην πρωτοβουλία των τοπικών αρχών, οι οποίες έχουν ένα ευρύ
περιθώριο ελιγµών µέσα σε καθορισµένο πλαίσιο. Σαν µια άλλη συνέπεια του νόµου "LOTI", η
µεγαλύτερη αυτή ευελιξία στη διαδικασία των συµβάσεων, ήταν προφανής, επειδή ο νόµος
αφαίρεσε την υποχρέωση να επιλεχτεί ένα, µεταξύ ενός περιορισµένου αριθµού, πρότυπων
συµβάσεων.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90, µια εξέλιξη της δηµόσιας -ιδιωτικής συνεργασίας
παρατηρείται, καθώς επίσης και η ανάπτυξη της ιδιωτικής συµµετοχής, αν και οι διαδικασίες
που χρηµατοδοτούνται πλήρως από το ιδιωτικό κεφάλαιο είναι ακόµα πολύ σπάνιες (στις
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περισσότερες λειτουργίες, η οργανωτική αρχή παραµένει ως η αρµόδια για όλες σχεδόν τις
πληρωµές επενδύσεων). Η ανανέωση των συµβάσεων δικαιοπαροχής, είναι ένα άλλο
χαρακτηριστικό της δεκαετίας του '90 και για τα προηγούµενα δέκα έτη, ο αριθµός των
Γαλλικών δικαιοπαροχών αστικών δηµόσιων µεταφορών, έχει αυξηθεί περισσότερο από ότι σε
οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, επίσης, ο νόµος
"Sapin" (1993) εισήγαγε την έννοια του ανταγωνισµού µέσω της υποχρέωσης της δηµοσιότητας
στις δηµόσιες διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Ψηφισµένοι πρόσφατα, δύο νόµοι µπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν σηµαντικές επιπτώσεις όσον
αφορά στις αστικές µεταφορές:

• ο νόµος σχετικά µε την ποιότητα του αέρα (1997) ο οποίος καθιστά υποχρεωτικό να
εκπονηθεί ένα "Αστικό Σχέδιο Κινητικότητας" στα πλαίσια κάθε συσσώρευσης
περισσότερων από 100.000 κατοίκων (συµπεριλαµβανοµένης της περιφέρειας του Ile της
Γαλλίας) δεδοµένου ότι η "αστική περίµετρος" που χρησιµοποιείται για το "Αστικό Σχέδιο
Κινητικότητας" δεν συµπίπτει συστηµατικά µε αυτήν της Οργανωτικής αρχής στη θέση,
αυτός ο νόµος µπορεί ενδεχοµένως να οδηγήσει στην εµφάνιση του "δεύτερου επιπέδου
Οργανωτικών αρχών’’.

• αποδεκτός από το 2000, ο νόµος SRU, τροποποιεί το χρηµατοδοτικό σύστηµα καθώς
επίσης και το "σύστηµα δέσµευσης µε σύµβαση" µέσα στα πλαίσια της περιφέρειας του Ile
στην Γαλλία (καθώς και µια άλλη συνέπεια αυτού του νόµου, η εµφάνιση του "δεύτερου
επιπέδου οργανωτικών αρχών" θα διευκολυνθεί).

Σηµαντική παρατήρηση για τη Περιφέρεια IDF (= Ile de France):
Εξ αιτίας του µεγέθους της (10,8 εκατοµµύριο κάτοικοι, ή 19% του συνολικού πληθυσµού της
Γαλλίας), και λόγω της σηµασίας της για την Γαλλική οικονοµία (28% του ΑΕΠ), η περιφέρεια
IDF που περιλαµβάνει την Γαλλική πρωτεύουσα, έχει αντιµετωπιστεί πάντα ως ειδική
περίπτωση.
Περιοχή µελέτης: La Rochelle

8.6 Γερµανία
Στον τοµέα των δηµόσιων µεταφορών, το παρελθόν χαρακτηρίστηκε από τις κλειστές αγορές.
Με εξαίρεση µερικών µεµονωµένων περιπτώσεων, δεν ήταν δυνατή καµία πρόσβαση στην
αγορά των σιδηροδρόµων για κανέναν άλλο φορέα, και στα δύο γερµανικά κράτη. Οι τοπικές
µεταφορές κυριαρχούνταν από τα µονοπώλια των κύριων φορέων του δηµοσίου που
βασίστηκαν σε εξουσιοδοτήσεις. Τυπικά αυτές οι εξουσιοδοτήσεις υπόκεινταν στην διαδικασία
ανταγωνισµού, που βασίστηκε στην πρωτοβουλία της αγοράς. Εντούτοις, λόγω της ιστορικής
αύξησης των χρηµατοδοτικών συστηµάτων, υπήρξε πολύ λίγη πίεση για ανταγωνισµό. Μια
µοναδική κατάσταση προέκυψε στην περιοχή της προηγούµενης GDR.. Αρχικά, η
σιδηροδροµική υποδοµή θεωρούνταν ιδιαίτερα ‘πάσχουσα’ σ’ εκείνες τις περιοχές. Αφετέρου,
δεδοµένου της παρεχόµενης από την επανένωση προστασίας, έχει µειωθεί αρκετά.
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To σηµείο καµπής στην κατεύθυνση προς το άνοιγµα στον ανταγωνισµό ξεκίνησε από τον
νοµοθέτη µέσω του ‘’πακέτου’’ µεταρρύθµισης των σιδηροδρόµων ("Bahnreform")
συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων τµηµάτων:

• και οι δύο εθνικοί σιδηρόδροµοι (DB/FRG;DR/GDR) συγχωνεύθηκαν µε όλα τα χρέη
αφαιρούµενα και µετασχηµατιζόµενα από τις αρχές, σε ιδιωτική νοµική µορφή όπως η
AG.DB. Η οργάνωση της αγοράς άλλαξε από αγορά την λήψη πρωτοβουλιών από τις
Αρχές, στην λήψη πρωτοβουλιών από την αγορά µε την πρόσθετη υποβολή προσφορών
των µη εµπορικών υπηρεσιών. Κάθε χειριστής δικτύων πρέπει να επιτρέπει στους
ανταγωνιστικούς χειριστές την ελεύθερη πρόσβαση σε ουσιαστικές εγκαταστάσεις π.χ.
στην . σιδηροδροµική υποδοµή.

• το "Regionalisierung" (η περιφερειακή αποκέντρωση - µια µορφή της διοικητικής
αποκέντρωσης) άρχισε συγχρόνως την οµοσπονδιακή κυβέρνηση, δεδοµένου ότι παρείχε
στα κράτη µέσα χρηµατοδότησης υπηρεσιών τοπικών µεταφορών. Όσον αφορά στις
υπηρεσίες, που συµφωνούν µε το δηµόσιο συµφέρον, τα κράτη υπέγραψαν συµβάσεις µε
τους φορείς σιδηροδροµικών µεταφορών. Λίγες συµβάσεις ανατέθηκαν µέσω της
ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών.

