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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΌΕΔΡΌΥ

Βασίλης Ι. Ξυπολυτάς 

Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου  

Όδικών Συγκοινωνιών ΑΕ 

Η 2η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για τις ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ είναι 
γεγονός. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι δεσμευόμαστε να 
αναβαθμίσουμε την καθημερινότητα του κάθε Έλληνα πολίτη και όχι μόνο. 
Συνεχίζουμε να στοχεύουμε στη διαφάνεια και στην ακεραιότητα και θέτουμε 
ως προτεραιότητα τη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση. 

Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της Ο.ΣΥ. Α.Ε. αποτυπώνει και φέτος 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.

Θέλουμε για μια ακόμα χρονιά να μοιραστούμε μαζί σας μια σειρά από ενέργειες 
που αποτελούν τη δική μας στρατηγική. Μια στρατηγική που στόχο έχει να μας 
φέρει πιο κοντά στην ημέρα που θα αφήνουμε μόνο θετικό περιβαλλοντικό 
«αποτύπωμα» στην κοινωνία.  

Στόχος μας είναι τα επόμενα χρόνια οι περισσότεροι πολίτες να κυκλοφορούν 
με τα Μέσα μαζικής μεταφοράς από επιλογή. Ο στόλος μας να είναι σύγχρονος 
και ενεργειακά συμβατός με την προστασία του περιβάλλοντος. 

Έχουμε μπει πλέον σε τροχιά ουσιαστικής αναδιάρθρωσης, και προχωράμε με 
στοχευμένα βήματα εκσυγχρονισμού έτσι ώστε να μην υπάρξει ούτε μια ημέρα 
που δεν θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. 

Ήδη από την περασμένη χρονιά τα δρομολόγιά μας έχουν αυξηθεί, τα οχήματά 
που εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό είναι σχεδόν διπλάσια από ότι στο παρελθόν 
ενώ πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί και ο διαγωνισμός για τα ηλεκτροκίνητα 
λεωφορεία νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.   

Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις ασθενείς κοινωνικές ομάδες με προγράμματα 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να ενισχύουμε πρωτοβουλίες που έχουν στόχο 
την προστασία του περιβάλλοντος.  

Παράλληλα συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία του 
προσωπικού μας από τον covid έτσι ώστε να μην υπάρχει διασπορά του ιού.  

Τέλος μετά από μια δεκαετία στην ΟΣΥ έγιναν προσλήψεις. Περισσότερα από 
400 επιπλέον άτομα (367 οδηγοί & 55 τεχνίτες) ανήκουν πλέον στο ανθρώπινο 
δυναμικό της εταιρείας.  

Διοίκηση και εργαζόμενοι δεσμευόμαστε για μια ακόμα φορά να αντιμετωπίσουμε 
το μέλλον με υπευθυνότητα και συνέπεια έτσι ώστε η αναβάθμιση των υπηρεσιών 
μας να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
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ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΌΝΤΌΣ ΣΥΜΒΌΥΛΌΥ 

Στέφανος Αγιάσογλου 

Διευθύνων Σύμβουλος Ό.ΣΥ. Α.Ε. 

Τα τελευταία 3 χρόνια στις οδικές συγκοινωνίες, Ο.ΣΥ. Α.Ε., «χτίζουμε» το μέλλον. 
Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
τον πρωταρχικό ρόλο που πρέπει να έχουν στις μετακινήσεις του πολίτη.

Εκσυγχρονισμός, ψηφιακός μετασχηματισμός, προσλήψεις προσωπικού, άρτια 
εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα 
εγκαινιάζουν μια νέα εποχή για τη μεγαλύτερη εταιρείαπαροχής συγκοινωνιακού 
έργου στην Ελλάδα.

Από την αρχή της θητείας μας βασικός μας στόχος ήταν η δημιουργία μιας 
Εταιρείας με προστιθέμενη αξία και θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. Η στρατηγική 
μας εξελίσσεται με κεντρικούς άξονες τον εκσυγχρονισμό, την προστασία του 
περιβάλλοντος και το όφελος της κοινωνίας. Ο στόλος μας κυκλοφορεί καθημερινά 
ενισχυμένος στους δρόμους της Αθήνας πραγματοποιώντας πολλές χιλιάδες 
επιπλέον δρομολόγια σε σχέση με το κοντινό παρελθόν. Η ένταξη των 300 νέων 
λεωφορείων στον στόλο της εταιρείας με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε στο δημόσιο, επιβεβαίωσε τις 
προσδοκίες μας διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών.

Επενδύοντας στο έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας και θέτοντας 
ως προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών υποδομών μας πρόσφατα 
εγκαινιάσαμε το «Συνεργείο Μεγάλων Βλαβών», ένα έργο που οδηγεί στην 
ταχύτερη αποκατάσταση σημαντικών βλαβών και επαναφέρει άμεσα και 
αποτελεσματικά οχήματα που μέχρι πρότινος υπήρξαν παροπλισμένα.

Η επιτυχημένη μας διαδικτυακή ακαδημία, Osy academy, αναβαθμίστηκε με τη 
χρήση καινοτόμων τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας (VR) βιωματικής 
μάθησης για την καλύτερη εκπαίδευση του προσωπικού μας. Στόχος του έργου 

είναι να επιτευχθεί η καλύτερη κατανόηση και βέλτιστη εμπειρία εκπαίδευσης 
στους οδηγούς και τους λοιπούς χρήστες της Ακαδημίας.

Η Εικονική πραγματικότητα άλλωστε τα τελευταία χρόνια, με τις συνθήκες 
πανδημίας, έχει κάνει μεγάλα άλματα, λύνοντας σοβαρά πρακτικά προβλήματα 
και στον τομέα της εκπαίδευσης.

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διασφάλιση των κατάλληλων εργασιακών 
συνθηκών για το ανθρώπινο δυναμικό μας γι’ αυτό και συνεχίζουμε να παρέχουμε 
όλα τα απαραίτητα στο προσωπικό μας έτσι ώστε να είναι προστατευμένο από τη 
διασπορά του covid.

Παράλληλα οι προσλήψεις που έγιναν μετά από δέκα χρόνια έδωσαν διαφορετικό 
παλμό στην εύρυθμή λειτουργία της εταιρείας μας.

