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1.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας Λειτουργικής ∆ιαδικασίας (Λ∆) είναι να καθορίσει τις
δραστηριότητες που αφορούν στη λειτουργία των Σταθµών ∆ιοδίων της
Εγνατίας Οδού και τις ενέργειες των εµπλεκοµένων σε αυτές.

2.

ΕΥΡΟΣ
Η παρούσα Λειτουργική ∆ιαδικασία περιλαµβάνει τον τρόπο εργασίας του
Εισπράκτορα, από την ανάληψη της βάρδιας µέχρι την παράδοση των
εισπράξεων στον Προϊστάµενο Βάρδιας, τα καθήκοντα και τις υπευθυνότητες
του

Προϊσταµένου

του

Σταθµού

και

των

Προϊσταµένων

Βάρδιας,

συµπεριλαµβανόµενης της διαχείρισης των εισπράξεων µέχρι την παράδοσή
τους στην Τράπεζα, καθώς και τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται για την
τήρηση της εισπρακτικής διαδικασίας και την εύρυθµη λειτουργία του Σταθµού
∆ιοδίων.
Η διαδικασία περιλαµβάνει τρία (3) Κεφάλαια :
Κεφάλαιο 1 : Λειτουργία Σταθµού ∆ιοδίων
Κεφάλαιο 2 : Ελεγκτικός Μηχανισµός Σταθµού ∆ιοδίων
Κεφάλαιο 3 : Καθηµερινή Λειτουργία - ∆ιαχείριση Εισπράξεων Σταθµού
∆ιοδίων

3.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
Ο ∆ιευθυντής Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης είναι υπεύθυνος για
την αναθεώρηση και συντήρηση της παρούσας Λ∆.
Ο Τοµεάρχης Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης &
εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας Λ∆.

Συντήρησης

δίνει

την

Η διανοµή του εγγράφου αυτού και τυχόν αναθεωρήσεις του θα ελέγχονται
από το σύστηµα ελέγχου εγγράφων του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας
(Σ∆Π).
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1.1 Εισαγωγή
Σε έναν Σταθµό ∆ιοδίων εργάζονται οι παρακάτω:

Ο Προϊστάµενος Σταθµού
Οι Προϊστάµενοι Βάρδιας
Οι Εισπράκτορες
Οι Αναπληρωµατικοί Εισπράκτορες
Ο Προϊστάµενος Σταθµού έχει τη γενική ευθύνη λειτουργίας και διοίκησης του
Σταθµού ∆ιοδίων.

Ο Προϊστάµενος Βάρδιας έχει την ευθύνη λειτουργίας του Σταθµού ∆ιοδίων στη
διάρκεια της βάρδιας του.

Ο Εισπράκτορας διεκπεραιώνει τις συναλλαγές µε τους οδηγούς κατά τη διάρκεια
της βάρδιας του και παραδίδει τις εισπράξεις στον Προϊστάµενο Βάρδιας, σύµφωνα
µε την παρούσα διαδικασία.

Ο Αναπληρωµατικός Εισπράκτορας αναπληρώνει τους Εισπράκτορες κατά τη
διάρκεια του διαλείµµατος ή σε περίπτωση απουσίας τους και διεκπεραιώνει τις
εργασίες που του αναθέτει ο Προϊστάµενος Σταθµού ή ο Προϊστάµενος Βάρδιας.

Παρακάτω αναλύονται ο τρόπος λειτουργίας του Σταθµού ∆ιοδίων και οι αντίστοιχες
ενέργειες του Προσωπικού.
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1.2 Ενέργειες πριν την έναρξη της βάρδιας
1.2.1 Εισπράκτορες
1.2.1.1 Ο Εισπράκτορας θα πρέπει να προσέρχεται νωρίτερα στο κτίριο
διοίκησης του Σταθµού, προκειµένου:
να φορέσει την υπηρεσιακή του στολή
να αφήσει τα προσωπικά του είδη στον χώρο που προβλέπεται στο
κτίριο διοίκησης (σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να µεταφέρει
στον θαλαµίσκο προσωπικά του χρήµατα και κινητό τηλέφωνο)
να υπογράψει το παρουσιολόγιο.
Σε περίπτωση που ο Εισπράκτορας πρόκειται να αργήσει να προσέλθει
στον Σταθµό, ενηµερώνει τον Προϊστάµενο Βάρδιας για τον λόγο και τη
διάρκεια της καθυστέρησης.
1.2.1.2 Ο Εισπράκτορας, πριν την ανάληψη της βάρδιας θα πρέπει, επίσης, να
ενηµερώνεται από τον Προϊστάµενο Βάρδιας:
για νέες οδηγίες που αφορούν στην εισπρακτική διαδικασία
για Υπηρεσιακά Σηµειώµατα που αφορούν διοικητικά θέµατα
για θέµατα που ανέκυψαν στον Σταθµό ∆ιοδίων και θα τον
απασχολήσουν στη διάρκεια της βάρδιας του.
1.2.1.3 O Εισπράκτορας παραλαµβάνει από τον Προϊστάµενο Βάρδιας την
προκαταβολή µετρητών (το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από τη
∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης) και το υλικό που θα
χρειασθεί για την εργασία του (ρολά αποδείξεων, µπλοκ, στυλό, κτλ.). Για
την παραλαβή και παράδοση της προκαταβολής, υπογράφει στο Έντυπο
«Παράδοσης/

Παραλαβής

Προκαταβολής»

(Παράρτηµα

1).

Την

προκαταβολή µετρητών θα την επιστρέψει στον Προϊστάµενο Βάρδιας κατά
τη διάρκεια του διαλείµµατος, εάν είναι εφικτό, ή στο τέλος της βάρδιας.
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1.2.1.4 Για να µεταβεί ο Εισπράκτορας από το κτίριο διοίκησης στον θαλαµίσκο,
θα πρέπει οπωσδήποτε να φορά ανακλαστικό επενδύτη (γιλέκο) και να
διέρχεται από τις λωρίδες κυκλοφορίας, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις
ασφαλείας, τόσο για τον ίδιο όσο και για τους διερχόµενους οδηγούς.

1.2.2 Προϊστάµενοι Βάρδιας

1.2.2.1 Ο Προϊστάµενος Βάρδιας θα πρέπει να προσέρχεται νωρίτερα στον
Σταθµό, προκειµένου:
να φορέσει την υπηρεσιακή του στολή
να αφήσει τα προσωπικά του είδη στον χώρο που προβλέπεται στο
κτίριο διοίκησης (σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να µεταφέρει στη
θέση εργασίας του προσωπικά χρήµατα)
να υπογράψει το παρουσιολόγιο.

1.2.2.2 Θα ενηµερώνεται από τον προηγούµενο Προϊστάµενο Βάρδιας για τα
προβλήµατα που ανέκυψαν και µπορεί να τον απασχολήσουν κατά τη
διάρκεια της δικής του βάρδιας.

1.2.2.3 Θα παραλαµβάνει το αποθεµατικό των προκαταβολών, αφού πρώτα το
καταµετρήσει, και υπογράφει το Έντυπο Μεταβίβασης Βάρδιας (Παράρτηµα
2). Το Έντυπο υπογράφεται και από τον Προϊστάµενο Βάρδιας που
παραδίδει.

1.2.2.4 Ο Προϊστάµενος Βάρδιας, για να ξεκινήσει την εργασία του, θα πρέπει να
πληκτρολογήσει στον υπολογιστή σταθµού:
τον χειριστή
τον κωδικό πρόσβασης
επιλέγει «

»

Κατόπιν, ενεργοποιεί όλες τις απαραίτητες συσκευές για την εργασία του και
βεβαιώνει ότι όλος ο εξοπλισµός του Σταθµού λειτουργεί οµαλά.
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1.2.2.5 Ο Προϊστάµενος Βάρδιας, σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο Σταθµού,
προετοιµάζει το πρόγραµµα των Εισπρακτόρων για τη βάρδια του (π.χ., σε
ποιες λωρίδες θα εργασθούν οι Εισπράκτορες, πότε και µε ποια χρονική
σειρά θα γίνουν τα διαλείµµατά τους και ποιος θα είναι ο Αναπληρωµατικός
Εισπράκτορας). Για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραµµα εργασίας,
ενηµερώνεται ο Προϊστάµενος Σταθµού.
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1.3 Έναρξη βάρδιας

1.3.1 Όταν ο Εισπράκτορας εισέλθει στον θαλαµίσκο, ελέγχει ότι έχει ασφαλίσει
την πόρτα εισόδου του θαλαµίσκου, για να διασφαλίσει ότι δεν έχει κανείς
άλλος δυνατότητα πρόσβασης. Στον θαλαµίσκο απαγορεύεται να εισέλθει
οποιοδήποτε άτοµο, εκτός από τα εξουσιοδοτηµένα άτοµα από την Εγνατία
Οδός Α.Ε., ή κατόπιν αδείας του Προϊσταµένου Βάρδιας.

1.3.2 Στη συνέχεια, ο Εισπράκτορας:
τακτοποιεί την προκαταβολή των χρηµάτων που έχει παραλάβει
βεβαιώνεται ότι έχει στον θαλαµίσκο το υλικό που του χρειάζεται κατά τη
διάρκεια της βάρδιας του, όπως, χαρτί για την εκτύπωση των
αποδείξεων, κτλ.
ενεργοποιεί το µηχάνηµα ανίχνευσης πλαστών χαρτονοµισµάτων και
ελέγχει ότι λειτουργεί.
Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβληµα, ενηµερώνει τον Προϊστάµενο Βάρδιας.

1.3.3 Ο Εισπράκτορας, για να ξεκινήσει την εργασία του, θα πρέπει να
πληκτρολογήσει στον υπολογιστή λωρίδας:
τον χειριστή
τον κωδικό πρόσβασης
να επιλέξει το εικονίδιο

, για να ενεργοποιηθεί η πράσινη ένδειξη

λωρίδας
να ενεργοποιήσει τον εκτυπωτή αποδείξεων.

1.3.4 Όταν ο Εισπράκτορας έχει ακολουθήσει όλη την παραπάνω διαδικασία,
είναι έτοιµος να ξεκινήσει τις συναλλαγές µε τους πελάτες. Με την είσοδο
του Εισπράκτορα στο σύστηµα, ενεργοποιείται αυτόµατα η πράσινη ένδειξη
στον Σηµατοδότη Λωρίδας στην εν λόγω λωρίδα.

g:\lesop\ples600g.doc

Σελίδα 11 από 71

30/06/2014

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Λ∆-EOAE-ΛΕΣ-600 ΑΝΑΘ. Ε
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ

Ο Εισπράκτορας στο επάνω δεξιό µέρος της οθόνης, βλέπει τα εικονίδια
λειτουργίας του εξοπλισµού που χρησιµοποιεί. Εάν τα εικονίδια είναι σε
πράσινο φόντο, ο εξοπλισµός λειτουργεί. Εάν κάποιο εικονίδιο είναι µε άλλο
χρώµα (κόκκινο – κίτρινο – γκρι), ο εν λόγω εξοπλισµός υπολειτουργεί ή
χρήζει επισκευής και πρέπει να ενηµερώσει άµεσα τον Προϊστάµενο
Βάρδιας.

1.3.5 Ο Εισπράκτορας θα πρέπει να είναι προσεκτικός στη χρήση του εξοπλισµού
του θαλαµίσκου. Αν διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβληµα λειτουργίας του
εξοπλισµού στη λωρίδα που εργάσθηκε, το αναφέρει στον Προϊστάµενο
Βάρδιας.

1.3.6 Ο κωδικός χρήστη είναι µοναδικός για κάθε Εισπράκτορα, αποτελεί την
πρόσβασή του στο σύστηµα που καταγράφει τις δραστηριότητές του και, γι`
αυτό, πρέπει να παραµένει οπωσδήποτε απόρρητος. Εάν ο Εισπράκτορας
αµφιβάλλει για το απόρρητο του κωδικού πρόσβασης, ζητάει να τον
αλλάξει.
Ο Εισπράκτορας, σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή Υποστήριξης, Ανάπτυξης
& Εκµετάλλευσης, αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης στο σύστηµα, όταν
απαιτείται.
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1.4 Καθήκοντα κατά τη διάρκεια της βάρδιας

1.4.1 Ο Εισπράκτορας οφείλει να εκτελεί επιµελώς την εργασία του, δίνοντας
ιδιαίτερη προσοχή στη γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση των χρηστών,
ειδικά τις ώρες που υπάρχει αυξηµένη κυκλοφορία. Θα πρέπει να
συµπεριφέρεται µε ευγένεια στους χρήστες, ακόµη και στις περιπτώσεις
που θα αντιµετωπίζει παράπονα από αυτούς.

1.4.2 Όταν ο Εισπράκτορας διαπιστώνει ότι δεν έχει την απαιτούµενη ποσότητα
νοµισµάτων ή χαρτονοµισµάτων για τη συναλλαγή του µε τους χρήστες,
πρέπει να ενηµερώνει τον Προϊστάµενο Βάρδιας, για να του προµηθεύσει,
ώστε να µη διακοπεί η ροή κυκλοφορίας των οχηµάτων στη λωρίδα του. Σε
καµία περίπτωση δεν εξέρχεται από τον θαλαµίσκο, για να ανταλλάξει
χρήµατα µε άλλον Εισπράκτορα.

1.4.3 Ο Εισπράκτορας υποδέχεται τον χρήστη, λέγοντάς του καληµέρα/
καλησπέρα, διεκπεραιώνει τη συναλλαγή και παραδίδει την απόδειξη,
λέγοντάς του «ευχαριστώ» και «καλό ταξίδι». Η απόδειξη αποτελεί για τον
χρήστη το αποδεικτικό πληρωµής του αντίτιµου διοδίων.
Εάν ο χρήστης δεν παραλάβει την απόδειξη, ο Εισπράκτορας την παραδίδει
στον Προϊστάµενο Βάρδιας και αυτός στον Προϊστάµενο Σταθµού. Οι
αποδείξεις αυτές παραδίδονται εβδοµαδιαία στη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης,
Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης / Τµήµα Λειτουργίας ∆ιοδίων.
Ο Εισπράκτορας δεν δέχεται χρήµατα από τον χρήστη, εκτός από αυτά που
αφορούν την πληρωµή του αντιτίµου διοδίων. Αν κάποιος χρήστης
παραδώσει επιπλέον χρήµατα στον Εισπράκτορα και αποχωρήσει από τη
λωρίδα, ο Εισπράκτορας τα παραδίδει στον Προϊστάµενο Βάρδιας, ο
οποίος το καταγράφει στο βιβλίο συµβάντων και τα παραδίδει στον
Προϊστάµενο Σταθµού (σε σφραγισµένο & αριθµηµένο φάκελο). Ο
Προϊστάµενος Σταθµού τα καταθέτει, µέσω του συστήµατος συλλογής
διοδίων, στο τέλος της βάρδιας του.
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1.4.4 Όταν, κατά τη διάρκεια της βάρδιας ενός Εισπράκτορα, υπάρχει αίτηµα
χρήστη για λάθος επιστροφή χρηµάτων,

ενηµερώνεται αµέσως ο

Προϊστάµενος Βάρδιας και ζητάει από τον χρήστη να οδηγήσει, µε
προσοχή, στην ακραία λωρίδα εξυπηρέτησης. Ο Προϊστάµενος Βάρδιας
ζητάει από τον χρήστη να συµπληρώσει το Έντυπο «Αίτηση Χρηµατικής
∆ιαφοράς» (Παράρτηµα 3) και τον ενηµερώνει ότι θα απαντηθεί το αίτηµά
του σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.

1.4.4.1 Όταν η κυκλοφορία είναι χαµηλή και υπάρχει διαθεσιµότητα
προσωπικού για να εξασφαλισθεί η ροή των οχηµάτων από άλλη
λωρίδα κυκλοφορίας, τίθεται εκτός εργασίας η συγκεκριµένη λωρίδα
ή συνεχίζει να λειτουργεί µε αναπληρωµατικό Εισπράκτορα.
Ο Εισπράκτορας προχωρά στη διαδικασία κλεισίµατος του ταµείου,
επιλέγοντας στο σύστηµα «Τελική Κατάθεση», µε την επίβλεψη του
Προϊσταµένου Βάρδιας.
Κατόπιν, παραλαµβάνει νέα προκαταβολή και συνεχίζει την εργασία
του.
Όταν ο Προϊστάµενος Σταθµού παραλάβει την αναφορά της εταιρείας
χρηµαταποστολής,

θα

επιβεβαιώσει

το

αποτέλεσµα

της

καταµέτρησης του εν λόγω Εισπράκτορα. Ο Προϊστάµενος Σταθµού
θα ενηµερώσει το ηλεκτρονικό αρχείο όπου καταγράφονται τα
αιτήµατα χρηµατικής διαφοράς και θα χαρακτηρίσει το αίτηµα εάν
είναι αποδεκτό ή όχι, για να ενηµερωθεί η ∆ιεύθυνση Υποστήριξης,
Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης/ Τµήµα Λειτουργίας ∆ιοδίων και να
ακολουθηθεί η απαιτούµενη διαδικασία.
Ο

χρήστης

ενηµερώνεται

από

τη

∆ιεύθυνση

Υποστήριξης,

Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης και του επιστρέφεται το χρηµατικό
ποσό, εάν απαιτείται, µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό που θα
υποδείξει ο χρήστης.

1.4.4.2 Όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα, λόγω αυξηµένου κυκλοφοριακού
φόρτου, ή δεν υπάρχει διαθεσιµότητα προσωπικού για να
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εξασφαλισθεί η ροή στην ίδια ή σε άλλη λωρίδα κυκλοφορίας, ο
Εισπράκτορας συνεχίζει την εργασία του στην εν λόγω λωρίδα.