• µε την περιφερειακή αποκέντρωση, σε επίπεδο δήµων (µετρό, λεωφορεία, µετρό) και στο
επίπεδο περιφερειακών υπηρεσιών µεταφορών, οι νοµικές οδηγίες παρουσιάστηκαν ως
συµπλέουσες µε τον τροποποιηµένο νόµο της ΕC. Επίσης εισήχθη µια πρόσθετη
ακολουθούµενη γραµµή για πρόσβαση στην αγορά µέσω της πρωτοβουλίας των αρχών για
τις µη εµπορικές υπηρεσίες. Η πρόσβαση στην αγορά είναι νόµιµα ανοικτή. Μεταρρύθµιση
της δοµής της χρηµατοδότησης δεν πραγµατοποιήθηκε, έτσι πρακτικά οι αλλαγές δεν
υπήρξαν ουσιαστικές.

Στο παρελθόν οι τοπικές µεταφορές στη Γερµανία, χαρακτηρίζονταν ήδη από έναν σχετικά
υψηλό βαθµό ολοκλήρωσης. Από την πρόωρη δεκαετία του '60 µέχρι τη δεκαετία του '90 το
πλήθος των ενώσεων των δηµόσιων µεταφορών και δηµόσιων ανώτερων υπαλλήλων
µεταφορών είχαν εξελιχθεί. Αυτοί εξασφαλίζουν την ολοκλήρωση στα υπάρχοντα εµπόδια των
χειριστών, των µέσων UPT και των ικανών αρχών.

Η περαιτέρω εφαρµογή του ανταγωνισµού είναι πολιτικά συζητηµένη. Εντούτοις, γενικά
αναµένεται µια ισχυρότερη αγορά ανοιχτή ακόµη και για τους δήµους. Οι φορείς
προετοιµάζονται εντατικά για την προσεχή πίεση του ανταγωνισµού. Το σηµαντικό τµήµα των
ενώσεων δηµόσιων µεταφορών (που είναι ιδιοκτησία των επιχειρήσεων των φορέων) έχει επαν-
ιδρυθεί όπως οι ανώτεροι υπάλληλοι των δηµόσιων µεταφορών διοικούνται από τις
ανταγωνιστικές αρχές (π.χ. Αµβούργο, Φρανκφούρτη). Οι ανώτεροι υπάλληλοι των δηµόσιων
µεταφορών, πραγµατοποιούν τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών και επίσης
εντατικά προετοιµάζονται για την ζήτηση που θα διαµορφωθεί από την νέα κατάσταση.
∆υστυχώς, παραµένει ένα πρόβληµα ότι τα χρηµατοδοτικά συστήµατα δεν έχουν παρουσιαστεί
προσαρµοσµένα στον ανταγωνισµό.
Οι περαιτέρω µεταρρυθµίσεις στον τοµέα των σιδηροδρόµων συζητούνται, ειδικά ο
διαχωρισµός της υποδοµής και της λειτουργίας των σιδηροδροµικών υπηρεσιών.
Περιοχή µελέτης: Μόναχο
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8.7 Ιρλανδία
Το δηµόσιο σύστηµα µεταφορών στην Ιρλανδία, έχει υπάρξει εντυπωσιακά σταθερό τα
τελευταία έτη, συγκρινόµενο µε άλλες χώρες της ΕΕ. Οι δηµόσιες υπηρεσίες µεταφορών είναι
κυρίως παρεχόµενες από επιχειρήσεις δηµόσιας ιδιοκτησίας µε την υποστήριξη εισοδήµατος
από την κεντρική κυβέρνηση. Υπάρχουν τρεις λειτουργούσες επιχειρήσεις δηµόσιας
ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένων των Ιρλανδικών Σιδηροδρόµων, των ιρλανδικών
λεωφορείων και εκείνων του ∆ουβλίνου. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικά διαµορφώσει
µια µονοπωλιακή κατάσταση σε σχέση µε το λεωφορείο και τους σιδηροδρόµους.
Εντούτοις, η παρούσα κυβέρνηση έχει πρόσφατα (Αύγουστος 2000) υποβάλλει τις προτάσεις
για ένα νέο θεσµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο για τις δηµόσιες µεταφορές που θα καλύπτει τα
σιδηροδροµικά µέσα και αυτά των λεωφορείων. Ιδιαίτερα, οι προτάσεις περιλαµβάνουν την
αυξανόµενη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στο σύστηµα δηµόσιων µεταφορών, µαζί µε την
αλλαγή της κατάστασης επιχειρήσεων των οποίων την κυριότητα έχει το ∆ηµόσιο, ως
ανεξάρτητες επιχειρήσεις, καθώς και την θέσπιση ενός ανεξάρτητου ρυθµιστικού σώµατος.
Ειδικότερα,, υπάρχουν λεπτοµερείς προτάσεις σχετικά µε το ρυθµιστικό πλαίσιο για την αγορά
λεωφορείων στη µεγαλύτερη περιοχή του ∆ουβλίνου που περιλαµβάνει την αυξανόµενη
ιδιωτική συµµετοχή στη λειτουργία των υπηρεσιών κυρίως µέσω της εισαγωγής των
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών (που συνδυάζονται ενδεχοµένως µε
µερικές που χορηγούν άδεια). Όλες οι προτάσεις είναι αυτήν την περίοδο υπό συζήτηση µε τους
συµµετόχους που επηρεάζονται άµεσα από τις ρυθµίσεις αυτές.
Η κυβερνητική προσέγγιση, περιλαµβάνει την επίτευξη της συναίνεσης σχετικά µε την
πρωτοβουλία µεταρρύθµισης που µπορεί να υπονοεί µια καθυστέρηση στο χρονοδιάγραµµα για
την εφαρµογή των διάφορων στοιχείων. Εντούτοις, η κυβέρνηση έχει ήδη ενισχύσει τη
δυνατότητα για συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην Αγορά Λεωφορειακών γραµµών του
∆ουβλίνου, µέσω της υιοθέτησης µιας λιγότερο περιοριστικής προσέγγισης στην αξιολόγηση
εφαρµογής τους για τις άδειες επιβατικών λεωφορείων από τους ιδιωτικούς φορείς. Οι
λεωφορειακές επιχειρήσεις CIE, χρειάζεται τώρα ειδοποιήσουν το Υπουργείο Μεταφορών για
τυχόν αλλαγές υπηρεσιών (συµπεριλαµβανοµένων των νέων υπηρεσιών) για να αποτρέψουν το
δικαίωµα προτιµήσεως εφαρµογών τους για άδειες επιβατικών λεωφορείων από τους ιδιωτικούς
φορείς. Η κατανοµή των νέων αδειών για τις διαδροµές των λεωφορείων στους ιδιωτικούς
φορείς, στην περιοχή του ∆ουβλίνου τα δύο προηγούµενα ετη είναι σύµφωνη µε την
αναθεωρηµένη διαδικασία. Αυτές οι άδειες αντιπροσωπεύουν µια σηµαντική αύξηση στην
παρουσία κατόχων αδειών που ανήκουν στους ιδιωτικούς φορείς στη ευρύτερη περιοχή του
∆ουβλίνου.
Οι αλλαγές υποβάλλονται µέσα στα πλαίσιο ενός σηµαντικού δηµόσιου προγράµµατος
επενδύσεων σε υποδοµές µεταφορών, που καθορίζεται στο Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο 2000-
2006, βλέπε τµήµα χρηµατοδότησης (1999). Περίπου, €2.8 δισεκατοµµύρια θα δαπανηθούν σε µια
σειρά των διαφορετικών έργων δηµόσιων µεταφορών, κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου.
Αυτό έχει ληφθεί υπόψη στη στρατηγική µεταφορών του Γραφείου Μεταφορών του ∆ουβλίνου
όπου υπογραµµίζεται η ανάγκη για σηµαντικές επενδύσεις στις υποδοµές µεταφορών, βλέπε DTO
(2000). Αυτές οι αλλαγές απεικονίζουν τις σηµαντικές οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές που
έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ιρλανδία κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Η ισχυρή
οικονοµική αύξηση της Ιρλανδίας που συγκεντρώθηκε στο ∆ουβλίνο και τη νοτιοανατολική
Περιφέρεια, έχει παραγάγει αυξηµένα κυκλοφοριακά επίπεδα. Στο ∆ουβλίνο υπάρχουν τώρα
σηµαντικά προβλήµατα συµφόρησης, ενώ και άλλες σηµαντικές αστικές περιοχές µπορεί να
αντιµετωπίσουν τα παρόµοια προβλήµατα8. Τα προβλήµατα έχουν επιδεινωθεί λόγω µιας

