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ΜΗΝΥΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Σε μια περίοδο όπου η πρωτοφανής υγειονομική κρίση εξαιτίας της COVID-19, επέφερε έναν
πρωτόγνωρο κλυδωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, θέσαμε ως προτεραιότητά μας την κάλυψη των
νέων αναγκών που δημιουργήθηκαν στο επιβατικό κοινό αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό της
Eταιρείας μας. Κληθήκαμε να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά έτσι ώστε να μπορέσουμε
να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να χαράξουμε στρατηγική που θα εξασφάλιζε την
εξυπηρέτηση του κοινού με ασφάλεια.
Όσο η διεθνής κοινότητα προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την πανδημία, προσδοκώντας τη
γρήγορη ανακάλυψη των εμβολίων, εμείς έπρεπε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και να
αναπτύσσουμε τις υποδομές μας έτσι ώστε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς να συνεχίζουν να είναι
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.
Στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. δηλώσαμε όλοι «ΠΑΡΩΝ», Διοίκηση και εργαζόμενοι αντιμετωπίσαμε με
υπευθυνότητα και συνέπεια την κρίσιμη αυτή εθνική μάχη. Το 2020 βρήκε την Ο.ΣΥ. Α.Ε. ενισχυμένη
με 3.000 περισσότερα δρομολόγια και κατά 44% περισσότερα λεωφορεία. Εντός των επόμενων
μηνών θα γίνει περαιτέρω αύξηση των λεωφορείων κατά 80% ενώ η Εταιρεία θα προχωρήσει μετά από 10 χρόνια – στην πρόσληψη 423 εργαζομένων.
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε., απέδειξε από την πρώτη στιγμή της κρίσης ότι έχει ως ύψιστη προτεραιότητα τη
διαφύλαξη της υγείας και της ευημερίας όλων των εργαζομένων της και των επιβατών της.
Πάρα το γεγονός ότι είμαστε καθημερινά στην πρώτη γραμμή, η διασπορά του ιού εντός της
Ο.ΣΥ. Α.Ε. δεν ξεπέρασε το μέσο ορό διασποράς της COVID-19 στην Αττική. Ακολουθήσαμε από
την πρώτη στιγμή και εξακολουθούμε να ακολουθούμε αυστηρά τις συμβουλές των εθνικών
και διεθνών αρχών σχετικά με την ασφάλεια, ενώ εργαζόμαστε ενεργά για την πρόληψη της
περαιτέρω εξάπλωσης της COVID-19.
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Ταυτόχρονα, μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση η Ο.ΣΥ. Α.Ε. έχει προγραμματίσει να
υλοποιήσει μια σειρά από περιβαλλοντικές πολιτικές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των οχημάτων της.
Τέλος, στοχεύοντας στη διαφάνεια και στην ακεραιότητα θέτουμε ως προτεραιότητα τη
χρηστή εταιρική διακυβέρνηση, γι’ αυτό και δημιουργείται για πρώτη φορά Έκθεση Εταιρικής
Υπευθυνότητας στην Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της Ο.ΣΥ. Α.Ε. αποτυπώνει, με λεπτομέρειες όλες τις υπεύθυνες
δράσεις και στρατηγικές που εφαρμόζει η Εταιρεία καθώς και τη θετική επίδρασή τους στην
ευρύτερη κοινωνία, στο περιβάλλον και στην εθνική οικονομία, θέτοντας τα πιο σύγχρονα και
αυστηρά πρότυπα διαφάνειας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα.
Παραμένουμε και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στεκόμαστε με υπευθυνότητα δίπλα στους
επιβάτες μας, στους εργαζόμενους μας, αλλά και στην Ελληνική κοινωνία, θέτοντας νέους στόχους,
τηρώντας τις δεσμεύσεις μας, με το βλέμμα στραμμένο σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Βασίλης Ι. Ξυπολυτάς
Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Οδικών Συγκοινωνιών ΑΕ
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ΜΗΝΥΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

με κεντρικούς άξονες, την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα προς όφελος της κοινωνίας και την
Προστασία του Περιβάλλοντος.
Μέσα σε λίγους μήνες ενισχύσαμε το Στόλο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. κατά 44% και μέχρι την Άνοιξη του 2021
θα έχουμε φτάσει στο 50% με 3.000 περισσότερα δρομολόγια λεωφορείων ημερησίως. Το πρώτο
εξάμηνο του 2021 πρόκειται να εντάξουμε σταδιακά 300 νέα λεωφορεία με τη διαδικασία της
χρηματοδοτικής μίσθωσης, γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά στο ελληνικό δημόσιο και
επαναφέραμε, χρησιμοποιώντας τα μέσα και την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της
Ο.ΣΥ. Α.Ε., σημαντικό αριθμό υπαρχόντων οχημάτων που μέχρι πρότινος ήταν παροπλισμένα.
Με βαθιά πίστη ότι η σημαντικότερη επένδυση είναι οι άνθρωποι - μια Εταιρεία είναι πάντα οι
άνθρωποί της - προχωράμε, μετά από δέκα χρόνια, σε προσλήψεις απαραίτητες για την υλοποίηση
του έργου μας.

Το 2020 άλλαξε πλήρως τα δεδομένα σε όλους τους τομείς του οικονομικού και κοινωνικού
γίγνεσθαι θέτοντας τη Διεθνή Κοινότητα στην τροχιά της πανδημίας COVID-19. H Διοίκηση της
Ο.ΣΥ. Α.Ε. από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια
σειρά προκλήσεων που προέκυψαν, τόσο από τις επιπτώσεις της πανδημίας όσο και από την
πολυετή απαξίωση του θεσμού των Δημόσιων Οδικών Συγκοινωνιών.
Πρωταρχικός μας στόχος να προστατεύσουμε, στο μέγιστο δυνατό, το ανθρώπινο δυναμικό της
Εταιρείας και να ανταποκριθούμε στο βασικό πυλώνα του έργου μας, την εξυπηρέτηση και την
ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.
Τηρήσαμε αυστηρά τα ενδεδειγμένα υγειονομικά πρωτόκολλα και δημιουργήσαμε επιπλέον
εσωτερικές διαδικασίες για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού και την προστασία των
εργαζομένων και του επιβατικού κοινού. Αρχής γενομένης από τις εξειδικευμένες απολυμάνσεις,
τα ειδικά φίλτρα εξαερισμού στα οχήματά μας, την αδιάλειπτη χορήγηση Μέσων Ατομικής
Προστασίας σε όλους τους εργαζόμενους και την ενίσχυση των δρομολογίων για την αποφυγή
συνωστισμού. Καταφέραμε με τις στοχευμένες δράσεις μας να κρατήσουμε τις Δημόσιες Οδικές
Συγκοινωνίες σε αξιοζήλευτο ακόμη και για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα επίπεδο. Κάτω από ιδιαίτερα
δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων, όχι με λόγια αλλά
με ουσιαστικές λύσεις επί τω έργω.
Η Επιχειρησιακή μας δράση δεν περιορίστηκε αποκλειστικά και μόνο στη διαχείριση και αντιμετώπιση
των προβλημάτων από την πανδημία. Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι η δημιουργία
μιας Εταιρείας με προστιθέμενη αξία και θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. Με σημείο αναφοράς τον
εκσυγχρονισμό των Δημόσιων Οδικών Συγκοινωνιών χαράξαμε στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη,
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Επενδύουμε στους ανθρώπους μας για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας
που διέπεται από τις αξίες της διαφάνειας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
προστασίας του περιβάλλοντος και της διασφάλισης των κατάλληλων εργασιακών συνθηκών.
Σχεδιάζουμε και δρομολογούμε την ένταξη στην εταιρική μας κουλτούρα και πρακτική προγραμμάτων
που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων και στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
υλικών με στόχο την εξάλειψη του αρνητικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη συνολική
λειτουργία της Εταιρείας.
Εγκαινιάζοντας τη νέα εποχή ενισχύουμε το κοινωνικό μας αποτύπωμα και οδηγούμε τις
Οδικές Συγκοινωνίες στο μέλλον.

Στέφανος Αγιάσογλου
Διευθύνων Σύμβουλος Ο.ΣΥ. Α.Ε.
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EΚΘΕΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
Σκοπός της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας 2020 της Ανώνυμης
Εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ. Α.Ε.), η οποία εκδίδεται
για πρώτη φορά, είναι τόσο η αποτύπωση των δράσεων και ενεργειών της
Εταιρείας μας σε θέματα που αφορούν την Εταιρική Υπευθυνότητα όσο και
η ενίσχυση της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.

Η παρούσα είναι η πρώτη μας προσπάθεια για τη διατύπωση της απόδοσής μας σχετικά με τη
στρατηγική και τις ετήσιες δεσμεύσεις μας σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, με περίοδο
αναφοράς 1.1.2020 – 31.12.2020.
Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting
Initiative (GRI) και πιο συγκεκριμένα στη έκδοση Standards (In Accordance – Core), που αποτελούν
τις πιο αναγνωρισμένες και απαιτητικές διεθνώς οδηγίες στο είδος τους.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κεντρική Γραμματεία της Εταιρείας στο osy@osy.gr.
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η Ανώνυμη Εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες, με το διακριτικό τίτλο Ο.ΣΥ. Α.Ε.,
είναι Εταιρεία με δραστηριότητα τις οδικές αστικές συγκοινωνίες, που
προέκυψε κατόπιν απορρόφησης της εταιρείας Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. (τρόλεϊ) από
την εταιρεία Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. (θερμικά λεωφορεία), με την υπ’ αρ. 28738/2638
πράξη συγχώνευσης (ΦΕΚ 1454 Β’/17.06.2011).

Η Εταιρεία και οι αξίες της
Η Εταιρεία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που υπηρετεί σκοπούς κοινής ωφέλειας,
υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και
λειτουργεί ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος με βάση τις διατάξεις του Ν.4308/2014.
Ως Εταιρεία Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.Π.Σ.Ε.), συντονίζεται και ελέγχεται από τον
Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών. Βάσει των Ν. 4389/2016 και 4512/2018 ο Όμιλος Ο.Α.Σ.Α. μεταβιβάστηκε
στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας.
Σκοπός της Ο.ΣΥ. Α.Ε. είναι η εκτέλεση και η εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου με
αρμοδιότητα εκτέλεσης του δημόσιου συγκοινωνιακού έργου με επίγεια οδικά μέσα, μέσα στα
όρια της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο Ν. 3852/2010, εκτός από τις νήσους.
Στρατηγικός στόχος της Ο.ΣΥ. Α.Ε. είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των αστικών
συγκοινωνιών στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων του λεκανοπεδίου Αττικής. Η περιοχή
δραστηριότητας της Εταιρείας εκτείνεται σε όλο το μήκος και πλάτος του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Συγκεκριμένα στο βορρά μέχρι τους Θρακομακεδόνες και τον Αγ. Στέφανο, ανατολικά μέχρι το
Πικέρμι, τα Σπάτα, την Αρτέμιδα και τη Βραυρώνα, νότια και νοτιοανατολικά μέχρι το Κορωπί, την
Αγία Μαρίνα και τη Π. Φώκαια και δυτικά μέχρι το Πέραμα, την Ελευσίνα και τη Μάνδρα.
Το συγκοινωνιακό δίκτυο των θερμικών λεωφορείων έχει έκταση περίπου 5.821 χιλιόμετρα και των
ηλεκτροκίνητων οχημάτων περίπου 352 χιλιόμετρα σε σύνολο 6.173 χιλιομέτρων και είναι ένα από
τα μεγαλύτερα της Ευρώπης.
Η Ανώνυμη Εταιρεία Οδικές Συγκοινωνιακές Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις,
επί της οδού Παρνασσού 6, Τ.Κ. 18233, στο Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, όπου στεγάζονται οι Κεντρικές
Διοικητικές Υπηρεσίες της Εταιρείας.
12

Το Όραμά μας
Όραμά μας αποτελεί η αποτελεσματική κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών των πολιτών της
πρωτεύουσας με ποιοτικές υπηρεσίες.

Η Αποστολή μας
Αποστολή μας είναι η οικονομική, ασφαλής, αξιόπιστη κάλυψη και η χωρίς διακρίσεις ικανοποίηση
των αναγκών μετακίνησης των πολιτών.

Οι Στρατηγικοί μας Στόχοι
Κύριος στρατηγικός στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των αστικών
συγκοινωνιών στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων του λεκανοπεδίου της πρωτεύουσας,
μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών και η ανάληψη υψηλών
επαγγελματικών και ηθικών προτύπων. Βασική μας επιδίωξη είναι η χρήση των αστικών
συγκοινωνιών ως συνειδητή επιλογή και στάση ζωής του ευρύτερου κοινού, λόγω της ικανοποίησης
που αντλεί από τις υπηρεσίες της Εταιρείας, και η ταυτόχρονη συνεισφορά μας στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής και στην προστασία του περιβάλλοντος.
13

Ε ΚΘ Ε Σ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η ΤΑ Σ

Στο πλαίσιο αυτό, δεσμευόμαστε να πραγματοποιούμε τις δραστηριότητές μας με άξονα τους
παρακάτω επιμέρους στόχους:
• Παροχή και διατήρηση συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με κοινωνική ευαισθησία
και σεβασμό στον πολίτη.
• Συμβολή στη διαρκή αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.
• Συμμετοχή στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης και αρμονικής ζωής στην πόλη.
• Διαρκής εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή
στις συνεχώς επαναπροσδιοριζόμενες συνθήκες εργασίας που προκύπτουν από την είσοδο των
νέων τεχνολογιών.
• Διατήρηση υψηλών επαγγελματικών και ηθικών προτύπων.
• Μεγιστοποίηση της σχέσης ποιότητας/τιμής των παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Αύξηση εσόδων από δραστηριότητες πέραν της παροχής συγκοινωνιακού έργου.
• Διατήρηση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με πελάτες, προμηθευτές και εργαζόμενους.