Στο τέλος της βάρδιας, ο εν λόγω Εισπράκτορας καταµετράει τις
εισπράξεις και κλείνει το ταµείο του, παρουσία του Προϊσταµένου
Βάρδιας. Ο Προϊστάµενος ενεργεί όπως στην παράγραφο 1.4.4.1.

Ο Προϊστάµενος Σταθµού ενηµερώνει µε ηλεκτρονικό µήνυµα τη
∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης/ Τµήµα
Λειτουργίας ∆ιοδίων για το συµβάν και το αποτέλεσµα της
καταµέτρησης του ταµείου.
Ο

χρήστης

ενηµερώνεται

από

τη

∆ιεύθυνση

Υποστήριξης,

Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης και του επιστρέφεται το χρηµατικό
ποσό, εάν απαιτείται, µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό που θα
υποδείξει ο χρήστης.

1.4.5 Κάθε φορά που εντοπίζεται λάθος του Εισπράκτορα στην επιστροφή
χρηµάτων προς τον χρήστη, καταγράφεται από τον Προϊστάµενο Σταθµού.
Αν το εν λόγω παράπτωµα παρατηρείται συχνά σε κάποιον Εισπράκτορα,
καταγράφεται στον φάκελό του, και ο Προϊστάµενος Σταθµού ενηµερώνει τη
∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης/ Τµήµα Λειτουργίας
∆ιοδίων. Η ∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης, σε
συνεργασία µε τον Προϊστάµενο Σταθµού, αποφασίζει αν πρέπει να
ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισµό Εργασίας της
Εγνατία Οδός Α.Ε. (εφόσον πρόκειται για προσωπικό της εταιρείας) ή στη
σχετική σύµβαση του αναδόχου παροχής υπηρεσιών λειτουργίας διοδίων.

1.4.6 Ο Εισπράκτορας δικαιούται ένα διάλειµµα κατά τη διάρκεια της βάρδιας του,
η διάρκεια του οποίου καθορίζεται από την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία. Ο
Εισπράκτορας, για τον καθορισµό της ώρας του διαλείµµατος, συνεννοείται
µε τον Προϊστάµενο Βάρδιας και δεν αποχωρεί από τον θαλαµίσκο, χωρίς
την έγκρισή του. Ο Προϊστάµενος Βάρδιας καταρτίζει πρόγραµµα µε τα
διαλείµµατα των Εισπρακτόρων κατά τη διάρκεια της βάρδιας του.
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Ο Προϊστάµενος Βάρδιας, ανάλογα µε τον κυκλοφοριακό φόρτο, αποφασίζει
εάν θα αντικαταστήσει τον Εισπράκτορα στη λωρίδα του κατά τη διάρκεια
του διαλείµµατος. Ο Προϊστάµενος Βάρδιας έχει το δικαίωµα να αποφασίσει
την αναβολή του διαλείµµατος, εάν το απαιτούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες
που επικρατούν στον Σταθµό, σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο Σταθµού.

1.4.7 Οι Εισπράκτορες, κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους, θα διανείµουν, µαζί
µε την απόδειξη αντιτίµου διοδίων, ενηµερωτικά φυλλάδια στους χρήστες. Η
διανοµή

φυλλαδίων εγκρίνεται από τον Τοµέα ΛΕΣ

Υποστήριξης,

Ανάπτυξης

&

Εκµετάλλευσης.

Οι

/

∆ιεύθυνση

σταθµοί

διοδίων

ενηµερώνονται για το περιεχόµενο των φυλλαδίων και το χρονικό διάστηµα
που αυτά θα πρέπει να διανεµηθούν.

1.4.8 Πριν η λωρίδα τεθεί εκτός κυκλοφορίας, ο Εισπράκτορας:

Κλείνει την λωρίδα, επιλέγοντας το εικονίδιο «

» από την οθόνη

αφής
εξυπηρετεί όσους πελάτες έχουν παραµείνει σ` αυτή.
Ο Εισπράκτορας, πριν αποχωρήσει από τον θαλαµίσκο, βεβαιώνεται ότι:
έχει εξέλθει από το σύστηµα
έχει ασφαλίσει τα παράθυρα
έχει θέσει εκτός λειτουργίας τον εκτυπωτή και το µηχάνηµα ανίχνευσης
πλαστών χαρτονοµισµάτων
έχει σβήσει τους διακόπτες φωτισµού και θέρµανσης
έχει κλειδώσει οπωσδήποτε τον θαλαµίσκο.

1.4.9 Στην περίπτωση που ο Εισπράκτορας αντικατασταθεί από άλλον
συνάδελφο κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος, φροντίζει να εξέλθει από το
σύστηµα και ασφαλίζει τις εισπράξεις που έχει διεκπεραιώσει.
1.4.10 Ο Αναπληρωτής Εισπράκτορας, για να εργασθεί στη θυρίδα του
Εισπράκτορα που αντικαθιστά:
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εισάγει στο σύστηµα τον δικό του κωδικό πρόσβασης και
διεκπεραιώνει τις συναλλαγές µε δική του προκαταβολή χρηµάτων
Ο Αναπληρωτής Εισπράκτορας, στο τέλος της βάρδιας του, πραγµατοποιεί
µία κατάθεση για όλες τις συναλλαγές που διεκπεραίωσε.

1.4.11 Ο Εισπράκτορας, όταν προσέλθει στο κτίριο διοίκησης, φροντίζει να
επιστρέψει στον Προϊστάµενο Βάρδιας την προκαταβολή. Ο Προϊστάµενος
Βάρδιας καταµετράει την προκαταβολή, ελέγχει τα χαρτονοµίσµατα ως
προς τη γνησιότητά τους και υπογράφει το Έντυπο «Παράδοσης/
Παραλαβής Προκαταβολής» (Παράρτηµα 1).

1.4.12 Ο Προϊστάµενος Βάρδιας, κατά την διάρκεια της βάρδιας του, εκτός από
τις ενέργειες που αναφέρονται παραπάνω:
Επιβλέπει τη ροή της κυκλοφορίας στις λωρίδες και φροντίζει για την
οµαλή

λειτουργία

αυτών,

ενεργώντας

όπως

απαιτείται

και

καταγράφεται στην παρούσα διαδικασία.
Εάν απαιτηθεί, ανοίγει και λειτουργεί λωρίδα κυκλοφορίας και µέχρι να
εργασθεί σε αυτήν Εισπράκτορας.
Καταγράφει στο βιβλίο συµβάντων όλα τα συµβάντα που γίνονται στον
Σταθµό κατά τη βάρδια του.
Καταχωρεί στο αντίστοιχο πρόγραµµα (Galaxy) όλα τα τηλεφωνήµατα
των χρηστών προς τον Σταθµό ∆ιοδίων.
Ενηµερώνει τον Προϊστάµενο Σταθµού για οποιοδήποτε πρόβληµα
προκύψει στη λειτουργία του Σταθµού κατά τη διάρκεια της βάρδιας
του.
Ενηµερώνει τον Προϊστάµενο Σταθµού, σε περίπτωση που ο
αντικαταστάτης του δεν µπορεί να αναλάβει τη βάρδια του.
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1.5 ∆ιαδικασία Πληρωµής
Για διέλευση υπερµεγέθους οχήµατος, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωµής,
ο Εισπράκτορας :
(α) Κατηγοριοποιεί το όχηµα
(β) επιλέγει το απαιτούµενο εικονίδιο για τα υπερµεγέθη
(γ) επιλέγει τον τρόπο πληρωµή
(δ) Εκδίδει την απόδειξη. Ανοίγουν και οι δύο µπάρες.
(ε) Επιλέγει το εικονίδιο «↓» και εµφανίζεται µήνυµα στην οθόνη «Θέλετε
σίγουρα να κλείσετε την µπάρα».

(στ) Επιλέγει το εικονίδιο επιβεβαίωσης «

» και οι δύο µπάρες κλείνουν

ταυτόχρονα.
Εάν ο Εισπράκτορας δεν έχει επιλέξει το εικονίδιο για τα υπερµεγέθη οχήµατα
και έχει ανοίξει µόνο η µία µπάρα αλλά το όχηµα δεν µπορεί να διέλθει χωρίς
την ανύψωση της δεύτερης µπάρας, επιλέγει το ανάλογο εικονίδιο, για να
ανοίξει και η δεύτερη µπάρα. Με τη διέλευση του οχήµατος, οι µπάρες
επανέρχονται αυτόµατα.

1.5.1 Μετρητά
Η πληρωµή µε µετρητά είναι η µέθοδος πληρωµής στον Σταθµό ∆ιοδίων.
Ο φωτεινός σηµατοδότης λωρίδας είναι κόκκινος, επισηµαίνοντας στον
χρήστη ότι πρέπει να σταµατήσει στη λωρίδα. Στην οθόνη του
Εισπράκτορα εµφανίζεται το µενού κατηγοριοποίησης.
α) Ο Εισπράκτορας κατηγοριοποιεί το όχηµα.
Εάν ο Εισπράκτορας επιλέξει λάθος κατηγοριοποίηση, έχει την
δυνατότητα πριν την εκτύπωση της απόδειξης, να επιλέξει το
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» και µετά την σωστή κατηγορία, η

εικονίδιο της απαλοιφής «

οποία εµφανίζεται στην οθόνη του ή επιλέγει την σωστή κατηγορία.
β) Ο χρήστης καταβάλλει το αντίτιµο διοδίων.
γ)

» και η απόδειξη

Ο Εισπράκτορας επιλέγει το εικονίδιο «
εκτυπώνεται αυτόµατα.

Ο Εισπράκτορας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει στην οθόνη αφής τα
χρήµατα που παρέλαβε από τον χρήστη, ώστε να εµφανισθούν στην
οθόνη του τα ρέστα που απαιτούνται και συγχρόνως εκτυπώνεται
αυτόµατα η απόδειξη.
δ) Ο Εισπράκτορας δίνει στον χρήστη την απόδειξη και τα σωστά ρέστα,
λέγοντάς του «Ευχαριστώ».
Ο

φωτεινός

σηµατοδότης

λωρίδας

αλλάζει

σε

πράσινο

χρώµα,

καταδεικνύοντας στον χρήστη ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε και µπορεί
να αποχωρήσει από τη λωρίδα κυκλοφορίας.
Όταν το όχηµα διέλθει, ο φωτεινός σηµατοδότης λωρίδας ξαναγίνεται
κόκκινος.

1.5.2 Αδυναµία Πληρωµής
Όταν ένας χρήστης δηλώσει αδυναµία πληρωµής του αντίτιµου διοδίων,
ο Εισπράκτορας ειδοποιεί τον Προϊστάµενο Βάρδιας και:

α) επιλέγει την κατηγορία του οχήµατος
β) επιλέγει «Αδυναµία Πληρωµής»
γ) καταχωρεί τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος
δ) επιλέγει το εικονίδιο «

» και εκτυπώνονται αυτόµατα δύο

αποδείξεις από το σύστηµα
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ε) παραδίδει

στον χρήστη το ενηµερωτικό έντυπο για τη διαδικασία

προστίµων της ΕΟΑΕ και τον ενηµερώνει να σταθµεύσει µε ασφάλεια,
προκειµένου να συµπληρώσει ο Προϊστάµενος Βάρδιας το «Έντυπο
Αδυναµίας Πληρωµής» (Παράρτηµα 4) µε τα στοιχεία του
στ) παραδίδει και τις δύο αποδείξεις στον Προϊστάµενο Βάρδιας
ζ) το πρόγραµµα επανέρχεται αυτόµατα στο αρχικό µενού, για να
συνεχίσει την εργασία του.
Εάν ο Εισπράκτορας έχει παραλείψει να καταχωρήσει τον αριθµό
κυκλοφορίας του οχήµατος, εµφανίζεται µήνυµα στην οθόνη «Απαιτείται
Αξία». Πληκτρολογεί τον αριθµό κυκλοφορίας και επιλέγοντας «

»

ολοκληρώνει την συναλλαγή.

Ο Προϊστάµενος Βάρδιας προσέρχεται στον χώρο στάθµευσης και
συµπληρώνει

τα

στοιχεία

του

χρήστη

στο

«Έντυπο

Αδυναµίας

Πληρωµής» (Παράρτηµα 4). Όταν ο χρήστης είναι αλλοδαπός,
συµπληρώνει τον αριθµό της πράσινης κάρτας. Τον αριθµό κυκλοφορίας
του οχήµατος τον καταγράφει, ελέγχοντας ο ίδιος τις πινακίδες. Το
Έντυπο υπογράφεται από τον χρήστη και από τον Προϊστάµενο Βάρδιας,
και ένα αντίτυπο παραδίδεται στον χρήστη.

Ο Προϊστάµενος Βάρδιας, καταχωρεί τις απαιτούµενες πληροφορίες στο
ειδικό λογισµικό διαχείρισης παραβάσεων και αδυναµιών πληρωµής,
ελέγχει ότι είναι σωστή η καταχώρηση από τον Εισπράκτορα του αριθµού
κυκλοφορίας και της κατηγοριοποίησης του εν λόγω οχήµατος .

Στο «Έντυπο Αδυναµίας Πληρωµής» καταγράφεται ότι ο χρήστης είναι
υποχρεωµένος εντός 20 ηµερών να καταβάλει το αντίτιµο διοδίων, σε
εργάσιµες ηµέρες και ώρες:
Στους Σταθµούς ∆ιοδίων.
Στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΟΑΕ, στο Ταµείο της Εταιρείας.
Με κατάθεση σε λογαριασµό της Τράπεζας Πειραιώς,
αριθµός λογαριασµού IBAN GR31 0172 8520 0058 5202
9614 851.
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Όταν ο χρήστης προσέλθει στον Σταθµό, για να εξοφλήσει την οφειλή
του:
Πρέπει να επιδείξει το «Έντυπο Αδυναµίας Πληρωµής» (Παράρτηµα
4) στον Προϊστάµενο Βάρδιας.
Αν ο χρήστης δεν έχει το «Έντυπο Αδυναµίας Πληρωµής», ο
Προϊστάµενος

Βάρδιας

θα

αναζητήσει

στο

σύστηµα,

συµπληρώνοντας είτε το χρονικό διάστηµα είτε τον αριθµό
κυκλοφορίας του οχήµατος είτε τον αριθµό απόδειξης είτε τον
σταθµό διοδίων, την αντίστοιχη εγγραφή.
Ο Προϊστάµενος Βάρδιας καταχωρεί τη δήλωση οφειλόµενου
ποσού:
(α) επιλέγει το µενού «Χρήµατα»
(β) επιλέγει «Πληρωµή Οφειλόµενου Ποσού»
(γ) επιλέγει «Αναζήτηση» και συµπληρώνει κάποιες από τις
παραπάνω πληροφορίες
(δ) επιλέγει την αδυναµία που πρέπει να αποπληρωθεί
(ε) επιλέγει «Πληρωµή» και εκτυπώνονται δύο αποδείξεις από το
σύστηµα
(στ) εισπράττει το αντίτιµο από τον χρήστη.
Ο χρήστης παραλαµβάνει το ένα αντίγραφο.
Ο Προϊστάµενος Βάρδιας τοποθετεί το δεύτερο αντίγραφο στον
αντίστοιχο φάκελο αρχείου.
Ο Προϊστάµενος Βάρδιας πραγµατοποιεί µία κατάθεση, στο τέλος της
βάρδιας του, για τις εισπράξεις που πραγµατοποίησε.

Οι αδυναµίες πληρωµής θα καταχωρούνται καθηµερινά στο λογισµικό
διαχείρισης

παραβάσεων

από

τους

Προϊσταµένους

Βάρδιας.

Ο

Προϊστάµενος Σταθµού ελέγχει καθηµερινά στο πρόγραµµα διαχείρισης
παραβάσεων, την ορθότητα της καταχώρησης των πληροφοριών του
Εντύπου Αδυναµίας Πληρωµής (κυρίως τον αριθµό κυκλοφορίας του
οχήµατος) και εάν το Έντυπο είναι υπογεγραµµένο από τον χρήστη. Εάν
το Έντυπο δεν έχει υπογραφεί από τον χρήστη, τότε στο πρόγραµµα
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διαχείρισης

παραβάσεων

η

αδυναµία

πληρωµής

θα

πρέπει

να

τροποποιείται σε παράβαση.

1.5.3 Οχήµατα Εξαιρούµενα Πληρωµής
Οχήµατα που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες που καταγράφονται στη
σχετική Υπουργική Απόφαση, έχουν τη δυνατότητα να διέλθουν από τους
Σταθµούς ∆ιοδίων της Εγνατίας Οδού, χωρίς την καταβολή του αντιτίµου
διοδίων.
Από την καταβολή αντιτίµου διοδίου απαλλάσσονται οι παρακάτω
κατηγορίες οχηµάτων:
α.

Οχήµατα ιδιοκτησίας της Εγνατία Οδός Α.Ε., φέροντα ειδικό σήµα.

β.

Οχήµατα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνοµίας
και των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων.

γ.

Ασθενοφόρα.

δ.

Οχήµατα εταιρειών οδικής βοήθειας.

ε.

Οχήµατα εταιρειών λειτουργίας και συντήρησης αυτοκινητοδρόµου
της Εγνατίας Οδού, που νοµιµοποιούνται δυνάµει συµβάσεων να
εισέρχονται στην Εγνατία Οδό και φέροντα ειδικό σήµα.

στ. Επιβατικά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη
κυριότητα σε άτοµα µε αναπηρία (Α.Μ.Α.) και χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά και µόνο από αυτά. Τα οχήµατα πρέπει να φέρουν σε
εµφανές σηµείο το ∆ελτίο Στάθµευσης Οχηµάτων των Ατόµων µε
Αναπηρίες (∆ΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ «Α.Μ.Α.»), το οποίο χορηγείται
από

τις

αρµόδιες

υπηρεσίες

του

Τοµέα

Μεταφορών

και

Επικοινωνιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και στο οποίο
αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του κατόχου και ο αριθµός µητρώου
του ∆ελτίου Στάθµευσης (Π.∆. 241/2005).
ζ.