                                                     
8 Ταχύτητες των όρων αιχµής µειώθηκαν από 22 χλµ./ώρα το 1991 σε 14 χλµ./ώρα το 1997 (Τµήµα ∆ηµοσίων

Επιχειρήσεων 2000b.
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ανεπαρκούς υποδοµής µεταφορών και έλλειψης επενδύσεων στις δηµόσιες µεταφορές µέχρι τη
µέση της δεκαετίας του '90, βλέπε Κοινή Επιτροπή ∆ηµόσιων Επιχείρησης και µεταφορών (1999).
Συνεχιζόµενη αύξηση της κυκλοφορίας, προσδοκάται κατά τη διάρκεια της επόµενης
δεκαετίας.
Πρέπει να παρατηρηθεί ότι διάφορα σχέδια στο Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο, θα δοµηθούν ως
∆ηµόσιες Ιδιωτικές Συνεργασίες. Ιδιαίτερα, σχέδια µετρό στο ∆ουβλίνο (LUAS και ΜΕΤΡΌ)
θα αναπτυχθούν κατ' αυτό τον τρόπο, συµβάλλοντας έτσι στην αύξηση της συµµετοχής του
ιδιωτικού τοµέα στις δηµόσιες µεταφορές. Μια Αντιπροσωπεία Σιδηροδροµικών Προµηθειών
θα καθιερωθεί προκειµένου να µεριµνά για την εφαρµογή σιδηροδροµικών και άλλων
δηµόσιων προγραµµάτων µεταφορών, κυρίως σε βάση PPP (σχετικό σχέδιο νόµου έχει περάσει
στο ιρλανδικό Κοινοβούλιο το 2001, βλέπε Σχέδιο Νόµου Μεταφορών (σιδηροδροµικές υποδοµές) (2001)).
Οι προτεινόµενες θεσµικές αλλαγές µαζί µε το πρόγραµµα επένδυσης, στοχεύουν να
αναζωογονήσουν τις δηµόσιες µεταφορές, προκειµένου να εξασφαλιστεί η βάση για τη βιώσιµη
οικονοµική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ιρλανδία και να προαχθεί η κοινωνική συνοχή.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών σηµαντικές εργασίες έχουν αναληφθεί όσον
αφορά την ανάπτυξη των δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µεταξύ του κράτους και
κάθε µιας από τις τρεις κύριες δηµόσιες σε λειτουργία επιχειρήσεις, βλέπε π.χ. το Κοινοβούλιο της
Ιρλανδίας (1999). Αυτές οι συµβάσεις ήταν σε γενικές γραµµές έτοιµες να εισαχθούν το
φθινόπωρο του 1999 (τουλάχιστον για το Λεωφορείο του ∆ουβλίνου). Εντούτοις, ο Γενικός
Εισαγγελέας συµβούλεψε ότι τέτοιες συµβάσεις θα απαιτούσαν πρόσθετη νοµοθεσία.
Εποµένως, η εισαγωγή συµβάσεων δηµόσιων υπηρεσιών, θα πραγµατοποιηθεί τώρα ως τµήµα
της εφαρµογής του νέου ρυθµιστικού και θεσµικού πλαισίου για τις δηµόσιες µεταφορές
Περιοχή µελέτης: ∆ουβλίνο

8.8 Πολωνία
Το παρόν καθεστώς των αστικών µεταφορών στην Πολωνία, είναι το αποτέλεσµα των
κοινωνικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων της χώρας, οι οποίες ξεκινήσανε στο τέλος της
δεκαετίας του '80. ∆ιάφορες λύσεις διαχείρισης και διαφορετικών οργανωτικών και νοµικών
µορφών επιχειρήσεων, που προκύπτουν στην πράξη έχουν οδηγήσει από τις διαφορετικές
προσεγγίσεις των δήµων, στην εργασία εξασφάλισης των υπηρεσιών αστικών µεταφορών στην
περιοχή τους Στην παρούσα κατάσταση µερικές τακτικότητες των συστηµάτων µπορούν να
διακριθούν. Οι τακτικότητες µας επιτρέπουνε την παρουσίαση της περιγραφής αιτίας και
αποτελέσµατος, των διακριτικών µεταβολών στην διαχείριση των δηµόσιων µεταφορών.