Σύνδεση στρατηγικών μας στόχων με υπηρεσιακούς στόχους
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι Αξίες μας
Η επιτυχημένη πορεία και εξέλιξη της Εταιρείας οφείλεται στη σταθερή μας δέσμευση στις βασικές
μας αξίες. Οι αξίες αυτές αποτελούν τον οδηγό μας και καθορίζουν την κουλτούρα μας.
ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και πλήρης ευθυγράμμιση
δράσεων με την εννοια της “Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας”

=

ΙΣΟΤΗΤΑ
Πρόσβαση όλων των πολιτών, χωρίς διακρίσεις, στις αστικές συγκοινωνίες της
Αττικής, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευπαθής κοινωνικές ομάδες. Παροχή ίσων
ευκαιριών εντός και εκτός του οργανισμού
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Κάθε παρέμβαση στο σύστημα των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής,
γίνεται με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος αστικών
συγκοινωνιών
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αναζήτηση, προώθηση και διαρκής αξιοποίηση συνεργασιών με όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη

• Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού
Ενίσχυση της Εσωτερικής Αποδοτικότητας

Βελτίωση Χρηματοοικονομικών
Αποτελεσμάτων

•
•
•

Προώθηση της «Επιχειρηματικής Αριστείας»
Βελτίωση των HR λειτουργιών
Επένδυση στην εκπαίδευση

• Αύξηση των Εσόδων
• Εξορθολογισμός του Λειτουργικού Κόστους
• Μείωση Ενεργειακής Δαπάνης
• Βελτίωση της Ποιότητας των Προσφερόμενων
Υπηρεσιών

Υιοθέτηση Επιβατοκεντρικής Προσέγγισης
και Βελτίωση Παρεχόμενων Υπηρεσιών

• Προώθηση της Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας
και Αύξηση της Ζήτησης

• Βελτίωση της Εταιρικής Εικόνας
• Ενίσχυση της Κοινωνικής Δράσης
της Ποιότητας των Προσφερόμενων Υπηρεσιών

• Ενίσχυση

της
Χρήσης
Πληροφοριακών
Συστημάτων για την Υποστήριξη Εσωτερικών
Διαδικασιών

• Αξιοποίηση Συνεργειών
• Υιοθέτηση Βέλτιστων Πρακτικών

Εταιρικής

Διακυβέρνησης

• Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος
14

Οι δραστηριότητές μας διεξάγονται με συντονισμό των επιμέρους Οργανωτικών Μονάδων
στη βάση της νομιμότητας και της διαφάνειας, προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της
Εταιρείας.

Με γνώμονα την Ικανοποίηση Πελατών - Επιβατικού Κοινού
Οι δραστηριότητές μας διεξάγονται με σεβασμό στις απόψεις και τις ανάγκες του επιβατικού κοινού
και καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια ικανοποίησής του, επενδύοντας διαρκώς στη βελτίωση
των υποδομών, του στόλου των λεωφορείων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μέριμνα για το Ανθρώπινο Δυναμικό

• Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών για τη Βελτίωση

Επενδύσεις σε Νέες Τεχνολογίες και
Εξελιγμένα Συστήματα Διοίκησης

Νομιμότητα και Διαφάνεια

Οι προοπτικές ανάπτυξής μας καθορίζονται από το ανθρώπινο δυναμικό μας. Για το λόγο αυτό
μεριμνούμε για τη στελέχωση των υπηρεσιών μας με προσωπικό υψηλού επιπέδου, εφαρμόζοντας
αξιοκρατικό σύστημα πρόσληψης, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και πλάνου διαδοχής.

Ιστορική Αναδρομή
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. αποτελεί τη φυσική συνέχεια όλων των προηγούμενων φορέων που εκτελούσαν
συγκοινωνιακό έργο στην Αθήνα με θερμικά λεωφορεία και τρόλεϊ.
Οι σημαντικότερες χρονιές-σταθμοί για την πορεία και την εξέλιξη της Ο.Σ.Υ. Α.Ε. παρουσιάζονται
παρακάτω:
15
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Οι σημαντικότερες χρονιές-σταθμοί για την πορεία και την εξέλιξη της Ο.Σ.Υ. Α.Ε. παρουσιάζονται
παρακάτω:

1952

Οι ιδιώτες λεωφορειούχοι
οργάνωσαν έξι Κοινά Ταμεία
Εκμετάλλευσης Λεωφορείων
(Κ.Τ.Ε.Λ.). Το καθένα απ’
αυτά λειτουργούσε σε
συγκεκριμένες γραμμές
και για λόγους ισότητας
ακολουθείτο η αρχή της
εξίσωσης χιλιομέτρων και
εισπράξεων. Ταυτόχρονα,
δημιουργήθηκαν και έξι χώροι
στάθμευσης χωρίς όμως
συνεργεία συντήρησης.

Με το νόμο 2078
καταργείται η Ε.Α.Σ.
και η εκτέλεση του
συγκοινωνιακού
έργου με θερμικά
λεωφορεία ανατίθεται
σε Συγκοινωνιακές
Επιχειρήσεις (Σ.ΕΠ.)
μέλη των οποίων είναι
υποχρεωτικά φυσικά
πρόσωπα στα οποία
παραχωρείται η άδεια
κυκλοφορίας των
λεωφορείων.

2011

16

1992

1961

Ιδρύθηκε η πρώτη κρατική εταιρεία
αστικών συγκοινωνιών με την
επωνυμία Αστικές Συγκοινωνίες
Περιοχής Αθηνών (Α.Σ.Π.Α.), γνωστή
και ως 7ο Κ.Τ.Ε.Λ., στην οποία
παραχωρήθηκαν συγκεκριμένες
γραμμές εξυπηρέτησης, μεσαίας
όμως οικονομικής αποδοτικότητας.
Η Α.Σ.Π.Α. δημιούργησε στο
Βοτανικό δικό της αποκλειστικό
χώρο στάθμευσης και οργανωμένο
συνεργείο συντήρησης.

Εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου
με θερμικά λεωφορεία περιέρχεται
ξανά στο Ελληνικό Δημόσιο. Με το
Ν.2175/93 διαλύονται και θέτονται υπό
εκκαθάριση οι 8 Σ.ΕΠ και ιδρύεται η
Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμός Αστικών
Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) ως
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ως
καθολικός διάδοχος του Ο.Α.Σ. και των
αρμοδιοτήτων του και ως εξ ολοκλήρου
Κρατική Επιχείρηση εφαρμόζουσα τις
αρχές τις ιδιωτικής οικονομίας και
λειτουργούσα για το Δημόσιο συμφέρον
υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (τεύχος Α’- αριθμ.φύλλου 33) και τέθηκε σε
ισχύ ο Ν.3920/2011 με αντικείμενο «Εξυγίανση, Αναδιάρθρωση
και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Ατιικής και
άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τον οποίο η εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Α.Ε. (Ε.ΘΕ.Λ.)» απορροφά την εταιρεία
«ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α.Ε. (Η.Λ.Π.Α.Π.)». Πιο συγκεκριμένα, στην παραγρ. 5α του άρθρου
1 του νόμου αυτού αναφέρεται ότι η Εταιρία Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. τίθεται σε
διαδικασία συγχώνευσης με τον Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. με απορρόφηση
του τελευταίου από την πρώτη. Με τη συντέλεση της συγχώνευσης,
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, η ΕΘΕΛ Α.Ε.
μετονομάζεται σε «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ο.ΣΥ.)».

1993

2016

1968

Ενώθηκαν τα έξι Κ.Τ.Ε.Λ.
και δημιουργήθηκε το
Ε.Κ.Τ.Ε.Λ., ενώ τα έξι Κ.Τ.Ε.Λ.
διατήρησαν την αυτοδυναμία
τους και λειτουργούσαν
συγκεκριμένες γραμμές
το καθένα με την ίδια περί
εξίσωσης αρχή. Την εποχή
αυτή τα Κ.Τ.Ε.Λ. αρχίζουν
να παρουσιάζουν μείωση
κερδών.

Με τη δημοσίευση του Νόμου 2669/98
οι Αστικές Συγκοινωνίες της περιοχής
Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων
μπαίνουν σε νέα φάση. Ο σχεδιασμός,
ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο
συντονισμός, ο έλεγχος, και η παροχή
του Συγκοινωνιακού Έργου όλων των
ΜΜΜ (επίγειων και υπόγειων) ανήκουν
στον Ο.Α.Σ.Α., ενώ η εκτέλεση του
Συγκοινωνιακού Έργου με λεωφορεία,
τρόλεϊ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο
στην περιοχή αρμοδιότητας του
Ο.Α.Σ.Α. διενεργείται από τους
συμβαλλόμενους με αυτόν (ΕΦΣΕ)
Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού
Έργου (ΕΘΕΛ Α.Ε., Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.,
Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.), οι οποίοι αποτελούν και
τις θυγατρικές του εταιρείες.

1998

Με τον Νόμο 4389/27.5.2016 αρθ.184 (ΦΕΚ
94 Α’) συστάθηκε ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και
Περιουσίας Α.Ε.» («ΕΕΣΥΠ») και με το άρθρο
188 του ίδιου νόμου συστάθηκε ανώνυμη
εταιρεία με εταιρική επωνυμία «Εταιρεία
Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε.» («ΕΔΗΣ»), η οποία
αποτελεί άμεση θυγατρική της ΕΕΣΥΠ. Στο
Παράρτημα Δ’ του ίδιου νόμου αναφέρονται
αναλυτικά οι επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται
αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην ΕΔΗΣ,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι
Ο.Α.Σ.Α., Ο.ΣΥ. Α.Ε.και ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

1977

Αφαιρέθηκαν όλες οι άδειες λειτουργίας
Αστικής Συγκοινωνίας από τους μετόχους
του Ε.Κ.Τ.Ε.Λ. και στη θέση του με το Νόμο
588/77 δημιουργείται μια ανώνυμη κρατική
εταιρεία με την επωνυμία Επιχείρηση
Αστικών Συγκοινωνιών (Ε.Α.Σ.). Με τον
ίδιο νόμο ιδρύεται ο Οργανισμός Αστικών
Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.), ο οποίος έχει ως
σκοπό το σχεδιασμό, το συντονισμό και
την εποπτεία του όλου συστήματος των
συγκοινωνιών της Πρωτεύουσας.

Ψηφίστηκε ο Νόμος 3297 που ορίζει
ότι η εκτέλεση του συγκοινωνιακού
έργου με τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς διενεργείται από τους
Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού
Έργου (Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π.
) και τις Εταιρείες Παροχής
Συγκοινωνιακού Έργου (ΑΜΕΛ,
ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ) οι οποίες με
τον πρόσφατο Νόμο 3297/2004
έχουν υπαχθεί στην οικονομική και
συντονιστική εποπτεία του Ο.Α.Σ.Α. Οι
Εκτελεστικοί Φορείς Συγκοινωνιακού
Έργου συντονίζονται και ελέγχονται
από τον Ο.Α.Σ.Α., αποτελούν Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που
υπηρετούν σκοπούς Κοινής Ωφελείας
και λειτουργούν με βάση τους κανόνες
της ιδιωτικής οικονομίας.

2018

2004

Με τον Νόμο 4512/17.1.2018 αρθ.380
(ΦΕΚ 5 Α’) το σύνολο των μετοχών
των προ-αναφερόμενων εταιρειών,
μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς
αντάλλαγμα στην ΕΕΣΥΠ. Σκοπός της
ΕΕΣΥΠ είναι να κατέχει τις συμμετοχές
του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις,
να τις διαχειρίζεται επαγγελματικά και
να επαυξάνει τις συμμετοχές αυτών
όπως και να τις αξιοποιεί, σύμφωνα
με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
του Ο.Α.Σ.Α.

17
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Οι Αρμοδιότητές μας
Πάντα με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, στις αρμοδιότητες της
Εταιρείας, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 5 του Ν. 3920/2011, περιλαμβάνονται:
• Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου σύμφωνα με το σχεδιασμό και την κατανομή αυτού από
τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε..
• Η κατάρτιση των Επιχειρησιακών Σχεδίων και η υποβολή τους για έγκριση στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε..
• Η μελέτη, επίλυση και γενικά αντιμετώπιση κάθε προβλήματος σχετικού με την εκτέλεση του
συγκοινωνιακού έργου.
• Η υποβολή προτάσεων προς τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για τη βελτίωση του προσφερόμενου
συγκοινωνιακού έργου και η επίλυση γενικότερων προβλημάτων συγκοινωνιακής πολιτικής.
• Η μελέτη, προμήθεια, συντήρηση, επισκευή, χρησιμοποίηση και αξιοποίηση του τροχαίου και
λοιπού υλικού.
• Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

18
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών βάσει των οποίων
οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η Εταιρεία και αποσκοπεί τόσο
στην εύρυθμη λειτουργία της όσο και στην εξυπηρέτηση των εταιρικών
συμφερόντων καθώς και των συμφερόντων όλων των μερών που
συνδέονται με αυτή.

Οι δεοντολογικές Αρχές της Ο.ΣΥ. Α.Ε. υπαγορεύονται κυρίως από τους εξής τομείς ευθυνών της:
• Δημόσιες Επενδύσεις. Προστασία και βέλτιστη απόδοση των δημόσιων επενδύσεων και κατ’
επέκταση σεβασμός προς τους Έλληνες φορολογούμενους.
• Πελάτες - Επιβατικό Κοινό. Εξυπηρέτηση των πελατών της Ο.ΣΥ. Α.Ε., με την παροχή ποιοτικών
συγκοινωνιακών υπηρεσιών και με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες.
• Προσωπικό. Σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας και διασφάλιση δημιουργικών
και ασφαλών συνθηκών εργασίας.
• Συνεργάτες και Προμηθευτές. Εφαρμογή των δεοντολογικών Αρχών της Ο.ΣΥ. Α.Ε. σε όλες τις
συνεργασίες με τρίτους.
• Κοινωνικό Σύνολο. Υποστήριξη ενεργειών κοινωνικού χαρακτήρα και ανθρωπιστικών
πρωτοβουλιών σε συνεργασία με άλλους Φορείς.
• Περιβάλλον. Εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής, διαθέτοντας λεωφορεία που λειτουργούν
με φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες.

Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου
ΟΝΟΜΑ

ΘΕΣΗ

Ξυπολυτάς Βασίλης

Πρόεδρος Δ.Σ.

Αγιάσογλου Στέφανος

Δ/νων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Αθανασόπουλος Νικόλαος

Μέλος Δ.Σ.

Καλατζής Νικόλαος

Μέλος Δ.Σ.

Κουβαράς Αλέξανδρος

Μέλος Δ.Σ.