Με τα μάτια στραμμένα στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού που θα προσθέσει 
στον στόλο μας τα τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ηλεκτροκίνητα 
οχήματα οραματιζόμαστε να αλλάξουμε την εικόνα της πόλης και να περιορίσουμε 
σε πολύ μεγάλο βαθμό το αρνητικό μας περιβαλλοντικό  αποτύπωμα.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ

Σκοπός της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας 2021 της Ανώνυμης 
Εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ. Α.Ε.), 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 αποτελεί τη δεύτερη προσπάθεια αποτύπωσης της απόδοσής μας σχετικά με τη 
στρατηγική και τις ετήσιες δεσμεύσεις μας σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, με περίοδο 
αναφοράς 1.1.2021 – 31.12.2021. Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας βασίζεται στις κατευθυντήριες 
οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) και πιο συγκεκριμένα στην έκδοση Standards (In 
Accordance – Core), που αποτελεί την πιο αναγνωρισμένη και απαιτητική διεθνώς οδηγία στο 
είδος της.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας, 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κεντρική Γραμματεία της Εταιρείας στο osy@osy.gr.

mailto:osy%40osy.gr?subject=
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H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΌΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Ανώνυμη Εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες, με τον 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΌΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ
Η Εταιρεία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιω-
τικού δικαίου, που υπηρετεί σκοπούς κοινής 
ωφέλειας, υπάγεται στην κατηγορία των ορ-
γανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα και λειτουργεί ως οντότητα 
δημοσίου συμφέροντος με βάση τις διατά-
ξεις 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 Υπουρ-
γείου 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 εκ-
μετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου, με αρ-
μοδιότητα εκτέλεσης του δημόσιου συγκοινω-
νιακού έργου με επίγεια οδικά μέσα, μέσα στα 
όρια της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορί-
ζεται στο Ν. 3852/2010, εκτός από τις νήσους. 

Στρατηγικός στόχος της Ο.ΣΥ. Α.Ε. είναι η όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των αστι-

κών συγκοινωνιών στις καθημερινές μετακι-
νήσεις των κατοίκων του λεκανοπεδίου Αττι-
κής. Η περιοχή δραστηριότητας της Εταιρείας 
εκτείνεται σε όλο το μήκος και πλάτος του Λε-
κανοπεδίου Αττικής. 

Συγκεκριμένα, στον βορρά μέχρι τους Θρακο-
μακεδόνες και τον Αγ. Στέφανο, ανατολικά μέ-
χρι το Πικέρμι, τα Σπάτα, την Αρτέμιδα και τη 
Βραυρώνα, νότια και νοτιοανατολικά μέχρι 
το Κορωπί, την Αγία Μαρίνα και την Π. Φώ-
καια και δυτικά μέχρι το Πέραμα, την Ελευσί-
να και τη Μάνδρα. 

Το συγκοινωνιακό δίκτυο των θερμικών λε-
ωφορείων έχει έκταση περίπου 5.821 χιλιό-
μετρα και των ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
περίπου 352 χιλιόμετρα σε σύνολο 6.173 χι-
λιομέτρων και είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
της Ευρώπης. 

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκατα-
στάσεις, επί της οδού Παρνασσού 6, στον 
Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, όπου στεγάζο-
νται οι Κεντρικές Διοικητικές Υπηρεσίες της 
Εταιρείας.

ΤΌ ΌΡΑΜΑ ΜΑΣ
 
Όραμά μας η αποτελεσματική κάλυψη των συγκοινωνιακών 
αναγκών των πολιτών της πρωτεύουσας με ποιοτικές 
υπηρεσίες.

Η ΑΠΌΣΤΌΛΗ ΜΑΣ
 
Αποστολή μας είναι η οικονομική, ασφαλής, αξιόπιστη κάλυψη 
και η χωρίς διακρίσεις ικανοποίηση των αναγκών μετακίνησης 
των πολιτών.
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Βασική μας επιδίωξη είναι η χρήση των αστι-
κών συγκοινωνιών ως συνειδητή επιλογή και 
στάση ζωής του ευρύτερου κοινού, λόγω της 
ικανοποίησης που αντλεί από τις υπηρεσίες 
της Εταιρείας, και η ταυτόχρονη συνεισφο-
ρά μας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Στο πλαίσιο αυτό, δεσμευόμαστε να πραγμα-
τοποιούμε 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 αστι-
κού περιβάλλοντος.

•  Συμμετοχή στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής, 
αλληλεγγύης και αρμονικής ζωής στην πόλη.

•  Διατήρηση υψηλών επαγγελματικών και ηθι-
κών προτύπων.

•  Μεγιστοποίηση της σχέσης ποιότητας/τι-
μής των παρεχόμενων υπηρεσιών.

•  Αύξηση εσόδων από δραστηριότητες, πέ-
ραν της παροχής συγκοινωνιακού έργου.

•  Διατήρηση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύ-
νης με πελάτες, προμηθευτές και εργαζό-
μενους.

•  Διαρκής εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού 
της Εταιρείας, με σκοπό την καλύτερη προ-
σαρμογή στις συνεχώς επαναπροσδιοριζό-
μενες συνθήκες εργασίας που προκύπτουν 
από την είσοδο των νέων τεχνολογιών.

ΌΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌΙ ΜΑΣ ΣΤΌΧΌΙ
 
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.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ενίσχυση της Εσωτερικής 
Αποδοτικότητας

• Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού
• Προώθηση της «Επιχειρηματικής Αριστείας»
• Βελτίωση των HR λειτουργιών
• Επένδυση στην εκπαίδευση

Βελτίωση Χρηματοοικονομικών 
Αποτελεσμάτων

• Αύξηση των Εσόδων
•  Εξορθολογισμός του Λειτουργικού 

Κόστους
• Μείωση Ενεργειακής Δαπάνης

Υιοθέτηση Επιβατοκεντρικής 
Προσέγγισης και Βελτίωση 
Παρεχόμενων Υπηρεσιών

•  Βελτίωση της Ποιότητας των  
Προσφερόμενων Υπηρεσιών

•  Προώθηση της Αειφόρου Αστικής  
Κινητικότητας και Αύξηση της Ζήτησης

• Βελτίωση της Εταιρικής Εικόνας
• Ενίσχυση της Κοινωνικής Δράσης

Επενδύσεις σε Νέες Τεχνολογίες 
και Εξελιγμένα Συστήματα Διοίκησης

•  Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών για τη  
Βελτίωση 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

Σύνδεση Στρατηγικών Στόχων με Υπηρεσιακούς Στόχους
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ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και πλήρης ευθυγράμμιση δράσεων 

με την έννοια 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 ενδιαφερό-

μενα μέρη.

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Οι δραστηριότητές μας διεξάγονται με συντονισμό των επιμέρους Οργανωτικών 
Μονάδων στη βάση της νομιμότητας και της διαφάνειας, προκειμένου να δια-

σφαλίζεται η αξιοπιστία της Εταιρείας.