Η ουσιαστική διαφοροποίηση των µεταφορών στις αστικές περιοχές και έξω από αυτές είναι
ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό γνώρισµα των δηµόσιων µεταφορών στην Πολωνία. Αυτό
είναι το αποτέλεσµα του παρελθόντος - η περίοδος του κεντρικού ελέγχου της σοσιαλιστικής
οικονοµίας. Σε αυτήν την περίοδο, οι Επαρχιακές Επιχειρήσεις Μεταφορών (Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - WPK), έγιναν αρµόδιες για τις δηµόσιες µεταφορές στις
πόλεις και στις συγγενείς περιοχές ενώ η Κρατική Επιχείρηση της Μεταφοράς Αυτοκινήτων
(Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej - PPKS) επρόκειτο να εξετάσει τις
περιφερειακές µεταφορές µε λεωφορείο . Η ανωτέρω διαφοροποίηση - αν και καταργείται
τυπικά – συνιστά ακόµα τον λόγο για την έλλειψη ολοκλήρωσης των σύστηµάτων αστικών και
τοπικών µεταφορών. Αυτή η έλλειψη ολοκλήρωσης εκβαθύνεται µε τη λειτουργία των
σιδηροδροµικών µεταφορών µε την δοµή ενός µονοπωλιακού φορέα σιδηροδρόµων -
Πολωνικοί Κρατικοί Σιδηρόδροµοι (Polskie Koleje Państwowe - PKP) - ανεξάρτητα της
δηµοτικής και περιφερειακής διοικητικής µέριµνας.
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Από το 1989, οι ριζικές αλλαγές στην οργάνωση και τη διαχείριση των αστικών µεταφορών
πραγµατοποιήθηκαν στην Πολωνία. Προκλήθηκαν από τον δοµικό µετασχηµατισµό, ο οποίος
προκλήθηκε από την αναχώρηση του σοσιαλιστικού, κεντρικά ελεγχόµενου συστήµατος
οικονοµικής διαχείρισης και από την στροφή σε µια οικονοµία της αγοράς. Οι αλλαγές
περιέλαβαν επίσης τη σφαίρα της διοίκησης των δηµόσιων µεταφορών, η οποία λειτούργησε
σύµφωνα µε τους σοσιαλιστικούς κανόνες µέχρι το 1989. Το πρώτο µισό της δεκαετίας του '90
επιτεύχθηκε η ιδιαίτερη µείωση της ζήτησης από µέρους του αριθµού των επιβατών και
ταυτόχρονα την φιλελευθεροποίηση της αγοράς των υπηρεσιών προµηθειών. Ολόκληρο το
φορτίο της χρηµατοδότησης αστικών µεταφορών, µεταφέρθηκε στις τοπικές κυβερνήσεις, οι
οποίες, καθώς ήταν αρµόδιες για τη λειτουργία των αστικών µεταφορών στις περιοχές τους,
έψαχναν για τη διαχείριση των λύσεων που θα εξασφάλιζαν την υψηλότερη
αποτελεσµατικότητα στις δηµόσιες µεταφορές.
Ένα άλλο σηµείο καµπής στην διαχείριση των αστικών µεταφορών στην Πολωνία µπορεί να
παρατηρηθεί το 2000. Η προοπτική της στενής ιδιότητας µέλους της ΕΕ εισήγαγε το στοιχείο
της αγοράς στη διοίκηση. Εποµένως, ο ∆ήµος βαθµιαία κατευθύνεται στον διαχωρισµό της
οργανωτικής και λειτουργούσας δραστηριότητας στις αστικές µεταφορές και στην εισαγωγή
του ανταγωνισµού στον τοµέα της λειτουργίας.
Περιοχή µελέτης: Πόζναν

8.9 Ισπανία
Νοµική δοµή: Κάθε πόλη οργανώνει το δικό της σύστηµα ∆ηµοσίων συγκοινωνιών µε την
κυβέρνηση να παίζει ενεργό ρόλο.  Η κυβέρνηση φροντίζει για ένα µεγάλο µέρος των
υπηρεσιών και εκδίδει άδειες στους µεταφορείς.
Οριζόντια δοµή και καταµερισµός δηµοσίων δραστηριοτήτων: Πολλοί µεταφορείς είναι
ιδιώτες.  Οι αστικές µεταφορές παρέχονται από 185 εταιρείες µεταξύ αυτών 28 ανήκουν στους
δήµους και 3 σε συνεταιρισµούς εργαζοµένων.  Στις µικρές πόλεις 129 από τις 134 εταιρείες
είναι ιδιωτικές.  Στο 80% των µεγάλων πόλεων οι αστικές µεταφορές παρέχονται από το δήµο.
Η υποδοµή και το τροχαίο υλικό ανήκει στους µεταφορείς.

Φύση της νοµοθεσίας: Καθεστώς προσαυξηµένου κόστους: Οι τοπικές αρχές ορίζουν τις
τιµές, τα τιµολόγια και τη συχνότητα.  Επιδοτήσεις δίνονται για 8 χρόνια σε 20ετή περίοδο.
Γενικά, οι εταιρείες δεν ρισκάρουν καθώς οι επιδοτήσεις εξισορροπούν τον προϋπολογισµό
τους. Το 1984, η κυβέρνηση καθιέρωσε ταµείο αστικών συγκοινωνιών χρηµατοδοτούµενο από
τον εθνικό προϋπολογισµό και πριµοδότησε διάφορα δίκτυα.

συµβόλαια µε

Υπεργολάβος

∆ήµος

∆ηµόσιος οργανισµός Ιδιωτικός φορέας

Υπεργολάβος

συµβόλαια µε

συµβόλαια µε

Ιδιοκτησία
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Ανταγωνισµός: Ανταγωνιστική προσφορά χρησιµοποιείται για να δοθούν οι επιχορηγήσεις µε
βάση το κριτήριο του ελάχιστου κόστους.
Περιοχή µελέτης: Βαρκελώνη