Νταλταγιάννης Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Ο.ΣΥ. Α.Ε., διευθύνει το έργο της και
λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία
της εταιρείας και τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το παρακάτω οργανόγραμμα απεικονίζει την οργανωτική δομή της Εταιρείας.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΙΟΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/Σ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΠΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/Σ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΓΚΟΙΝ. ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Α.Σ.Α.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ
ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
& ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/Σ Π. ΡΑΛΛΗ

ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/Σ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
& ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΜΑΞΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/Σ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/Σ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH Α/Σ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ
ΥΛΙΚΟΥ
ΘΕΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
& ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
& ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
& ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ &
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ &
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
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Οικονομικά Στοιχεία
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. καταρτίζει και δημοσιεύει τις Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). Πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά
στοιχεία της Ο.ΣΥ. Α.Ε. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.osy.gr) στην
ενότητα «Οικονομικά Στοιχεία».
Οι δείκτες απόδοσης, που χρησιμοποιεί η Ο.ΣΥ. Α.Ε., αναφέρονται σε κάθε ετήσια έκθεσή της,
συνδέονται απόλυτα με τους επιχειρησιακούς στόχους της, εξάγονται από το ERP της Εταιρείας και
αποτελούν αποτέλεσμα συνεργασίας ολόκληρου του οργανισμού.
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε., ως οργανισμός με σπουδαίο αντικείμενο δραστηριότητας και προσωπικό υψηλής
τεχνογνωσίας, καταρτίζει και παρακολουθεί δείκτες απόδοσης, οι οποίοι είναι οργανωμένοι σε
ενότητες:
Δείκτες Κόστους / Παραγωγικού Έργου

Συγκεντρωτικά
2019

Συγκεντρωτικά
2020

Απόκλιση
2020 - 2019

Λειτουργικό κόστος / οχηματοχιλιόμετρο

2,72

2,72

0,11%

Εκτελεσθέντα δρομολόγια/
προγραμματισμένα δρομολόγια

88,76%

92,13%

3,80%

Οδηγοί με ρεπό/οδηγοί με κανονική
βάρδια [καθημερινή]

12,29%

12,03%

-2,16%

Δείκτες Αποδοτικότητας Συντήρησης

Συγκεντρωτικά
2019

Συγκεντρωτικά
2020

Απόκλιση
2020 - 2019

Kόστος συντήρησης / οχηματοχιλιόμετρο

0,40

0,45

12,66%

Ημερήσιο ποσοστό οχημάτων σε
συντήρηση

105,89%

106,51%

0,59%

Προσωπικό συντήρησης / ενεργό όχημα

0,78

0,84

7,78%

Δείκτες Ποιότητας/ Ασφάλειας/
Ικανοποίησης

Συγκεντρωτικά
2019

Συγκεντρωτικά
2020

Απόκλιση
2020 - 2019

Ακυρωθέντα δρομολόγια

427.286

301.515

-29,43%

Αριθμός παραπόνων

4.567

4.946

8,30%

Αριθμός ατυχημάτων

3.949

2.736

-30,72%

Αριθμός ατυχημάτων με τραυματισμούς
επιβατών

298

174

-41,61%

Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων

1

2

100,00%

Αριθμός ατυχημάτων με τραυματισμούς
πεζών ή οδηγών ΙΧ

124

70

-43,55%
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Υπεύθυνη Διαχείριση Κινδύνων και Αξιολόγηση Ευκαιριών
Για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της, η Εταιρεία καλείται να αναγνωρίσει, να προβλέψει
και να διαχειριστεί πλεονεκτήματα, ευκαιρίες, αδυναμίες και περιπτώσεις κινδύνου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

Ισχυρός θεσμικός ρόλος του
Οργανισμού
Εμπειρία του προσωπικού
Εμπειρία στη διαχείριση
σύνθετων δράσεων
Σημαντική κάλυψη δικτύου στην
περιοχή εμβέλειας
Ικανοποίηση επιβατών από την
τηλεματική
Εφαρμογή νέου ηλεκτρονικού
εισιτηρίου

Μειωμένες εισπράξεις από
πωλήσεις κομίστρου
Ισχυρή εξάρτηση από κρατικές
επιδοτήσεις
Υποστελέχωση /μη
αναπλήρωση αποχωρήσεων
Παλαιότητα Στόλου
Περιορισμένη αξιοποίηση νέων
τεχνολογιών
Αυξημένη εσωτερική
γραφειοκρατία

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

Αυξημένη τουριστική κίνηση
Χρηματοδότηση νέων έργων
Δυνατότητα αξιοποίησης
δεδομένων Τηλεματικής και
Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου
Ευρωπαικές πολιτικές για την
αστική κινητικότητα

Οικονομική κρίση / ανεργία
Αυξημένη εισιτηριοδιαφυγή
Πανδημία COVID-19
Βανδαλισμός περιουσιακών
στοιχείων
Αυξανόμενη ανάγκη σε θέματα
ασφάλειας

Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι:
ΚΊΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
Η Εταιρεία αντιμετωπίζει κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από αρνητικά γεγονότα όπως
μεταξύ άλλων ατυχήματα, τραυματισμούς και βλάβες σε πρόσωπα (εργαζόμενους ή/και τρίτους),
βλάβες στο περιβάλλον, ζημιές σε εξοπλισμό και περιουσίες τρίτων. Όλα τα παραπάνω πολύ
πιθανόν να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή, στη δυσμενέστερη περίπτωση, διακοπή εκτέλεσης
εργασιών στα εμπλεκόμενα έργα. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ώστε
να αποφεύγονται τέτοιου είδους αρνητικά γεγονότα και παράλληλα συνάπτονται τα ενδεδειγμένα
27
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ασφαλιστήρια συμβόλαια. Όμως δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο το ύψος των
υποχρεώσεων της Εταιρείας από τέτοιου είδους αρνητικά γεγονότα να υπερβεί τις ασφαλιστικές
αποζημιώσεις που θα λάβει, με συνέπεια να υποχρεωθεί η ίδια η Εταιρεία να καλύψει μέρος των
υποχρεώσεων αυτών. Η Εταιρεία ασκεί μια σχετική περιβαλλοντική επιβάρυνση, καθώς στο στόλο
της ανήκουν οχήματα παλαιάς τεχνολογίας, σε ορισμένες περιπτώσεις άνω της 15ετίας, τα οποία
όμως συντηρούνται κατάλληλα σε προσπάθεια αντιστάθμισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Εξάλλου, η Εταιρεία διαθέτει στο στόλο της 301 οχήματα φυσικού αερίου και 286 ηλεκτροκίνητα
οχήματα, των οποίων η λειτουργία έχει μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σχέση με τα
πετρελαιοκίνητα. Τέλος, η Εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει την διαδικασία απόκτησης οχημάτων νέας
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO VI στα έτη 2022-2024.
Η Εταιρεία λειτουργεί σε μονοπωλιακό καθεστώς στο λεκανοπέδιο Αττικής, επομένως δεν τίθεται
άμεσος κίνδυνος ανταγωνισμού.

Το 2020 η Εταιρεία υπέστη σημαντικό πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.
Ο κλάδος των αστικών συγκοινωνιών ήταν από τους πρώτους που επλήγη από τα αναγκαία
περιοριστικά μέτρα, δεδομένου ότι σχεδόν αμέσως μετά την εμφάνιση του ιού το μεγαλύτερο
μέρος του επιβατικού κοινού απέφευγε και συνεχίζει να αποφεύγει να χρησιμοποιεί τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΊ ΚΊΝΔΥΝΟΙ
Κίνδυνος επιτοκίου
Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.
Κίνδυνος τιμών ξένου συναλλάγματος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό
κίνδυνο. Επιπλέον δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν διατρέχει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο καθώς τα έσοδά της κατά κύριο λόγο
προέρχονται από πωλήσεις εισιτηρίων τοις μετρητοίς και δευτερευόντως από την τακτική
επιχορήγηση του Δημοσίου. Η περιορισμένη έκθεση της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά
κυρίως απαιτήσεις από επιβληθέντα επί πιστώσει πρόστιμα στους επιβάτες – πελάτες της. Το
μεγαλύτερο μέρος των ανεξόφλητων απαιτήσεων πελατών θεωρείται ασφαλούς είσπραξης.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε μέτρια επίπεδα. Η Εταιρεία δεν έχει δανεισμό, όμως τα
ταμειακά διαθέσιμά της δεν επαρκούν να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, με
αποτέλεσμα η λειτουργία της να υποστηρίζεται από κρατική επιχορήγηση.
Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου και η σταδιακή ενσωμάτωση
της εταιρείας στα πλαίσια της λειτουργίας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας
(ΕΕΣΥΠ) Α.Ε. μέσω της μητρικής Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., ενδέχεται να έχουν επίπτωση στη λειτουργία, στην
οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας.
Κίνδυνος τιμής
Η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας καθορίζεται από τη μητρική Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
ΔΙΆΦΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΊ ΚΊΝΔΥΝΟΙ
Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης υπάγονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του
Ομίλου - Μετόχου.
Δεν υπάρχει ζήτημα απόκτησης ιδίων μετοχών ούτε και ύπαρξης υποκαταστημάτων.
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ΤΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ ΜΑΣ
Για την Ο.ΣΥ. Α.Ε., η συστηματική και ουσιαστική αλληλεπίδραση με
τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη
μακροπρόθεσμη και βιώσιμη λειτουργία της.

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη μας
Συνεργαζόμαστε στενά με διαφορετικές ομάδες Ενδιαφερόμενων Μερών για την υλοποίηση των
δικών μας υπηρεσιών μεταφοράς και επιδιώκουμε να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας με βιώσιμο
τρόπο. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη μας έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των υπηρεσιών
μας και υποστηρίζουν την προσπάθειά μας για καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες.

Κρατικοί
Φορείς

Συνεργάτες

Προμηθευτές

Μέτοχοι

Εργαζόμενοι

Επιβατικό
Κοινό

Ως βασικά ενδιαφερόμενα μέρη μας ορίζουμε τους ανθρώπους και τους φορείς που έχουν άμεσο
αντίκτυπο ή επίδραση στη δραστηριότητά μας αλλά και επηρεάζονται από αυτή. Τα ενδιαφερόμενα
μέρη ανήκουν είτε στο εσωτερικό περιβάλλον της Εταιρείας (Μέτοχοι, Εργαζόμενοι) είτε στο
εξωτερικό περιβάλλον (Επιβάτες, Προμηθευτές, Συνεργάτες, Κρατικοί Φορείς).
Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες όλων των Ενδιαφερομένων Μερών μας ενισχύουμε την αξιοπιστία
και τη φήμη μας, συμμορφούμενοι πλήρως με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα επιμέρους ενδιαφερόμενα μέρη μας, οι βασικές
απαιτήσεις τους καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρινόμαστε σε αυτές.
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Mέτοχοι

Συνεργάτες

Βασικές Απαιτήσεις

Επικοινωνία

Η ανταπόκρισή μας

Βασικές Απαιτήσεις

Επικοινωνία

Η ανταπόκρισή μας

• Διασφάλιση ότι η στρατηγική μας
ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα
των μετόχων μας.
• Παροχή ενημερώσεων σχετικά με την
οικονομική απόδοση και θέση της
επιχείρησης

•
•
•
•

Δεσμευόμαστε για διαφανή αναφορά
με σαφή επικοινωνία του επιχειρηματικού μοντέλου και των στρατηγικών
προτεραιοτήτων μας

• Οι συνεργάτες μας ενδιαφέρονται
για την ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων,
τη διαφάνεια στη συνεργασία μας,
την εύρεση καινοτόμων λύσεων, την
ενίσχυση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, την αποτελεσματική εφαρμογή
των συμβάσεων μας και τη διασφάλιση της δέσμευσής μας για βιώσιμη
ανάπτυξη

• Συναντήσεις, διάλογος,
συμμετοχή σε διαγωνισμούς,
συμβάσεις
• Ηλεκτρονική αλληλογραφία

Υλοποιούμε υπεύθυνες ενέργειες κατά
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 για
την υποστήριξη των συνεργατών μας.
Είμαστε σε συνεχή διάλογο με συνεργάτες σχετικά με τις βασικές μας
πολιτικές και αρχές για την εταιρική
υπευθυνότητα, το περιβάλλον
και τη βιωσιμότητα.

Ηλεκτρονική αλληλογραφία
Συναντήσεις
Γενική Συνέλευση
Ετήσιες και εξαμηνίες εκθέσεις και απολογισμοί.

Συχνότητα επικοινωνίας:
Σε μηνιαία βάση

Εργαζόμενοι
Βασικές Απαιτήσεις

Επικοινωνία

Η ανταπόκρισή μας

• Οι εργαζόμενοι χρειάζονται να εργάζονται σε ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, να αμείβονται ικανοποιητικά
και να έχουν ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και συμμετοχής σε
εκπαίδευση.

• Προγραμματισμένες συναντήσεις
• Ηλεκτρονική αλληλογραφία
• Έντυπες ανακοινώσεις
• Intranet (εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας)
• Μέσω των συνδικαλιστικών
εκπροσώπων τους

Υλοποιούμε υπεύθυνες ενέργειες κατά
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 για
την υποστήριξη των εργαζομένων μας.
Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην υγεία
και ασφάλεια των εργαζομένων μας,
στην εκπαίδευση και εξέλιξή τους.
Έχουμε δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις
με συνδικάτα και συνεργαζόμαστε
μαζί τους σε σειρά θεμάτων. Επικοινωνούμε επίσης με τους ανθρώπους μας
προσωπικά και μέσα από εσωτερικές
δημοσιεύσεις.

Συχνότητα επικοινωνίας:
Συνεχής

Επιβατικό Κοινό
Βασικές Απαιτήσεις

Επικοινωνία

Η ανταπόκρισή μας

• Οι επιβάτες μας επιθυμούν μια
ολοκληρωμένη και ασφαλή υπηρεσία
μετακίνησης με συνέπεια των δρομολογίων, συντήρηση των οχημάτων,
ασφάλεια κατά την διάρκεια του
ταξιδιού και ενημέρωση σχετικά με
αλλαγές δρομολογίων.

• Γραμμή παραπόνων
• Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις
• Εταιρικό website
(www.osy.gr)

Υλοποιούμε υπεύθυνες ενέργειες κατά
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 για
την υποστήριξη των επιβατών μας.
Έχουμε τακτική επικοινωνία και είμαστε σε συνεχή διάλογο με το επιβατικό
κοινό. Αυτό περιλαμβάνει διαβούλευση και ανταλλαγή πληροφοριών για
συγκεκριμένα θέματα.

Συχνότητα επικοινωνίας:
Συνεχής

Συχνότητα επικοινωνίας:
Όποτε ανακύπτει ανάγκη

Κρατικοί Φορείς
Βασικές Απαιτήσεις

Επικοινωνία

Η ανταπόκρισή μας

• Οι πολιτικές και οι κανονιστικές αλλαγές επηρεάζουν το πλαίσιο μέσα στο
οποίο λειτουργούμε.

• Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με κυβερνητικά όργανα,
όπως το Υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών, αντιπροσωπεύοντας όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη μας.
• Συμμετέχουμε σε εξειδικευμένες ομάδες και κυβερνητικές διαβουλεύσεις.
• Συμμετέχουμε σε συζητήσεις για βασικά θέματα του
κλάδου.

Είμαστε σε συνεργασία με τους κυβερνητικούς φορείς που επηρεάζουν τις
πολιτικές και τις κανονιστικές εξελίξεις.

Συχνότητα επικοινωνίας:
Συνεχής

Προμηθευτές
Βασικές Απαιτήσεις

Επικοινωνία

Η ανταπόκρισή μας

• Οι απαιτήσεις των προμηθευτών
επικεντρώνονται κυρίως στη ενημέρωση αναφορικά με τις πολιτικές
και τις διαδικασίες της εταιρείας και
την διασφάλιση αρμονικού πλαισίου
συνεργασίας.

• Συναντήσεις, διάλογος,
συμμετοχή σε διαγωνισμούς,
συμβάσεις
• Ηλεκτρονική αλληλογραφία

Υλοποιούμε υπεύθυνες ενέργειες κατά
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 για
την υποστήριξη των προμηθευτών
μας.
Βασιζόμαστε σε προμηθευτές που
παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες για τη
λειτουργία των λεωφορείων μας.