Επιβατικά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη
κυριότητα σε αναπήρους πολέµου βαρειάς αναπηρίας, εφόσον, µετά
από γνωµοδότηση της Ανωτάτης Υγειονοµικής Επιτροπής του

g:\lesop\ples600g.doc

Σελίδα 22 από 71

30/06/2014

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Λ∆-EOAE-ΛΕΣ-600 ΑΝΑΘ. Ε
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ

Στρατού,

κρίνονται

απαραίτητα

για

τη

µετακίνησή

τους

και

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο από αυτούς.
Στην περίπτωση που οδηγός άλλου οχήµατος προσπαθήσει να διέλθει
χωρίς να πληρώσει, µπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία αδυναµίας
πληρωµής.

1.5.3.1 Όταν όχηµα εξαιρούµενο πληρωµής σταµατήσει στη λωρίδα, ο
Εισπράκτορας:
α) επιλέγει την κατηγορία του οχήµατος
β) επιλέγει το εικονίδιο για εξαιρούµενη διέλευση
γ) επιλέγει το είδος του εξαιρούµενου οχήµατος
δ) καταχωρεί τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος και επιλέγει
το εικονίδιο «

» (Το σύστηµα εκδίδει αυτόµατα µηδενική

απόδειξη.)

Σε περιπτώσεις που το όχηµα δεν έχει διακριτικό σήµα που να
καταδεικνύει ότι είναι εξαιρούµενο όχηµα και το είδος της
εξαίρεσης, αλλά είναι µε συµβατικές πινακίδες, πρέπει ο
Εισπράκτορας να ζητάει από τον οδηγό να επιδείξει κρατικό
έγγραφο που να αποδεικνύει ότι το όχηµα ανήκει στις παραπάνω
κατηγορίες εξαιρούµενων οχηµάτων. Σηµειώνεται ότι, από την
καταβολή αντιτίµου διοδίων απαλλάσσονται οχήµατα και όχι
άτοµα, και γι` αυτό, το κρατικό έγγραφο πρέπει να αναφέρεται στο
εν λόγω όχηµα.

1.5.3.2 Τα οχήµατα της Εγνατία Οδός Α.Ε. και του εργολάβου
συντήρησης έχουν ειδική κάρτα που εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση
Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης/ Τµήµα Λειτουργίας
∆ιοδίων, στην οποία αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας του
οχήµατος. Ο Εισπράκτορας ελέγχει αν ο αριθµός κυκλοφορίας
που αναγράφεται στο ειδικό σήµα συµφωνεί µε αυτόν του
οχήµατος, καθώς και την ηµεροµηνία ισχύος της κάρτας, και
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ακολουθεί τη διαδικασία 1.5.3.1. Σε περίπτωση ασυµφωνίας, ο
Εισπράκτορας ζητά από τον χρήστη να πληρώσει το αντίτιµο
διοδίων.

1.5.4 Κονβόι οχηµάτων εξαιρούµενων πληρωµής
Η µέθοδος πληρωµής εφαρµόζεται, όταν διέρχονται περισσότερα του
ενός οχήµατα εξαιρούµενα πληρωµής, σε κονβόι. ∆ιελεύσεις κονβόι
πραγµατοποιούνται µόνο από τις δύο ακριανές λωρίδες του σταθµού
διοδίων.
O Εισπράκτορας, παρουσία του Προϊσταµένου Βάρδιας:
α) Επιλέγει το εικονίδιο «Κονβόι», χωρίς να κατηγοριοποιήσει κανένα από
τα διερχόµενα οχήµατα.
β) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης κονβόι και επιλέγει το εικονίδιο

» για επιβεβαίωση (ή

«

για ακύρωση της επιλογής).

γ) Και οι δύο µπάρες ανοίγουν για να διέλθουν όλα τα οχήµατα.
δ) Όταν διέλθει το τελευταίο όχηµα και αφού έχει προηγηθεί οπτικός
έλεγχος από τον Εισπράκτορα, επιλέγει το εικονίδιο «↓», το σύστηµα
ζητάει επιβεβαίωση για το τέλος κονβόι και επιλέγοντας το εικονίδιο της
επιβεβαίωσης «

» ολοκληρώνεται η συναλλαγή. ∆ίνεται ιδιαίτερη

προσοχή στον έλεγχο διέλευσης του τελευταίου οχήµατος, για να µην
προκληθεί ατύχηµα.
ε) Η διέλευση «Κονβόι» έχει ολοκληρωθεί, η µπάρα κλείνει και ο φωτεινός
σηµατοδότης γίνεται κόκκινος.

g:\lesop\ples600g.doc

Σελίδα 24 από 71

30/06/2014

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Λ∆-EOAE-ΛΕΣ-600 ΑΝΑΘ. Ε
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ

1.5.5 Ρυµουλκούµενο Όχηµα
Η µέθοδος πληρωµής εφαρµόζεται, όταν ένα όχηµα ρυµουλκεί ένα
άλλο όχηµα µε σκοινί ή αλυσίδα.
α) ο Εισπράκτορας ενηµερώνει άµεσα τον Προϊστάµενο Βάρδιας,
κατηγοριοποιεί το πρώτο όχηµα και συλλέγει το αντίτιµο και για τα δύο
οχήµατα από τον χρήστη του πρώτου οχήµατος

β) επιλέγει το εικονίδιο «

», εκδίδεται η πρώτη απόδειξη και

ενηµερώνει τον Προϊστάµενο Βάρδιας να κλείσει την µπάρα
γ) κατηγοριοποιεί το δεύτερο όχηµα

δ) επιλέγει το εικονίδιο «

», εκδίδεται η δεύτερη απόδειξη και

ενηµερώνει τον Προϊστάµενο Βάρδιας να κλειδώσει την µπάρα ανοιχτή
(ο Προϊστάµενος Βάρδιας επιλέγει «Κλειδωµένη Ανοιχτή») για να
διέλθουν και τα δύο οχήµατα
ε) επιστρέφει στον χρήστη του πρώτου οχήµατος τα σωστά ρέστα, µε τις
αποδείξεις και για τα δύο οχήµατα
στ) όταν ολοκληρωθεί η διέλευση, αφού πρώτα ο Εισπράκτορας έχει
ελέγξει οπτικά ότι και το δεύτερο όχηµα έχει διέλθει από την µπάρα
εξόδου, ενηµερώνει τον Προϊστάµενο Βάρδιας να κλείσει την µπάρα.
Ο Προϊστάµενος Βάρδιας επιλέγοντας «Αυτόµατο» και «Εντολή
Κλεισίµατος της Μπάρας» κλείνει την µπάρα στην εν λόγω λωρίδα.

1.5.6 Παράβαση
Όταν ο χρήστης διέλθει από τον θαλαµίσκο, αρνούµενος να πληρώσει το
αντίτιµο διοδίων:
α) ο Εισπράκτορας κατηγοριοποιεί το όχηµα
β) επιλέγει το εικονίδιο της παράβασης
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γ) ενηµερώνει τον χρήστη για τη διαδικασία παραβάσεων και τα
αντίστοιχα πρόστιµα και, αν επιµένει, του παραδίδει το ενηµερωτικό
έντυπο για τη διαδικασία προστίµων της ΕΟΑΕ και
δ) ζητά από τον χρήστη τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος και τον
πληκτρολογεί στο σύστηµα. Ελέγχει ότι στην αρχή της καταχώρησης
της πινακίδας υπάρχει το σύµβολο «$» και µετά πληκτρολογεί τον
αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος

ε) επιλέγει το εικονίδιο «

»

στ) η µπάρα ανοίγει για να διέλθει ο χρήστης
ζ) καταγράφει την παράβαση στο «Έντυπο καταγραφής παραβάσεων»
(Παράρτηµα 5) και ενηµερώνει τον Προϊστάµενο Βάρδιας.
Όταν ο χρήστης αρνείται να ενηµερώσει για τον αριθµό κυκλοφορίας του
οχήµατος ή διέλθει χωρίς να σταµατήσει για να καταβάλει το αντίτιµο
διοδίων, π.χ., µε προπορευόµενο όχηµα, ο Εισπράκτορας καταγράφει στο
Έντυπο Καταγραφής Παραβάσεων (Παράρτηµα 5) τις απαιτούµενες
πληροφορίες

ενηµερώνει

τον

Προϊστάµενο

Βάρδιας

για

να

του

γνωστοποιήσει τον αριθµό κυκλοφορίας και για να την καταχωρήσει στο
σύστηµα. Στο εν λόγω Έντυπο ο Εισπράκτορας φροντίζει να συµπληρώσει
οπωσδήποτε το χρώµα και τον τύπο του οχήµατος. Ο Εισπράκτορας σε
συνεργασία µε τον Προϊστάµενο Βάρδιας καταχωρεί την παράβαση στο
σύστηµα, όπως παραπάνω.

Ο Προϊστάµενος Βάρδιας για να συνεχίσει να λειτουργεί οµαλά η λωρίδα,
επιλέγει :
Σύστηµα - παρακολούθηση σταθµού - εντολή κλεισίµατος µπάρας. Η
µπάρα κλείνει.
Στη συνέχεια επιλέγει ξανά : Σύστηµα - παρακολούθηση σταθµού ελεγκτής λωρίδας - απενεργοποίηση ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων λωρίδα χειροκίνητης λειτουργίας.
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Ο Προϊστάµενος Βάρδιας ακολουθεί την απαιτούµενη διαδικασία και
καταχωρεί καθηµερινά στο ειδικό λογισµικό διαχείρισης παραβάσεων και
αδυναµιών πληρωµής τις παραβάσεις, µε ευθύνη του Προϊσταµένου
Σταθµού.

Ο Εισπράκτορας για κάθε παράβαση συµπληρώνει τις απαιτούµενες
πληροφορίες (αριθµό κυκλοφορίας οχήµατος, κατηγορία οχήµατος, ώρα
διέλευσης από το σύστηµα, χρώµα και τύπο οχήµατος) στο Έντυπο
Καταγραφής Παραβάσεων, το υπογράφει και, στο τέλος της βάρδιας του, το
παραδίδει

στον

Προϊστάµενο

Βάρδιας.

Ο

Προϊστάµενος

Βάρδιας

καταγράφει το συµβάν και τα στοιχεία κάθε παράβασης στο βιβλίο
συµβάντων και καταχωρεί τις πληροφορίες που έχει καταγράψει ο
Εισπράκτορας στο πρόγραµµα καταγραφής παραβάσεων. Ο Εισπράκτορας
καταγράφει στο Έντυπο Καταγραφής Παραβάσεων όλες τις παραβατικές
διελεύσεις κατά τη διάρκεια της βάρδιας του και, στο τέλος της βάρδιας του,
το υπογράφει και το παραδίδει στον Προϊστάµενο Βάρδιας.

Ο

Προϊστάµενος

Σταθµού

ελέγχει

καθηµερινά

την

ορθότητα

της

καταχώρησης των απαιτούµενων πληροφοριών στο λογισµικό διαχείρισης
παραβάσεων και αδυναµιών πληρωµής. Μετά τον σχετικό έλεγχο και µε
βάση το βιβλίο συµβάντων του σταθµού διοδίων, υπογράφει τις Εκθέσεις
Βεβαίωσης µη Καταβολής ∆ιοδίου (Παράρτηµα 6) µέσω του προγράµµατος
διαχείρισης παραβάσεων.

1.5.7 Πληρωµή µε κάρτα µη επαφής (εκπτωτική κάρτα)
Η µέθοδος πληρωµής εφαρµόζεται σε χρήστες που χρησιµοποιούν
συχνά τον αυτοκινητόδροµο και θα εξετασθεί το ύψος της έκπτωσης,
ανάλογα µε τον αριθµό των διελεύσεών τους από τους σταθµούς
διοδίων. Η εκπτωτική πολιτική που θα εφαρµόζεται στους σταθµούς
διοδίων θα καθορίζεται από Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων.
Οι εκπτωτικές διελεύσεις θα γίνονται µε κάρτες µη επαφής (SID contactless), όπου ο χρήστης θα παραδίδει την εν λόγω κάρτα στον

g:\lesop\ples600g.doc

Σελίδα 27 από 71

30/06/2014

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Λ∆-EOAE-ΛΕΣ-600 ΑΝΑΘ. Ε
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ

Εισπράκτορα, για να πραγµατοποιείται η συναλλαγή της διέλευσής του
από τον σταθµό διοδίων.
Η εκπτωτική πολιτική θα γίνεται µε συνδροµητικά προγράµµατα, µέσω
κάρτας µη επαφής. Τα συνδροµητικά προγράµµατα θα είναι είτε µε
προπληρωµή,

όπου

ο

χρήστης

θα

έχει

τη

δυνατότητα

να

επαναφορτίσει την κάρτα στον Εισπράκτορα στον Σταθµό ∆ιοδίων είτε
µε µεταπληρωµή, η οποία θα γίνεται µέσω πιστωτικών καρτών.
Για την εφαρµογή της εκπτωτικής πολιτικής, απαιτείται η ΕΟΑΕ να
καθορίσει την εµπορική πολιτική που θα ακολουθηθεί, προκειµένου να
εξασφαλισθεί το απαιτούµενο επίπεδο παροχής υπηρεσιών στους
χρήστες του αυτοκινητοδρόµου. Για τον καθορισµό της εµπορικής
πολιτικής, απαιτείται η διερεύνηση του φάσµατος των χρηστών που θα
απευθύνεται η εκπτωτική πολιτική, προκειµένου να καθορισθεί το
µέγεθος του δικτύου εξυπηρέτησης χρηστών.

1.5.8 Πληρωµή µε e-pass
Η µέθοδος πληρωµής εφαρµόζεται σε χρήστες που χρησιµοποιούν
ποµποδέκτη και θα διέρχονται από ειδικές λωρίδες µε ένδειξη e-pass
στους σταθµούς διοδίων.
Η διέλευση µε e-pass θα γίνεται µε συνδροµητικά προγράµµατα, µέσω
ποµποδέκτη. Τα συνδροµητικά προγράµµατα θα είναι είτε µε
προπληρωµή,

όπου

ο

χρήστης

θα

έχει

τη

δυνατότητα

να

επαναφορτίσει τον ποµποδέκτη στον Εισπράκτορα στον Σταθµό
∆ιοδίων είτε µε µεταπληρωµή, η οποία θα γίνεται µέσω ειδικών
συνδροµητικών προγραµµάτων.
Για την εφαρµογή της διέλευσης µε e-pass, απαιτείται η ΕΟΑΕ να
καθορίσει την εµπορική πολιτική που θα ακολουθηθεί, προκειµένου να
εξασφαλισθεί το απαιτούµενο επίπεδο παροχής υπηρεσιών στους
χρήστες του αυτοκινητοδρόµου. Για τον καθορισµό της εµπορικής
πολιτικής, απαιτείται η διερεύνηση του φάσµατος των χρηστών που θα
απευθύνεται η εν λόγω µέθοδος πληρωµής, προκειµένου να
καθορισθούν τα συνδροµητικά προγράµµατα και το µέγεθος του
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δικτύου εξυπηρέτησης χρηστών.
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1.6 Κλείσιµο βάρδιας
1.6.1 Εισπράκτορες
1.6.1.1 Ο Εισπράκτορας, για να τελειώσει τη βάρδια του, πρέπει να συνεννοηθεί
µε τον Προϊστάµενο Βάρδιας. Ο Προϊστάµενος Βάρδιας, σε συνεργασία µε
τον Προϊστάµενο Σταθµού, θα αποφασίσει, ανάλογα µε την κυκλοφορία των
οχηµάτων, αν θα κλείσει η λωρίδα ή αν θα χρειασθεί να συνεχίσει ο
επόµενος Εισπράκτορας, χωρίς να διακοπεί η ροή κυκλοφορίας στην εν
λόγω λωρίδα.

1.6.1.2 Όταν ο Προϊστάµενος Βάρδιας αποφασίζει να κλείσει η λωρίδα
κυκλοφορίας, ο Εισπράκτορας:

κλείνει την λωρίδα, επιλέγοντας το εικονίδιο «

» από την οθόνη

αφής και ελέγχει στο επάνω δεξιό τµήµα της οθόνης ότι ο σηµατοδότης

»

λωρίδας έχει την ένδειξη «

εξυπηρετεί τους πελάτες που έχουν παραµείνει σ` αυτή

επιλέγει στο κάτω δεξιό τµήµα της οθόνης το εικονίδιο «

».

Ζητείται επιβεβαίωση από το σύστηµα «Θέλετε σίγουρα να βγείτε από
το σύστηµα».
Επιλέγει το εικονίδιο «

», για να εξέλθει από το σύστηµα.

Ο Εισπράκτορας, πριν αποχωρήσει από τον θαλαµίσκο:
έχει εξέλθει από το σύστηµα
έχει ασφαλίσει τα παράθυρα
έχει θέσει εκτός λειτουργίας τον εκτυπωτή και το µηχάνηµα ανίχνευσης
πλαστών χαρτονοµισµάτων
έχει σβήσει τους διακόπτες φωτισµού και θέρµανσης
έχει κλειδώσει οπωσδήποτε τον θαλαµίσκο.
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Όταν φθάσει στο κτίριο διοίκησης, παραδίδει το κλειδί στον Προϊστάµενο
Βάρδιας.