8.10 Σουηδία
Από ένα αρκετά άκαµπτο σύστηµα στη Σουηδία, όπου οι φορείς στους οποίους είχαν χορηγηθεί
άδειες είχαν ένα αποκλειστικό µονοπώλιο, έχει µετατραπεί σε ένα ανταγωνιστικό σύστηµα
υποβολής προσφορών, που χρησιµοποιείται από την 1η Ιουλίου 1989. Η πιο κοινή αρχή σήµερα
είναι ότι οι αρχές µεταφορών των νοµών, είναι υπεύθυνες για τον κάθε είδους προγραµµατισµό,
συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού του δικτύου, των χρονοδιαγραµµάτων και των τιµών,
αλλά η πραγµατική λειτουργία τίθεται έξω για να υποβληθεί σε µειοδοτικό διαγωνισµό. Οι
διαδικασίες υποβολής Προσφορών, µπορούν να συνδυάσουν συγκεκριµένες αναχωρήσεις αλλά
κυρίως µέρη του δικτύου διαδροµών. Η εξοικονόµηση δαπανών σε υπηρεσίες που ανατίθενται
µε υποβολές προσφορών, κυµαίνονται µεταξύ 5 και  45%.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η τάση που τείνει να επικρατήσει, είναι η εστίαση σε
πτυχές ποιότητας και τα κίνητρα που συνδέονται µε τα έσοδα ή την ποιότητα. Ακόµη µια τάση
είναι ότι τα λειτουργικά σώµατα ιδιοκτησίας του δηµοσίου, πωλούνται σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις  και ο αριθµός των ανταγωνιστικών φορέων, ιδιαίτερα δηµόσιας ιδιοκτησίας έχουν
µειωθεί σηµαντικά. Όχι µόνο οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε τα λεωφορεία µα και η
λειτουργία των υπηρεσιών επιβατικών τραίνων σε διάφορες περιοχές και τον υπόγειο
σιδηρόδροµο στην Στοκχόλµη, έχουν ληφθεί υπόψη.
Περιοχή µελέτης: Helsingborg

8.11 Ολλανδία
Στις  Κάτω Χώρες, η διαδικασία της νοµικής αλλαγής έχει πραγµατοποιηθεί πρόσφατα, ως ένα
από τα βήµατα που απαιτούνται για να µεταβούν από ένα κεντρικά οργανωµένο και κεντρικά
επιδοτούµενο σύστηµα, σε ένα αποκεντρωµένο σύστηµα µε ανταγωνιστικά καθεστώτα για την
παραχώρηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης..

Αν και η νοµική µορφή του συστήµατος στο παρελθόν βασίστηκε στις πρωτοβουλίες τις
προσανατολισµένες στην αγορά, στην πράξη όλα τα οικονοµικά και πολλά άλλα θέµατα
αποφασίστηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών.
Στη δεκαετία του '90, µια διαδικασία διοικητικής αποκέντρωσης και εισαγωγής του στοιχείου
του ανταγωνισµού ξεκίνησαν. Αυτό οδήγησε σε µια κατάσταση µε εισοδηµατικό κίνδυνο για
τους φορείς, κάτω από ένα καθεστώς χωρίς ανταγωνισµό. Η νέα πράξη επιβατικών µεταφορών
που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2001, έχει θέσει το πλαίσιο προς την περαιτέρω
εφαρµογή της διοικητικής αποκέντρωσης και του ανταγωνισµού στις αστικές και περιφερειακές
δηµόσιες µεταφορές (συµπεριλαµβανοµένων των κλαδικών σιδηροδροµικών γραµµών των)
στις Κάτω Χώρες.

Οι πρώτες διαδικασίες υποβολής προσφορών πραγµατοποιήθηκαν το 2001 και πολλές άλλες
προγραµµατίζονται. Στα αστικά σιδηροδροµικά συστήµατα (τραµ και µετρό) δεν έχει
πραγµατοποιηθεί ακόµα καµία υποβολή προσφορών, αν και ο νέος νόµος απαιτεί τον
ανταγωνισµό κι εδώ.

• Από πλευράς των φορέων, δύο ήταν τα είδη των µεταβολών που έγιναν αντιληπτά:

• η πώληση ενός µέρους της οµάδας VSN (µεγαλύτερος ολλανδικός φορέας στις
περιφερειακές µεταφορές) ως αποτέλεσµα των προβλεπόµενων κανονισµών σχετικά µε τις
δυσαναλογίες της αγοράς (η VSN θεωρήθηκε ότι ήταν πολύ µεγάλου µεγέθους)
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• η διαµόρφωση των επιχειρήσεων δηµόσια ιδιοκτησίας από τις προηγούµενες άµεσες
λειτουργίες, από τις αρχές που ακολουθούνται µε την πώληση των µεριδίων σε τρίτους.

Προβλέπεται ότι κάτω από το νέο καθεστώς, που βασίζεται στην πρωτοβουλία από τις Αρχές,
οι υποβολές προσφορών, θα οργανωθούν σε επίπεδο υποδικτύων µετά από τις εθνικές
διαδικασίες υποβολής προσφορών που παρέχουν µερική ευελιξία όσον αφορά την επιλογή της
διαδικασίας. Αναµένεται ότι οι εισοδηµατικοί κίνδυνοι θα συγκρατηθούν κυρίως από την
πλευρά του φορέα κυρίως και - ως συνέπεια - µερικά από τα τακτικά όργανα θα αφεθούν
επίσης στα χέρια τους.
Η Ολλανδική αρχή έχει θέσει τους στόχους και όσον αφορά στην αναλογία κάλυψης κόστους
και όσον αφορά τον αριθµό των επιβατών (για να επιβιβαστούν). Η διαδικασία των αλλαγών
δεν έχει ακόµη οδηγήσει σε µια µείωση του επιπέδου επιχορήγησης. Επίσης ο στόχος
προσέλκυσης περισσότερων επιβατών δεν έχει επιτευχθεί ακόµα. Στο πλαίσιο του πρόσφατα
αποδεκτού νέου πολιτικού εγγράφου NVVP, ο στόχος προσέλκυσης περισσότερων επιβατών,
έχει περιοριστεί σε συγκεκριµένες δευτερεύουσες αγορές, όπου οι δηµόσιες µεταφορές µπορεί
να συµβάλουν στη µείωση της συµφόρησης. Η αγροτική αγορά εξετάζεται τώρα για να
αποτελέσει κυρίως αντικείµενο δηµόσιου ενδιαφέροντος για κοινωνικούς λόγους.
Περιοχή µελέτης: Αρνεµ – Nijmegen