Συχνότητα επικοινωνίας:
Όποτε ανακύπτει ανάγκη
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• Απασχόληση
• Υποστήριξη τοπικών κοινωνιών
• Εκπαίδευση εργαζομένων
•

Διαχείριση αποβλήτων

• Κατανάλωση ενέργειας
• Εκπομπές Αερίων του θερμοκηπίου
ΠΊΝΑΚΑΣ ΟΡΊΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΏΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΏΝ ΘΕΜΆΤΩΝ
Η παρούσα Έκθεση και τα στοιχεία που περιγράφουν την επίδοση μας στα ουσιαστικά θέματα
καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Τα Ουσιαστικά Θέματα για την Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Μια από τις πιο σημαντικές και θεμελιώδεις κατευθυντήριες αρχές του Global Reporting Initiative
(GRI) είναι η έννοια της ουσιαστικότητας. Ένας οργανισμός πρέπει να αναφέρεται σε ζητήματα
που προκαλούν τις πιο σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις ή σε
εκείνα που θεωρούνται πιο σημαντικά από τα εσωτερικά και τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη
του.
Για την αναγνώριση και προτεραιοποίηση των ουσιαστικών θεμάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. βασιστήκαμε στην
άριστη γνώση των απαιτήσεων, προσδοκιών και θεμάτων ενδιαφέροντος των ενδιαφερόμενων
μερών μας, όπως αποτυπώνεται από την τακτική επικοινωνία μαζί τους. Από την ανάλυση
προκύπτουν τα ακόλουθα θέματα ως ουσιαστικά:

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΟΡΙΟ ΕΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΡΙΟ ΕΚΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Υγεία και Ασφάλεια
Εργαζομένων

Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Εργαζόμενοι

Επιβατικό Κοινό

Απασχόληση

Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Εργαζόμενοι

Κρατικοί Φορείς

Εκπαίδευση Εργαζομένων

Ο.ΣΥ.Α.Ε.
Εργαζόμενοι

Ενέργεια

Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Διαχείριση Αποβλήτων

Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Επιβατικό Κοινό
Κρατικοί Φορείς

Εκπομπές Αερίων του
Θερμοκηπίου

Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Επιβατικό κοινό
Κρατικοί φορείς

Υγεία και ασφάλεια επιβατών

Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Εργαζόμενοι

Μέτοχοι
Επιβατικό κοινό
Προμηθευτές
Συνεργάτες
Κρατικοί φορείς

Στόλος Οχημάτων

Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Εργαζόμενοι

Επιβατικό Κοινό
Μέτοχοι
Κρατικοί Φορείς
Προμηθευτές
Συνεργάτες

• Υγεία και ασφάλεια επιβατών
• Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων
• Στόλος Οχημάτων
36
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΜΑΣ
Βασικός στόχος και στρατηγική μας προτεραιότητα είναι να σεβόμαστε,
να ακούμε, να φροντίζουμε και να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους μας.
Οι εργαζόμενοί μας αποτελούν την κινητήριο δύναμή μας και βρίσκονται
στο επίκεντρο της λειτουργίας μας.

Στοιχεία Ανθρώπινου Δυναμικού
Για το έτος 2020 απασχολήσαμε συνολικά 4.669 εργαζόμενους.
ΘΕΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Αριθμός Εργαζομένων
3.606

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

840

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

223

ΣΥΝΟΛΟ

4.669

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Υπεύθυνα για τους Ανθρώπους μας
Αναγνωρίζουμε ότι ένα ικανοποιημένο και αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό είναι το κλειδί
της επιτυχίας μας. Μεριμνούμε για την υγεία και ασφάλεια, την εξέλιξη και την ανάπτυξη των
εργαζομένων μας. Ενημερώνουμε τους εργαζομένους μας για τα νέα και τις εξελίξεις της
Εταιρείας μέσω ενημερωτικών δελτίων. Στο πλαίσιο αυτό, στην έναρξη την πανδημίας COVID-19
δημιουργήσαμε ειδικό φυλλάδιο με οδηγίες προστασίας, το οποίο μοιράστηκε σε όλους τους
εργαζομένους μας.
Το εργατικό δυναμικό μας εκπροσωπείται από σωματεία, με τα οποία προσπαθούμε να
καλλιεργήσουμε θετικές εργασιακές σχέσεις. Εργαζόμαστε παράλληλα με τα συνδικάτα για να
διατηρήσουμε τους εργαζομένους μας ενημερωμένους για όλες τις κυβερνητικές αλλαγές και τις
πρακτικές ασφαλούς εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Η απαιτητική διαδικασία πρόσληψης 367 οδηγών και 56 τεχνιτών ολοκληρώθηκε με υποδειγματικό
τρόπο στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Το πρώτο σκέλος ένταξης του νέου προσωπικού αφορά την
τοποθέτησή του στις οργανωτικές μονάδες και την επαφή με το αντικείμενο εργασίας (δρομολόγια,
ανάγκες συντήρησης) και βρίσκεται σε εξέλιξη. Η διαδικασία αυτή έγινε εντός 4 μηνών και για
τούς υποψήφιους εργαζόμενους, η διαδικασία προσλήψεων ολοκληρώθηκε εντός 3 ημερών σε
συνθήκες COVID-19 με πρότυπη διαδικασία just in Time και χρονοπρογραμματισμό προσέλευσης
και προετοιμασίας και προ συμπλήρωσης όλων των αναγκαίων εντύπων.
Η Διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού έχει εφαρμόσει και συνεχίζει τη διαδικασία πρακτικής
μαθητείας ατόμων από τον ΟΑΕΔ στους χώρους της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
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Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για εμάς από την υγεία, την ευημερία και την ασφάλεια των
εργαζομένων μας, καθώς και των επιβατών που μας εμπιστεύονται καθημερινά για τις μετακινήσεις
τους.
Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, εφαρμόζουμε αυστηρά πρότυπα ασφαλείας και επενδύουμε στην
παρακολούθηση, στην πρόληψη συμβάντων και στην εκπαίδευση των εργαζομένων μας σε θέματα
υγείας και ασφάλειας. Διατηρούμε μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης και προσπαθούμε πάντα
να μειώσουμε την έκθεσή μας στον κίνδυνο, με στόχο την εξάλειψη όλων των τραυματισμών που
προκύπτουν από τις δραστηριότητές μας.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΠΡΌΛΗΨΗΣ (ΕΣΥΠΠ)
Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Ν.3850/2010), η Υπηρεσία Ιατρικής της Εργασίας,
Προστασίας & Πρόληψης των Επαγγελματικών Κινδύνων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. αποτελεί μια υποδομή
πρωτοβάθμιου επιπέδου οργάνωσης, ο χαρακτήρας της οποίας είναι συμβουλευτικός προς τον
εργοδότη και τους εργαζομένους.
Η Υπηρεσία χωρίζεται σε δυο υπηρεσίες, στην ιατρική περίθαλψη και στους τεχνικούς ασφαλείας,
οι οποίοι ελέγχουν τις συνθήκες ασφάλειας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας
τους.
Οι στόχοι της Υπηρεσίας, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και κατάλληλα προσαρμοσμένοι
στις εργασιακές συνθήκες και τις σημαντικές ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, είναι οι παρακάτω:
1. Ο προληπτικός και περιοδικός έλεγχος της υγείας των εργαζομένων, προσαρμοσμένος και
εξειδικευμένος με βάση τους επαγγελματικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται κατά την
εργασία τους (ανάλογα δηλαδή με το αντικείμενο ή/και το χώρο απασχόλησης).
2. Ο προληπτικός έλεγχος για προβλήματα υγείας που είναι δυνατόν να επιδεινωθούν, από την
εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.
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3. Ο εντοπισμός και η εκτίμηση των επαγγελματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στους οποίους
εκτίθενται οι εργαζόμενοι και ευρύτερα ο έλεγχος των συνθηκών εργασίας σε σχέση με τους
όρους Υγείας και Ασφάλειας, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
4. Η συμβολή στον εργονομικό σχεδιασμό (χώροι εργασίας, θέση εργασίας, ωράρια εργασίας
κ.λπ.).
5. Η πληροφόρηση και εκπαίδευση στελεχών της επιχείρησης, των εργαζομένων και των
εκπροσώπων τους σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, Προστασίας και Πρόληψης
των επαγγελματικών κινδύνων.
6. Η αγωγή και η προαγωγή της υγείας, γενικότερα, των εργαζομένων στην επιχείρηση.
7. Η επεξεργασία και η εκτίμηση των κατάλληλων μέτρων για τη συμβολή της επιχείρησης στον
περιορισμό της περιβαλλοντικής ρύπανσης του λεκανοπεδίου (π.χ. αμίαντος).

Μέριμνα για εργασιακή υγεία
Η υγεία και ευημερία των εργαζομένων μας, ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων βρίσκεται καθημερινά
στο δρόμο, έχει μεγάλη σημασία για την Εταιρεία.
Για το λόγο αυτό υλοποιούμε προληπτικούς περιοδικούς ιατρικούς ελέγχους των εργαζομένων,
κατά προτεραιότητα στους οδηγούς, τους τεχνίτες και το υπόλοιπο προσωπικό της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Οι
εργαζόμενοί μας υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν:
• ηλεκτροκαρδιογράφημα
• μέτρηση οπτικής οξύτητας
• ακοομέτρηση
• σπιρομέτρηση
• λήψη ιστορικού
• μέτρηση σωματικού βάρους
• μέτρηση αρτηριακής πίεσης
Όλες οι εξετάσεις υλοποιούνται από τις νοσηλεύτριες της ΕΣΥΠΠ και στη συνέχεια ο φάκελος του
κάθε εργαζόμενου αξιολογείται από τον γιατρό και μετά ολοκληρώνεται η κλινική εξέταση.
Ο κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αιτηθεί προς την υπηρεσία και να αναφέρει το πρόβλημα
υγείας το οποίο αντιμετωπίζει με τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά του, προκειμένου να
αξιολογηθούν από τον γιατρό εργασίας. Αν κριθεί απαραίτητο, ο γιατρός θα γνωμοδοτήσει σχετικά
για εφαρμογή προϋποθέσεων ή περιορισμών ή για αλλαγή θέσης εργασίας ή για παραπομπή του
στη δευτεροβάθμια επιτροπή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να υπάρχει
οριστική κρίση της ικανότητάς τους στη συγκεκριμένη θέση εργασίας.
ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΙΝΔΎΝΩΝ ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ COVID-19
Μέσα από τις συνήθεις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, αντιμετωπίζουμε ένα ευρύ φάσμα
κινδύνων, τους οποίους διαχειριζόμαστε μέσω αποτελεσματικών ελέγχων.
Τους τελευταίους μήνες λειτουργούμε εν μέσω αυξημένων κινδύνων λόγω της πανδημίας
COVID-19, η οποία προσθέτει σημαντικά θέματα στην ατζέντα μας για την υγεία και την ασφάλεια.
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Για το λόγο αυτό, έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μας.
Παράλληλα, καθώς η πανδημία επηρέασε δραματικά την προσωπική και επαγγελματική ζωή πολλών
από τους συναδέλφους μας, η Εταιρεία ανταποκρίθηκε άμεσα εφαρμόζοντας προσαρμοσμένες
και ευέλικτες πρακτικές εργασίας, έχοντας ως προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των
εργαζομένων μας.
ΕΙΔΙΚΉ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΉ ΟΜΆΔΑ ΠΡΌΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
Ορίστηκε από την Εταιρεία υπεύθυνη διασφάλισης ποιότητας ως βασική συντονίστρια
διαχείρισης COVID-19. Επίσης ορίστηκαν προϊστάμενοι Γραμματείας των Αμαξοστάσιων,
της επισκευαστικής βάσης και των κεντρικών γραφείων ως υπεύθυνοι συμπλήρωσης των αιτήσεων
άμεσης υπηρεσιακής ενημέρωσης.
Έργο της ειδικής συντονιστικής ομάδας πρόληψης και προστασίας είναι:
• Η μέριμνα για τη διαχείριση τυχόν υπόπτων κρουσμάτων λοιμώξεις από COVID-19 στους
Εργαζόμενους της Εταιρείας.
• Η άμεση ανταπόκριση σε όποιο θέμα ανακύπτει σχετικά με τη τήρηση των μέτρων και των
οδηγιών του ΕΟΔΥ.
• Η έγκαιρη ενημέρωση των προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων και της διοίκησης προκειμένου
να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Τα μέτρα προστασίας που λάβαμε σε όλες τις λειτουργίες μας είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:
• Βελτιωμένες καθημερινές διαδικασίες καθαρισμού στα οχήματα και τις εγκαταστάσεις μας.
• Παροχή προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού. Σε όλους τους χώρους οι εργαζόμενοι έχουν
στη διάθεσή τους αντισηπτικό, προστατευτικό τζάμι, γάντια και μαντηλάκια.
• Από την Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) έχουν εκδοθεί υπηρεσιακά
σημειώματα με μέτρα και οδηγίες προστασίας από τον ιό και έχουν κοινοποιηθεί σε όλες τις
υπηρεσίες της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
• Ο ιατρικός τομέας της ΕΣΥΠΠ, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού έχει
εκδώσει έντυπο άμεσης υπηρεσιακής ενημέρωσης, σύμφωνα με το οποίο υποχρεώνεται ο κάθε
εργαζόμενος να μπαίνει καραντίνα είτε λόγω ιχνηλάτησης είτε επειδή είχε/έχει συμπτώματα.
• Κατά την επιστροφή από την καλοκαιρινή άδεια, υπεβλήθησαν σε τεστ όσοι εργαζόμενοι
επισκέφτηκαν επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές.
• Έχουμε προβεί σε σύμβαση εργασίας με τρία κλινικά ιδρύματα (Ερρίκος Ντυνάν, Κεντρική κλινική
Αθηνών και Μετροπόλιταν) στα οποία οι εργαζόμενοί μας μπορούν να υποβληθούν σε μοριακό
τεστ COVID-19 εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω συμπτωμάτων ή από ιχνηλάτηση. Το έτος 2020
έγιναν πάνω από 6.000 μοριακά tests στο προσωπικό της Εταιρείας.
• Υποστηρίζουμε τη διατήρηση των αποστάσεων στις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τις κυβερνητικές
οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων και των επιβατών.
• Έχουμε θέσει καθίσματα λεωφορείων εκτός χρήσης για παροχή επιπλέον χώρου μεταξύ
επιβατών.

43

Ε ΚΘ Ε Σ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η ΤΑ Σ

• Εφαρμόστηκε διαδικασία Τηλεργασίας όπου ήταν εφικτό, και τέθηκαν εβδομαδιαίοι στόχοι
προϋπολογιστικοί και απολογιστικοί ως προς τον όγκο και την φύση της εργασίας, και το
ποσοστό , επίτευξης του στόχου υλοποίησης, για τα άτομα που ήταν σε τηλεργασία.
Όλες οι προσπάθειες μας για την προστασία των εργαζομένων μας από την πανδημία της
COVID-19 είχαν θετικό αποτέλεσμα για το 2020. Σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαμε από όλο το
προσωπικό κίνησης μόνο 1/1000 έχει νοσήσει με COVID-19 από τον χώρο εργασίας του. Από τους
3.606 υπαλλήλους που ανήκουν στο προσωπικό κίνησης μόνο 4 νόσησαν στον χώρο εργασίας,
ένα ποσοστό 0,001 ‰.