1.6.1.3 Ο Εισπράκτορας προσέρχεται αµέσως στον χώρο καταµέτρησης του
κτιρίου διοίκησης, για να καταµετρήσει τις εισπράξεις, και ακολουθεί την
παρακάτω διαδικασία:
Καταµετράει προσεκτικά τις εισπράξεις στα αντίστοιχα καταµετρητικά
µηχανήµατα, καταγράφοντας την ανάλυση των χαρτονοµισµάτων και
νοµισµάτων. Ελέγχει ότι δεν έχουν αποµείνει κέρµατα ή χαρτονοµίσµατα
στα καταµετρητικά µηχανήµατα.
Συνδέεται µε το σύστηµα, πληκτρολογώντας τον «Χρήστη», τον
προσωπικό του «Κωδικό πρόσβασης» και επιλέγει «Enter».
Επιλέγει «Χρήµατα» και µετά «Κατάθεση».
Επιλέγει

«Έναρξη

Κατάθεσης»,

επαναπληκτρολογεί

τον

κωδικό

πρόσβασης και επιλέγει «Enter».
Σκανάρει τον αριθµό του φακέλου κατάθεσης και ελέγχει τον αριθµό που
καταχωρήθηκε στο σύστηµα.
Εισάγει την ανάλυση των µετρητών που έχει καταµετρήσει.
Ελέγχει ότι έχει καταχωρήσει σωστά την ανάλυση των εισπράξεων και
επιλέγει «Τελική Κατάθεση», για να ολοκληρώσει την καταµέτρησή του.
Το σύστηµα ζητάει επιβεβαίωση της καταχώρησης και, εάν ο
Εισπράκτορας έχει ελέγξει την καταχώρηση των µετρητών του, επιλέγει
«ΟΚ».
Το

σύστηµα

εκτυπώνει

αυτόµατα δύο (2)

«Αναφορές Τελικής

Κατάθεσης», τις οποίες αυτός υπογράφει. Τη µία αναφορά που έχει
µόνο το τελικό ποσό κατάθεσης, την τοποθετεί µε τις εισπράξεις στον
φάκελο κατάθεσης και τη δεύτερη µε την ανάλυση, την παραδίδει στον
Προϊστάµενο Βάρδιας, για να τοποθετηθεί στο αρχείο του Σταθµού.
Επιλέγει «Αποσύνδεση», για να εξέλθει από το σύστηµα.
Τοποθετεί τον φάκελο κατάθεσης µε τις εισπράξεις στο χρηµατοκιβώτιο,
πάντοτε παρουσία του Προϊσταµένου Βάρδιας. Ο Προϊστάµενος
Βάρδιας, πριν από την τοποθέτηση του φακέλου κατάθεσης στο
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χρηµατοκιβώτιο, ελέγχει από το αντίστοιχο Έντυπο ότι ο Εισπράκτορας
έχει παραδώσει την προκαταβολή του.

1.6.1.4 Όταν ένας Εισπράκτορας παρουσιάζει συχνά ασυµφωνία στο κλείσιµο
του ταµείου, αυτό σηµειώνεται στον φάκελό του και ο Προϊστάµενος
Σταθµού

ενηµερώνει

τη

∆ιεύθυνση

Υποστήριξης,

Ανάπτυξης

&

Εκµετάλλευσης / Τµήµα Λειτουργίας ∆ιοδίων.

1.6.1.5 Όταν, κατά τη συναλλαγή, ο χρήστης δεν παραλάβει τα ρέστα, ο
Εισπράκτορας:
ενηµερώνει τον Προϊστάµενο Βάρδιας
του παραδίδει το χρηµατικό ποσό.
Ο Προϊστάµενος Βάρδιας εσωκλείει σε φάκελο το χρηµατικό ποσό,
καταγράφει τα στοιχεία του περιστατικού (Εισπράκτορας, ηµεροµηνία και
χρηµατική αξία) και τα παραδίδει στον Προϊστάµενο Σταθµού. Το συµβάν
καταγράφεται στο βιβλίο συµβάντων του Σταθµού.
Το πλεόνασµα του ταµείου θα καταχωρείται στο σύστηµα από τον
Προϊστάµενο Σταθµού καθηµερινά, έως το τέλος της βάρδιας του.

1.6.2 Προϊστάµενοι Βάρδιας
Ο Προϊστάµενος Βάρδιας, για να κλείσει τη βάρδια του, πρέπει:
Να προετοιµάσει τις προκαταβολές των Εισπρακτόρων της επόµενης
βάρδιας.
Να πραγµατοποιήσει κατάθεση, εάν έχει πραγµατοποιήσει συναλλαγές
κατά τη διάρκεια της βάρδιας του.
Να ελέγξει αν στο χρηµατοκιβώτιο υπάρχουν οι απαιτούµενες ποσότητες
νοµισµάτων και χαρτονοµισµάτων για τις προκαταβολές. Αν διαπιστώσει
ελλείψεις, ενηµερώνει τον Προϊστάµενο Σταθµού.

g:\lesop\ples600g.doc

Σελίδα 32 από 71

30/06/2014

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Λ∆-EOAE-ΛΕΣ-600 ΑΝΑΘ. Ε
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ

Να καταµετρήσει το απόθεµα προκαταβολών στο χρηµατοκιβώτιο, µαζί µε
τον αντικαταστάτη του.
Να υπογράψει το Έντυπο Μεταβίβασης Βάρδιας (Παράρτηµα 2).
Να αποσυνδεθεί από το σύστηµα, επιλέγοντας το εικονίδιο «Χ» από το
βασικό µενού.
Ο Προϊστάµενος Βάρδιας δεν αποχωρεί σε καµία περίπτωση από το κτίριο
διοίκησης, χωρίς να έχει έλθει ο αντικαταστάτης του και χωρίς να ακολουθηθεί η
διαδικασία παράδοσης βάρδιας.
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1.7 Αντιµετώπιση προβληµάτων είσπραξης

1.7.1 Κατά τη διάρκεια της βάρδιας, µπορεί να ανακύψουν προβλήµατα που
αφορούν στην είσπραξη, τα οποία ο Εισπράκτορας θα πρέπει να
αντιµετωπίζει:
µε ψυχραιµία
µε ευγενική συµπεριφορά προς τον χρήστη
ενηµερώνοντας άµεσα τον Προϊστάµενος Βάρδιας.

1.7.2 Ο Εισπράκτορας θα πρέπει να χρησιµοποιεί οπωσδήποτε το µηχάνηµα
ανίχνευσης

πλαστών χαρτονοµισµάτων.

Εάν,

µετά τον έλεγχο,

διαπιστώσει ότι το χαρτονόµισµα είναι πλαστό, ειδοποιεί αµέσως τον
Προϊστάµενο Βάρδιας. Ο Προϊστάµενος Βάρδιας ζητά από τον χρήστη να
αποχωρήσει από τη λωρίδα κυκλοφορίας, να σταθµεύσει σε ειδικό χώρο και
ειδοποιεί την αστυνοµία.

1.7.3 Όταν υπάρχει παράπονο από τον χρήστη για λάθος επιστροφή χρηµάτων,
ο Εισπράκτορας ενηµερώνει άµεσα τον Προϊστάµενο Βάρδιας. Ο
Προϊστάµενος Βάρδιας ζητάει από τον χρήστη να συµπληρώσει το Έντυπο
«Αίτηση Χρηµατικής ∆ιαφοράς» (Παράρτηµα 3) και τον ενηµερώνει ότι θα
απαντηθεί το αίτηµά του σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Ο Προϊστάµενος Βάρδιας, ανάλογα µε την κυκλοφορία, αποφασίζει να
κλείσει την εν λόγω λωρίδα ή να αντικαταστήσει µε αναπληρωµατικό
Εισπράκτορα, ώστε να καταµετρήσει, µε την επίβλεψή του, ο Εισπράκτορας
τις υπάρχουσες εισπράξεις. Ο Εισπράκτορας ακολουθεί τη διαδικασία
κλεισίµατος ταµείου, παραλαµβάνει νέα προκαταβολή και συνεχίζει τη
βάρδια του. Ο Προϊστάµενος Σταθµού, όταν παραλάβει την αναφορά της
εταιρείας χρηµαταποστολής, επιβεβαιώνει το αποτέλεσµα καταµέτρησης του
εν λόγω Εισπράκτορα.

Εάν

δεν

υπάρχει

δυνατότητα

για

επιτόπου

έλεγχο,

λόγω

των

κυκλοφοριακών συνθηκών, ο Εισπράκτορας συνεχίζει την εργασία του στη
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λωρίδα. Στο τέλος της βάρδιας του θα κλείσει το ταµείο, παρουσία του
Προϊσταµένου Βάρδιας. Ο Προϊστάµενος Σταθµού, µετά την αναφορά
καταµέτρησης της χρηµαταποστολής, ελέγχει την καταµέτρηση του
Εισπράκτορα, για να διαπιστώσει εάν υπάρχει πλεόνασµα.
Σε κάθε περίτπωση, ο χρήστης ενηµερώνεται και του επιστρέφεται το
χρηµατικό ποσό, εάν απαιτείται.

1.7.4 Όταν ο χρήστης αρνηθεί να πληρώσει το αντίτιµο διοδίων, ο Εισπράκτορας
ενηµερώνει τον χρήστη ότι έχει τη δυνατότητα να δηλώσει αδυναµία
πληρωµής, και ακολουθεί την εν λόγω διαδικασία. Εάν ο χρήστης αρνηθεί,
ο Εισπράκτορας τον ενηµερώνει για την υποχρέωσή του να καταβάλει το
αντίτιµο, αλλιώς θα ακολουθηθεί η διαδικασία επιβολής προστίµων,
σύµφωνα

µε

την

Κ.Υ.Α.

∆17α/011/109/ΦΝ.393/11.7.2012

(ΦΕΚ

2125/12.7.2012). Αν ο χρήστης επιµένει, ο Εισπράκτορας επιλέγει στο
σύστηµα την κατηγορία του οχήµατος, µετά επιλέγει «Παράβαση» και
καταχωρεί την πινακίδα του χρήστη. Όταν ο χρήστης αρνείται να
ενηµερώσει για τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος, ο Εισπράκτορας
επιβεβαιώνει τη διέλευση στο σύστηµα, αλλά καταγράφει την ώρα
διέλευσής του από το σύστηµα, τον αριθµό κυκλοφορίας, το χρώµα και τον
τύπο του διερχόµενου οχήµατος, και ενηµερώνει τον Προϊστάµενο Βάρδιας.
Ο

Εισπράκτορας

καταγράφει

όλες

τις

παραβάσεις

στο

«Έντυπο

Καταγραφής Παραβάσεων» (Παράρτηµα 5) και, στο τέλος της βάρδιας του,
το υπογράφει και το παραδίδει τον Προϊστάµενο Βάρδιας. Ο Προϊστάµενος
Βάρδιας καταγράφει το συµβάν και τα στοιχεία του χρήστη στο βιβλίο
συµβάντων, και καταχωρεί τις πληροφορίες που έχει καταγράψει ο
Εισπράκτορας στο πρόγραµµα καταγραφής παραβάσεων. Ο Προϊστάµενος
του Σταθµού ελέγχει καθηµερινά την ορθότητα της καταχώρησης των
παραβάσεων στο πρόγραµµα καταγραφής παραβάσεων.

1.7.5 Νόµισµα συναλλαγής είναι µόνον το ευρώ, και κανένα άλλο ξένο νόµισµα
δεν γίνεται δεκτό. Επίσης, δεν είναι αποδεκτή η πληρωµή του αντιτίµου
διοδίων µε τραπεζική κάρτα. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, αν ο
χρήστης δεν έχει άλλο µέσο πληρωµής, ακολουθείται η διαδικασία
αδυναµίας πληρωµής αντιτίµου διοδίων, όπως περιγράφεται παραπάνω.
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1.7.6 Ο Εισπράκτορας δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να ανταλλάσσει
χρήµατα, εκτός αυτών που αφορούν το αντίτιµο διοδίου. Αποτρέπει
ευγενικά τον χρήστη και, εάν αυτός συνεχίσει να απαιτεί και παραπονείται,
τον προτρέπει να αποµακρυνθεί από τη λωρίδα κυκλοφορίας και ειδοποιεί
τον Προϊστάµενο Βάρδιας.

1.7.7 Όταν ο Εισπράκτορας, κατά τη συναλλαγή µε τον χρήστη, αντιµετωπίσει
πρόβληµα µε τον εκτυπωτή και δεν εκδοθεί η απόδειξη συναλλαγής,
ενηµερώνει τον Προϊστάµενο Βάρδιας. Ζητά από τον χρήστη να
αποχωρήσει από τη λωρίδα κυκλοφορίας και να σταθµεύσει το όχηµα,
περιµένοντας

τον Προϊστάµενο Βάρδιας.

Ο

Προϊστάµενος Βάρδιας

παραδίδει την αντίστοιχη χειρόγραφη απόδειξη στον χρήστη.

1.7.8 Όταν ένας χρήστης συµπεριφερθεί αγενώς, ο Εισπράκτορας διατηρεί την
ψυχραιµία του, συµπεριφέρεται ευγενικά και ενηµερώνει τον Προϊστάµενο
Βάρδιας. Ο Προϊστάµενος Βάρδιας προσπαθεί ευγενικά να παρέµβει και, αν
ο χρήστης συνεχίσει να επιµένει, τον προτρέπει να υποβάλει γραπτώς το
παράπονό του, αφού αποµακρυνθεί από τη λωρίδα κυκλοφορίας. Ο
χρήστης συµπληρώνει το «Έντυπο Αξιολόγησης Υπηρεσιών» (Παράρτηµα
7), αναγράφει τα στοιχεία του και περιγράφει την αιτία που προκάλεσε την
υποβολή των παραπόνων του. «Έντυπο Αξιολόγησης Υπηρεσιών»
συµπληρώνει ο χρήστης µόνο για παράπονα που αφορούν στη λειτουργία
των διοδίων. Εάν το παράπονο του χρήστη αφορά στη λειτουργία της οδού,
ο Προϊστάµενος Βάρδιας τον παραπέµπει στον αριθµό εκτάκτου ανάγκης
της ΕΟΑΕ (1077) ή στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΟΑΕ.

1.7.9 Όταν ένας χρήστης ζητάει πληροφορίες, ο Εισπράκτορας απαντάει στον
χρήστη, εάν η πληροφορία µπορεί να δοθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Εάν όχι, τον προτρέπει να επικοινωνήσει µε τον αριθµό εκτάκτου ανάγκης
της ΕΟΑΕ (1077) ή του ζητάει να αποχωρήσει από τη λωρίδα, ώστε να µη
διακοπεί η ροή της κυκλοφορίας, και ενηµερώνει τον Προϊστάµενο Βάρδιας.
Ο Προϊστάµενος Βάρδιας προσέρχεται και προσπαθεί να δώσει κάθε
δυνατή πληροφόρηση.
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Ο χρήστης σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να εισέρχεται στον θαλαµίσκο,
ενώ στον χώρο επισκεπτών του κτιρίου διοίκησης µπορεί να εισέρχεται,
µόνον όταν το αποφασίσει ο Προϊστάµενος Βάρδιας, µετά από έγκριση του
Προϊσταµένου Σταθµού.
Οι Εισπράκτορες και οι Προϊστάµενοι Βάρδιας σε καµία περίπτωση δεν
συζητούν για άλλα θέµατα µε τους χρήστες, δεν δίνουν πληροφορίες για τις
διαδικασίες της ΕΟΑΕ και, ειδικά, πληροφορίες που αφορούν στις
εισπράξεις ή άλλα οικονοµικά στοιχεία.

1.7.10 Ο Προϊστάµενος Βάρδιας είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του
εξοπλισµού και των µηχανηµάτων του Σταθµού κατά τη διάρκεια της
βάρδιας του. Όταν εντοπισθεί βλάβη στον εξοπλισµό του Σταθµού, ενεργεί
αµέσως και, ανάλογα µε το συµβάν, ενηµερώνει την αντίστοιχη υπηρεσία
που καθορίζεται στις διαδικασίες της Εταιρείας.

Για τα παραπάνω συµβάντα, ο Προϊστάµενος Βάρδιας καταγράφει στο βιβλίο
συµβάντων τη χρονική διάρκεια, την αιτία που τα προκάλεσε και τις ενέργειες
που έγιναν, για να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα που ανέκυψε, και ενηµερώνει
άµεσα τον Προϊστάµενο Σταθµού.
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1.8 Είσπραξη, σε περίπτωση µη λειτουργίας Η/Υ
1.8.1 Σε όλους τους Σταθµούς ∆ιοδίων, µε ευθύνη του Προϊσταµένου Σταθµού,
πρέπει να υπάρχει απόθεµα µπλοκ αποδείξεων όλων των κατηγοριών
οχηµάτων.