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
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 λεωφορεί-
ων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΌΙ ΑΞΙΕΣ 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.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
Οι προοπτικές ανάπτυξής μας καθορίζονται από το ανθρώπινο δυναμικό μας. 
Για τον λόγο αυτό μεριμνούμε για τη στελέχωση των υπηρεσιών μας με προσω-
πικό υψηλού επιπέδου, εφαρμόζοντας αξιοκρατικό σύστημα πρόσληψης, εκπαί-
δευσης, αξιολόγησης και πλάνου διαδοχής.
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ΙΣΤΌΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΌΜΗ

1952

Όι 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.

1961

1968

1977 1993

1998

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 στον Βοτανικό δικό της 
αποκλειστικό χώρο στάθμευσης και 
οργανωμένο συνεργείο συντήρησης.

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 τον 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.

1992

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

Εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με θερμικά λεωφορεία 
περιέρχεται ξανά στο Ελληνικό Δημόσιο. Με τον Ν.2175/93 
διαλύονται και θέτονται υπό εκκαθάριση οι 8 Σ.ΕΠ. 
και ιδρύεται η Ανώνυμη Εταιρεία Όργανισμός Αστικών 
Συγκοινωνιών Αθηνών (Ό.Α.Σ.Α. Α.Ε.) ως Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου, ως καθολικός διάδοχος του Ό.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.

Με τη δημοσίευση του Νόμου 2669/98 οι Αστικές Συγκοινωνίες της περιοχής 
Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων μπαίνουν σε νέα φάση. Ό σχεδιασμός, 
ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο συντονισμός, ο έλεγχος, και η παροχή 
του Συγκοινωνιακού Έργου Ό.Α.Σ.Α., ενώ η εκτέλεση του Συγκοινωνιακού 
Έργου με λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο στην περιοχή 
αρμοδιότητας του Ό.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.

2004
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, ΠΡΌΑΣΤΙΑΚΌΣ) οι οποίες 
με τον πρόσφατο Νόμο 3297/2004 έχουν 
υπαχθεί στην οικονομική και συντονιστική 
εποπτεία του Ό.Α.Σ.Α. Όι Εκτελεστικοί Φορείς 
Συγκοινωνιακού Έργου συντονίζονται και 
ελέγχονται από τον Ό.Α.Σ.Α., αποτελούν Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που υπηρετούν 
σκοπούς Κοινής Ωφελείας και λειτουργούν με 
βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

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 χρο-
νιές-σταθμοί για την πορεία και την εξέλιξη της 
Ο.Σ.Υ. Α.Ε. παρουσιάζονται παρακάτω:
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2021
Υπεγράφη μεταξύ της Ό.ΣΥ. Α.Ε. και των Εταιρειών 
ΕΘΝΙΚΗ LEASING AE, ΑΦΌΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ και 
ΑΦΌΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΠΌΡΙΚΗ ΌΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ-MED BUS, 
η σύμβαση για την μίσθωση μεσώ Leasing λεωφορείων 
αστικού τύπου. Η διάρκεια της συμβάσης ορίστηκε σε τρία 
έτη με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από την Ό.ΣΥ. 
Α.Ε. για ένα ακόμη έτος. Το γεγονός της μίσθωσης 
των οχημάτων αυτών ενίσχυσε σημαντικά τον στόλο 
της Ό.ΣΥ. Α.Ε. και αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα υπέρ του 
επιβατικού κοινού, στις αυξημένες από την πανδημία 
ανάγκες του συγκοινωνιακού έργου. Και αυτή η Σύμβαση 
εντάσσεται στο πλαίσιο του συνολικού εκσυγχρονισμού 
των Όδικών Συγκοινωνιών, που αποτελεί τον βασικό στόχο 
της Εταιρείας και του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών

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 Αττικής και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τον οποίο 
η εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΌΡΕΙΩΝ Α.Ε. (Ε.ΘΕ.Λ.)» απορροφά την εταιρεία «ΗΛΕΚΤΡΌΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΌΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΌΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (Η.Λ.Π.Α.Π.)». Πιο συγκεκριμένα, στην παραγρ. 5α του άρθρου 1 του νόμου αυτού, 
αναφέρεται ότι η Εταιρεία 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 «ΌΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΌΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(Ό.ΣΥ.)».

2016

2011

2018

Με τον Νόμο 4389/27.5.2016 αρθ.184 (ΦΕΚ94 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 Ό.Α.Σ.Α., Ό.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε

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 Ό.Α.Σ.Α.

• Στις 11/02/2021 εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα 
της Προκήρυξης 1/2020 του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ:9137465ΧΘΞ-ΥΓ0) 
για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων 
εξήντα επτά (367) θέσεων του κλάδου ΔΕ Οδηγοί 
Λεωφορείων και πενήντα έξι (56) θέσεων ΔΕ Τεχνιτών 
διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. 
(Ο.ΣΥ. Α.Ε.).

ΌΙ ΑΡΜΌΔΙΌΤΗΤΕΣ 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 τον 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 συγκοινω-

νιακού 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.
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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 εξυπηρέ-
τηση των εταιρικών συμφερόντων, καθώς και των έννομων συμφερόντων όλων των μερών που 
συνδέονται με αυτή.

Οι δεοντολογικές Αρχές της Ο.ΣΥ. Α.Ε. υπαγορεύονται κυρίως από τους εξής τομείς ευθυνών της:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΌΙΚΗΤΙΚΌΥ ΣΥΜΒΌΥΛΙΌΥ

Δημόσιες Επενδύσεις 
Προστασία και βέλτιστη 
απόδοση των δημόσιων 
επενδύσεων και κατ’ επέκταση 
σεβασμός προς τους Έλληνες 
φορολογούμενους.

Προσωπικό
Σεβασμός στο ανθρώπινο 
δυναμικό της Εταιρείας και 
διασφάλιση δημιουργικών και 
ασφαλών συνθηκών εργασίας.

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.

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 λεω-
φορεία που λειτουργούν με 
φιλικές προς το περιβάλλον 
τεχνολογίες.

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 λειτουρ-
γία της εταιρείας και τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η οργανωτική δομή της Εταιρείας απεικονίζεται στο οργανόγραμμα που ακολουθεί.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΓΚΟΙΝ. ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Α.Σ.Α.