Αριθμός συμβάντων με τραυματισμό ανά εμπλεκόμενο μέρος για το 2020

ΕΠΙΒΑΤΗΣ Λ/Φ: 173

ΟΔΗΓΟΣ/ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ: 47

1/1000

οδηγούς έχει νοσήσει με COVID-19
από τον χώρο εργασίας του.

ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ: 1

Από το σύνολο των 4.669 εργαζομένων, νόσησαν συνολικά 9 άτομα στο εργασιακό περιβάλλον,
ποσοστό 0,00192% των εργαζομένων.
Tα Μέλη του Δ.Σ. της Eταιρείας και ο Πρόεδρος παρέδωσαν τις δικές τους δωροεπιταγές για τα
Χριστούγεννα 2020, συνολικής αξίας 300 ευρώ στη σύζυγο συναδέλφου Οδηγού της Ο.ΣΥ. Α.Ε.,
που βρέθηκε διασωληνομένος από COVID-19 μέσα στα Χριστούγεννα.

Μέριμνα για πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων
Σε μια υπηρεσία όπως οι μαζικές μεταφορές, είναι δύσκολη η διατήρηση των μηδενικών ατυχημάτων.
Στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. εργαζόμαστε συνεχώς και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για
να επιτύχουμε την ασφάλεια των εργαζομένων μας, των επιβατών και όλων όσων κινούνται στους
δρόμους.
Όλοι οι οδηγοί μας έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών και μπορούν να
βοηθήσουν σε περίπτωση ατυχήματος, ενώ πραγματοποιείται αντιτετανικός εμβολιασμός στο
τεχνικό προσωπικό από την πρώτη μέρα εργασίας του στην Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Για το 2020 το σύνολο των συμβάντων με τραυματισμό ήταν 250, 2 από τα οποία ήταν θανατηφόρα
(ποσοστό 0,8%). Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συμβάντα με τραυματισμό ανά
εμπλεκόμενο μέρος.
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ΠΕΖΟΣ: 25
ΟΔΗΓΟΣ Λ/Φ: 4

Στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. έχουμε θέσει σε ισχύ ειδική διαδικασία αντιμετώπισης εργατικών ατυχημάτων, για την
οποία είναι ενήμεροι όλοι οι εργαζόμενοί μας. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ενημερώνεται
η υπηρεσία ιατρικής εργασίας και κλείνεται ραντεβού με τον εργαζόμενο προκειμένου να εξεταστεί
από τους αρμόδιους γιατρούς. Στην συνέχεια δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες για περαιτέρω
εργαστηριακό έλεγχο της υγείας του εργαζόμενου και, ανάλογα με την περίπτωση, αποφασίζεται
αλλαγή θέσης εργασίας για κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η
ασφάλειά του.

Προσφέρουμε Αξία στους Ανθρώπους μας
Με στόχο την προσέλκυση και διατήρηση έμπειρου εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει τις
απαραίτητες ικανότητες και συμπεριφορές, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη
βελτιστοποίηση της ατομικής και συνολικής απόδοσης, εξασφαλίζουμε επιπλέον πλεονεκτήματα
για τους εργαζομένους μας, πέραν όσων ορίζει η νομοθεσία.
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Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μας προσφέρει τις παρακάτω πρόσθετες παροχές:
• Χρηματικό ποσό για τέκνα που σπουδάζουν εκτός Νομού Αττικής
• Χρηματικό ποσό για φοιτητές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
• Χρηματικό ποσό στους Συντονιστές Λειτουργίας
• Κίνητρο Εκπαίδευσης
• 20% προκαταβολή αποζημίωσης
• Επιδότηση εξαγοράς ενσήμων
• Προσφορά κατασκηνώσεων για παιδιά εργαζομένων (5-15 ετών)
• Χορηγία γάλακτος (σε χρηματικό ποσό)
• Παιδικοί Σταθμοί
• Λογοθεραπείες και άλλες θεραπείες σε εργαζόμενους και τις οικογένειες τους
• Πρόσθετες αναπαύσεις προσωπικού
• Αλληλοβοηθητικός λογαριασμός σωματείων
• Άδεια σε εθελοντές αιμοδότες και δωρητές αιμοπεταλίων
• Άδεια παράστασης ενώπιων δικαστηρίου
• Άδεια 6 ήμερες σε προσωπικό μειωμένων ικανοτήτων
• Άδεια 2 ημερών σε εργαζόμενους με τέκνα με αναπηρία
• Άδεια λόγω μεταγγίσεων αίματος - νεοπλασματικές ασθένειες
• Άδεια εξετάσεων
• Ιματισμός σε τεχνικούς
• Συνδικαλιστικές απαλλαγές
• Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης
Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση προς τα πρωτοβάθμια Σωματεία της
Εταιρείας, ποσού τριάντα ευρώ (30€) για το Πάσχα 2020 και εξήντα ευρώ (60€) για την περίοδο
των Χριστουγέννων 2020 ανά μέλος Σωματείου, με σκοπό τη διανομή αυτών από τα Σωματεία προς
τα Μέλη τους με τη μορφή δωροεπιταγών. Στο προσωπικό που δεν ανήκει σε κανένα Σωματείο,
χορηγήθηκε επίσης δωροεπιταγή αντίστοιχου ποσού. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής
αυτής προς το προσωπικό ανέρχεται στο ποσό των 145.000€ για τις δωροετπιταγές του Πάσχα και
300.000€ για τις δωροετπιταγές της περιόδου των Χριστουγέννων.
Για το 2020, το Δ.Σ. ενέκρινε προϋπολογισμό αθλητικών δράσεων των αθλητικών ομάδων της
εταιρείας της τάξεως των 24.850 ευρώ για την υποστήριξη της συμμετοχής τους στην οργάνωση
και υλοποίηση εσωτερικών πρωταθλημάτων που εξαιτίας της COVID-19 δεν πραγματοποιήθηκαν
και η ενέργεια αυτή μετατέθηκε για το επόμενο έτος.

Εκπαίδευση Εργαζομένων
Στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. θεωρούμε ότι η εκπαίδευση των εργαζομένων μας είναι κορυφαίας σημασίας,
καθώς συνεισφέρει όχι μόνο στην προσωπική τους ανάπτυξη και ενδυνάμωση, αλλά ενισχύει τις
επαγγελματικές τους δεξιότητες και αυξάνει την απόδοσή τους. Παράλληλα, η συνεχής εκπαίδευση
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και επιμόρφωση των εργαζομένων συμβάλλει στην καθιέρωση σωστών εταιρικών πρακτικών,
καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας και της εταιρικής ταυτότητας.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ενισχύουν την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ
διαφορετικών τομέων μέσα στην Εταιρεία, καθιστώντας έτσι την εκπαίδευση μέσο διάχυσης της
εταιρικής γνώσης. Η εκπαίδευση για την Ο.ΣΥ. Α.Ε. αποτελεί επένδυση και μέσο ενίσχυσης της
Εταιρικής Υπευθυνότητας.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2020 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία
αφορούσαν κυρίως πιστοποίηση επαγγελματικής ικανότητας, επιμόρφωση σε διεθνή λογιστικά
πρότυπα, μητρώο δεσμεύσεων, executive secretary και ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου.
Τα προγράμματα παρακολούθησαν 297 εργαζόμενοι (συμμετοχές) και ο συνολικός αριθμός
εκπαιδευτικών ωρών ανέρχεται σε 9.457.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία των εκπαιδεύσεων των εργαζομένων για
το 2020:

ΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ
(αρ. συμμετοχών)

ΩΡΕΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μ.Ο. ΩΡΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

274

9.065

35

Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής
Ικανότητας

Οδηγοί

Διεθνή
Λογιστικά
Πρότυπα

Διοικητικοί

2

65

32.50

Μητρώο
Δεσμεύσεων

Διοικητικοί

1

7

7

Executive
Secretary

Διοικητικοί

10

160

16

10

160

16

Γραμματέας &
Ηλεκτρονική
Οργάνωση
Γραφείου

Διοικητικοί

Στοιχεία εκπαιδεύσεων εργαζομένων για το 2020
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OSYΑcademy
Πρόκειται για την πρώτη Διαδικτυακή Ακαδημία που δημιουργείται για να καλύψει τις ανάγκες
μιας Δ.Ε.Κ.Ο. Στόχος μας να εφοδιάσουμε τους ανθρώπους μας με τις απαραίτητες γνώσεις και
εργαλεία προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ανθρώπων μας και των επιβατών.
Η OSYΑcademy χρησιμοποιεί τελευταίες τεχνολογίες εκπαίδευσης (Διαδραστικές δραστηριότητες,
Προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, eBooks αναφερόμενα στις πολλές διαδικασίες της
Εταιρeίας, Video Animations) και συνεισφέρει στη διαρκή επιμόρφωση όλων των συνεργατών.
Η OSYΑcademy είναι μια Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα που δίνει την ευκαιρία στον
εκπαιδευόμενο, όποτε θέλει, από όποιο σημείο βρίσκεται (Σπίτι, δουλειά) με όποιο μέσο θέλει
(Κινητό, υπολογιστής, Tablet) να έχει πρόσβαση σε σύγχρονο διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό.
Αποτελεί ένα εργαλείο όχι μόνο στα χέρια των εκπαιδευόμενων αλλά και των εκπαιδευτών, καθώς
αποτελεί blended εκπαίδευση (Συνδυασμός εκπαίδευσης σε Αίθουσα με Διαδικτυακή).
Μέσω της Ακαδημίας, μπορούμε να ενημερώνουμε άμεσα τους συνεργάτες μας για όλες τις
τελευταίες εξελίξεις στην Εταιρεία, χωρίς να μας επηρεάζουν διάφορες έκτακτες συνθήκες όπως
η πανδημία COVID-19.
Το 2020 παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Π.Ε.Ι.,
Λογιστικά θέματα, Οργανωτικά θέματα) διακόσια ενενήντα επτά (297) άτομα σε είκοσι οχτώ (28)
εκπαιδευτικά προγράμματα (9.457 ώρες).
Έχει ήδη γίνει, από τέλους 2020 , μία καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών όλου του Προσωπικού
για τα έτη 2020-2021-2022.

Αιμοδοσία
Tα Σωματεία εργαζομένων σε συνεργασία με υπηρεσίες της Ο.ΣΥ. Α.Ε., έχουν υλοποιήσει για το
έτος 2020 εθελοντικές αιμοδοσίες, κατά τις οποίες έχουν συγκεντρωθεί σημαντικές ποσότητες
αίματος.

Στοιχεία Αιμοδοσίας 2020

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΟΔΗΓΟΙ

1.215
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΤΩΝ/
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ
ΑΤΟΜΑ

ΣΥΝΟΛΑ –
ΦΙΑΛΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

539

1.270

1.754
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ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Βασικός στόχος μας και στρατηγική μας προτεραιότητα είναι να
διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο από τη
λειτουργία μας, να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και
αντιμετώπισης ώστε να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος
και των φυσικών πόρων και να επιδιώκουμε συστηματικά την όσο το
δυνατόν μικρότερη επίδραση στο περιβάλλον.

Ενέργεια
Οι καταναλώσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο για τις ανάγκες των κτιρίων της
εταιρείας και για το 2020 ήταν:

Ηλεκτρικό Ρεύμα

10.446.314,95 KWh

Φυσικό αέριο

2.643.972,00 KWh

Πετρέλαιο

291.409,00 lt

Ως προς τη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων, είναι σε φάση διενέργειας διαγωνισμού η
αντικατάσταση μέρους των κλιματιστικών με νέα τύπου inverter.

Διαχείριση Αποβλήτων
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη του λεκανοπεδίου
Αττικής δεδομένου του μεγέθους του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου και του πλήθους των
οχημάτων που διαθέτει στην κυκλοφορία καθημερινά. Με αυτό το γνώμονα, έχουμε αναπτύξει την
Ο.ΣΥ. Α.Ε. σημαντικές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας
και την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής στο λεκανοπέδιο Αττικής. Συγκεκριμένα:
• ανανεώνουμε το στόλο μας με λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας,
• συντηρούμε λεωφορεία που κινούνται με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) έχοντας βελτιωμένο
περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με το diesel δεδομένης της μη εκπομπής μικροσωματιδίων
(PM),
• συντηρούμε το στόλο των τρόλεϊ που αποτελούν ένα οικολογικό και αθόρυβο μέσο μεταφοράς,
καθώς τα τρόλεϊ έχουν έως και 3 φορές μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, εκπέμποντας
6 φορές λιγότερους αέριους ρύπους ανά διανυθέν χιλιόμετρο, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση
των αερίων του θερμοκηπίου,
• εκπαιδεύουμε τους οδηγούς στον ενεργειακά αποδοτικό και οικολογικό τρόπο οδήγησης («ecodriving»),
• ανακυκλώνουμε τα απόβλητα που προκύπτουν κατά τη συντήρηση και επισκευή των λεωφορείων
και των τρόλεϊ π.χ. χρησιμοποιημένα λιπαντικά, βαρέλια, μπαταρίες, υγρά μπαταριών, τακάκια,
ελαστικά κ.α.
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Μέσα στο 2020 διαχειριστήκαμε με κατάλληλο τρόπο τα παρακάτω απόβλητα:
• Απόβλητα Λιπαντικά – Έλαια που προκύπτουν από την συντήρηση των οχημάτων της Ο.ΣΥ.
Α.Ε. συλλέγονται από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη και διαχειρίζονται κατάλληλα. Μέσα στο
2020 συλλέχθηκαν 147.843 κιλά αποβλήτων λιπαντικών – ελαίων από την CYTOP A.E.E.
η οποία δραστηριοποιείται πανελλαδικά και συλλέγει απόβλητα χρησιμοποιώντας κατάλληλα
ΙΧ φορτηγά αυτοκίνητα και εκπαιδευμένους για τον σκοπό αυτόν οδηγούς και στην συνέχεια τα
διαθέτει σε αδειοδοτημένους αξιοποιητές.
• Παλαιά άχρηστα κενά μεταλλικά βαρέλια συλλέγονται από της εγκαταστάσεις της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
από την εξουσιοδοτημένη Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ε.Π.Ε.». Κατά την
διάρκεια του 2020 ανακυκλώθηκαν 1.043 βαρέλια.
• Μεταχειρισμένα ελαστικά που προκύπτουν από τον στόλο των οχημάτων μας διαχειρίζονται
από την αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων ECOELASTIKA Α.Ε. Μέσα στο 2020
ανακυκλώσαμε 4.442 τεμάχια ελαστικών.
• Παλαιά άχρηστα μεταλλικά υλικά (ΣΚΡΑΠ) και παλαιοί συσσωρευτές (μπαταρίες οχημάτων)
συλλέγονται και διαχειρίζονται από την αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης και ανακύκλωσης
παλαιού σιδήρου ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. κατά την διάρκεια του 2020
διαχειρίστηκαν 30.000 κιλά ΣΚΡΑΠ και 45.195 κιλά μπαταριών.
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Με μια ματιά, το 2020:

Συλλέχθηκαν

Ανακυκλώθηκαν

Ανακυκλώθηκαν

κιλά αποβλήτων
λιπαντικών – ελαίων

βαρέλια

τεμάχια ελαστικών

147.843

1.043

4.442

Διαχειρίστηκαν

Διαχειρίστηκαν

κιλά ΣΚΡΑΠ

κιλά μπαταριών

30.000

45.195

Εκπομπές Αερίων του θερμοκηπίου
ΟΧΉΜΑΤΑ
Κατά την διάρκεια του 2020 κατά μέσο όρο κυκλοφορούσαν τις καθημερινές 1.000 οχήματα
μας την ημέρα στους δρόμους, ενώ 635 οχήματα κυκλοφορούσαν τα Σάββατα και 450 τις
Κυριακές.
Συνολικά διανύθηκαν 74.251.741 χιλιόμετρα και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την
κυκλοφορία τους ανέρχεται στα 7.497 t CO2.
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ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Βασικός στόχος και στρατηγική μας προτεραιότητα είναι να ασκούμε
την επιχειρηματική μας δραστηριότητα με σεβασμό, ευαισθησία και
υπευθυνότητα απέναντι στην Κοινωνία, μέσα στην οποία λειτουργούμε,
ώστε να αυξήσουμε τη θετική μας επίδραση και να δημιουργήσουμε
προστιθέμενη αξία για αυτή.