1.8.2 Όταν, για οποιαδήποτε αιτία, δεν λειτουργεί το σύστηµα συλλογής διοδίων,
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Κάθε Εισπράκτορας θα προµηθευτεί µπλοκ αποδείξεων όλων
των κατηγοριών από τον Προϊστάµενο Βάρδιας, για να
διεκπεραιώσει τις συναλλαγές του, µέχρι την αποκατάσταση της
βλάβης.
Στις χειρόγραφες αποδείξεις, ο Εισπράκτορας σφραγίζει και τα
δύο αντίτυπα (η σφραγίδα θα αναγράφει την ηµεροµηνία και τον
κωδικό του αντίστοιχου Εισπράκτορα).
Το ένα αντίτυπο το δίνει στον χρήστη και το άλλο παραµένει στο
µπλοκ αποδείξεων που παραδίδει στον Προϊστάµενο Βάρδιας.
Στο κλείσιµο του ταµείου, ο Εισπράκτορας παραδίδει στον
Προϊστάµενο Βάρδιας τα µπλοκ αποδείξεων (µπλοκ που
εκδόθηκαν και µπλοκ που δεν χρησιµοποίησε) και καταγράφει
στο Έντυπο

Παραλαβής – Παράδοσης Χειρόγραφων

Αποδείξεων (Παράρτηµα 8) πόσες αποδείξεις και από ποιες
κατηγορίες χρησιµοποίησε.
Η παράδοση του ταµείου γίνεται, σύµφωνα µε την υπάρχουσα
διαδικασία.
Τα

οχήµατα

που

εξαιρούνται

πληρωµής

καταγράφονται

χειρόγραφα στο αντίστοιχο Έντυπο «Χειρόγραφη ∆ιαδικασία –
Οχήµατα Εξαιρούµενα Πληρωµής» (Παράρτηµα 9)

(είδος

οχήµατος – αριθµός κυκλοφορίας – κατηγορία οχήµατος).
Ο Προϊστάµενος Βάρδιας, κάθε ηµέρα στις 00:01, θα αλλάζει την
ηµεροµηνία στις σφραγίδες των Εισπρακτόρων που χρησιµοποιούνται
για την χειρόγραφη διαδικασία.
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1.8.3

Σε περίπτωση που στο τέλος της βάρδιας του Εισπράκτορα δεν έχει
διορθωθεί η βλάβη στο σύστηµα, ο Εισπράκτορας καταµετράει τις
εισπράξεις µε τη χειρόγραφη διαδικασία και συµπληρώνει το Έντυπο
«Μετρητά Λήξης Βάρδιας Εισπράκτορα» (Παράρτηµα 10) και τις καταθέτει
στο χρηµατοκιβώτιο. Στην αµέσως επόµενη βάρδια του, πρώτα
ολοκληρώνει τη διαδικασία παράδοσης µετρητών που εκκρεµεί στο
σύστηµα και µετά προσέρχεται στη λωρίδα κυκλοφορίας, για να εργασθεί.

Όποτε σε έναν Σταθµό ∆ιοδίων απαιτηθεί η ενεργοποίηση της χειρόγραφης
διαδικασίας, ο Προϊστάµενος Βάρδιας καταγράφει στο βιβλίο συµβάντων τη
χρονική διάρκεια, την αιτία που την προκάλεσε και τις ενέργειες που έγιναν, για
να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα που ανέκυψε.

Ο Προϊστάµενος Σταθµού ενηµερώνει, το αργότερο την επόµενη ηµέρα, τον
Τοµέα ΛΕΣ/ ∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης/ Τµήµα
Λειτουργίας ∆ιοδίων και τον Τοµέα ∆ιοικητικής & Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και
Υποστήριξης για τη διάρκεια, την αιτία που προκάλεσε τη χειρόγραφη διαδικασία
και τις ενέργειες που έγιναν. Επίσης αποστέλλει µε ηλεκτρονικό µήνυµα πίνακα
µε τον αριθµό των χειρόγραφων αποδείξεων, ανά σειρά, που χρησιµοποιήθηκαν
ανά λωρίδα και επισυνάπτει αντίγραφο του βιβλίου συµβάντων.
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1.9 Έκτακτα περιστατικά
1.9.1 Όταν σε έναν Σταθµό ∆ιοδίων γίνει απόπειρα ληστείας, το προσωπικό δεν
πρέπει να προσπαθήσει να αντιδράσει δυναµικά. Ο Εισπράκτορας θα
πρέπει να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις των ληστών. Ο Εισπράκτορας
πιέζει το κουµπί πανικού που βρίσκεται στον θαλαµίσκο, για να ενηµερωθεί
ο Προϊστάµενος Βάρδιας, µόνον και εφόσον δεν θέτει σε κίνδυνο την
προσωπική του ασφάλεια. Ο Προϊστάµενος Βάρδιας ενηµερώνει το 1077. Ο
Προϊστάµενος Σταθµού, µε ηλεκτρονικό µήνυµα στο οποίο θα περιγράφει
αναλυτικά το συµβάν, ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης &
Εκµετάλλευσης / Τµήµα Λειτουργίας ∆ιοδίων.

1.9.2 Σε περίπτωση πυρκαγιάς στον Σταθµό ∆ιοδίων, όλοι οι εργαζόµενοι είναι
υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες που αναγράφονται στον
Σταθµό. Σε περίπτωση που η πυρκαγιά δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί µε
πυροσβεστήρα, ο Προϊστάµενος Βάρδιας ειδοποιεί αµέσως το 1077. Όλες
οι ενέργειες γίνονται µε την ευθύνη του Προϊσταµένου Βάρδιας και χωρίς να
τεθεί σε κίνδυνο η ζωή των εργαζοµένων.

1.9.3 Όταν ο Εισπράκτορας εντοπίσει φλεγόµενο όχηµα να πλησιάζει τον
θαλαµίσκο, ενηµερώνει τον Προϊστάµενο Βάρδιας. Ο Προϊστάµενος
Βάρδιας ειδοποιεί άµεσα το 1077 και φροντίζει να µη τεθεί σε κίνδυνο η ζωή
των εργαζοµένων.

1.9.4 Όταν ένα όχηµα παρουσιάσει βλάβη τη στιγµή που βρίσκεται σε λωρίδα
κυκλοφορίας του Σταθµού, ο Εισπράκτορας ενηµερώνει αµέσως τον
Προϊστάµενο Βάρδιας. Ο Προϊστάµενος Βάρδιας κλείνει την εν λόγω λωρίδα
κυκλοφορίας και ειδοποιεί το 1077, για την άµεση αποµάκρυνση του
οχήµατος.

1.9.5 Όταν χρήστης προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισµό, ο Εισπράκτορας
ενηµερώνει αµέσως τον Προϊστάµενο Βάρδιας.
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Όταν

ο

χρήστης

που

έχει

προκαλέσει τη βλάβη σταµατήσει,

ο

Εισπράκτορας ειδοποιεί τον Προϊστάµενο Βάρδιας. Ο Προϊστάµενος
Βάρδιας ζητάει από τον χρήστη να αποχωρήσει από τη λωρίδα και να
σταθµεύσει, και ενηµερώνει το 1077 να προσέλθει αµέσως στον Σταθµό και
να ακολουθηθεί η Λειτουργική ∆ιαδικασία Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240 «∆ιαχείριση
Πρωτοκόλλου ∆απάνης για την Αποκατάσταση Ζηµιών στην Εγνατία Οδό».
Όταν ο χρήστης που έχει προκαλέσει τη βλάβη δεν σταµατήσει, ο
Εισπράκτορας καταγράφει τον αριθµό κυκλοφορίας, το χρώµα και τον τύπο
του οχήµατος. Ο Εισπράκτορας ενηµερώνει τον Προϊστάµενο Βάρδιας, ο
οποίος ενηµερώνει τον ανάδοχο συντήρησης ή άλλο εξουσιοδοτηµένο
άτοµο από την ΕΟΑΕ. Το συµβάν καταγράφεται στο βιβλίο συµβάντων. Ο
Προϊστάµενος Σταθµού ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης
& Εκµετάλλευσης µε ηλεκτρονικό µήνυµα και περιγράφει αναλυτικά το
συµβάν.
Αν η βλάβη που έχει προκαλέσει ο χρήστης δηµιουργεί πρόβληµα στη
λειτουργία της λωρίδας, π.χ., στην µπάρα, τότε ο Προϊστάµενος Βάρδιας
αποφασίζει να σταµατήσει την κυκλοφορία στη συγκεκριµένη λωρίδα
κυκλοφορίας. Αν όµως υπάρχει µεγάλος φόρτος κυκλοφορίας, η εν λόγω
λωρίδα παραµένει σε λειτουργία, µέχρι να µειωθεί η κυκλοφορία. Ο
Προϊστάµενος Βάρδιας ενηµερώνει τον ανάδοχο συντήρησης, για να
φροντίσει για την άµεση επιδιόρθωση της βλάβης.
Όταν ο χρήστης έχει προκαλέσει βλάβη στο όχηµά του αλλά όχι στον
εξοπλισµό του σταθµού, µε δική του υπαιτιότητα, ο Προϊστάµενος Βάρδιας
ζητά από τον οδηγό του οχήµατος να υπογράψει Υπεύθυνη ∆ήλωση. Στην
Υπεύθυνη ∆ήλωση ο οδηγός θα συµπληρώνει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία
του και θα δηλώνει ότι «είµαι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσκρουση
του οχήµατός µου (π.χ., στην µπάρα του Σταθµού ∆ιοδίων) και δηλώνω
υπεύθυνα ότι δεν έχω καµία απολύτως απαίτηση αποζηµίωσης για τις
υλικές ζηµίες που υπέστη το όχηµά µου από την εταιρεία «Εγνατία Οδός
Α.Ε».
Στην περίπτωση που ο οδηγός του οχήµατος αρνείται να υπογράψει την
Υπεύθυνη ∆ήλωση, αναγνωρίζοντας την αποκλειστική υπαιτιότητά του, θα
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πρέπει ο Προϊστάµενος Βάρδιας να καλέσει υποχρεωτικά την αρµόδια
Υπηρεσία Τροχαίας, προκειµένου να καταγράψει το συµβάν.
Σε κάθε περίπτωση, το συµβάν καταγράφεται στο βιβλίο συµβάντων. Ο
Προϊστάµενος Σταθµού ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης
& Εκµετάλλευσης µε ηλεκτρονικό µήνυµα, και περιγράφει αναλυτικά το
συµβάν.

1.9.6 Όταν στον Σταθµό ∆ιοδίων γίνει κατάληψη, ο Προϊστάµενος Βάρδιας
ενηµερώνει

τους

Εισπράκτορες

να

συλλέξουν

τις

εισπράξεις,

να

ασφαλίσουν τους θαλαµίσκους και να προσέλθουν στο κτίριο διοίκησης,
χωρίς

να

αντιπαρατίθενται

µε

τους

καταληψίες.

Οι

Εισπράκτορες

παραµένουν στο κτίριο διοίκησης µέχρι τη λήξη του συµβάντος και ενεργούν
ανάλογα µε τις οδηγίες του Προϊσταµένου Βάρδιας. Ο Προϊστάµενος
Βάρδιας ενηµερώνει τον Προϊστάµενο Σταθµού, και αυτός ενηµερώνει
άµεσα µε ηλεκτρονικό µήνυµα τη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης &
Εκµετάλλευσης/ Τµήµα Λειτουργίας ∆ιοδίων για το συµβάν και για τη
χρονική διάρκεια της κατάληψης.

1.9.7 Οι εργαζόµενοι στον Σταθµό ∆ιοδίων οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως
προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τις λωρίδες κυκλοφορίας και να
φορούν το ανακλαστικό γιλέκο. Εάν τραυµατισθεί εργαζόµενος στη λωρίδα
κυκλοφορίας, ο Προϊστάµενος Βάρδιας κλείνει αµέσως τη λωρίδα και
ενηµερώνει το 1077, για να προσέλθει ασθενοφόρο, όταν απαιτείται.
1.9.8 Όταν στον Σταθµό ∆ιοδίων δηµιουργηθεί πρόβληµα στην παροχή
ηλεκτρικού ρεύµατος, ενεργοποιείται η γεννήτρια. Ο Προϊστάµενος Βάρδιας,
σε περίπτωση µη λειτουργίας της γεννήτριας, ειδοποιεί το 1077 να ελέγξει
ότι λειτουργεί η γεννήτρια. Επίσης, ο Προϊστάµενος Βάρδιας καταγράφει
στο βιβλίο συµβάντων τη χρονική διάρκεια λειτουργίας της γεννήτριας.
Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Προϊστάµενος Βάρδιας
ενηµερώνει άµεσα τον Προϊστάµενο Σταθµού. Ο Προϊστάµενος Σταθµού
ενηµερώνει µε ηλεκτρονικό µήνυµα τη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης &
Εκµετάλλευσης / Τµήµα Λειτουργίας ∆ιοδίων, την επόµενη ηµέρα.
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Για τα παραπάνω συµβάντα, ο Προϊστάµενος Βάρδιας καταγράφει στο βιβλίο
συµβάντων τη χρονική διάρκεια, την αιτία που τα προκάλεσε και τις ενέργειες
που έγιναν, για να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα που ανέκυψε.
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1.10 Υποστήριξη – Συντήρηση Υποδοµών Σταθµών ∆ιοδίων
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των σταθµών διοδίων,
θα πρέπει να διασφαλισθεί η έγκαιρη υποστήριξη των εξοπλισµών. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι απαιτούµενες εργασίες:
1. Υποστήριξη του εξοπλισµού συσκευών λωρίδας των Σταθµών ∆ιοδίων που
περιλαµβάνει:
•

Αναρτηµένη Πινακίδα Κατάστασης Λωρίδας

•

Μπάρα Εξόδου (οι λωρίδες εναλλασσόµενης κατεύθυνσης θα διαθέτουν
και µπάρα εισόδου)

•

Φωτεινός Σηµατοδότης Λωρίδας (χαµηλός επί ιστού)

•

Φωτεινός Σηµατοδότης Οµίχλης (αναλάµπων)

•

Επαγωγικός Βρόχος ασφάλειας για µπάρες εισόδου/ εξόδου

•

Κουµπί Πανικού (Panic Button)

•

Κάµερες Εποπτικού Ελέγχου Σταθµού (CCTV cameras)

•

Εξωτερική Σειρήνα Συναγερµού Λωρίδας

2. Υποστήριξη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ασθενών Ρευµάτων των Σταθµών
∆ιοδίων, που περιλαµβάνουν τις ακόλουθες επί µέρους εγκαταστάσεις:
•

Τηλεφώνων - Data

•

Συστήµατος Ασφαλείας

•

Κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης

3. Υποστήριξη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ισχυρών Ρευµάτων των Σταθµών
∆ιοδίων
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων του κτιρίου περιλαµβάνουν:
•

Το ∆ίκτυο παροχής χαµηλής τάσης 380 V

•

Τα ∆ίκτυα διανοµής 220/380 V - 50 Hz

•

Τα ∆ίκτυα καταναλώσεων φωτισµού, ρευµατοδοτών, κίνησης
220/380 V - 50 Hz

•

Το Σύστηµα γειώσεων προστασίας.

4. Συντήρηση - Καθαρισµός των συστηµάτων αποχέτευσης των Σταθµών
∆ιοδίων, τα οποία περιλαµβάνουν τις ακόλουθες επιµέρους εγκαταστάσεις:
•

Αποχέτευσης λυµάτων

•

Αποχέτευσης όµβριων
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5. Συντήρηση εγκατάστασης ύδρευσης των Σταθµών ∆ιοδίων
Στην εγκατάσταση περιλαµβάνονται:
•

Η σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ.

•

Οι διατάξεις φίλτρανσης του νερού χρήσης

•

Οι διατάξεις παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

•

Τα δίκτυα διανοµής.

6. Συντήρηση – τροφοδοσία Η/Ζ
7. Υποστήριξη συστήµατος αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) των Σταθµών
∆ιοδίων, το οποίο θα εξασφαλίζει την κανονική λειτουργία των Η/Υ, των
συστηµάτων ασφαλείας και ελέγχου, τον τοπικό φωτισµό ειδικών χώρων,
καθώς και τη λειτουργία των κεντρικών υπολογιστικών συστηµάτων του
κτιρίου, τις εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων και τον εξοπλισµό που απαιτεί
αδιάλειπτη λειτουργία.
8. Συντήρηση Κλιµατιστικών των Σταθµών ∆ιοδίων (Κτιρίου ∆ιοίκησης –
Θαλαµίσκων Εισπρακτόρων)
9. Καθαριότητα Σταθµού ∆ιοδίων - Μυοκτονίες
10. Υποστήριξη - αντικατάσταση µπαρών
11. Συντήρηση φωτιστικών
12. Βαθµονόµηση µπαρών υψοµέτρησης οχηµάτων
13. Συντήρηση των συστηµάτων ενεργητικής πυροπροστασίας των Σταθµών
∆ιοδίων, που περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιµέρους εγκαταστάσεις:
•

Πυρανίχνευσης

•

Μόνιµου υδροδοτικού δικτύου

•

Φορητών πυροσβεστικών µέσων

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται, ανάλογα µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
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2.1 Επίπεδα ελέγχων
2.1.1 O έλεγχος της εισπρακτικής διαδικασίας και της λειτουργίας του Σταθµού
∆ιοδίων γίνεται από:

τον Προϊστάµενο Σταθµού ∆ιοδίων και τους Προϊσταµένους Βάρδιας
τον Ελεγκτή της Κεντρικής Υπηρεσίας
την Ειδική Οµάδα Ελεγκτών της Κεντρικής Υπηρεσίας.

2.1.2 Ο Προϊστάµενος Σταθµού ∆ιοδίων, ο οποίος έχει την ευθύνη της
εύρυθµης λειτουργίας του Σταθµού, µπορεί να διενεργεί ελέγχους
οποιαδήποτε χρονική στιγµή το κρίνει σκόπιµο, π.χ., όταν διαπιστώνει για
κάποιον Εισπράκτορα συχνή ασυµφωνία στην παράδοση των µετρητών,
όταν υπάρξουν παράπονα από χρήστη για λάθος επιστροφή χρηµάτων,
κτλ.. ∆ιενεργεί ελέγχους στους Προϊσταµένους Βάρδιας και στους
Εισπράκτορες.

Οι Προϊστάµενοι Βάρδιας διενεργούν ελέγχους στον τρόπο εργασίας των
Εισπρακτόρων κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους, και ειδικά για την τήρηση
της εισπρακτικής διαδικασίας. Για οποιοδήποτε πρόβληµα εντοπίσουν,
ενηµερώνουν τον Προϊστάµενο Σταθµού.