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ
ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/Σ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/Σ Π. ΡΑΛΛΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/Σ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/Σ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/Σ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH Α/Σ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/Σ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

& ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΜΑΞΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΥΨΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΥΛΙΚΟΥ
ΘΕΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
& ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΙ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
& ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΙΟΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΠΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

& ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
& ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΝΕΩΝ
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
& ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Η ΌΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΌΜΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΑ ΣΤΌΙΧΕΙΑ

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 στοι-
χεία 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.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της, η Εταιρεία καλείται να αναγνωρίσει, να προ-
βλέψει και να διαχειριστεί πλεονεκτήματα, ευκαιρίες, αδυναμίες και περιπτώσεις κινδύνου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

•  Ισχυρός θερμικός ρόλος  
της Εταιρείας

• Εμπειρία του προσωπικού
•  Εμπειρία στη διαχείριση 

σύνθετων δράσεων
•  Σημαντική κάλυψη δικτύου  

στην περιοχή εμβέλειας
•  Ικανοποιήση επιβατών από  

την τηλεματική
•  Εφαρμογή νεόυ ηλεκτρονικού 

εισιτηρίου

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

• Αυξημένη τουριστική κίνηση
•  Χρηματοδότηση νέων έργων 

(ΕΣΠΑ 2014-2020)
•  Δυνατότητα αξιοποίησης 

δεδομένων Τηλεματικής και 
Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου

•  Ετυρωπαικές πολιτικές για  
την αστική κινητικότητα 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

•  Μειωμένες εισπράξεις  
από πωλήσεις κομίστρου

•  Ισχυρη εξάρτηση από  
κρατικές επιδοτήσεις 

•   Υποστελέχωση/ μη 
αναπλήρωση αποχωρήσεων

•  Παλαιότητα Στόλου
•  Περιορισμένη αξιοποιήση  

νέων τεχνολογιών
•  Αυξημένη εσωτερική  

γραφειοκρατία 

ΑΠΕΙΛΕΣ

• Όικονομική κρίση / Ανεργία
• Αυξημένη εισιτηριοδιαφυγή
•  Αύξηση δικαιούχων ελεύθερης 

μετακίνησης
•  Βαλδαλισμός περιουσιακών 

στοιχείων
•  Αυξημένη ανάγκη σε θέματα 

ασφάλειας 

http://www.osy.gr
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Οι δραστηριότητες της Εταιρείας αντιμετωπί-
ζουν κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από 
αρνητικά γεγονότα όπως μεταξύ άλλων ατυ-
χήματα, τραυματισμούς και βλάβες σε πρό-
σωπα (εργαζόμενους ή/και τρίτους), βλάβες 
στο περιβάλλον, ζημιές σε εξοπλισμό και πε-
ριουσίες τρίτων. Όλα τα παραπάνω πολύ πι-
θανόν να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή, στη 
δυσμενέστερη περίπτωση, διακοπή εκτέλεσης 
εργασιών στα εμπλεκόμενα έργα. Λαμβάνο-
νται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα 
ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους αρνη-
τικά γεγονότα και παράλληλα συνάπτονται τα 
ενδεδειγμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Όμως δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχό-
μενο το ύψος των υποχρεώσεων της Εταιρεί-
ας από τέτοιου είδους αρνητικά γεγονότα να 
υπερβεί τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις που 
θα λάβει, με συνέπεια μέρος των εν λόγω 

προκυπτουσών υποχρεώσεων να απαιτηθεί 
να καλυφθεί από την ίδια.  

Η Εταιρεία ασκεί μια σχετική περιβαλλοντική 
επιβάρυνση καθώς στον στόλο της ανήκουν 
οχήματα παλαιάς τεχνολογίας, σε ορισμένες 
περιπτώσεις άνω της 15ετίας, τα οποία όμως 
συντηρούνται κατάλληλα σε προσπάθεια 
αντιστάθμισης των περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων. Εξάλλου, η Εταιρεία διαθέτει στον στό-
λο της 610 οχήματα φυσικού αερίου και 354 
ηλεκτροκίνητα οχήματα, των οποίων η λει-
τουργία έχει μειωμένες περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις σε σχέση με τα πετρελαιοκίνητα. Τέ-
λος, η Εταιρεία έχει ήδη προγραμματίσει την 
απόκτηση οχημάτων νέας αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας EURO VII στα έτη 2019 – 2021. 
Η Εταιρεία λειτουργεί σε μονοπωλιακό καθε-
στώς στο λεκανοπέδιο Αττικής, επομένως δεν 
τίθεται άμεσος κίνδυνος ανταγωνισμού.   

ΧΡΗΜΑΤΌΌΙΚΌΝΌΜΙΚΌΙ ΚΙΝΔΥΝΌΙ 

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 θεωρούνται ασφαλούς είσπραξης, ενώ έχουν διενεργηθεί και οι 
απαραίτητες σχετικές προβλέψεις στις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2018. 

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.  

Κίνδυνος τιμής 
Η τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας καθορίζεται από την μητρική ΟΑΣΑ Α.Ε. 

ΔΙΑΦΌΡΌΙ ΕΙΔΙΚΌΙ ΚΙΝΔΥΝΌΙ
Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης υπάγονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Ομίλου 
-Μετόχου. Δεν υπάρχει ζήτημα απόκτησης ιδίων μετοχών ούτε και ύπαρξης υποκαταστημάτων. 

ΚΙΝΔΥΝΌΙ ΠΌΥ ΣΧΕΤΙΖΌΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
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ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΜΑΣ
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Ομάδα 
Ενδιαφερόμενων 

Μερών
Βασικές Απαιτήσεις Επικοινωνία Η ανταπόκρισή μας

Μέτοχοι

•  Διασφάλιση ότι η 
στρατηγική μας 
ευθυγραμμίζεται με 
τα συμφέροντα των 
μετόχων μας.

•  Παροχή ενημερώσεων 
σχετικά με την 
οικονομική απόδοση 
και θέση της 
επιχείρησης

•  Ηλεκτρονική  
αλληλογραφία

• Συναντήσεις
• Γενική Συνέλευση
•  Ετήσιες και εξαμηνίες 

εκθέσεις και 
απολογισμοί.

Συχνότητα 
επικοινωνίας:
Σε μηνιαία βάση

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

Εργαζόμενοι

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

Συχνότητα  
επικοινωνίας: Συνεχής

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.

ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΑ 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.