Έχοντας πλήρη επίγνωση του ρόλου μας ως κοινωνικού μετόχου και της επίδρασης της
δραστηριότητάς μας στην κοινωνία, υλοποιούμε πρωτοβουλίες με τις οποίες προάγεται η ευημερία
του κοινωνικού συνόλου και οι οποίες ανταποκρίνονται σε τρέχουσες, σημαντικές ανάγκες του. Με
τον τρόπο αυτό, παράλληλα διασφαλίζεται η ευημερία και η βιώσιμη ανάπτυξή μας, στα πλαίσια
του μοντέλου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.
Ορισμένες από τις κυριότερες κοινωνικές δράσεις μας είναι:
• Φροντίδα για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)
• Παροχή μειωμένου κομίστρου σε ειδικές κοινωνικές ομάδες
• Υποστήριξη φορέων και ΜΚΟ
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΊΑ (ΑμεΑ)
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη σημασία στην παροχή όλων των απαραίτητων μέσων για την εύκολη
και αυτόνομη μετακίνηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα και αναπηρίες. Η Υπηρεσία
Μετακίνησης ΑμεΑ της Ο.ΣΥ. Α.Ε. εξυπηρετεί όσους δεν μπορούν να μετακινηθούν με το υπάρχον
Συγκοινωνιακό Δίκτυο ή έχουν προορισμό περιοχές του δικτύου όπου δεν δρομολογούνται οχήματα
με τον απαιτούμενο εξοπλισμό πρόσβασης αμαξιδίων ΑμεΑ. Η προσπάθειά μας αυτή στοχεύει
στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού ειδικών κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών.
Παράλληλα, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία για θέματα που αφορούν
τις υπηρεσίες μας, έχουμε δημιουργήσει ειδικό σημείο εισόδου των ΑμεΑ στο διαδικτυακό τόπο
της Ο.ΣΥ. A.E. Μέσω του ειδικού σημείου εισόδου εξασφαλίζεται στα ΑμεΑ ισότιμη πρόσβαση στην
ενημέρωση.
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Τα ειδικά διαμορφωμένα λεωφορεία που διαθέτουμε διατίθενται τακτικά σε συλλόγους, μη
κερδοσκοπικές εταιρείες, καθώς και σε αθλητικές ομάδες ΑμεΑ για πολιτιστικές και αθλητικές
εκδηλώσεις.
Στο σύνολο τους, τα οχήματα της Ο.ΣΥ. Α.Ε. είναι χαμηλοδάπεδα με δυνατότητα επιγονάτισης προς
την πλευρά επιβίβασης και η πλειοψηφία τους διαθέτει ειδική εκτεινόμενη ράμπα, που καθιστά
εύκολη την επιβίβαση ακόμη και αναπηρικών αμαξιδίων. Στην πλειοψηφία των οχημάτων εντός του
οχήματος υπάρχει ειδικός ασφαλιζόμενος χώρος τοποθέτησης αμαξιδίου ενώ παράλληλα δύναται
η δυνατότητα στο άτομο που μετακινείται με αμαξίδιο να πατήσει το κουμπί της στάσης για την
αποβίβασή του.

Κάρτες
Μηνιαία

27,00 €

Μηνιαία μειωμένη

13,50 €

Μηνιαία Αεροδρομίου

45,00 €

Μηνιαία Αεροδρομίου μειωμένη

22,50 €

Τριμηνιαία

78,00 €

Τριμηνιαία μειωμένη

39,00 €

Τριμηνιαία Αεροδρομίου
Τριμηνιαία Αεροδρομίου μειωμένη

ΠΑΡΟΧΉ ΜΕΙΩΜΈΝΟΥ ΚΟΜΊΣΤΡΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΈΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΟΜΆΔΕΣ
Από την 1η Φεβρουαρίου 2016, τέθηκε σε εφαρμογή η Νέα Τιμολογιακή Πολιτική των Συγκοινωνιών
Αθηνών, η οποία τροποποίησε ορισμένες από τις τιμές των προϊόντων κομίστρου, με γνώμονα την
προσφορά του συγκοινωνιακού έργου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τους επιβάτες. Με τη νέα
τιμολόγηση ενθαρρύνεται η επιλογή των μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών και παρέχεται
χαμηλού κόστους μετακίνηση για ειδικές ομάδες πληθυσμού, σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια. Με
την εφαρμογή του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου επιτεύχθηκε βελτιστοποίηση της
ποιότητας του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου προς τον πολίτη.
Εισιτήρια

Νέα τιμή από 1.6.2020

Ενιαίο εισιτήριο

1,20 €

Μειωμένο ενιαίο εισιτήριο

0,50 €

Ημερήσιο εισιτήριο /Χ80

4,10 €

Πενθήμερο εισιτήριο

8,20 €

Τουριστικό εισιτήριο 3 ημερών

20,00 €

Εισιτήριο λεωφορείων Express

5,50 €

Express μειωμένο

2,70 €
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Νέα τιμή από 1.6.2020

Εξαμηνιαία
Εξαμηνιαία μειωμένη

129,00 €
64,50 €
155,00 €
77,50 €

Εξαμηνιαία Αεροδρομίου

228,00 €

Εξαμηνιαία Αεροδρομίου μειωμένη

114,00 €

Ετήσια

300,00 €

Ετήσια μειωμένη

150,00 €

Ετήσια Αεροδρομίου

446,00 €

Ετήσια Αεροδρομίου μειωμένη

223,00 €

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΦΟΡΈΩΝ ΚΑΙ ΜΚΟ
Με στόχο να ενισχύσουμε φορείς και ιδρύματα που προσφέρουν βοήθεια σε ευάλωτες ομάδες,
προβήκαμε σε ένα σύνολο προσφορών που εκφράζουν την αλληλεγγύη μας. Στη συνέχεια θα
παρουσιαστούν οι δράσεις αυτές πιο αναλυτικά.

Υγεία και ασφάλεια επιβατών
Στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε. έχουμε θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα την προάσπιση της υγείας και ασφάλειας
των επιβατών μας και δεσμευόμαστε να παρέχουμε το υψηλότερα πρότυπα υγείας και ασφάλειας
στις υπηρεσίες μας. Η πανδημία COVID-19 μας ανάγκασε να προσθέσουμε επιπλέον διαδικασίες για
να διασφαλιστεί ότι οι μεταφορές με τις δημόσιες συγκοινωνίες παραμένουν ασφαλείς και αποτελούν
εύκολη επιλογή για τους επιβάτες.
Εφαρμόζουμε επιμελή καθαρισμό των οχημάτων μας και προσπαθούμε να διατηρούμε τις αποστάσεις
ασφαλείας, ενώ παράλληλα παρέχουμε ενημέρωση και πληροφορίες στους επιβάτες μας σχετικά με τη
συμμόρφωση με τις κυβερνητικές οδηγίες για την προστασία από την πανδημία.
Παράλληλα, κατά την περίοδο της πανδημίας πυκνώσαμε τα δρομολόγια όλων των λεωφορειακών
γραμμών με στόχο να εξυπηρετούμε καλύτερα τους επιβάτες μας. Όπου αυτό δεν ήταν επαρκές,
ενισχύθηκαν σταδιακά οι γραμμές όπου εντοπίστηκαν προβλήματα στις ώρες αιχμής, καθώς τα λεωφορεία
των ΚΤΕΛ ανέλαβαν δρομολόγια στην περιφέρεια και έτσι οχήματα της Ο.ΣΥ. Α.Ε. μεταφέρονται στα
δρομολόγια όπου υπάρχουν ζητήματα.
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Tα οχήματα των ΚΤΕΛ έκαναν περίπου 3.000.000 χιλιόμετρα τους μήνες Οκτώβριο - Δεκέμβριο 2020,
με 178 τελικά οχήματα καθημερινά, σταδιακά σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
Κατά την διάρκεια του 2020 δεν έχει γίνει καμία καταγραφή περιστατικού μη-συμμόρφωσης με
νομοθεσία που σχετίζονται με τις επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των χρηστών από τη χρήση
των υπηρεσιών μας.

Οι Κοινωνικές δράσεις μας το 2020
Στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και θέλοντας να ενισχύσουμε ιδρύματα και συλλόγους
που είναι γνωστά για το φιλανθρωπικό τους έργο, κυρίως μέσα στις δύσκολες συνθήκες του
2020, πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω δράσεις:
ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΦΛΟΓΑ
Η Φλόγα είναι Σύλλογος γονιών παιδιών με καρκίνο και αγωνίζεται για την καλύτερη ιατρική,
ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών που νοσούν από καρκίνο. Στο πλαίσιο αυτό διαθέτει
ξενώνες φιλοξενίας για τα παιδιά που προέρχονται από την περιφέρεια και πρέπει να μείνουν
για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Αθήνα για να υποβληθούν σε θεραπεία στα ογκολογικά
τμήματα της Αθήνας. Στους ξενώνες της φιλοξενούνται 50 οικογένειες από όλη την Ελλάδα και
συνεπώς οι συγκεκριμένοι χώροι χρειάζονται συντήρηση και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού
τους. Για το λόγο αυτό προσφέραμε τις απαραίτητες ηλεκτρικές συσκευές (ηλεκτρικές κουζίνες,
απορροφητήρες και αφυγραντήρες).

ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η Κιβωτός του Κόσμου 22 χρόνια τώρα φροντίζει τα απροστάτευτα παιδιά, τις μητέρες και τις
οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη. Στηρίζει μονογονεϊκές, άπορες οικογένειες και παραμελημένα
παιδιά από τη βρεφική ηλικία μέχρι και την ενηλικίωσή τους. Αποβλέπει στη θεραπεία του τραύματος
της παιδικής ψυχής και όχι μόνο στη στέγη, τροφή και εκπαίδευσή τους. Διαθέτει σπίτια ολοήμερης
(κλειστής) φιλοξενίας παιδιών, όπου μένουν 230 παιδιά κατόπιν εισαγγελικής εντολής και ανάθεσης
της επιμέλειας. Επίσης, το κέντρο ημέρας της Αθήνας εξυπηρετεί 310 οικογένειες - 400 παιδιά με
σίτιση, ψυχολογική, νομική υποστήριξη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, οικονομική
ενίσχυση και κατάρτιση. Στο πλαίσιο αυτό, προσφέραμε 30 δώρα αξίας από 50 έως 100 ευρώ για τα
κορίτσια που φιλοξενούνται στον ξενώνα του Πειραιά και οργανώσαμε μια μικρή Χριστουγεννιάτικη
γιορτή με προσκεκλημένο τον Άγιο Βασίλη για να τα μοιράσει. Μάλιστα η διαδρομή προς τον ξενώνα
έγινε με το καινούριας τεχνολογίας ηλεκτρικό λεωφορείο της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Στις προθέσεις μας είναι και η αγορά συσκευής θέρμανσης για τη δομή της ΚΙΒΩΤΟΥ στην Ήπειρο.
ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΆΚΕΙΟΥ ΙΔΡΎΜΑΤΟΣ
Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας ιδρύθηκε το 1889 με σκοπό την περίθαλψη
ορφανών και άπορων κοριτσιών, που προέρχονται από οικογένειες με σοβαρά κοινωνικά και
οικονομικά προβλήματα. Το Ίδρυμα φροντίζει κορίτσια από έξι ετών, παρέχοντάς τους σίτιση,
στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη, καθώς επίσης
και εκπαιδευτικά προγράμματα που τα προετοιμάζουν για την ομαλή ένταξή τους στη σύγχρονη
κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, προσφέραμε 53 ζευγάρια αθλητικά παπούτσια, για να καλύψουμε τις
τρέχουσες ανάγκες του Ιδρύματος.
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φροντίδα κλειστής προστασίας. Τα παιδιά φιλοξενούνται στο Ίδρυμα είτε με εισαγγελική εντολή,
είτε με αίτημα γονέα.
Προσφέραμε δώρα αξίας 50 ευρώ στα 10 κορίτσια που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στο Ίδρυμα
καθώς και κάποιες απαραίτητες ηλεκτρικές συσκευές (3 κλιματιστικά και 1 ηλεκτρική σκούπα).
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ACT4GREECE
Συμμετείχαμε στην καμπάνια SOCIAL PLATE, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών
και Περιουσίας και την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ), με στόχο τη μείωση της σπατάλης
τροφίμων και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η συνεισφορά
μας έγινε μέσω της πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) Act4Greece.
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. έχει ειδικά μετασκευάσει τρία λεωφορεία παλαιάς τεχνολογίας σε οχήματα ειδικού
σκοπού αναδεικνύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα των προσφερόμενων υπηρεσιών της και πιο
συγκεκριμένα :
•
•
•

Όχημα περίθαλψης αστέγων
Όχημα - Κινητή Ιατρική μονάδα
Όχημα - Κινητός κινηματογράφος

Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ
Το Δ.Σ. της Eταιρείας τιμολόγησε δωρεάν το συνολικό κόστος εργασιών και ανταλλακτικών
ύψους 14.593,80€, για την ανακατασκευή δύο λεωφορείων, τα οποία ανήκουν στο Ίδρυμα
ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, ως ελάχιστη υλική υποστήριξη του έργου του Ιδρύματος.
ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΑΓΚΑΛΙΑ
Ο Σύλλογος «Η Αγκαλιά» με ανιδιοτέλεια, αγάπη και σεβασμό συμβάλλει στην προστασία του
παιδιού τόσο κατά τη διάρκεια της κύησής του (αγέννητο παιδί), όσο και μετά τη γέννησή του,
στηρίζοντάς το, ηθικά, ψυχολογικά, συμβουλευτικά, εκπαιδευτικά, θεραπευτικά και υλικά, μέχρι
την ηλικία των δεκατεσσάρων (14) ετών. Συμπαραστέκεται σε γυναίκες έγγαμες ή άγαμες, που
έχουν υποστεί εγκατάλειψη, κακοποίηση και κοινωνικοοικονομικό αποκλεισμό. Ο Σύλλογος παρέχει
υπηρεσίες εντελώς δωρεάν και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για να μεγαλώνει το παιδί σε υγιές
οικογενειακό περιβάλλον, με τη ζεστή παρουσία της μητέρας και του πατέρα.
Προσφέραμε στα παιδιά της ΑΓΚΑΛΙΑΣ που δεν διαθέτουν τα μέσα για να παρακολουθούν εξ
αποστάσεως μαθήματα 15 tablets και στις προθέσεις μας είναι η αγορά 5 τηλεφωνικών συσκευών
συμβατών με το τηλεφωνικό κέντρο του συλλόγου.