2.1.3 Ο Ελεγκτής της Κεντρικής Υπηρεσίας είναι στέλεχος της ∆ιεύθυνσης
Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης/ Τµήµα Λειτουργίας ∆ιοδίων και
έχει την αρµοδιότητα να διενεργεί επιτόπου ελέγχους, όχι λιγότερο από µία
φορά το µήνα, σε κάθε Σταθµό ∆ιοδίων. Ασκεί ελέγχους στην εισπρακτική
διαδικασία, στις διελεύσεις των οχηµάτων εξαιρούµενων πληρωµής, στις
διαφορές

κατηγοριοποίησης

των

Εισπρακτόρων,

στις

αναφορές

καταµέτρησης των εισπράξεων από την εταιρεία καταµέτρησης και σε κάθε
άλλη δραστηριότητα του Σταθµού ∆ιοδίων. Για οποιοδήποτε πρόβληµα
εντοπίσει, συνεργάζεται µε τον Προϊστάµενο Σταθµού και συντάσσει
αναφορά προς τη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης.
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Η ∆ιεύθυνση Υποστήριξης,

Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης / Τµήµα

Λειτουργίας ∆ιοδίων διενεργεί καθηµερινά ελέγχους στην εισπρακτική
διαδικασία των Σταθµών, µέσω της on-line σύνδεσης µε τον Σταθµό
∆ιοδίων (εάν υπάρχει η δυνατότητα). Μέσω του συστήµατος συλλογής
διοδίων, µπορεί να ελεγχθεί η κατηγοριοποίηση του Εισπράκτορα και, µέσω
της κάµερας, η επιβεβαίωση της κατηγοριοποίησης (εάν υπάρχει η
δυνατότητα). Επίσης, έλεγχοι διενεργούνται για τα οχήµατα εξαιρούµενα
πληρωµής,

τις

διαφορές

κατηγοριοποίησης

του

Εισπράκτορα,

τις

καταθέσεις των Εισπρακτόρων, κτλ.. Ο εν λόγω έλεγχος του Σταθµού
πρέπει να διενεργείται ειδικά τις ηµέρες και ώρες που αναµένεται µεγάλος
κυκλοφοριακός

φόρτος.

Η

∆ιεύθυνση

Υποστήριξης,

Ανάπτυξης

&

Εκµετάλλευσης/ Τµήµα Λειτουργίας ∆ιοδίων, για οποιοδήποτε πρόβληµα
εντοπίσει, συνεργάζεται µε τον Προϊστάµενο Σταθµού.

2.1.4 Η Ειδική Οµάδα Ελεγκτών της Κεντρικής Υπηρεσίας ορίζεται από τη
∆ιοίκηση της Εταιρείας και µπορεί να απαρτίζεται από στελέχη της
∆ιεύθυνσης Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης ή από άλλα
στελέχη της Εταιρείας ή από εξωτερικούς συνεργάτες που θα επιλεγούν.
∆ιενεργεί έκτακτους ελέγχους, µετά από εντολή της ∆ιοίκησης της Εταιρείας,
για όλες τις δραστηριότητες του Σταθµού ∆ιοδίων. Σε όλα τα στάδια των
ελέγχων, έχει άµεση συνεργασία µε τον Προϊστάµενο Σταθµού και τη
∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης, και συντάσσει
αναφορά προς τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας.
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2.2 Έλεγχοι από τον Προϊστάµενο Σταθµού ∆ιοδίων

2.2.1 Ο Προϊστάµενος Σταθµού ∆ιοδίων έχει την αρµοδιότητα να διενεργεί
ελέγχους σε όλο το φάσµα λειτουργίας του Σταθµού και όποτε το κρίνει
αναγκαίο.

2.2.2 Ο Προϊστάµενος Σταθµού ∆ιοδίων έχει την ευθύνη του ελέγχου για:

την τήρηση του εβδοµαδιαίου προγράµµατος εργασίας
την τήρηση των διαδικασιών της Εταιρείας
την τήρηση των Κανονισµών της Εταιρείας
την τήρηση της εισπρακτικής διαδικασίας
την τήρηση των κανόνων ασφάλειας
την εύρυθµη λειτουργία όλων των συστηµάτων και εξοπλισµών του
Σταθµού
την οµαλή κυκλοφοριακή ροή του Σταθµού
το απόθεµα κερµάτων και χαρτονοµισµάτων για τις προκαταβολές
των Εισπρακτόρων
το ότι το ταµείο των Προϊσταµένων Βάρδιας έχει το χρηµατικό ποσό
που τους παραδόθηκε
το απόθεµα των απαιτούµενων αναλώσιµων.

2.2.3 Ο Προϊστάµενος Σταθµού ασκεί καθηµερινούς ελέγχους που αφορούν στην
εισπρακτική διαδικασία, καθώς και έκτακτους, ανάλογα µε τα προβλήµατα
που θα ανακύπτουν. Ελέγχει, επίσης, την καθηµερινή λειτουργία, τόσο των
Εισπρακτόρων όσο και των Προϊσταµένων Βάρδιας.

2.2.4 Ο Προϊστάµενος Σταθµού και ο Προϊστάµενος Βάρδιας πρέπει να
ελέγχουν, µέσω του συστήµατος και µε οπτικό έλεγχο, την κατηγοριοποίηση
των οχηµάτων από τους Εισπράκτορες.

Ο έλεγχος της σωστής κατηγοριοποίησης των οχηµάτων πρέπει να γίνεται
καθηµερινά και πολλές φορές, για όλους τους Εισπράκτορες.
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2.2.5 Ο Προϊστάµενος Σταθµού και ο Προϊστάµενος Βάρδιας πρέπει να ελέγχουν
καθηµερινά τους Εισπράκτορες για τα οχήµατα εξαιρούµενα πληρωµής,
µέσω

του

συστήµατος

συλλογής

διοδίων

και

οπτικών

ελέγχων.

∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται για όλους τους
Εισπράκτορες.

2.2.6 Ο Προϊστάµενος Σταθµού και ο Προϊστάµενος Βάρδιας πρέπει να ελέγχουν
συνέχεια, µέσω του συστήµατος, την εύρυθµη λειτουργία του Σταθµού. Από
το µενού «Κατάσταση Λωρίδων» µπορούν να ελέγχουν:
την έναρξη / λήξη βάρδιας, ανά λωρίδα κυκλοφορίας
την κατάσταση των λωρίδων
τα συµβάντα

Από το µενού «Ελεγχόµενος Εξοπλισµός» µπορούν να ελέγχουν:
το φανάρι, για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας
την µπάρα, για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας
την σειρήνα παραβάσεων, για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας
τον σιωπηλό συναγερµό, για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας
Από το εν λόγω µενού, ο Προϊστάµενος Βάρδιας µπορεί να ενεργοποιήσει ή
απενεργοποιήσει:
την µπάρα
τη σειρήνα παραβάσεων
τον σιωπηλό συναγερµό
Οι παραπάνω έλεγχοι πρέπει να πραγµατοποιούνται συνέχεια, ώστε, αν
προκύψει πρόβληµα στον εξοπλισµό, ο Προϊστάµενος Βάρδιας να
ενηµερώνει

άµεσα

τον

ανάδοχο

συντήρησης,

προκειµένου

να

αποκατασταθεί η βλάβη και να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του
Σταθµού ∆ιοδίων.
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2.3 Τακτικοί έλεγχοι της λειτουργίας Σταθµού ∆ιοδίων
2.3.1 Οι τακτικοί έλεγχοι σε κάθε Σταθµό ∆ιοδίων διενεργούνται από τον Ελεγκτή
της Κεντρικής Υπηρεσίας που είναι στέλεχος της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης,
Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης/ Τµήµα Λειτουργίας ∆ιοδίων.

Ο Ελεγκτής της Κεντρικής Υπηρεσίας διενεργεί ελέγχους τουλάχιστον µία
(1) φορά τον µήνα σε κάθε Σταθµό ∆ιοδίων.

2.3.2 Οι έλεγχοι που διενεργούνται από τον Ελεγκτή της Κεντρικής Υπηρεσίας
είναι τουλάχιστον οι εξής:
Έλεγχος αν τηρείται η εισπρακτική διαδικασία
Έλεγχος

στις

καταστάσεις

των

καθηµερινών

εισπράξεων

και

συµφωνία µε την αναφορά της εταιρείας καταµέτρησης
Έλεγχος των οχηµάτων εξαιρουµένων πληρωµής
Έλεγχος της τήρησης της διαδικασίας παραβάσεων
Έλεγχος τήρησης του ωραρίου από τους εργαζόµενους στον Σταθµό
∆ιοδίων
Έλεγχος

της

κατηγοριοποίησης

των

οχηµάτων

από

τους

Εισπράκτορες
Έλεγχος επιτόπου της εργασίας των Εισπρακτόρων
Έλεγχος στις αναφορές των ελλειµµάτων και πλεονασµάτων των
εισπράξεων
Έλεγχος στο πρόγραµµα εργασίας του Προσωπικού του Σταθµού
∆ιοδίων
Έλεγχος στο βιβλίο συµβάντων
Έλεγχος για την τήρηση του Κανονισµού
∆ιαδικασιών της Εταιρείας.
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2.3.3 Για οποιοδήποτε θέµα ανακύψει από τον έλεγχο που πραγµατοποιεί ο
Ελεγκτής της Κεντρικής Υπηρεσίας, συνεργάζεται µε τον Προϊστάµενο
Σταθµού ∆ιοδίων και τους Προϊσταµένους Βάρδιας. Οι Προϊστάµενοι θα
πρέπει να παρέχουν κάθε πληροφορία, ώστε να διευκολύνουν τους
Ελεγκτές στο έργο τους.

2.3.4 Ο Ελεγκτής της Κεντρικής Υπηρεσίας συντάσσει αναφορές προς τον Τοµέα
ΛΕΣ/ ∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης για τους
ελέγχους που διεξάγει στους Σταθµούς ∆ιοδίων. Σε περίπτωση που
εντοπίσει σοβαρό πρόβληµα σε κάποιον Σταθµό ∆ιοδίων, ενηµερώνει
άµεσα τη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης και
συντάσσει την αντίστοιχη αναφορά.

2.3.5 Το Τµήµα Λειτουργίας ∆ιοδίων θα προετοιµάζει µηνιαίες αναφορές για τη
λειτουργία του Σταθµού και θα τις παραδίδει στον ∆ιευθυντή Υποστήριξης,
Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης, για την ενηµέρωση του ∆Σ της Εταιρείας. Οι
αναφορές αυτές θα περιλαµβάνουν συνολικούς κυκλοφοριακούς φόρτους,
φόρτους ανά κατηγορία οχηµάτων, έσοδα ανά µέθοδο πληρωµής,
συγκριτικά στοιχεία περασµένων ετών, κτλ..
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2.4 Έκτακτοι έλεγχοι της λειτουργίας Σταθµού ∆ιοδίων

2.4.1 Οι έκτακτοι έλεγχοι σε κάθε Σταθµό ∆ιοδίων διενεργούνται από την Ειδική
Οµάδα Ελεγκτών της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Τα χρονικά διαστήµατα που θα διεξάγονται οι έλεγχοι, η επιλογή των
Σταθµών ∆ιοδίων και ο χρόνος ελέγχου θα καθορίζονται από τη ∆ιοίκηση
της Εταιρείας.
Οι εργαζόµενοι έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται, προκειµένου να
διευκολύνουν την ελεγκτική οµάδα στο έργο της.
2.4.2 Οι έλεγχοι που ασκούνται από την Ειδική Οµάδα Ελεγκτών της Κεντρικής
Υπηρεσίας είναι τουλάχιστον οι εξής:
Έλεγχος αν τηρείται η εισπρακτική διαδικασία
Έλεγχος

στις

καταστάσεις

των

καθηµερινών

εισπράξεων

και

συµφωνία µε την αναφορά της εταιρείας καταµέτρησης
Έλεγχος των οχηµάτων εξαιρουµένων πληρωµής
Έλεγχος

της

κατηγοριοποίησης

των

οχηµάτων

από

τους

Εισπράκτορες
Έλεγχος τήρησης του ωραρίου από τους εργαζόµενους στον Σταθµό
∆ιοδίων
Έλεγχος επιτόπου της εργασίας των Εισπρακτόρων
Έλεγχος στις αναφορές των ελλειµµάτων και πλεονασµάτων των
εισπράξεων
Έλεγχος για την τήρηση του Κανονισµού

Εργασίας και των

∆ιαδικασιών της Εταιρείας
Έλεγχος για την τήρηση των προδιαγραφών συντήρησης του Σταθµού
∆ιοδίων
Έλεγχος στις αναφορές για τη συντήρηση του Σταθµού ∆ιοδίων
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2.4.3 Η Ειδική Οµάδα Ελεγκτών της Κεντρικής Υπηρεσίας, για οποιοδήποτε θέµα
ανακύψει κατά τη διάρκεια του ελέγχου σε έναν Σταθµό ∆ιοδίων,
συνεργάζεται µε τον Προϊστάµενο Σταθµού και τους Προϊσταµένους
Βάρδιας. Οι Προϊστάµενοι θα πρέπει να παρέχουν κάθε πληροφορία, ώστε
να διευκολύνουν τους Ελεγκτές στο έργο τους.

2.4.4 Μετά από κάθε έλεγχο που ασκείται από την Ειδική Οµάδα Ελεγκτών της
Κεντρικής Υπηρεσίας, συντάσσεται αναφορά προς τη ∆ιοίκηση της
Εταιρείας, η οποία κοινοποιείται στη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης &
Εκµετάλλευσης. Σε περίπτωση που εντοπισθεί σοβαρό πρόβληµα σε
Σταθµό ∆ιοδίων, ενηµερώνεται άµεσα η ∆ιοίκηση της Εταιρείας και η
∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης.
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3.1 Προσωπικό Σταθµού ∆ιοδίων - Αρµοδιότητες

3.1.1 Το προσωπικό, για κάθε Σταθµό ∆ιοδίων της Εγνατία Οδός Α.Ε., είναι το
εξής:

Προϊστάµενος Σταθµού
Προϊστάµενος Βάρδιας
Εισπράκτορας
Αναπληρωµατικός Εισπράκτορας

3.1.2 Ο Προϊστάµενος Σταθµού ή ο Αναπληρωτής του έχει τη γενική ευθύνη
λειτουργίας και διοίκησης του Σταθµού ∆ιοδίων. Έχει τις ακόλουθες
αρµοδιότητες και ευθύνες:
Συντάσσει

το

πρόγραµµα

εργασίας

βάσει

(βάρδιες),

των

απαιτούµενων παραµέτρων (εφόσον πρόκειται για προσωπικό της
εταιρείας) ή εγκρίνει το πρόγραµµα που συντάσσει ο ανάδοχος
παροχής υπηρεσιών λειτουργίας διοδίων,

όπως προβλέπεται στη

σχετική σύµβαση.
Συντάσσει

τις

προβλεπόµενες

αναφορές

προς

τη

∆ιεύθυνση

Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης.
Έχει την ευθύνη για την παράδοση και συµφωνία των εισπράξεων µε
την Εταιρεία Χρηµαταποστολής.
Έχει την ευθύνη το χρηµατοκιβώτιο των εισπράξεων του Σταθµού να
µην υπερβαίνει το ανώτατο όριο για το οποίο είναι ασφαλισµένο.
Εισηγείται την ετήσια αξιολόγηση του Προσωπικού του Σταθµού στη
∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης.
Φροντίζει

να

χαρτονοµισµάτων

υπάρχει
και

πάντα

νοµισµάτων

η

απαιτούµενη

για

τις

Εισπρακτόρων.
Έχει την ευθύνη συντήρησης του Σταθµού.
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Ο Προϊστάµενος Σταθµού έχει, επίσης, και τις αρµοδιότητες του
Προϊσταµένου Βάρδιας.
3.1.3 Ο Προϊστάµενος Βάρδιας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και ευθύνες:
Προετοιµάζει τις προκαταβολές των Εισπρακτόρων.
Ενηµερώνει το προσωπικό για νέες οδηγίες.
Έχει την ευθύνη τήρησης των διαδικασιών είσπραξης και των
κανονισµών της Εταιρείας.
Ελέγχει την εργασία των Εισπρακτόρων.
Ελέγχει την τήρηση του ωραρίου των εργαζοµένων και την ευπρεπή
εµφάνισή τους.
Παρευρίσκεται τη στιγµή που τοποθετούν οι Εισπράκτορες τον φάκελο
των εισπράξεων στο χρηµατοκιβώτιο.
Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του εξοπλισµού και των
µηχανηµάτων του Σταθµού. Όταν εντοπισθεί βλάβη στον εξοπλισµό
του Σταθµού ή συµβεί έκτακτο περιστατικό, ενεργεί άµεσα και
ανάλογα µε το συµβάν και ενηµερώνει την αντίστοιχη υπηρεσία που
καθορίζεται στις διαδικασίες της Εταιρείας.
Αντιµετωπίζει τα έκτακτα περιστατικά που ανακύπτουν στον Σταθµό,
σύµφωνα µε την παρούσα διαδικασία.
Είναι αρµόδιος να δίνει στους χρήστες τις πληροφορίες που του
ζητούνται και να διαχειρίζεται ευγενικά τα παράπονα των χρηστών.
Παραλαµβάνει τις εξοφλήσεις των χρηστών που έχουν δηλώσει
«αδυναµία πληρωµής».
Ενηµερώνει το βιβλίο συµβάντων.
Φροντίζει

να

χαρτονοµισµάτων

υπάρχει
και

πάντα

το

κερµάτων

για

απαιτούµενο
τις

απόθεµα

προκαταβολές

των

Εισπρακτόρων, ενηµερώνοντας τον Προϊστάµενο Σταθµού.
Ενηµερώνει τον Προϊστάµενο Σταθµού για όποιο θέµα ανακύψει, αλλά
και για όλα τα συµβάντα του σταθµού κατά την διάρκεια της βάρδιας
του. Σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών, η ενηµέρωση του
Προϊσταµένου Σταθµού είναι άµεση, µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.
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Για κάθε έκτακτο γεγονός, ενηµερώνει άµεσα τον Προϊστάµενο Σταθµού, ο
οποίος έχει την ευθύνη ενηµέρωσης του Τοµέα ΛΕΣ/ ∆ιεύθυνση
Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης.
3.1.4

Ο Εισπράκτορας διεκπεραιώνει τις συναλλαγές µε τους οδηγούς/
πελάτες κατά τη διάρκεια της βάρδιας του. Μετά τη λήξη της βάρδιας του,
καταµετράει και παραδίδει τις εισπράξεις, σύµφωνα µε την παρούσα
διαδικασία. Επίσης, οφείλει να ενηµερώνεται για τις νέες οδηγίες και όλες
τις διαδικασίες που τον αφορούν και να εκτελεί τα καθήκοντά του,
σύµφωνα µε αυτές.