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

Ως βασικά ενδιαφερόμενα μέρη μας ορίζουμε τους ανθρώπους και τους φορείς που έχουν άμε-
σο αντίκτυπο ή επίδραση στη δραστηριότητά μας αλλά και επηρεάζονται από αυτή. Τα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη ανήκουν είτε στο εσωτερικό περιβάλλον της Εταιρείας (Μέτοχοι, Εργαζόμενοι), είτε 
στο εξωτερικό περιβάλλον (Επιβάτες, Προμηθευτές, Συνεργάτες, Κρατικοί Φορείς). Ανταποκρι-
νόμενοι στις ανάγκες όλων των Ενδιαφερομένων Μερών μας ενισχύουμε την αξιοπιστία και τη 
φήμη μας, συμμορφούμενοι πλήρως με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Κρατικοί Φορείς

Συνεργάτες

Προμηθευτές

Εργαζόμενοι

Μέτοχοι

Επιβατικό 
Κοινό

Ενδιαφερόμενα Μέρη

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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Ομάδα 
Ενδιαφερόμενων 

Μερών
Βασικές Απαιτήσεις Επικοινωνία Η ανταπόκρισή μας

Επιβατικό Κοινό

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)

Συχνότητα επικοινωνίας: 
Συνεχής 

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.

Προμηθευτές

Οι απαιτήσεις των 
προμηθευτών 
επικεντρώνονται 
κυρίως στην 
ενημέρωση αναφορικά 
με τις πολιτικές και 
τις διαδικασίες της 
Εταιρείας και τη 
διασφάλιση αρμονικού 
πλαισίου συνεργασίας

•  Συναντήσεις, 
διάλογος, συμμετοχή 
σε διαγωνισμούς, 
συμβάσεις

•  Ηλεκτρονική 
αλληλογραφία

Συχνότητα επικοινωνίας: 
Όποτε ανακύπτει ανάγκη

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.

Ομάδα 
Ενδιαφερόμενων 

Μερών
Βασικές Απαιτήσεις Επικοινωνία Η ανταπόκρισή μας

Συνεργάτες

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 συμβάσεών μας 
και τη διασφάλιση της 
δέσμευσής μας για 
βιώσιμη
ανάπτυξη

•  Συναντήσεις, διάλογος, 
συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς, συμβάσεις

•  Ηλεκτρονική 
αλληλογραφία

Συχνότητα επικοινωνίας: 
Όποτε ανακύπτει ανάγκη 

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.

Κρατικοί Φορείς

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.

Συχνότητα επικοινωνίας: 
Συνεχής

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

http://www.osy.gr
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ΤΑ ΌΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ Ό.ΣΥ. Α.Ε. 
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ΤΑ ΌΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ό.ΣΥ. Α.Ε. 

Υγεία 
και ασφάλεια 

επιβατών

Υγεία
και ασφάλεια
εργαζομένων

Στόλος 
Οχημάτων

Υποστήριξη 
τοπικών

 κοινωνιών

Εκπαίδευση 
εργαζομένων

Απασχόληση

ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

Το Global Reporting Initiative (GRI) βοηθά τον 
οργανισμό να αναγνωρίσει τις επιπτώσεις που 
επιφέρει η δραστηριοποίησή του στην κοινω-
νία και το περιβάλλον. Επιπλέον, του παρέχει 
τα εργαλεία που θα του επιτρέψουν να κά-
νει στροφή στη βιωσιμότητα και να λαμβάνει 
αποφάσεις που δημιουργούν οικονομικά, πε-
ριβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

Για την αναγνώριση και προτεραιοποίηση των 
ουσιαστικών θεμάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. βασιστή-
καμε στην άριστη γνώση των απαιτήσεων, 
προσδοκιών και θεμάτων ενδιαφέροντος των 
ενδιαφερόμενων μερών μας, όπως αποτυπώ-
νεται από την τακτική επικοινωνία μαζί τους. 
Από την ανάλυση προκύπτουν τα ακόλουθα 
θέματα ως ουσιαστικά:

Διαχείριση 
αποβλήτων

Κατανάλωση 
ενέργειας

Εκπομπές Αερίων 
του θερμοκηπίου

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

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
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ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ 
ΤΌΥΣ ΑΝΘΡΩΠΌΥΣ ΜΑΣ
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ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΌΥΣ ΑΝΘΡΩΠΌΥΣ ΜΑΣ

Οι εργαζόμενοι αποτελούν τον πυρήνα της λειτουργίας μας και την κινητήρια δύναμή μας. Από-
λυτα συνειδητά κατέχουν την πρωταρχική θέση στην στρατηγική που εφαρμόζουμε, έχοντας 
πάντα ως πυξίδα τον σεβασμό στις επιθυμίες τους, τη φροντίδα των αναγκών τους και την γενι-
κότερη υποστήριξη της ευζωϊας τους. 

Ένα ικανοποιημένο και αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό αποτελεί όχι μόνο το κλειδί της επιτυχίας 
αλλά και της βιωσιμότητας του οργανισμού. Αναλαμβάνουμε ειδική μέριμνα σχετικά με θέματα 
που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια, την εξέλιξη και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυνα-
μικού. Διατηρούμε ανοιχτά κανάλια αμφίδρομης επικοινωνίας μέσω έντυπων & ηλεκτρονικών 
ενημερωτικών δελτίων αλλά και συναντήσεων. 

Καλλιεργούμε συστηματικά την επικοινωνία και την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού με 
τα σωματεία, μέσω των οποίων το εργατικό δυναμικό υπερασπίζεται και διεκδικεί τα συλλογικά 
δικαιώματά του.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού έχει εφαρμόσει και συνεχίζει τη διαδικασία πρακτικής μα-
θητείας ατόμων από τον ΟΑΕΔ στους χώρους της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

ΣΤΌΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΌΥ ΔΥΝΑΜΙΚΌΥ 

H δύναμη του προσωπικού της Ο.ΣΥ. Α.Ε. αριθμεί 4.921 άτομα όλων των ειδικοτήτων, δηλαδή 
προσωπικό κίνησης, εργατοτεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Η συντριπτική πλειο-
ψηφία (3.574 άτομα) εργάζεται στον κρίσιμο τομέα της κίνησης (οδηγοί, ελιγμοδηγοί κλπ.). Επί-
σης σημαντικός είναι ο αριθμός (869) του εργατοτεχνικού προσωπικού, ενώ το διοικητικό προ-
σωπικό αριθμεί 229 άτομα και το βοηθητικό προσωπικό 249. Οι εργαζόμενοι στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. χάρη 
στη μακρόχρονη εμπειρία τους και στη μεγάλη εξειδίκευση που διαθέτουν, ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες ανάγκες με προτεραιότητα την σωστή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