ΔΩΡΕΆ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
Στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. έχουμε εφαρμόσει από το 2020 την παροχή μηχανογραφικού εξοπλισμού, που δεν
χρησιμοποιείται πλέον από την Εταιρεία μας, προς δωρεά σε κοινωφελή ιδρύματα. Για το 2020
έγινε δωρεά 23 οθονών στην Κιβωτό του Κόσμου και στα Παιδικά Χωριά SOS.

ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΉΣ ΣΤΈΓΗΣ ΚΟΡΙΤΣΙΏΝ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
Η Χριστιανική στέγη κοριτσιών Αγία Άννα είναι Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, με ειδική πιστοποίηση,
ως φορέας παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Το Ίδρυμα προσφέρει σήμερα στέγη, ενδιαίτηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
εκπαίδευση, ηθική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική και συναισθηματική υποστήριξη σε ανήλικα
κορίτσια (4 μέχρι 18 χρονών) που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί κακοποίηση ή κακομεταχείριση.
Το Ίδρυμα διαθέτει ακόμη ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τις νέες ενήλικες που εγκαταλείπουν τη
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ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Βασικός στόχος μας και στρατηγική μας προτεραιότητα είναι να ασκούμε
υπεύθυνα την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, διατηρώντας το υψηλό
επίπεδο των υπηρεσιών μας, και να προσαρμοζόμαστε με συνέπεια και
ευθύνη στις ανάγκες του επιβατικού κοινού.

Είναι γεγονός ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στις αστικές περιοχές προσπαθούν να ανταποκριθούν
συνεχώς στην αυξανόμενη ζήτηση για υπεύθυνες υπηρεσίες μετακίνησης και παράλληλα καλούνται
να διαχειριστούν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία τους.
Το κοινό θέλει βολικές και προσβάσιμες υπηρεσίες σε καθαρό περιβάλλον. Οι αρχές μεταφορών
θέλουν να προσφέρουν καλύτερες, καθαρότερες και ολοκληρωμένες δημόσιες συγκοινωνίες.
Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής στις μετακινήσεις, όπου η ιδιοκτησία ιδιωτικών αυτοκινήτων
αρχίζει να μειώνεται, αλλά η ζήτηση για μετακινήσεις αυξάνεται στις πόλεις, ενώ παράλληλα
ο χώρος για επέκταση των υποδομών είναι περιορισμένος. Ως αποτέλεσμα η ασφαλής και
αποτελεσματική μαζική μεταφορά είναι όλο και πιο σημαντική για την ανάπτυξη των αστικών
περιοχών.

Ο Στόλος των Οχημάτων μας
Το 2020 κυκλοφόρησαν 1.563 οχήματα και καλύφθηκαν 74.251.741 χιλιόμετρα.
Τα λεωφορεία που ήταν σε κυκλοφορία το 2020 είναι ηλεκτροκίνητα, πετρελαιοκίνητα και
λεωφορεία φυσικού αερίου.
Η διάρθρωση του στόλου της Ο.ΣΥ. Α.Ε., στο τέλος του έτους 2020, αναλύεται ως εξής:

ΘΕΡΜΙΚΆ ΛΕΩΦΟΡΕΊΑ:

216

489

281

οχήματα Πετρελαίου
τεχνολογίας EURO Ι -

οχήματα Πετρελαίου
τεχνολογίας EURO ΙΙ -

οχήματα Πετρελαίου
τεχνολογίας EURO ΙΙΙ

[Χρονολογίας κτήσεως 1993-1994]

[Χρονολογίας κτήσεως 1998-2002]

[Χρονολογίας κτήσεως 2004-2005]

101

220

100

οχήματα Φυσικού αερίου
EURO III -

οχήματα Πετρελαίου
τεχνολογίας EURO ΙV -

οχήματα Πετρελαίου
τεχνολογίας EURO V -

[Χρονολογίας κτήσεως 2005]

[Χρονολογίας κτήσεως 2009]

[Χρονολογίας κτήσεως 2009-2010]

4

200

διώροφα οχήματα Πετρελαίου
τεχνολογίας EURO V -

οχήματα Φυσικού Αερίου
νέας τεχνολογίας EEV -

[Χρονολογίας κτήσεως 2011]

[Χρονολογίας κτήσεως 2010]

Οι Εγκαταστάσεις μας
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διαθέτει έξι (6) αμαξοστάσια συνολικού εμβαδού 333.800 τ.μ., για την εξυπηρέτηση
των λεωφορείων και τρία (3) αμαξοστάσια συνολικού εμβαδού 52.645 τ.μ. για την εξυπηρέτηση
των τρόλεϊ. Επίσης για την κάλυψη των αναγκών του στόλου της Ο.ΣΥ. Α.Ε. στην ιδιοκτησία της
Εταιρείας υπάρχουν 3 (τρία) Αμαξοστάσια (Θριάσιο/ Ίλιον, Αγ. Τριάδα/Θησείο, Πειραιά/Φάληρο),
τα οποία χρησιμοποιούνται για τη στάθμευση εφεδρικών οχημάτων και άλλες χρήσεις.
Τα δώδεκα (12) αμαξοστάσια είναι χωροταξικά διασκορπισμένα στο λεκανοπέδιο και βρίσκονται
στα διοικητικά όρια των δήμων Ταύρου, Αγίου Δημητρίου, Αγ. Ι. Ρέντη, Αθηνών, Λιοσίων, Ν.
Φιλαδέλφειας και Ανθούσας. Επίσης, για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας έλξεως των τρόλεϊ,
χρησιμοποιούμε 41 υποσταθμούς ρεύματος εγκατεστημένους σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα κτίρια,
κατά μήκος του δικτύου.
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ΗΛΕΚΤΡΟΚΊΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΊΑ:

52

109

οχήματα σειράς 6000

οχήματα σειράς 7000

[Χρονολογίας κτήσεως 1999-2000]

[Χρονολογίας κτήσεως 1999-2000]

75

50

οχήματα σειράς 8000

οχήματα σειράς 9000

[Χρονολογίας κτήσεως 2003-2004]

[Χρονολογίας κτήσεως 2004]
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Ανανέωση του Στόλου των Οχημάτων μας
Εξαιτίας της πανδημίας οι καθημερινές ανάγκες συγκοινωνιακού έργου της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
διαφοροποιήθηκαν. Κρίθηκε απαραίτητο να βρίσκονται περισσότερα οχήματα στον δρόμο. Ως εκ
τούτου και προκειμένου να διασφαλιστεί απρόσκοπτα η συνέχεια της ασφαλούς και αξιόπιστης
παροχής συγκοινωνιακού έργου προς το επιβατικό κοινό, αποφασίσθηκε η προμήθεια νέων
λεωφορείων με διαδικασίες διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, υπό το συντονισμό του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών και με κύριο του έργου την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες προμήθειας νέου στόλου είναι χρονοβόρες και η εκτέλεση
συγκοινωνιακού έργου με ποιοτικά κριτήρια αποτελεί προτεραιότητα των Φορέων και αδήριτη
ανάγκη για την κοινωνία, προχωρήσαμε στη μίσθωση 300 λεωφορείων ως προσωρινή και άμεσα
υλοποιήσιμη λύση.
Από τον Σεπτέμβριου του 2020 έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για τη διενέργεια
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μίσθωση νέων οχημάτων (210 12μέτρων τυπικών και 90 18μέτρων - αρθρωτών) που αναμένονται να κυκλοφορήσουν εντός του πρώτου
εξαμήνου του 2021, τα οποία θα είναι αστικού τύπου, χαμηλού δαπέδου, ντιζελοκίνητα, ηλικίας
μέχρι δέκα (10) ετών (έτος κατασκευής 2010 ή/και μεταγενέστερο), κατηγορίας EURO V ή νεότερης.
Παράλληλα, έχουν προαναγγελθεί οι προσλήψεις νέων οδηγών για το 2021.
Η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα έχει μπει πιλοτικά και στις Οδικές Συγκοινωνίες, με τα «καθαρά»
λεωφορεία να κάνουν δοκιμαστικές διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα στο 2020, η Ο.ΣΥ.
Α.Ε. επένδυσε στην ηλεκτροκίνηση και κυκλοφόρησε πιλοτικά 3 ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Υπεύθυνη Εφοδιαστική αλυσίδα
Στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε. επενδύουμε στις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές μας,
καθώς τους θεωρούμε στρατηγικούς συνεργάτες που δίνουν προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες μας.
Για το λόγο αυτό, οι συνεργασίες μας στηρίζονται στη διαφάνεια, στην τήρηση των συμφωνιών και
στις εταιρικές μας αξίες με τελικό στόχο την ικανοποίηση των επιβατών και την πρόληψη πιθανών
κινδύνων στην εφοδιαστική μας αλυσίδα.
Για την Ο.ΣΥ. Α.Ε., η διαχείριση της εφοδιαστικής μας αλυσίδας, είναι άμεσα συνυφασμένη με τη
διασφάλιση διαφανών διαδικασιών προμήθειας υλικών, υπηρεσιών, συστημάτων και πληροφοριών.
Η κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε., τόσο σε αγαθά όσο και σε υπηρεσίες, γίνεται τόσο από
την εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά και σε πλήρη εναρμόνιση με το Εθνικό νομικό Πλαίσιο
περί Δημοσίων Συμβάσεων όπως αυτό ορίζεται από το νόμο 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016), τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), και το δευτερογενές θεσμικό πλαίσιο.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των προμηθευτών μας προέρχεται από την ελληνική περιφέρεια.
Σε περιπτώσεις που οι ανάγκες μας δεν μπορούν να καλυφθούν από την ελληνικά αγορά
απευθυνόμαστε σε περιοχές εκτός Ελλάδος.
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε., υπό το σχεδιασμό μίας γενικότερης στρατηγικής και πολιτικής,
έχει δεσμευθεί για την υλοποίηση ορισμένων κομβικών στόχων για το
επόμενο έτος πάνω στους τέσσερις βασικούς πυλώνες της Εταιρικής
Υπευθυνότητας. Οι πυλώνες αυτοί αφορούν τους εργαζομένους της
Εταιρείας, την κοινωνία και το περιβάλλον μέσα στα οποία δρα και
λειτουργεί, αλλά και την αγορά της.

Θέμα

Στόχοι για το 2021

Εργαζόμενοι

Διαχείριση των επιπτώσεων από την πανδημία COVID-19
• Συνέχιση των μοριακών test και σε μηνιαία βάση rapid tests σε όλους τους
εργαζόμενους μας για όσο χρόνο απαιτείται
• Συνέχιση διαδικασίας τηλεργασίας όπου είναι εφικτό
• Προμήθεια 2.500.000 μασκών, 800.000 απολυμαντικών μαντηλιών, 20.000 Lt
απολυμαντικού χεριών, 40.000 γαντιών, 30.000 Lt απολυμαντικών σπρέι για την
προστασία των εργαζομένων
Ένταξη νέου προσωπικού
• Ενσωμάτωση των νέων εργαζομένων (367 οδηγών και 56 τεχνιτών) στην Ο.ΣΥ. Α.Ε.
και στο πνεύμα της Εταιρικής κουλτούρας με στόχο τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα
και εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
• Συνέχιση της διαδικασίας προσλήψεων από τον ΟΑΕΔ ατόμων προς εκπαίδευση
στους χώρους της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Θέμα

Στόχοι για το 2021

Κοινωνία

Στήριξη της κοινωνίας
• Συνέχιση του προγράμματος παροχής μηχανογραφικού εξοπλισμού, που δεν
χρησιμοποιείται πλέον προς δωρεά σε κοινωφελή ιδρύματα
• Συνέχιση της στήριξης στην κοινωνία με υψηλότερο ποσό επιχορήγησης
• Συνέχιση του προγράμματος εθελοντικής αιμοδοσίας του προσωπικού της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
σε συνεργασία με τα Σωματεία εργαζομένων και την ΔΑΔ

Περιβάλλον

Νέα οχήματα χαμηλών εκπομπών ρύπων
• Διαγωνιστική διαδικασία περί προμήθειας 293 λεωφορείων (leasing) αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO V ή νεότερης
Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος από τα γραφεία:
• Αντικατάσταση των υφιστάμενων servers με servers νέας τεχνολογίας
• Προμήθεια νέων Η/Υ με χαρακτηριστικά κατασκευής που να μειώνουν σε τουλάχιστον
50% την ενεργειακή κατανάλωση τους
Κατανάλωση φυσικών πόρων:
• Εκκίνηση εργασιών του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ Έργου Διαχείρισης Καυσίμων
μετά την σχετική απόφαση του ΣΤΕ. Η έναρξη των εργασιών αναμένεται τον Μάιο του
2021. Το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλλει δραστικά στην εξοικονόμηση πόρων και στην
ορθή διαχείριση των υγρών καυσίμων που καταναλώνει η Ο.ΣΥ. Α.Ε.
• Συνεχίζεται η υλοποίηση προγράμματος ανακύκλωσης εξοπλισμού που είναι
χαλασμένος ή έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του
• Ηλεκτρονική συμπλήρωση αιτημάτων των εργαζόμενων και ηλεκτρονική πρωτοκόλληση
απεσταλμένων e-mail με στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης χαρτιού και την
συμβολή στην αυτοματοποίηση και μείωση της γραφειοκρατίας
• Εφαρμογή ενιαίας διαδικασίας περί Προληπτικής Συντήρησης των οχημάτων η οποία
θα συμβάλει στη μείωση των καυσαερίων και στην καλύτερη και πιο αποτελεσματική
λειουργία του στόλου των οχημάτων

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού/Εκπαίδευση Προσωπικού
• Συνέχιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω της online πλατφόρμας OSY
Academy με αύξηση 10%
Οργανωτική Αναδιάρθρωση
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Θέμα