8.12 Ηνωµένο Βασίλειο
Τις τελευταίες δυο δεκαετίες έχουν σηµειωθεί δραστικές αλλαγές στον τοµέα των δηµοσίων
συγκοινωνιών, στο Ηνωµένο Βασίλειο. Πιο συγκεκριµένα το νοµικό πλαίσιο άλλαξε (από το
1980, Transport Act) ώστε να διευκολύνει τον ανταγωνισµό στον τοµέα των συγκοινωνιών,
κινούµενο από µια κατάσταση έλλειψης ή καθόλου ανταγωνισµού σε συνθήκες ισχυρού
ανταγωνισµού, στην βάση του συστήµατος ελεύθερης εισόδου στην αγορά. Εξαίρεση
αποτέλεσε µονό το Λονδίνο (περιορισµός εισόδου στην αγορά και σε µερικές περιπτώσεις
ανταγωνιστικές διαδικασίες ανά δροµολογιακή γραµµή) και η Βόρεια Ιρλανδία (παρέµεινε το
καθεστώς του δηµόσιου ιδιοκτησιακού χαρακτήρα των συγκοινωνιών).
Για το Λονδίνο υιοθετήθηκε µια διαφορετική προσέγγιση περιλαµβάνοντας την περιορισµένη
είσοδο και την ανταγωνιστική υποβολή προσφορών ανά διαδροµή. Στη Βόρεια Ιρλανδία, οι
δηµόσιες µεταφορές παραµένουν σε ένα µοντέλο δηµόσιας ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση των
σιδηροδρόµων, η νοµοθεσία εισήχθη το 1993 και εξασφάλισε την ιδιωτικοποίηση του υπό
δηµόσια κατοχή βρετανικού σιδηροδρόµου. Ιδιαίτερα, αυτό περιέλαβε το χωρισµό της
ιδιοκτησίας υποδοµής και τη διαχείριση από τη λειτουργία των µεταφορικών υπηρεσιών. Ένα
µοντέλο δικαιοπαροχής χρησιµοποιείται για να επιλέξει τους φορείς για τις διαφορετικές
οµάδες επιβατικών υπηρεσιών. Η νοµοθεσία επιτρέπει ως ένα βαθµό την ανοικτή πρόσβαση σε
επιχειρήσεις προκειµένου να παρέχουν υπηρεσίες πέρα από τις συµφωνίες δικαιοπαροχής, αλλά
αυτή η δυνατότητα µέχρι τώρα έχει επιτραπεί µόνο σε µικρή έκταση, προκειµένου να
εξασφαλιστεί η οικονοµική βιωσιµότητα των λειτουργουσών σιδηροδροµικών επιχειρήσεων
(ένα παράδειγµα ενός φορέα ανοικτής πρόσβασης, είναι το Heathrow). Εποµένως, ο
ανταγωνισµός στην περίπτωση των σιδηροδρόµων είναι κυρίως-εκτός διαδροµών παρά των
υπαρχόντων διαδροµών.
Αυτές οι µεταρρυθµίσεις έχουν αφαιρέσει το ρόλο για την κεντρική κυβέρνηση ως ιδιοκτήτη
των δηµόσιων λειτουργουσών επιχειρήσεων µεταφορών (εκτός από τον υπόγειο στο Λονδίνο),
οι τοπικές αρχές είναι κύριες ακόµα σε µερικές περιπτώσεις των δηµόσιων επιχειρήσεων
µεταφορών. Η τοπική κυβέρνηση διατηρεί έναν σηµαντικό ρόλο σχετικά µε τον
προγραµµατισµό και την προµήθεια των δηµόσιων µεταφορικών υπηρεσιών. Ο ρόλος της
κεντρικής κυβέρνησης είναι µάλλον να παράσχει το γενικό πλαίσιο και την οικονοµική
υποστήριξη στις σιδηροδροµικές επιβατικές υπηρεσίες και τις δηµόσιες επενδύσεις σε
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υποδοµές µεταφορών. Μια πλειοψηφία των δηµόσιων φορέων µεταφορών βρίκσονται τώρα
στον ιδιωτικό τοµέα. Επιπλέον, διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις περιλαµβάνονται και στην
αγορά των λεωφορείων και πούλµαν, καθώς επίσης και στην αγορά επιβατικών σιδηροδρόµων.
∆εκαπέντε από τις 25-Λειτουργούσες Σιδηροδροµικές Επιχειρήσεις, συµβάδισαν µε τις
επιχειρήσεις λεωφορείων (που στη συνέχεια κέρδισαν 3 περισσότερες). Κάθε επιβατική
σιδηροδροµική δικαιοπαροχή, είχε τουλάχιστον 2 προσφορές από τις επιχειρήσεις λεωφορείων.
Ως τµήµα αυτών των µεταρρυθµίσεων, έχουν επίσης πραγµατοποιηθεί, ουσιαστικές
οργανωτικές αλλαγές. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση των σιδηροδρόµων η ιδιωτικοποίηση των
βρετανικών σιδηροδρόµων, περιέλαβε τη δηµιουργία µιας ολόκληρης νέας δοµής
συµπεριλαµβανοµένου ενός ρυθµιστικού σώµατος καθώς επίσης και ενός µη-υπουργικού
τµήµατος αρµόδιου για τη δικαιοπαροχή των επιβατικών υπηρεσιών.
Άλλες οργανωτικές αλλαγές σε επίπεδο αρχής περιλαµβάνουν την κατάργηση των
µητροπολιτικών συµβουλίων το 1986. ∆ιάφορες αρχές έχουν αλλάξει τις ευθύνες τους σε σχέση
µε τις δηµόσιες µεταφορές, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών αρχών και των Επιτρόπων
κυκλοφορίας (αρµόδιων για τον κανονισµό ποσότητας και τιµής πριν από τις πράξεις
µεταφορών του 1980 και του 1985). Και στην περίπτωση του λεωφορείου και στην περίπτωση
των σιδηροδρόµων, διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις έκαναν την εµφάνισή τους, αν και η
σταθεροποίηση (επαν-σταθεροποίηση) εµφανίστηκε γρήγορα. Μεταξύ του 1988 και του 1997,
µεταφέρετε τη Συµβουλευτική Υπηρεσία σε θέµατα Μεταφορών (TAS) (1997) κατέγραψε 185
κύριες αναλήψεις στη βιοµηχανία . Μεγάλα τρία έχουν προκύψει στη βιοµηχανία (Arriva, η
Πρώτη Οµάδα και οι ταχυδροµική άµαξα) που έλεγξε 11% του κύκλου εργασιών της
βιοµηχανίας των λεωφορείων το 1989, αλλά µέχρι το 1997 έλεγξε 53%. Μετέπειτα ανάλυση
από το TAS, που υπέδειξε ότι τα λειτουργούντα περιθώρια στο βιοµηχανία ήταν κατά µέσο όρο
12%, µε 21% των επιχειρήσεων που έχουν τα περιθώρια 15% και 22% έχοντας τα περιθώρια
λιγότερο από 5%. Η ερώτηση που πρέπει να τεθεί είναι: έχει η επαν-σταθεροποίηση οδηγήσει
σε µονοπωλιακά µισθώµατα (για κάποια από αυτά); Αυτές οι συγχωνεύσεις, και οι ισχυρισµοί
της αρπακτικής συµπεριφοράς από τους κυρίαρχους φορείς, έχουν προσελκύσει την προσοχή
των αρχών πρό ανταγωνισµού (το Γραφείο των Εµπορικών Συναλλαγών και της Επιτροπής
Μονοπωλίων και Συγχωνεύσεων), µε πάνω από 30 έρευνες για τη βιοµηχανία των λεωφορείων
από το 1989. Εντούτοις, η ισχύς αυτών των υπόλοιπων ρυθµιστικών αρχών είναι αδύνατη, αν
και αυτό έχει αλλάξει ως αποτέλεσµα της Πράξης Ανταγωνισµού του 1998 µε τις εξουσίες των
στάσεων και αναζήτησης και των πρόστιµων µέχρι 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών Στην
περίπτωση των σιδηροδρόµων η σταθεροποίηση εµφανίστηκε σχεδόν αµέσως. Τέσσερις
σχηµατισµοί οµάδας (Εθνική Σαφής Οµάδα, Connex, ταχυδροµική άµαξα/ τραίνα και Πρώτη
Οµάδα) ελέγχουν 70% του εισοδήµατος.
Η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στη δηµόσια µεταφορά έχει εισαγάγει επίσης την ιδιωτική
χρηµατοδότηση που περιλαµβάνει σε σχέση µε το στόλο, το κυλώντας απόθεµα και την
επένδυση υποδοµής διαδροµής. Οι δηµόσιες ιδιωτικές συνεργασίες (PPPs) έχουν
χρησιµοποιηθεί επίσης σε µεγαλύτερη έκταση στα τελευταία έτος. Οι πρωτοβουλίες
µεταρρύθµισης υπονόησαν µια αλλαγή στον τρόπο που η οικονοµική υποστήριξη στη δηµόσια
παροχή µεταφορών αναλαµβάνεται: από ένα σύστηµα επιχορήγησης στο ένα που βασίζεται στις
συµβάσεις υπηρεσίας (στις περισσότερες περιπτώσεις οι καθαρές συµβάσεις κόστους
χρησιµοποιούνται).
Η αλλαγή στην κυβέρνηση το 1997 έχει περιλάβει τις σηµαντικές αλλαγές σχετικά µε την
κατεύθυνση της πολιτικής µεταφορών µε µια έµφαση στην ενσωµατωµένη πολιτική µεταφορών
προκειµένου να ανακουφιστούν τα περιβαλλοντικά αποτελέσµατα από τη µεταφορά σύµφωνα
µε µια µεταφορά που η Λευκή Βίβλος (µια νέα διαπραγµάτευση για τη µεταφορά - καλύτερα
για την καθεµία), βλέπει DETR (199ε). Στη συνέχεια, τα πολιτικά µέτρα είναι εισαγµένα να
στοχεύσουν να ενισχυθούν τα ρυθµιστικά και εργαλεία προγραµµατισµού όσον αφορά τη
δηµόσια µεταφορά. Τα πολιτικά µέτρα που απαιτούν την αρχική νοµοθεσία περιλήφθηκαν στην
πράξη το 2000 µεταφοράς. Ως τµήµα αυτής της πολιτικής αλλαγής που ένα σηµαντικό
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πρόγραµµα υποδοµής έχει προωθηθεί περίπου €270bn κατά τη διάρκεια των επόµενων δέκα
ετών, δείτε DETR (2000). Αυτές οι πολιτικές πρωτοβουλίες πρέπει να φανούν στα πλαίσια των
αντιληπτών προβληµάτων µε την απελευθέρωση αγοράς και την ιδιωτικοποίηση στην
προαγωγή της δηµόσιας χρήσης µεταφοράς. Οι πολιτικές αλλαγές είναι σε παράλληλη σύνδεση
πραγµατοποίησης µε τις πρωτοβουλίες σχετικά µε τη µεταβιβασµένη κυβέρνηση για τη βόρεια
Ιρλανδία, τη Σκωτία, την Ουαλία, και το Λονδίνο.
Περιοχές µελέτης: Λονδίνο και Μάντσεστερ
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9. Γλωσσάριο όρων
(Παραδοτέο 1, Maretope)
Απελευθέρωση: να γίνει η αυτόνοµη είσοδος στην αγορά ευκολότερη
Deregulate: µείωση των κανόνων που θεσπίζονται από τις αρχές στις ενέργειες των
προµηθευτών της αγοράς
Ιδιωτικοποίηση: πώληση πρώην κρατικών (δηµοτικών) περιουσιακών στοιχείων, όπως
εταιρίες
Ανταγωνισµός αγοράς (Market competition): ανταγωνισµός µεταξύ ενός αριθµού εταιριών
σε µια ανοιχτή αγορά, οι οποίες ανταγωνίζονται µεταξύ τους για να πουλήσουν τα αγαθά και τις
υπηρεσίες τους σε τιµές που η αγορά µπορεί να αντέξει.
Αποτυχία της αγοράς (Market failure): Κατάσταση στην οποία η αγορά παράγει µη
ικανοποιητικά αποτελέσµατα εξαιτίας της παρουσίας των ακόλουθων παραγόντων:

- Ατελής ανταγωνισµός,

- Φυσικό µονοπώλιο,

- ∆ηµοσια αγαθά,

- Eξωτερικότητες,

- Kοινή ιδιοκτησία αγαθών,

- Έλλειψη τέλειας και συµµετρικής πληροφόρησης,

- Ατελείς αγορές.
Συναγωνισµό αγοράς: Χαρακτηριστικό συγκεκριµένων αγορών στις οποίες, οι εταιρίες που
βρίσκονται ήδη στην αγορά, απειλούνται από την είσοδο νέων εταιριών, και παράγουν
αποδοτικά αποτελέσµατα χωρίς την ύπαρξη συνθηκών τέλειου ανταγωνισµού. Οι Baumol,
Panzar και Willing (1982), υποστήριξαν ότι µια τέτοια αγορά εξασφαλίζει τα κοινωνικά οφέλη
των τέλειων αγορών, χωρίς την ανάγκη υιοθέτησης ισχυρών υποθέσεων σχετικά µε τον αριθµό
των εταιριών που θα έπρεπε να δραστηριοποιούνται στην αγορά. Ο Shepherd (1984)
παρατήρησε ότι τα αποτελέσµατα αυτά είναι σε ισχύ µόνο κάτω υπό τις ακόλουθες υποθέσεις:

- Η είσοδος στην αγορά είναι ελεύθερη και χωρίς περιορισµούς.

- Η είσοδος στην αγορά είναι απόλυτη.