2020 2021 Διαφορά %

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 3.420 3.574 +4,5%

ΟΔΗΓΟΙ 
(& EΛΙΓΜΟΔΗΓΟΙ) 3.060 3.233 +5,7%

ΛΟΙΠΟΙ 360 341 -5,3%

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 780 869 +11,4%

ΤΕΧΝΙΤΕΣ 652 747 +14,6%

ΕΡΓΑΤΕΣ 128 122 -4,7%

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 222 229 +3,2%

Π.Ε 56 57 +1,8%

Τ.Ε 49 50 +2,0%

 Δ.Ε 110 114 +3,6%

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 7 +14,3%

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 230 249 +8,3%

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.652 4.921 +5,8%

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΌΥΣ ΑΝΘΡΩΠΌΥΣ ΜΑΣ



ΜΕΡΙΜΝΑ  
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ 
H υγεία, η ευημερία και η ασφάλεια των ερ-
γαζομένων μας, καθώς και των επιβατών που 
μας εμπιστεύονται καθημερινά για τις μετα-
κινήσεις τους, αποτελεί προτεραιότητας ύψι-
στης σημασίας για την Ο.ΣΥ. Α.Ε.. Όλα τα μέ-
τρα που λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε, όπως 
τα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας, τα εργαλεία 
για την παρακολούθηση και την πρόληψη συμ-
βάντων και οι εκπαιδεύσεις των εργαζομένων 
μας σε θέματα υγείας και ασφάλειας, αξιο-
λογούνται και αναπροσαρμόζονται σε ετήσια 
βάση. Μας διέπει μια κουλτούρα συνεχούς βελ-
τίωσης, η οποία επιδιώκει την ελαχιστοποίηση 
της πιθανής έκθεσης σε κίνδυνο, με απώτερο 
στόχο την εξάλειψη όλων των τραυματισμών 
που προκύπτουν από τις δραστηριότητές μας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΣΥΠΠ)
Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο 
(Ν.3850/2010), η Υπηρεσία Ιατρικής της Ερ-
γασίας, Προστασίας & Πρόληψης των Επαγ-
γελματικών Κινδύνων (ΕΣΥΠΠ) της Ο.ΣΥ. Α.Ε. 
αποτελεί μια υποδομή πρωτοβάθμιου επιπέ-
δου οργάνωσης, ο χαρακτήρας της οποίας 
είναι συμβουλευτικός προς τον εργοδότη και 
τους εργαζόμενους.

Η Υπηρεσία χωρίζεται σε δυο υπηρεσίες, στην 
ιατρική περίθαλψη και στους τεχνικούς ασφα-
λείας, οι οποίοι ελέγχουν τις συνθήκες ασφά-
λειας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους.

Οι στόχοι της Υπηρεσίας, στα πλαίσια της ισχύ-
ουσας νομοθεσίας και κατάλληλα προσαρμο-
σμένοι στις εργασιακές συνθήκες και τις ση-
μαντικές ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, είναι 
οι παρακάτω:
1.  Ο προληπτικός και περιοδικός έλεγχος 

της υγείας των εργαζομένων, προσαρμο-
σμένος και εξειδικευμένος με βάση τους 
επαγγελματικούς κινδύνους, στους οποίους 
εκτίθενται κατά την εργασία τους (ανάλο-
γα δηλαδή με το αντικείμενο ή/και το χώρο 
απασχόλησης).

2.  Ο προληπτικός έλεγχος για προβλήματα υγεί-
ας που είναι δυνατόν να επιδεινωθούν, από 
την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

3.  Ο εντοπισμός και η εκτίμηση των επαγγελ-
ματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων 
στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι 
και ευρύτερα ο έλεγχος των συνθηκών ερ-
γασίας 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, ωρά-
ρια 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 επι-
χείρηση.

7.  Η επεξεργασία και η εκτίμηση των κατάλλη-
λων μέτρων για τη συμβολή της επιχείρη-
σης στον περιορισμό της περιβαλλοντικής 
ρύπανσης του λεκανοπεδίου (π.χ. αμίαντος).

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΙΜΝΑ  
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ 
Η υγεία και ευημερία των εργαζομένων μας, 
ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων βρίσκεται 
καθημερινά στον δρόμο, έχει μεγάλη σημασία 
για την Εταιρεία.

Για τον λόγο αυτό υλοποιούμε προληπτικούς 
περιοδικούς ιατρικούς ελέγχους των εργαζο-
μένων, 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 νοση-
λεύτριες της ΕΣΥΠΠ και στη συνέχεια ο φάκε-
λος του κάθε εργαζόμενου αξιολογείται από 
τον γιατρό και μετά ολοκληρώνεται η κλινική 
εξέταση.

Ο κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αιτη-
θεί προς την υπηρεσία και να αναφέρει το 
πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει παραθέ-
τοντας τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά του, 
προκειμένου να αξιολογηθούν από τον γιατρό 
εργασίας. Αν κριθεί απαραίτητο, ο γιατρός θα 
γνωμοδοτήσει σχετικά για εφαρμογή προϋ-
ποθέσεων ή περιορισμών ή για αλλαγή θέσης 
εργασίας ή για παραπομπή του στη δευτερο-
βάθμια επιτροπή του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, προκειμένου να υπάρχει ορι-
στική κρίση της ικανότητάς του στη συγκεκρι-
μένη θέση εργασίας.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ  
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Μέσα από τις συνήθεις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, αντιμετωπίζουμε ένα ευρύ φάσμα 
κινδύνων, τους οποίους διαχειριζόμαστε μέσω αποτελεσματικών ελέγχων. Τους τελευταίους μή-
νες λειτουργούμε εν μέσω αυξημένων κινδύνων λόγω της πανδημίας COVID-19, η οποία προ-
σθέτει σημαντικά θέματα στην ατζέντα μας για την υγεία και την ασφάλεια. 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 συναδέλφων 
μας, η Εταιρεία ανταποκρίθηκε άμεσα εφαρμόζοντας προσαρμοσμένες και ευέλικτες πρακτικές 
εργασίας, έχοντας ως προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Ανάρτηση Σχέδιου δράσης με 
ορισμό βασικής συντονίστριας 
διαχείρισης covid-19 της Εταιρείας 
και ομάδες υπεύθυνων διαχείρισης 
covid-19 σε κάθε οργανωτική 
μονάδα της επιχείρησης.

Δειγματοληπτικά rapid test. Καθημερινή απολύμανση 
των λεωφορείων
(νεφελοψεκασμός). 

PCR Test.

Τοποθέτηση πινακίδων 
απαγόρευσης χρήσης 
συγκεκριμένων καθισμάτων  
εντός του λεωφορείου, 
προκειμένου να τηρείται 
η απόσταση μεταξύ καθήμενων 
επιβατών.