Στόχοι για το 2021

Αγορά

Διαδικασίες βελτίωσης
• Βελτίωση των διαγωνιστικών διαδικασιών από την Διεύθυνση Προμηθειών, ώστε
να μειωθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης από 9-12 μήνες σε 4-7 μήνες για τους μεγάλους
διαγωνισμούς
• Εκπόνηση εφαρμογής πρόβλεψης ζήτησης αποθεμάτων (ανταλλακτικών και
αναλωσίμων) με τη χρήση μαθηματικών στατιστικών μοντέλων και στόχο την έγκαιρη
επάρκεια αυτών και την οικονομία κλίμακος που θα επιτευχθεί με την κεντρικοποίηση
(προγραμματισμός και παράδοση)
• Δημιουργία διαδικασίας αξιολόγησης, δεικτών και κριτηρίων για τους βασικούς
Προμηθευτές της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και δημιουργία ενός από κοινού πλαισίου συνεργασίας
(Χάρτα συνεργασίας)
• Εκπόνηση Σχεδίου Τεχνικής Αναδιοργάνωσης της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
• Εκπόνηση εφαρμογής προληπτικής συντήρησης στόλου θερμικών οχημάτων για πρώτη
φορά από την δημιουργία της Εταιρείας
Ψηφιακός Μετασχηματισμός
• Εκπόνηση Σχεδίου Τεχνικής
• Αναδιοργάνωσης της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
• Αναδιοργάνωση των αποθηκευτικών χώρων και της διακίνησης των ανταλλακτικών και
αναλωσίμων
Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης παραπόνων του επιβατικού κοινού:
Τα βασικά στοιχεία της βελτιωτικής δράσης διαχείρισης παραπόνων του Οργανισμού
είναι:
• Παρακίνηση για να εκφρασθούν τα παράπονα
• Σωστή λήψη / επεξεργασία και Reporting παραπόνων
• Αξιολόγηση και αξιοποίηση παραπόνων
Η διαχείριση και η δυνατότητα επίλυσης των παραπόνων των επιβατών, βάσει
συγκεκριμένων προτύπων, θα αποτελέσει επενδυτική ευκαιρία για τον Οργανισμό μας.
Έτσι, θα ενισχυθεί περαιτέρω η εταιρική εικόνα και το κοινωνικό προφίλ της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
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η δέσμευσή μας
στους στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης
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Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. έχουμε υιοθετήσει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών
για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους Στόχους της Βιώσιμης
Ανάπτυξης για το 2030 (Sustainable Development Goals, SDGs).

Απόφαση της Διοίκησης είναι η ενεργή συμβολή στην επίτευξή τους, μέσω της προώθησης της
ευημερίας και της ασφάλειας του πληθυσμού, της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της
καλής υγείας και της προόδου των εργαζομένων μας. Προτεραιότητά μας αποτελεί η εκπλήρωση
των στόχων που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες και προκλήσεις του κλάδου μας, καθώς
και με τα ουσιαστικά θέματα που προκύπτουν από την παρούσα Έκθεση. Παρακάτω παρατίθεται
αναλυτικά η σύνδεση των προγραμμάτων και των δράσεών μας με τους Στόχους της Βιώσιμης
Ανάπτυξης (SDGs).
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Στόχος
Βιώσιμης
Ανάπτυξης

Σχετικά Ουσιαστικά
Θέματα με τους
Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης

Σχετικοί
Δείκτες GRI
STANDARDS

Η Ανταπόκρισή μας - Αναφορά στην Έκθεση

Υγεία και Ασφάλεια
Εργαζομένων

GRI 404

Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για εμάς από την
υγεία, την ευημερία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας, καθώς και των επιβατών που μας εμπιστεύονται καθημερινά για τις μετακινήσεις τους.

Υγεία και ασφάλεια
επιβατών

GRI 416

Εκπαίδευση
εργαζομένων

GRI 403

Στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. θεωρούμε ότι η εκπαίδευση των
εργαζομένων μας είναι κορυφαίας σημασίας,
καθώς συνεισφέρει όχι μόνο στην προσωπική
τους ανάπτυξη και ενδυνάμωση, αλλά ενισχύει τις
επαγγελματικές τους δεξιότητες και αυξάνει την
απόδοσή τους.

Απασχόληση

GRI 401

Με στόχο την προσέλκυση και διατήρηση έμπειρου εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει τις
απαραίτητες ικανότητες και συμπεριφορές, οι
οποίες μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη
βελτιστοποίηση της ατομικής και συνολικής απόδοσης, εξασφαλίζουμε επιπλέον πλεονεκτήματα
για τους εργαζομένους μας, πέραν όσων ορίζει η
νομοθεσία.

Υγεία και Ασφάλεια
Εργαζομένων

GRI 401

Η υγεία και ευημερία των εργαζομένων μας, ένα
μεγάλο ποσοστό των οποίων βρίσκεται καθημερινά στο δρόμο, έχει μεγάλη σημασία για την
Εταιρεία. Για το λόγο αυτό υλοποιούμε προληπτικούς περιοδικούς ιατρικούς ελέγχους των εργαζομένων, κατά προτεραιότητα στους οδηγούς, τους
τεχνίτες και το υπόλοιπο προσωπικό της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, εφαρμόζουμε αυστηρά
πρότυπα ασφαλείας και επενδύουμε στην παρακολούθηση, στην πρόληψη συμβάντων και στην εκπαίδευση των εργαζομένων μας σε θέματα υγείας και
ασφάλειας. Διατηρούμε μια κουλτούρα συνεχούς
βελτίωσης και προσπαθούμε πάντα να μειώσουμε
την έκθεσή μας στον κίνδυνο, με στόχο την εξάλειψη
όλων των τραυματισμών που προκύπτουν από τις
δραστηριότητές μας.
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Στόχος
Βιώσιμης
Ανάπτυξης
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Σχετικά Ουσιαστικά
Θέματα με τους
Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης

Σχετικοί
Δείκτες GRI
STANDARDS

Η Ανταπόκρισή μας - Αναφορά στην Έκθεση

Ο στόλος μας

Non GRI

Βασικός στόχος και στρατηγική μας προτεραιότητα
είναι να ασκούμε υπεύθυνα την επιχειρηματική μας
δραστηριότητα, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο των
υπηρεσιών μας, και να προσαρμοζόμαστε με συνέπεια και ευθύνη στις ανάγκες του επιβατικού κοινού.

Ο στόλος μας

Non GRI

Προκειμένου να διασφαλιστεί απρόσκοπτα η
συνέχεια της ασφαλούς και αξιόπιστης παροχής
συγκοινωνιακού έργου προς το επιβατικό κοινό,
αποφασίσθηκε η προμήθεια νέων λεωφορείων
με διαδικασίες διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού,
υπό το συντονισμό του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών και με κύριο του έργου την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ο στόλος μας

Non GRI

Από τον Σεπτέμβριου του 2020 έχει δημοσιευθεί η
προκήρυξη της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για τη διενέργεια
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
τη μίσθωση νέων οχημάτων που αναμένονται να
κυκλοφορήσουν εντός του πρώτου εξαμήνου του
2021, τα οποία θα είναι αστικού τύπου, χαμηλού
δαπέδου, ντιζελοκίνητα, ηλικίας μέχρι δέκα (10)
ετών κατηγορίας EURO V ή νεότερης.
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πίνακας GRI
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ΠΊΝΑΚΑΣ GRI
H παρούσα Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας αφορά την πρώτη έκδοση της
Ο.ΣΥ.Α.Ε. που συμπεριλαμβάνει ενέργειες και δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά
το έτος 2020 (1/1/2020-31/12/2020). Ύστερα από αξιολόγησή της από το
Κέντρο Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence - CSE), βάσει των
πιο έγκυρων διεθνώς οδηγιών GRI STANDARDS, βεβαιώνεται πως βρίσκεται σε
επίπεδο συμμόρφωσης “In accordance – Core”.

Δείκτης
GRI
Standard

Περιγραφή

Αναφορά
Στρατηγική

102-14

Μήνυμα Διοίκησης

Σελ. 4-7

102-15

Περιγραφή των κύριων επιδράσεων, κινδύνων και
ευκαιριών

Σελ. 27-29

Ηθική και Ακεραιότητα
102-16

Δηλώσεις αποστολής και αξιών και εταιρικές πολιτικές σχετικά με τη στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη

Σελ. 13-15

Διακυβέρνηση
102-18

Δομή εταιρικής διακυβέρνησης

Σελ. 24-25

Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Δείκτης
GRI
Standard

Περιγραφή

Αναφορά
Γενικές Πληροφορίες

102-40

Λίστα ενδιαφερόμενων μερών.

Σελ. 33

102-41

Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Σελ. 40

102-42

Αναγνώριση και επιλογή ενδιαφερόμενων μερών

Σελ. 32-33

102-43

Προφίλ της Εταιρείας
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102-1

Επωνυμία της Εταιρείας

Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ. Α.Ε.)

102-2

Κύριες εμπορικές επωνυμίες, προϊόντα και υπηρεσίες

Σελ. 12, 18

102-3

Τοποθεσία έδρας της Εταιρείας

Σελ. 12

102-4

Χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία

Σελ. 12

102-5

Καθεστώς ιδιοκτησίας
και νομική μορφή

Ανώνυμη Εταιρεία

102-6

Αγορές που εξυπηρετούνται

Σελ. 12

102-7

Μεγέθη της Εταιρείας που εκδίδει
την Έκθεση

Σελ. 26, 41, 69

102-8

Στοιχεία εργατικού δυναμικού ανά κατηγορία, φύλο,
ηλικιακή ομάδα, κινητικότητα και άλλους δείκτες
διαφοροποίησης

Σελ. 41

102-9

Περιγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας της Εταιρείας

102-10

102-44

Αντιμετώπιση του θέματος της συμμετοχής των
ενδιαφερόμενων μερών.
Βασικά θέματα και προβληματισμοί που τέθηκαν
από τα ενδιαφερόμενα μέρη

Σελ. 34-35
Σελ. 34-35

Πρακτικές Έκθεσης
102-45

Λίστα των οντοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στις
οικονομικές εκθέσεις της Εταιρείας

Σελ. 26

102-46

Καθορισμός του περιεχομένου της Έκθεσης

Σελ. 37

102-47

Ουσιαστικά θέματα

Σελ. 36-37

102-48

Εξηγήσεις για τις επιπτώσεις αναθεώρησης πληροφοριών

Δεν υπάρχουν αναθεωρημένες πληροφορίες σε
σχέση με προηγούμενες Εκθέσεις καθώς η παρούσα είναι η πρώτη Έκθεση της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

102-49

Σημαντικές αλλαγές σε σχέση με προγενέστερες
Εκθέσεις

Δεν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με προηγούμενες Εκθέσεις καθώς η παρούσα είναι η πρώτη
Έκθεση της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

102-50

Περίοδος Έκθεσης

1/1/2020 – 31/12/2020

102-51

Προγενέστερη Έκθεση

Η παρούσα Έκθεση είναι η πρώτη της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Σελ. 70

102-52

Κύκλος Έκθεσης

Ετήσιος

Σημαντικές μεταβολές στην Εταιρεία και στην εφοδιαστική αλυσίδα

Δεν υπήρχαν σημαντικές μεταβολές

102-53

Σημείο επικοινωνίας
για υποβολή ερωτημάτων

Σελ. 8

102-11

Εξηγήσεις για την εφαρμογή της αρχής της πρόληψης

Σελ. 27

102-54

Δήλωση για την επιλογή επιπέδου in accordance της
Εταιρείας

Σελ. 86
This report has been prepared in accordance with
the GRI Standards: Core option.

102-12

Εξωτερικές εθελοντικές πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία

Σελ. 62-65

102-55

Πίνακας GRI

Σελ. 86-89

102-13

Συμμετοχή σε σωματεία/
οργανώσεις

Η Εταιρεία δεν είναι μέλος σε κανένα φορέα

102-56

Εξωτερική πιστοποίηση

Δεν έχει αναζητηθεί εξωτερική πιστοποίηση για
την παρούσα Έκθεση
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Δείκτης
GRI
Standard

Περιγραφή

Αναφορά

Περιβάλλον

103

Διοικητική Προσέγγιση

Σελ. 46 -47

404-2

Προγράμματα διαχείρισης δεξιοτήτων και δια βίου
μάθησης

Σελ. 48

Κατανάλωση ενέργειας
Διοικητική Προσέγγιση

Σελ. 52

302-1

Ενεργειακή κατανάλωση εντός του οργανισμού

Σελ. 53

305
Διοικητική Προσέγγιση

Ενεργειακές άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (κατηγορία 1)

413

Σελ. 58

Σελ. 54

413-1

Διαδικασίες με εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας,
μελέτη επιπτώσεων, και αναπτυξιακά προγράμματα

Σελ. 62-65

Σελ. 54

416

103

Διοικητική Προσέγγιση

Σελ. 53

306-2

Απόβλητα ανά κατηγορία και μέθοδο διαχείρισης

Σελ. 54

Υγεία και ασφάλεια επιβατών

103

Διοικητική Προσέγγιση

Σελ. 61-62

416-2

Συνολικός αριθμός περιστατικών μη συμμόρφωσης
με κανονισμούς και / ή εθελοντικούς κώδικες σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια
των επιβατών

Σελ. 62

Εργαζόμενοι- Κοινωνία
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Υποστήριξη Τοπικών Κοινωνιών
Διοικητική Προσέγγιση

Διαχείριση αποβλήτων

401

Εκπαίδευση Εργαζομένων

103

Εκπομπές

306

Non-GRI

Απασχόληση

103

Διοικητική Προσέγγιση

Σελ. 45-46

401-2

Παροχές που παρέχονται σε πλήρως απασχολούμενους εργαζόμενους

Σελ. 46

403

Αναφορά

404

103

305-1

Περιγραφή

Specific Disclosures

302

103

Δείκτης
GRI
Standard

103

Ο στόλος μας
Διοικητική Προσέγγιση

Σελ. 69-70

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

103

Διοικητική Προσέγγιση

Σελ. 41

403-1

Σύστημα διαχείρισης για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

Σελ. 41-42

403-2

Αναγνώριση κινδύνου, αξιολόγηση ρίσκων, έρευνα
περιστατικών

Σελ. 43-45

403-3

Επαγγελματικές υπηρεσίες υγείας

Σελ. 44-45

403-4

Συμμετοχή, διαβούλευση και επικοινωνία των εργαζομένων σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία

Σελ. 41-42

403-5

Επιμόρφωση των εργαζομένων για την υγεία και
την ασφάλεια στην εργασία

Σελ. 44-45

403-6

Προώθηση της υγείας των εργαζομένων

Σελ. 42-45

403-7

Πρόληψη και περιορισμός των επιπτώσεων, που
σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στην
εργασία, και που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις
επιχειρηματικές σχέσεις

Σελ. 44-45

403-9

Τύπος και ρυθμός εργατικών ατυχημάτων, ασθενειών, απουσιών, χαμένων ημερών, θανάτων

Σελ. 45

Η παρούσα Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας
(Center for Sustainability and Excellence).
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Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Παρνασσού 6, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233
Τ: 210 4270 796
email: osy@osy.gr

