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Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2011

∆ελτίου Τύπου

Θέµα: Παράταση της ισχύος των καρτών απεριορίστων διαδροµών λόγω απεργιών
των εργαζοµένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» έχει δεχτεί και εξακολουθεί να
είναι αποδέκτης σηµαντικού αριθµού προφορικών και γραπτών αναφορών
καταναλωτών, κατόχων κάρτας (µηνιαίας ή ετήσιας) απεριορίστων διαδροµών για τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, µε αίτηµα την επιστροφή µέρους του τιµήµατος που
έχουν προκαταβάλει για την αγορά της εν λόγω κάρτας ή την παράταση της ισχύος
της λόγω των απεργιών των εργαζοµένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Ειδικότερα, οι καταναλωτές, κάτοχοι καρτών απεριορίστων διαδροµών εκδόσεως του
Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, έχοντας προκαταβάλει πλήρως το
αντίτιµο της κάρτας στην αρχή του έτους ή κάθε µήνα κατά την παραλαβή της
ετήσιας ή µηνιαίας κάρτας αντίστοιχα, λόγω των επαναλαµβανόµενων απεργιών των
εργαζοµένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στερήθηκαν της δυνατότητας να
χρησιµοποιήσουν τα µέσα µεταφοράς κατά τις ηµέρες και ώρες των απεργιών των
εργαζοµένων σε αυτά, επωµιζόµενοι πρόσθετες επιβαρύνσεις λόγω της αναγκαστικής
µετακίνησής τους ή άλλο µέσο ταξί ή δικό τους όχηµα.
Έχοντας υπόψη τους ισχυρισµούς του ΟΑΣΑ σχετικά µε την έλλειψη υπαιτιότητας
του Οργανισµού στην περίπτωση µη εκτέλεσης των δροµολογίων λόγω των
απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζοµένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,
οφείλουµε να επισηµάνουµε τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (βλ. 380, 904 ΑΚ), αν η παροχή
του ενός από τους συµβαλλοµένους είναι αδύνατη από γεγονός για το οποίο αυτός
δεν έχει ευθύνη, απαλλάσσεται ο άλλος συµβαλλόµενος από την αντιπαροχή και την
αναζητεί, αν τυχόν την κατέβαλε, κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου
πλουτισµού.
Κατόπιν των ανωτέρω, λόγω του ιδιαίτερα µεγάλου αριθµού των θιγόµενων
καταναλωτών - επιβατών και παράλληλα µε τη διαδικασία συµβιβαστικής επίλυσης
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των εγγράφων αναφορών που έχουν υποβληθεί στην Αρχή, ο Συνήγορος του
Καταναλωτή, Ευάγγελος Ζερβέας απευθύνει σύσταση προς τον ΟΑΣΑ:

•

•
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Να προβαίνει σε παράταση της ισχύος της κάρτας απεριορίστων
διαδροµών (ετήσια, µηνιαία, εβδοµαδιαία) για χρονική διάρκεια ίση µε
εκείνη των απεργιών, ή
Να χορηγεί αντίστοιχη έκπτωση στην τιµή αγοράς της ετήσιας, µηνιαίας
και εβδοµαδιαίας κάρτας.
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