3.1.5

Ο Αναπληρωµατικός Εισπράκτορας αναπληρώνει, κατά τη διάρκεια
του διαλείµµατος ή σε περίπτωση ασθένειας, τους Εισπράκτορες και
διεκπεραιώνει τις εργασίες που του αναθέτει ο Προϊστάµενος Βάρδιας και
ο Προϊστάµενος Σταθµού.

3.1.6

Το

προσωπικό

(Προϊστάµενος

Σταθµού,

Προϊστάµενος

Βάρδιας,

Εισπράκτορας, Αναπληρωµατικός Εισπράκτορας) θα πρέπει να χειρίζεται
το πληροφοριακό σύστηµα συλλογής διοδίων που χρησιµοποιεί η ΕΟΑΕ.
Το σύστηµα περιλαµβάνει όλες εκείνες τις λειτουργίες - υποσυστήµατα
που είναι απαραίτητα για την επαρκή και άρτια εκτέλεση της αποστολής
της ΕΟΑΕ αναφορικά µε την είσπραξη διοδίων. Το προσωπικό θα πρέπει
να ακολουθεί τις οδηγίες και να συµµετέχει σε ενέργειες ελέγχου για την
αποκατάσταση βλαβών ή την επαναφορά λειτουργίας του συστήµατος
(οθόνες Η/Υ, spare PC, τηλεφωνικές συσκευές, fax, toner, άλλες
συσκευές

γραφείου,

κτλ.),

κατόπιν

σχετικών

εντολών

από

εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα που θα ορίσει για τον σκοπό αυτόν η ΕΟΑΕ.
Το προσωπικό θα συµµορφώνεται µε τις Λειτουργικές ∆ιαδικασίες της
ΕΟΑΕ

αναφορικά

µε

τη

χρήση

συστηµάτων

πληροφοριών

επικοινωνιών (δες κεφ. 5. Σχετικές Λειτουργικές ∆ιαδικασίες).
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3.2 Πρόγραµµα εργασίας Προσωπικού Σταθµού ∆ιοδίων

3.2.1 Το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα εργασίας εκπονείται, µε ευθύνη του
Προϊσταµένου Σταθµού (εφόσον πρόκειται για προσωπικό της εταιρείας) ή
ο Προϊστάµενος Σταθµού εγκρίνει το πρόγραµµα που συντάσσει ο
ανάδοχος παροχής υπηρεσιών λειτουργίας διοδίων, όπως προβλέπεται στη
σχετική σύµβαση.
Οι παράµετροι εκπόνησης του προγράµµατος εργασίας είναι οι εξής:

κυκλοφοριακός φόρτος/ ηµέρα
κυκλοφοριακός φόρτος/ ώρα
8ωρη βάρδια προσωπικού
40 ώρες εβδοµαδιαίας εργασίας
οµοιόµορφη επιβάρυνση του προσωπικού σε βάρδιες τη νύχτα,
σε αργίες, σε άδειες, σε ρεπό, κτλ.
χρησιµοποίηση εποχιακών υπαλλήλων (όταν απαιτούνται)
κόστος που θα επιβαρύνει τον ετήσιο προϋπολογισµό ενός
Σταθµού ∆ιοδίων.

3.2.2 Οι εργαζόµενοι στον Σταθµό ∆ιοδίων είναι υποχρεωµένοι να τηρούν το
πρόγραµµα εργασίας. Αν κάποιος εργαζόµενος αντιµετωπίζει πρόβληµα,
ενηµερώνει έγκαιρα τον Προϊστάµενο Σταθµού.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, δεν αλλάζει το πρόγραµµα εργασίας χωρίς την
έγκριση του Προϊσταµένου Σταθµού, και το προσωπικό υποχρεούται να
προσέρχεται έγκαιρα στον Σταθµό.
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3.3 Φύλαξη εισπράξεων στον Σταθµό ∆ιοδίων

3.3.1 Οι εισπράξεις που πραγµατοποιούνται καθηµερινά στον Σταθµό ∆ιοδίων
φυλάσσονται

στο

χρηµατοκιβώτιο

που

βρίσκεται

µέσα

σε

ειδικά

διαµορφωµένο χώρο.
3.3.2 Κάθε Εισπράκτορας, αφού τελειώσει τη βάρδια του και ακολουθήσει όλη
την προβλεπόµενη διαδικασία κλεισίµατος ταµείου, τοποθετεί τον φάκελο
των εισπράξεων στο χρηµατοκιβώτιο, πάντα παρουσία του Προϊσταµένου
Βάρδιας.
3.3.3 Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχουν µετρητά σε οποιονδήποτε
άλλον χώρο του κτιρίου διοίκησης, εκτός από τον χώρο που βρίσκεται στο
γραφείο

του

Προϊστάµενου

Βάρδιας

και

στο

χρηµατοκιβώτιο.

Ο

Προϊστάµενος Βάρδιας έχει την ευθύνη για το χρηµατοκιβώτιο, όπου
βρίσκεται το απόθεµα των προκαταβολών, κατά τη διάρκεια της βάρδιας
του και µέχρι την παράδοσή του στον επόµενο Προϊστάµενο Βάρδιας.

3.3.4 Ο Προϊστάµενος Σταθµού έχει την ευθύνη για τις εισπράξεις του Σταθµού
που βρίσκονται στο χρηµατοκιβώτιο, µέχρι την παράδοσή τους στην
Εταιρεία Χρηµαταποστολής, καθώς και την ευθύνη για την τελική συµφωνία
της κατάθεσης των χρηµάτων µε την Εταιρεία Χρηµαταποστολής.
3.3.5 Στο γραφείο του Προϊστάµενου Βάρδιας και στον χώρο καταµέτρησης,
δικαίωµα πρόσβασης έχουν οι Εισπράκτορες που θα παραδίδουν τις
εισπράξεις και όλοι οι αρµόδιοι Υπάλληλοι του Ελεγκτικού Σώµατος της
Εταιρείας. Κάθε άλλη συνεργασία γίνεται στον χώρο επισκεπτών του
Σταθµού.
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3.4

∆ιαδικασία παράδοσης εισπράξεων από τον Προϊστάµενο Σταθµού
στην Εταιρεία Χρηµαταποστολής
3.4.1 Υπεύθυνος

για

την

παράδοση

των

εισπράξεων

στην

Εταιρεία

Χρηµαταποστολής (η οποία καταµετράει και τις εισπράξεις) είναι µόνον ο
Προϊστάµενος Σταθµού, ο οποίος διεκπεραιώνει τη διαδικασία και
υπογράφει τα απαιτούµενα έγγραφα.

3.4.2 Η µεταφορά των εισπράξεων από τον Σταθµό ∆ιοδίων στην Τράπεζα
γίνεται από την Εταιρεία Χρηµαταποστολής. Η συχνότητα της µεταφοράς
των

χρηµάτων

περιλαµβάνεται

στη

συµφωνία

µε

την

Εταιρεία

Χρηµαταποστολής και την Εγνατία Οδός Α.Ε., για κάθε Σταθµό ∆ιοδίων ή
µε τον ανάδοχο λειτουργίας.

3.4.3 Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο Προϊστάµενος Σταθµού για την
παράδοση των εισπράξεων είναι η εξής:

Επιλέγει από το µενού «Τραπεζική Κατάθεση», «Χρηµατοκιβώτιο
Καταθέσεων» και εκτυπώνει την αναφορά µε τους σάκους
κατάθεσης που υπάρχουν στο χρηµατοκιβώτιο του σταθµού.
Ανοίγει

το

χρηµατοκιβώτιο

µαζί

µε

τον

υπάλληλο

της

χρηµαταποστολής (ο Προϊστάµενος γνωρίζει τον κωδικό και ο
υπάλληλος της χρηµαταποστολής έχει το κλειδί).
Ελέγχει ότι οι αριθµοί των φακέλων είναι αυτοί που αναγράφονται
στην κατάσταση που εκτυπώθηκε από το σύστηµα.
Με ευθύνη του Προϊσταµένου Σταθµού, τοποθετούνται από την
χρηµαταποστολή όλοι οι φάκελοι κατάθεσης στους ειδικούς σάκους
µεταφοράς,

οι

οποίοι

ασφαλίζονται

µε

αριθµηµένες

ταινίες

ασφαλείας. Οι αριθµοί των ταινιών ασφαλείας καταγράφονται στην
αναφορά.
Επιλέγει

από

το

µενού

«Χρηµαταποστολή»

«Τραπεζική Κατάθεση».
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Στην αριστερή στήλη της οθόνης εµφανίζονται οι σάκοι κατάθεσης
που υπάρχουν στο χρηµατοκιβώτιο. Μεταφέρει τους σάκους στην
δεξιά στήλη της οθόνης, επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο.
Επιλέγει «Τραπεζική Κατάθεση», επαναπληκτρολογεί τον κωδικό
πρόσβασης και καταχωρεί τον αριθµό ∆ελτίου Παραλαβής –
Παράδοσης της εταιρείας χρηµαταποστολής.
Επιβεβαιώνει

τις

παραπάνω

πληροφορίες

και

εκτυπώνονται

αυτόµατα οι δύο αναφορές που υπογράφονται από τον Προϊστάµενο
του Σταθµού και τον υπάλληλο της Χρηµαταποστολής.
Σε περίπτωση που δεν τυπωθεί αυτόµατα η παραπάνω αναφορά,
επιλέγει «Αναφορές», «Κατάθεση», «Τραπεζική Κατάθεση», το
απαιτούµενο ∆ιοικητικό Τµήµα και «Εκτέλεση». Εµφανίζεται στο
δεξιό τµήµα της οθόνης η αντίστοιχη τραπεζική κατάθεση και
επιλέγει εκτύπωση.
Τη µία αναφορά παραλαµβάνει ο υπάλληλος της χρηµαταποστολής
και τη δεύτερη ο Προϊστάµενος Σταθµού, που την τοποθετεί στο
αντίστοιχο αρχείο.

Η ∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης/ Τµήµα
Λειτουργίας ∆ιοδίων θα ελέγχει από τα Κεντρικά Γραφεία δειγµατοληπτικά
τις παραδόσεις των εισπράξεων, µέσω του λογισµικού διοδίων και της online σύνδεσης.

3.4.4. Όταν η Εταιρεία Χρηµαταποστολής στείλει την αναφορά µε την
καταµέτρηση των εισπράξεων ανά φάκελο κατάθεσης, ο Προϊστάµενος
Σταθµού πρέπει να την καταχωρήσει την ίδια ηµέρα στο σύστηµα.
Για να καταχωρηθεί η αναφορά αυτόµατα, ο Προϊστάµενος Σταθµού:
Επιλέγει από το µενού «Προϊστάµενος» το υποµενού «Ενηµέρωση
Χρηµαταποστολής».
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Επιλέγει «Εισαγωγή στοιχείων από αρχείο CSV» και µετά Browse,
για να επιλέξει το αντίστοιχο αρχείο.
Αφού επιλέξει το αρχείο, επιλέγει «Εισαγωγή αρχείου CSV».
Σε περίπτωση που δεν γίνεται η αυτόµατη ενηµέρωση της αναφοράς
χρηµαταποστολής, ο Προϊστάµενος Σταθµού:
Επιλέγει από το µενού «Προϊστάµενος» το υποµενού «Ενηµέρωση
Καταµέτρησης».
Από το «Επεξεργασία του στοιχείου: Καταµετρήσεις», συµπληρώνει
σε κάθε φάκελο κατάθεσης το ποσό της αναφοράς της εταιρείας
χρηµαταποστολής.
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3.5 Καταµέτρηση των εισπράξεων από την Εταιρεία Χρηµαταποστολής
3.5.1 Η Εταιρεία Χρηµαταποστολής, µε την ολοκλήρωση της καταµέτρησης,
συντάσσει αναφορά, µε το αποτέλεσµα της καταµέτρησης ανά φάκελο
κατάθεσης, την οποία αποστέλλει στον Προϊστάµενο Σταθµού, στον Τοµέα
ΛΕΣ/ ∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης / Τµήµα
Λειτουργίας ∆ιοδίων και στον Τοµέα ∆ιοικητικής & Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
και

Υποστήριξης.

Οι

αναφορές

της

Εταιρείας

Χρηµαταποστολής

καταχωρούνται στο σύστηµα, µε ευθύνη του Προϊσταµένου Σταθµού.

3.5.2 Η Εταιρεία Χρηµαταποστολής, µετά την καταµέτρηση των εισπράξεων,
συντάσσει αναφορά στην οποία καταγράφονται:
ο αριθµός του φακέλου κατάθεσης
ο κωδικός του Εισπράκτορα
η ηµεροµηνία του φακέλου κατάθεσης
το χρηµατικό ποσό που καταµέτρησε ο Εισπράκτορας
το χρηµατικό ποσό που καταµέτρησε η ίδια
πιθανή

ύπαρξη

πλαστών

χαρτονοµισµάτων

ή

κίβδηλων

νοµισµάτων.
Στην

περίπτωση

που

η

Εταιρεία

Χρηµαταποστολής

διαπιστώσει

ασυµφωνία στις εισπράξεις ενός Εισπράκτορα, την καταγράφει σε
ξεχωριστή στήλη στην εν λόγω αναφορά.

3.5.3 Η

παραπάνω

διαδικασία

ακολουθείται

και

όταν

η

Εταιρεία

Χρηµαταποστολής εντοπίσει αµφιβόλου γνησιότητας χαρτονόµισµα.
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3.6 Κατάθεση των εισπράξεων στην Τράπεζα

3.6.1

Η Εταιρεία Χρηµαταποστολής, µετά την καταµέτρηση, µεταφέρει, µε δική
της ευθύνη, τις εισπράξεις στην Τράπεζα. Οι εισπράξεις µεταφέρονται
στην Τράπεζα την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την παραλαβή και
καταµέτρησή τους από την Εταιρεία Χρηµαταποστολής.

3.6.2 Όταν

η

καταµέτρηση των

εισπράξεων

από

την

Εταιρεία

Χρηµαταποστολής συµφωνεί µε τις αναγραφόµενες εισπράξεις του
Εισπράκτορα, η Τράπεζα πραγµατοποιεί την κατάθεση, µε βάση το
αναγραφόµενο χρηµατικό ποσό.
Όταν η καταµέτρηση των εισπράξεων από την Εταιρεία Χρηµαταποστολής
δεν συµφωνεί µε τις αναγραφόµενες εισπράξεις του Εισπράκτορα, η
Τράπεζα πραγµατοποιεί την κατάθεση, µε βάση την καταµέτρηση της
Εταιρείας Χρηµαταποστολής.

Η Τράπεζα, για κάθε κατάθεση εισπράξεων που πραγµατοποιείται,
αποστέλλει αναφορά στον Τοµέα ΛΕΣ/ ∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης
& Εκµετάλλευσης και στον Τοµέα ∆ιοικητικής & Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και
Υποστήριξης.
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3.7 ∆ιαχείριση Παραβάσεων και Αδυναµιών Πληρωµής
3.7.1 Αδυναµία Πληρωµής
Όταν ο διερχόµενος χρήστης από τον Σταθµό ∆ιοδίων δηλώνει αδυναµία
πληρωµής, ο Εισπράκτορας εκτυπώνει τη σχετική απόδειξη και ο
Προϊστάµενος Βάρδιας συµπληρώνει το Έντυπο Αδυναµίας Πληρωµής, στο
οποίο αναγράφει τα στοιχεία του χρήστη, ελέγχει την πινακίδα κυκλοφορίας
και υπογράφουν το Έντυπο ο ίδιος και ο χρήστης. Στο Έντυπο αναγράφεται
ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εντός 20 ηµερών να πληρώσει το τίµηµα
διοδίων είτε στον Σταθµό είτε µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό της
Εταιρείας και αποστολή µε φαξ του αντίγραφου τραπεζικής κατάθεσης στον
Σταθµό είτε στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΟΑΕ.
Ο Προϊστάµενος Βάρδιας καταχωρεί τα στοιχεία του χρήστη και όλες τις
απαιτούµενες πληροφορίες στο ειδικό λογισµικό διαχείρισης παραβάσεων
και αδυναµιών πληρωµής, µέχρι το τέλος της βάρδιας του.
Ο Προϊστάµενος Σταθµού ελέγχει καθηµερινά τις αδυναµίες πληρωµής στο
πρόγραµµα διαχείρισης αδυναµιών πληρωµής/ παραβάσεων. Ελέγχει την
ορθότητα της καταχώρησης των πληροφοριών του Εντύπου Αδυναµίας
Πληρωµής (κυρίως τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος) και εάν το
Έντυπο είναι υπογεγραµµένο από τον χρήστη. Εάν το Έντυπο δεν είναι
υπογεγραµµένο,

η

αδυναµία

πληρωµής

υπόκειται

στη

διαδικασία

παράβασης.
Όταν ο χρήστης δεν αποπληρώσει την αδυναµία πληρωµής εντός του
20ηµέρου, η ∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης/ Τµήµα
Λειτουργίας ∆ιοδίων αποστέλλει Υπηρεσιακό Σηµείωµα στον Τοµέα
∆ιοικητικής & Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Υποστήριξης, βεβαιώνοντας τη
µη πληρωµή εντός του απαιτούµενου χρονικού διαστήµατος.
Στη συνέχεια, ο Τοµέας ∆ιοικητικής & Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και
Υποστήριξης αποστέλλει πράξη πληρωµής του 50πλάσιου της αξίας του
αντιτίµου στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τον
Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε), όπως ισχύει σήµερα και
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συνοδεύεται από τα οριζόµενα στο άρθρο 55 του Π∆ 16/89 (ΦΕΚ στ. Α`89)
«Κανονισµός Λειτουργίας των ∆.Ο.Υ.».

