
Ι Δια της προτεινόμενης ρύθμισης, προβλέπεται η δυνατότητα

παράτασης ενός (1) έτους των υψιστάμενων συμβάσεων

ανάθεσης, δεδομένου ότι οι ανάγκες και η ζήτηση

μετακινήσεων έχουν μεταβληθεί. και συνεχώς μεταβάλλονται,

δυνατότητα που θα συμβάλλει στην εξασψάλιση βελτιωμένων

υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών στο σύνολο των

περιοχών ευθύνης ΟΑΣΑ και ΟΣΕΘ.

Το γεγονός δε ότι η παράταση των συμβάσεων ορίζεται να γίνει

με τους αυτούς όρους των υψιστάμενων και ισχυουσών

συμβάσεων, διασψαλίζει και το δημόσιο συμψέρον, αψού το

κόστος παροχής των υπηρεσιών αυτών δια των συμβάσεων

ανάθεσης, είναι πολύ μικρότερο έναντι του κόστους παροχής

από τους δημόσιους συγκοινωνιακούς ψορείς Αθήνας και

Θεσσαλονίκης. ‘Οσον δε αψορά την ποιότητα και αξιοπιστία

παροχής των υπηρεσιών από τις ΚΤΕΛ Α.Ε., δια των συμβάσεων

ανάθεσης (σύμπραξη δημόσιων — ιδιωτικών ψορέων), είναι

ιδιαίτερα σημαντική και προσεγγίζει το 100% του ανατεθέντος

_________

έργου.

2 Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1, δεν αναζητούνται

ποσά που έχουν καταβληθεί στους Ελεγκτές Εναέριας

Κυκλοψορίας δυνάμει των άρθρων 34 και 34Α του ν.

2682/1999. Τα ανωτέρω ποσά των οψειλόμενων που

καταβλήθηκαν στο προσωπικό του Κλάδου Εναέριας

Κυκλοψορίας (Ε.Ε.Κ.), δεν οψείλεται σε πλημμελή άσκηση των

καθηκόντων του εν λόγω προσωπικού, το οποίο εργάστηκε

κανονικά και στο προβλεπόμενο ωράριο. Στο έτος 2020, το ως

άνω προσωπικό συνετέλεσε στην εκπλήρωση από τη Γενική

Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α. των

ετήσιων εθνικών στόχων που αψορούν στις καθυστερήσεις και

ειδικότερα αυτές που σχετίζονται με τον έλεγχο Εναέριας

Κυκλοψορίας. Το σύνολο των επιπλέον καταβληθέντων ποσών

είχε δηλωθεί στη βάση κόστους ως ανταποδοτική δαπάνη και

καταβλήθηκε από τα έσοδα των Τελών Διαδρομής και των

αντιστοίχων της Τερματικής Περιοχής (ΕυΟΟΝΤΟι).

Συνεπώς δεν υπάρχει ουδεμία επιβάρυνση του Κρατικού

_________

Προϋπολογισμού.

3 Με την διάταξη του άρθρου 3 παρέχεται στους αρμοδίους

υπουργούς εξουσιοδότηση για ρύθμιση, με κοινή απόψασή

τους, των ειδικότερων Θεμάτων καταβολής μέρους του

Ευ ΓΟΟΝΤΙΟ1 ως κινήτρου επίτευξης στόχων ειδικά για τα έτη

2022 και 2023, λαμβανομένων υπόψη των ετήσιων εθνικών

στόχων που αψορούν στις καθυστερήσεις. Για αυτά τα έτη

δίνεται η δυνατότητα ειδικής στοχοθεσίας και όχι οριζόντιας