Τακτικές απολυμάνσεις 
κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Έκδοση επικαιροποιημένων 
οδηγιών, ενημερώσεων του 
προσωπικού με σχετικές 
υποχρεώσεις του, βάσει  
εγκυκλίων του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

Παροχή ατομικών μέσων 
προστασίας ανά εργαζόμενο 
(μάσκες, μαντηλάκια αλκοόλης 
70%, αντισηπτικό spray 
επιφανειών, αντισηπτικό gel 
χεριών).

Χρήση τηλεργασίας 
διοικητικών υπαλλήλων 
για ελαχιστοποίηση 
συναθροίσεων στους χώρους 
εργασίας.

Τοποθέτηση προστατευτικής 
μεμβράνης και απομόνωσης 
της καμπίνας του οδηγού.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
Σε μια υπηρεσία όπως οι μαζικές μεταφορές, είναι δύσκολη η διατήρηση των μηδενικών ατυχημά-
των. 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 μπο-
ρούν 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 2021 το σύνολο 
των συμβάντων με τραυματισμό ήταν 336, από τα οποία θανατηφόρα ήταν 2. Στο διάγραμμα που 
ακολουθεί παρουσιάζονται τα συμβάντα με τραυματισμό, ανά εμπλεκόμενο μέρος.
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Αριθμός συμβάντων με τραυματισμό ανά εμπλεκόμενο μέρος 
για τα έτη 2020 και 2021

Eπιβάτης

2021

2020

Όδηγός
Λ/Φ

Πεζός Όδηγός
Συνεπιβάτης

Ποδηλάτης

67  άτομα από το σύνολο  
των 4.921 εργαζομένων 
της εταιρείας

Το 2021 νόσησαν από COVID-19 από το εργασιακό τους περιβάλλον:

εκ των οποίων 3 εργαζόμενοι 
από τα 3.574 άτομα που ανήκουν 
στο προσωπικό κίνησης
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΞΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 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.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μας προσφέρει τις παρακάτω πρόσθετες παροχές:

Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση προς τα πρωτοβάθμια Σωματεία της 
Εταιρείας, ποσού πενήντα ευρώ (50€) ανά μέλος Σωματείου με τη μορφή δωροεπιταγών, για την 
περίοδο του Πάσχα του 2021 και ποσού εξήντα ευρώ (60€) για την περίοδο των Χριστουγέννων 
2021, τον Δεκέμβριο 2021. Στο προσωπικό που δεν ανήκει σε κανένα Σωματείο, χορηγήθηκε επί-
σης δωροεπιταγή ποσού πενήντα ευρώ (50€) την περίοδο του Πάσχα και δωροεπιταγή ποσού 
εξήντα ευρώ (60€) για την περίοδο των Χριστουγέννων 2021. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της 
παροχής αυτής προς το προσωπικό ανέρχεται στο ποσό των 550.000 ευρώ.

•  Χορήγηση Δωροεπιταγών (διατακτικών σί-
τισης) στο Προσωπικό της Ο.ΣΥ. Α.Ε., στο 
πλαίσιο των ενεργειών για τη στήριξη των 
εργαζομένων, λόγω των αρνητικών οικο-
νομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που 
επέφερε η πανδημία COVID-19.

•  Κάλυψη των αναγκών κατασκηνωτικής δι-
αμονής των παιδιών των εργαζομένων της 
Ο.ΣΥ. Α.Ε. που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής ανέλαβε η Εταιρεία το καλο-
καίρι του 2021. Μια παροχή με προϋπολο-
γισθείσα δαπάνη ύψους 300.000€ για τις 
παιδικές κατασκηνώσεις.

•  Παροχή γάλακτος για το προσωπικό της 
Ο.ΣΥ. Α.Ε. προϋπολογισθέντος ποσού των 
402.271,80€.

•  Χρηματικό ποσό για τέκνα που σπουδάζουν 
εκτός Νομού Αττικής.

•  Χρηματικό ποσό για φοιτητές στο Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

•  Χρηματικό ποσό στους Συντονιστές Λει-
τουργίας

• Κίνητρο Εκπαίδευσης
• 20% προκαταβολή αποζημίωσης
• Επιδότηση εξαγοράς ενσήμων
• Παιδικοί Σταθμοί
•  Λογοθεραπείες και άλλες θεραπείες σε ερ-

γαζόμενους και τις οικογένειές 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 –  

νεοπλασματικών ασθενειών
• Άδεια εξετάσεων
• Ιματισμός σε τεχνικούς
• Συνδικαλιστικές απαλλαγές
• Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
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 εκπαίδευ-
ση και επιμόρφωση των εργαζομένων συμβάλλει στην καθιέρωση σωστών εταιρικών πρακτικών, 
καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας και της εταιρικής ταυτότητας.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα το περιεχό-
μενο των οποίων αφορούσε κυρίως προγράμματα πιστοποίησης επαγγελματικής ικανότητας, 
επιμόρφωσης σε οικονομικά και θέματα νομοθεσίας, προγράμματα για θέματα οργάνωσης, λει-
τουργίας της Εταιρείας και για θέματα προμηθειών, προγράμματα βελτίωσης δεξιοτήτων για την 
χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και προγράμματα ανάπτυξης στελεχών. 

Τα έντεκα (11) από τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν, έγιναν με φυσική παρουσία των εκπαι-
δευόμενων και τα υπόλοιπα πέντε, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμόρφωσε η πανδη-
μία, έγιναν εξ’ αποστάσεως. 

2020 2021

Αριθμός συμμετεχόντων 297 270

Σύνολο Εκπαιδευτικών 
ωρών 9.457 5.762

Για το 2021 τα προγράμματα παρακολούθησαν 270 εργαζόμενοι (συμμετοχές) και ο συνολικός 
αριθμός εκπαιδευτικών ωρών ανέρχεται σε 5.762. Η χρηματοδότηση του κόστους εκπαίδευσης 
προέρχεται κυρίως από τον Ειδικό Λογαριασμό για την απασχόληση και την Επαγγελματική Κα-
τάρτιση (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ. Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά κανόνα καλύ-
πτεται πλήρως από τη δικαιούμενη χρηματοδότηση (ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα) του ΛΑΕΚ. Το 
διεκδικούμενο ποσό από τον ΟΑΕΔ, για τα υποβληθέντα 16 προγράμματα του 2021 εκτιμάται ότι 
θα ανέλθει σε 41.252,50€. Το ποσό αυτό αποτελεί το 11% του συνολικά δικαιούμενου ποσού της 
Ο.ΣΥ. Α.Ε. για το συγκεκριμένο έτος.  