3.7.2. Παράβαση
Όταν ο χρήστης διέλθει από τον Σταθµό ∆ιοδίων χωρίς να πληρώσει ή όταν
αρνείται να πληρώσει το αντίτιµο, ο Εισπράκτορας καταγράφει τον αριθµό
κυκλοφορίας του χρήστη στο σύστηµα, εάν είναι εφικτό, ή καταγράφει
χειρόγραφα τον αριθµό κυκλοφορίας, το χρώµα και τον τύπο του οχήµατος
και, από το σύστηµα, καταγράφει την ώρα διέλευσης. Όλες οι παραβάσεις
που πραγµατοποιούνται στη βάρδια ενός Εισπράκτορα καταγράφονται στο
Έντυπο Καταγραφής Παραβάσεων, το οποίο υπογράφει στο τέλος της
βάρδιας του. Ο Προϊστάµενος Βάρδιας ακολουθεί την απαιτούµενη
διαδικασία και καταχωρεί στο ειδικό λογισµικό διαχείρισης παραβάσεων και
αδυναµιών πληρωµής την εν λόγω παράβαση.
Ο Προϊστάµενος Σταθµού ελέγχει καθηµερινά τις παραβάσεις στο
πρόγραµµα διαχείρισης παραβάσεων, ότι είναι σωστά καταχωρηµένος ο
αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος και τις υπόλοιπες πληροφορίες που
έχουν καταγραφεί στο Έντυπο Καταγραφής Παραβάσεων και στο βιβλίο
συµβάντων του σταθµού διοδίων. Μετά τον σχετικό έλεγχο υπογράφει τις
Εκθέσεις Βεβαίωσης µη Καταβολής ∆ιοδίου µέσω του προγράµµατος
διαχείρισης παραβάσεων.
Από τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχηµάτων και µέσω του ειδικού
λογισµικού

διαχείρισης

παραβάσεων

και

αδυναµιών

πληρωµής

καταχωρούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών, οι ΑΦΜ και οι
αντίστοιχες ∆.Ο.Υ. των παραβατών. Ο Τοµέας Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης
& Συντήρησης/ ∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης
πρέπει να µεριµνήσει για να καταχωρηθούν στο ειδικό λογισµικό τα στοιχεία
επικοινωνίας και ο Τοµέας ∆ιοικητικής & Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και
Υποστήριξης οι ΑΦΜ και οι αντίστοιχες ∆ΟΥ των παραβατών.
Μόλις ενηµερωθεί το ειδικό λογισµικό µε τα σχετικά στοιχεία, η ∆ιεύθυνση
Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης/ Τµήµα Λειτουργίας ∆ιοδίων
συντάσσει επιστολή, στην οποία επισυνάπτει την Έκθεση Βεβαίωσης µη
Καταβολής ∆ιοδίου και την αποστέλλει στον χρήστη, καλώντας τον να

g:\lesop\ples600g.doc

Σελίδα 67 από 71

30/06/2014

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Λ∆-EOAE-ΛΕΣ-600 ΑΝΑΘ. Ε
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ

πληρώσει, εντός 20 ηµερών από την παραλαβή της επιστολής, το 20πλάσιο
της αξίας του αντιτίµου διοδίων. Ταυτόχρονα, ενηµερώνει τον χρήστη ότι
µπορεί να καταβάλει το πρόστιµο, µε κατάθεση του αντίστοιχου χρηµατικού
ποσού σε λογαριασµό της Εταιρείας και να αποστείλει φαξ του αντιγράφου
κατάθεσης, εντός της ίδιας χρονικής προθεσµίας, στα κεντρικά γραφεία της
ΕΟΑΕ. Τέλος, η επιστολή ενηµερώνει ότι, αν δεν πληρωθεί το εν λόγω
χρηµατικό ποσό εντός της προβλεπόµενης χρονικής προθεσµίας, θα
διαβιβασθεί το 50πλάσιο της αξίας του αντιτίµου διοδίων στην αρµόδια
∆.Ο.Υ.
Η επιστολή αποστέλλεται µε απόδειξη παραλαβής της από τον χρήστη και η
∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης/ Τµήµα Λειτουργίας
∆ιοδίων

καταχωρεί

στο

πρόγραµµα

διαχείρισης

παραβάσεων

την

ηµεροµηνία παραλαβής, προκειµένου να ορισθεί η ηµεροµηνία έναρξης του
απαιτούµενου 20ήµερου. Για παραβάσεις όπου το επιβαλλόµενο πρόστιµο
είναι άνω των 1.000€, η επιστολή θα επιδίδεται δια δικαστικού επιµελητή. Το
αποδεικτικό παραλαβής της επιστολής µε την υπογραφή του χρήστη,
αρχειοθετείται στον αντίστοιχο φάκελο αρχείου.
Ο Τοµέας ∆ιοικητικής & Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Υποστήριξης
αποστέλλει πίνακα µε τις πληρωµές των παραβάσεων στον τραπεζικό
λογαριασµό της ΕΟΑΕ στην ∆ιεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης &
Εκµετάλλευσης/ Τµήµα Λειτουργίας ∆ιοδίων. Το Τµήµα Λειτουργίας ∆ιοδίων
καταχωρεί την πληρωµή των προστίµων στο ειδικό λογισµικό.
Όταν το χρονικό όριο των 20 ηµερών παρέλθει άπρακτο, η ∆ιεύθυνση
Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης/ Τµήµα Λειτουργίας ∆ιοδίων
αποστέλλει Υπηρεσιακό Σηµείωµα στον Τοµέα ∆ιοικητικής & Οικονοµικής
∆ιαχείρισης και Υποστήριξης, βεβαιώνοντας τη µη πληρωµή του προστίµου
εντός του απαιτούµενου χρονικού διαστήµατος.
Στη συνέχεια, ο Τοµέας ∆ιοικητικής & Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και
Υποστήριξης αποστέλλει πράξη πληρωµής του 50πλάσιου της αξίας του
αντιτίµου στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τον
Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε), όπως ισχύει σήµερα και
συνοδεύεται από τα οριζόµενα στο άρθρο 55 του Π∆ 16/89 (ΦΕΚ στ. Α`89)
«Κανονισµός Λειτουργίας των ∆.Ο.Υ.».
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3.8 Ελεύθερη διέλευση οχηµάτων από τον Σταθµό ∆ιοδίων

Η ελεύθερη διέλευση οχηµάτων από τους Σταθµούς ∆ιοδίων της Εγνατίας Οδού
αποφασίζεται, εάν υπάρξουν συνθήκες που δηµιουργούν πρόβληµα στην
ασφάλεια των χρηστών της οδού ή των εργαζοµένων.
Όταν υπάρχει έγγραφη απόφαση της Τροχαίας για ελεύθερη διέλευση οχηµάτων
από Σταθµό ∆ιοδίων, ο Προϊστάµενος Σταθµού ή ο Προϊστάµενος Βάρδιας
πρέπει να την υλοποιήσουν αµέσως. Για το συµβάν, ενηµερώνεται µε
ηλεκτρονικό

µήνυµα

άµεσα

η

∆ιεύθυνση

Υποστήριξης,

Ανάπτυξης

&

Εκµετάλλευσης / Τµήµα Λειτουργίας ∆ιοδίων.
Ελεύθερη διέλευση οχηµάτων αποφασίζεται από τον Προϊστάµενο Σταθµού, µε
ταυτόχρονη

ενηµέρωση

του

∆ιευθυντή

Υποστήριξης,

Ανάπτυξης

&

Εκµετάλλευσης, στις περιπτώσεις όπου:
1. Υπάρχουν προγραµµατισµένες εργασίες στον Σταθµό ∆ιοδίων.
2. Υπάρχουν συνθήκες που δηµιουργούν πρόβληµα στην ασφάλεια των
χρηστών ή του προσωπικού του Σταθµού ∆ιοδίων (π.χ., πυρκαγιά κτλ.).
3. Υπάρχουν ουρές αναµονής στις λωρίδες κυκλοφορίας, το µήκος των οποίων
θα καθορίζεται µε απόφαση του ∆Σ της ΕΟΑΕ για κάθε Σταθµό ∆ιοδίων.
Ο Προϊστάµενος Σταθµού φροντίζει να πραγµατοποιείται µέσω του συστήµατος
η έναρξη και λήξη της ελεύθερης διέλευσης, καθώς και να καταγράφεται στο
βιβλίο συµβάντων του Σταθµού ∆ιοδίων η αιτιολογία και η χρονική διάρκειά της.
Όταν, κατά τη διάρκεια της ελεύθερης διέλευσης οχηµάτων από τον Σταθµό
∆ιοδίων, απαιτούνται κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην περιοχή της χοάνης, αυτές
εκτελούνται από το προσωπικό συντήρησης της ΕΟΑΕ.
Όταν αποκατασταθεί η λειτουργία του Σταθµού ∆ιοδίων και εντός της ηµέρας, ο
Προϊστάµενος Σταθµού αποστέλλει ηλεκτρονικό µήνυµα προς τη ∆ιεύθυνση
Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης/ Τµήµα Λειτουργίας ∆ιοδίων,
ενηµερώνοντας για τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας, τις λωρίδες που
πραγµατοποιήθηκε ελεύθερη διέλευση και τις συνθήκες που επικρατούσαν στον
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Σταθµό ∆ιοδίων. Ο Προϊστάµενος Σταθµού ενηµερώνει µε τις απαιτούµενες
πληροφορίες το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο του Σταθµού ∆ιοδίων.
Για την ελεύθερη διέλευση οχηµάτων, ενηµερώνεται µε Υπηρεσιακό Σηµείωµα ο
Τοµέας ∆ιοικητικής & Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Υποστήριξης, για την ηµέρα
και τη χρονική διάρκεια. Η καταγραφή των καµερών (εάν υπάρχουν), για το
χρονικό διάστηµα της ελεύθερης διέλευσης, τηρείται στο αρχείο του Σταθµού
∆ιοδίων και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας.
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3.9 ∆ιαχείριση αιτηµάτων / παραπόνων χρηστών
3.9.1 Όταν το αίτηµα/ παράπονο είναι προφορικό ή δια τηλεφώνου, το
καταγράφει ο Υπεύθυνος Χειρισµού του Τοµέα ΛΕΣ σε βάση
δεδοµένων, ενηµερώνει τον αρµόδιο της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης,
Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης και το µεταβιβάζει στον Τµηµατάρχη
∆ηµοσίων Σχέσεων.
3.9.2 Στην περίπτωση που το αίτηµα/ παράπονο είναι γραπτό (εισερχόµενη
επιστολή ή εισερχόµενη επικοινωνία, µέσω της ιστοσελίδας της
Εταιρείας), ακολουθείται η

διαδικασία που περιγράφεται στην Λ∆-

ΕΟΑΕ-ΥΠΕ-045 «∆ιαχείριση Αιτηµάτων / Παραπόνων».
3.9.3

Τα

“Έντυπα

Αξιολόγησης

Υπηρεσιών”

(Παράρτηµα

7),

που

συµπληρώνονται από τους χρήστες στον Σταθµό ∆ιοδίων, θα
αποστέλλονται εβδοµαδιαία, µε ευθύνη του Προϊσταµένου Σταθµού, στη
∆ιεύθυνση

Υποστήριξης,

Ανάπτυξης

&

Εκµετάλλευσης/

Τµήµα

Λειτουργίας ∆ιοδίων και, στη συνέχεια, στον Τµηµατάρχη ∆ηµοσίων
Σχέσεων, για να ακολουθηθεί η Λ∆-ΕΟΑΕ-ΥΠΕ-045 «∆ιαχείριση
Αιτηµάτων / Παραπόνων».

5.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240 ∆ιαχείριση

Πρωτοκόλλου

∆απάνης

για

την

Αποκατάσταση Ζηµιών στην Εγνατία Οδό
Λ∆-ΕΟΑΕ-Ο∆Ε-550 Χρηµατοοικονοµικός

και

Λογιστικός

Έλεγχος

των

Εσόδων από τα Τέλη ∆ιοδίων της ΕΟΑΕ
Λ∆-ΕΟΑΕ-ΥΠΕ-045 ∆ιαχείριση Αιτηµάτων / Παραπόνων
Λ∆-ΕΟΑΕ-ΥΠΕ-650

Πολιτική

(Policy)

Ορθής

Χρήσης

Συστηµάτων

Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΣΠΕ) και Εταιρικής
Συµφωνίας µε τους Χρήστες
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ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ:

ΙΑΣΜΟΥ

Ηµεροµηνία:………………………….

Βάρδια:………………
Ναι

Προκαταβολή σταθµού ∆ιοδίων σε
ΕΥΡΩ

..........................................

ΑΞΙΑ

0,05

Oχι

- Κλειδιά

0,10
0,20

- Έλεγχος κατάστασης
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ
ΕΙ∆ΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

συσκευών στο σταθµό εργασίας

ΚΕΡΜΑΤΑ
0,50
1,00

- Ανάγνωση του βιβλίου
Συµβάντων

∆ιαφορά

2,00

+
-

- Φορτισµένο κινητό τηλέφωνο

Επεξηγησή:........................

- Καθαριότητα περιβάλλοντος

5,00
10,00

χώρου

20,00

............................................
- Αλυσίδες & πινακίδα κλεισίµατος
Στοιχεία αναγνώρισης και υπογραφή

ΧΑΡΤ/ΣΜΑΤΑ

σταθµού

50,00
100,00
200,00

Προϊστάµενος που κλείνει τη βάρδια .....

Παρατηρήσεις

500,00
προκαταβολή µετρητών
Εισπράκτορα ∆ιοδίων

Προϊστάµενος που αρχίζει τη βάρδια .....
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
EΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ: …………….............................……………….
ΛΩΡΙ∆Α: ……………

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΩΡΑ
∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Παράρτηµα 5

ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …………................…

ΧΡΩΜΑ

ΜΑΡΚΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ΥΠΟΓΡΑΦΗ :

………………………………..
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ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Νο .......
ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ∆ΙΟ∆ΙΟΥ
Έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της υπ' αρ. ∆17α/011/109/ΦΝ.393/11.07.2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
2125/12.07.2012), ο υπογεγραµµένος, προϊστάµενος του Σταθµού ∆ιοδίων Μουσθένης πιστοποιώ,
µε βάση το βιβλίο συµβάντων του σταθµού, ότι το όχηµα µε τα παρακάτω στοιχεία, διήλθε από το
σταθµό διοδίων της Εγνατίας Οδού χωρίς να καταβάλει το σχετικό αντίτιµο διοδίου:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1. Αριθµός Κυκλοφορίας : .........

2. Κατηγορία Χρέωσης : 4 Βαρέα Οχήµατα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ
3. Σταθµός ∆ιοδίων : ΜΟΥΣΘΕΝΗ

4. Ηµεροµηνία : 26/11/2013

3. Ώρα : 12:26

4. Λωρίδα : Mou-1H

26/11/2013

Προϊσταµένη Σταθµού ∆ιοδίων
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ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ ΙΑΣΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΒΑΡ∆ΙΑ:

1

2

3

ΛΩΡΙ∆Α #:

ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ

Νο ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
ΑΡΧΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΙΟ
ΙΟ
ΙΟ
ΙΟ
ΙΟ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ :

ΥΠΟΓΡΑΦΗ :

ΠΑΡΑΛΑΒΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΒΑΡ∆ΙΑΣ :

ΥΠΟΓΡΑΦΗ :

Στο κενό κουτάκι της στήλης «ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ» θα αναγράφετε την σειρά απόδειξης που χρησιµοποιήσατε π.χ.

ΜΟ Β 1
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ
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ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ ΙΑΣΜΟΥ

Χ Ε Ι Ρ Ο Γ Ρ Α ΦΗ ∆ Ι Α∆ Ι Κ ΑΣ Ι Α
Ο Χ Η Μ ΑΤ Α Ε Ξ ΑΙ Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ
Ηµεροµηνία:

α/α

Είδος Εξαίρεσης

Λωρίδα:

Βάρδια: ....:..... .- .....:......

Κατηγορία
Οχήµατος

Αριθµός Κυκλοφορίας
Οχήµατος

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

ΥΠΟΓΡΑΦΗ :
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Παράρτημα 10
ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ ΙΑΣΜΟΥ

ΜΕΤΡΗΤΑ ΛΗΞΗΣ ΒΑΡ∆ΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ & ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ

ΒΑΡ∆ΙΑ

1

2

3

ΑΡ.ΦΑΚΕΛΟΥ

ΛΗΞΗ ΒΑΡ∆ΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
500.00 €

X

200.00 €

X

100.00 €

X

50.00 €

X

20.00 €

X

10.00 €

X

5.00 €

X

2.00 €

X

1.00 €

X

0.50 €

X

0.20 €

X

0.10 €

X

0.05 €

X

0.02 €

X

0.01 €

X
ΣΥΝΟΛΟ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΒΑΡ∆ΙΑΣ
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