- Η είσοδος στην αγορά είναι αναστρέψιµη.
Αρχή: κυβέρνηση ή διοίκηση.9

Αρχές Οργάνωσης Μεταφορών, είναι οι αρχές, οι οποίες έχουν την δύναµη και ίσως το
καθήκον, να οργανώνουν (δηµιουργούν) τις υπηρεσίες επιβατικών µεταφορών. Οι
συγκοινωνιακές εταιρίες που δραστηριοποιούνται κατά αυτό τον τρόπο, δρουν για λογαριασµό
της συγκοινωνιακής αρχής.
Οι συγκοινωνιακές ρυθµιστικές αρχές (Regulatory transport authorities) είναι οι αρχές που
έχουν την δύναµη να ασκούν ρυθµιστικό έργο στην λειτουργία εταιριών µεταφορών που
δραστηριοποιούνται στην αγορά επιβατικών µεταφορών. Η δύναµη των αρχών αυτών µπορεί
να ποικίλει ανάλογα µε το νοµικό πλαίσιο της εξεταζόµενης χώρας: από πολύ αδύναµες

                                                     
9 Παρατήρηση: όταν αναφερόµαστε στην ‘αρχή’ αναφερόµαστε, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά σε ολόκληρη την

κυβέρνηση (σε εθνικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο) συµπεριλαµβανοµένου και του προσωπικού υποστήριξης,
µε την µορφή των δηµόσιων λειτουργών.
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ρυθµιστικές αρχές της ελεύθερης αγοράς, σε πολύ ισχυρές ρυθµιστικές αρχές µε ισχύ παρόµοια
µε αυτή των οργανωτικών αρχών. Οι µεταφορικές εταιρίες κάτω από αυτό το πλαίσιο
θεωρούνται, ότι είναι ανεξάρτητες εταιρίες, που δρουν στην αγορά σύµφωνα µε τα δικά τους
κίνητρα.
Γραφεία συγκοινωνιακού σχεδιασµού (Transport planning agencies), είναι συγκεκριµένα
(µερικώς ) ανεξάρτητα ινστιτούτα, που δηµιουργήθηκαν από την ‘αρχή’ (κυρίως την
συγκοινωνιακή αρχή) για την διοίκηση µε επαγγελµατικό τρόπο ενός αριθµού ζητηµάτων που
σχετίζονται µε τον σχεδιασµό συγκοινωνιακών υπηρεσιών στην περιοχή της αρχής. Οι
ενέργειες σχεδιασµού πραγµατοποιούνται από τους συγκοινωνιακούς φορείς ή άµεσα από την
συγκοινωνιακή αρχή.
Άδεια (License): δικαίωµα εισόδου στην αγορά των επιβατικών µεταφορών (φορέας). Μια
άδεια χορηγείται στην βάση των προσόντων (όσον αφορά για παράδειγµα την καλή φήµη, την
οικονοµική κατάσταση, επαγγελµατική συµπεριφορά) που επιβεβαιώνουν την ικανότητα του
φορέα. Εποµένως, η άδεια αφορά πρόσβαση στην αγορά.
Εξουσιοδότηση: Είναι το αποκλειστικό ή µη δικαίωµα λειτουργίας συγκεκριµένων υπηρεσιών,
για το οποίο ο φορέας µπορεί να αιτηθεί στην αρµόδια αρχή. Στην περίπτωση χορήγησης
αποκλειστικού δικαιώµατος, οι άλλοι φορείς εξαιρούνται από την παροχή των ίδιων υπηρεσιών
κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Η διαδικασία αποκλειστικού δικαιώµατος λειτουργίας κάνει
δυνατό τον έλεγχο του υποψηφίου, για το αν εκπληρώνει όλες τις νοµικές και διοικητικές
απαιτήσεις.
Εκχώρηση δικαιώµατος (Concession): Εκχώρηση δικαιώµατος (concession) είναι µια
συµφωνία µεταξύ µιας αρχής και ενός φορέα της επιλογής της, όπου η αρχή µεταφέρει την
εκτέλεση µιας υπηρεσίας προς το κοινό, (εντός των ορίων της περιοχής ευθύνης της), στον
φορέα. Ο φορέας συµφωνεί να παρέχει την υπηρεσία µε αντάλλαγµα το αποκλειστικό ή µη
δικαίωµα παροχής της υπηρεσίας. Εκχώρηση δικαιώµατος (concession) µπορεί να πάρει
διάφορες µορφές, εντούτοις, η εκχώρηση δικαιώµατος είναι πάντα ένα είδος συµφωνίας µέσω
της ανάγκης αποδοχής από τον φορέα.
Συνολική ∆ιαχείριση Ποιότητας. (Total Quality Management): Μια διαχειριστική
προσέγγιση που ενσωµατώνει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες ενός οργανισµού, για να
επιτευχθεί συνεχής βελτίωση της ποιότητας των αγαθών και υπηρεσιών (ISO 8402). Αυτή η
διαχειριστική προσέγγιση ποιότητας περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες της συνολικής
διαχειριστικής προσέγγισης που καθορίζουν την πολιτική ποιότητας, τους στόχους, τις ευθύνες
και εφαρµόζονται από µηχανισµούς όπως σχεδιασµός ποιότητας, έλεγχος ποιότητας, ασφάλιση
ποιότητας και βελτίωση ποιότητας (QUATTRO)
Συγκριτική αξιολόγηση. (Benchmarking) Συστηµατική σύγκριση της απόδοσης ενός
οργανισµού σε σχέση µε άλλα τµήµατα/ υποτµήµατα (εσωτερική συγκριτική αξιολόγηση), ή
άλλους οργανισµούς, ανταγωνιστές ή ηγετικές εταιρίες του χώρου (εξωτερική συγκριτική
αξιολόγηση), ως µέθοδος απόκτησης γνώσης και εµπειρίας των “βέλτιστων πρακτικών”, που
οδηγούν στην βελτίωση.
Ποιοτική συνεργασία.(Quality partnership). Συµφωνία συνεργασίας (που δεν στηρίζεται σε
κάποιο συµβόλαιο), µεταξύ µερών που ανήκουν στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, τα οποία
έχουν κοινά ενδιαφέροντα σχετικά µε την προώθηση δηµοσίων συγκοινωνιών.
Χάρτα του πολίτη. Έγγραφο που εξηγεί ποιες υπηρεσίες µπορούν να αναµένονται από τους
πολίτες και καθορίζει τις δηµόσιες δεσµεύσεις υπηρεσιών προς αυτούς.
Χάρτα του καταναλωτή. Έγγραφο που καθορίζει λεπτοµερώς τις δεσµεύσεις απέναντι στους
πελάτες, καθορίζει τo πλαίσιο κάτω από το οποίο πρέπει να δρουν οι φορείς, ελέγχει την
απόδοση τους σε σχέση µε αυτό το πλαίσιο, καθώς και ορίζει την αποζηµίωση του πελάτη και
τον τρόπο προσέγγισης του φορέα σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά:
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