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται: 
• Το επιλέξιμο κόστος των εξωτερικών εκπαιδευτικών φορέων (8.400,00€)
•  Το ωρομίσθιο κόστους των συμμετεχόντων στα υποβληθέντα για χρηματοδότηση προγράμμα-

τα κατάρτισης, τα οποία υλοποιήθηκαν εντός ωραρίου εργασίας. Το ωρομίσθιο κόστος αποτε-
λεί επιλέξιμη δαπάνη και υπολογίζεται (προϋπολογιστικά) σε 32.852,50€.
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OSY ACADEMY

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 του προσωπικού μας και των επιβατών.
Η OSYΑcademy χρησιμοποιεί τελευταίες τεχνολογίες εκπαίδευσης (Διαδραστικές δραστηριότη-
τες, 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 εκπαιδευ-
όμενο, όποτε θέλει, από όποιο σημείο βρίσκεται (σπίτι, δουλειά) με όποιο μέσο θέλει (κινητό, υπολο-
γιστής, tablet) να έχει πρόσβαση σε σύγχρονο διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό. Αποτελεί ένα εργα-
λείο όχι μόνο στα χέρια των εκπαιδευόμενων αλλά και των εκπαιδευτών, καθώς αποτελεί blended 
εκπαίδευση (συνδυασμό της ασύγχρονης εκπαίδευσης με ψηφιακά μέσα, με τις παραδοσιακές δρα-
στηριότητες σε αίθουσα). 

Μέσω της Ακαδημίας, μπορούμε να ενημερώνουμε άμεσα τους συνεργάτες μας για όλες τις τε-
λευταίες εξελίξεις στην Εταιρεία, χωρίς να μας επηρεάζουν διάφορες έκτακτες συνθήκες όπως 
η πανδημία COVID-19. 

Το 2021 παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα πεντακό-
σια είκοσι (520) άτομα.

2020 2021

Αριθμός συμμετεχόντων 297 520

ΑΙΜΌΔΌΣΙΑ

Tα Σωματεία εργαζομένων σε συνεργασία με υπηρεσίες της Ο.ΣΥ. Α.Ε., έχουν υλοποιήσει για 
το έτος 2021 εθελοντικές αιμοδοσίες, κατά τις οποίες έχουν συγκεντρωθεί σημαντικές ποσό-
τητες αίματος.

Στοιχεία Αιμοδοσίας 2020-2021

2020 2021

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΟΙ 1.215 1.396

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

539 346

ΣΥΝΟΛΑ - ΦΙΑΛΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 1.754 1.742

Το έτος 2021 έγινε χρήση 7.327 ημερών αιμοδοτικής άδειας από 1.405 εργαζομένους.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 202150 51ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΌΥΣ ΑΝΘΡΩΠΌΥΣ ΜΑΣ
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ΥΠΕΥΘΥΝΑ 
ΓΙΑ ΤΌ ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΌ ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝ 

Βασικός στόχος μας και στρατηγική μας προτεραιότητα είναι να διαχειριζόμαστε αποτελεσμα-
τικά 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 επιβά-
ρυνση του περιβάλλοντος.

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 αυτόν τον γνώμονα, έχουμε αναπτύξει στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. σημαντικές δράσεις για την προστασία 
του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής στο λε-
κανοπέδιο Αττικής.

Συγκεκριμένα:
•  συνεχίζουμε άοκνα την συντονισμένη προσπάθεια για προστασία του περιβάλλο-

ντος και εξοικονόμηση ενέργειας,  
• ανανεώνουμε το στόλο μας με λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας,
•  συντηρούμε λεωφορεία που κινούνται με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) έχο-

ντας βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με το diesel, δεδομένης 
της μη εκπομπής μικροσωματιδίων (PM),

•  συντηρούμε τον στόλο των τρόλεϊ που αποτελούν ένα οικολογικό και αθόρυβο 
μέσο μεταφοράς, καθώς τα τρόλεϊ έχουν έως και 3 φορές μεγαλύτερη ενεργειακή 
αποδοτικότητα, εκπέμπουν 6 φορές λιγότερους αέριους ρύπους ανά διανυθέν χι-
λιόμετρο, 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, μπα-
ταρίες, υγρά μπαταριών, τακάκια, ελαστικά κ.α.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Οι καταναλώσεις που αφορούν στο πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο θέρμανσης (εκτός κί-
νησης), και ηλεκτρική ενέργεια (εκτός ηλεκτρικής ενέργειας έλξης) για τα έτη 2020 και 2021 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
(KWh)

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
(KWh)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
(lt)

2020
291.409 

2021
10.703.562

2021
4.912.312 

2021
340.514

Το 2021 πραγματοποιήθηκε ανανέωση της μεθοδολογίας υπολογισμού KWh από την κατανά-
λωση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου η οποία αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΌΒΛΗΤΩΝ

Μέσα στο 2020 διαχειριστήκαμε με κατάλληλο τρόπο τα παρακάτω απόβλητα:

Απόβλητα Λιπαντικά – Έλαια που προκύπτουν από τη συντήρηση των οχημά-
των της Ο.ΣΥ. Α.Ε. συλλέγονται από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη και διαχειρί-
ζονται κατάλληλα. Μέσα στο 2021 συλλέχθηκαν 116.719 κιλά αποβλήτων λιπα-
ντικών – 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 διαθέ-
τει σε αδειοδοτημένους αξιοποιητές.

Παλαιά άχρηστα κενά μεταλλικά βαρέλια συλλέγονται από τις εγκαταστάσεις της 
Ο.ΣΥ. Α.Ε. από την εξουσιοδοτημένη Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Ε.Π.Ε.». Κατά την διάρκεια του 2021 ανακυκλώθηκαν 823 βαρέλια.

 Μεταχειρισμένα ελαστικά που προκύπτουν από τον στόλο των οχημάτων 
μας διαχειρίζονται από την αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων 
ECOELASTIKA Α.Ε. Μέσα στο 2021 ανακυκλώσαμε 3.780 τεμάχια ελαστικών.

Παλαιά άχρηστα μεταλλικά υλικά (ΣΚΡΑΠ) και παλαιοί συσσωρευτές (μπαταρίες 
οχημάτων) συλλέγονται και διαχειρίζονται από την αδειοδοτημένη εταιρεία διαχεί-
ρισης και ανακύκλωσης παλαιού σιδήρου ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-
ΠΗ Ε.Π.Ε. Κατά την διάρκεια του 2020 διαχειρίστηκαν 47.340 κιλά ΣΚΡΑΠ και 42.325 
κιλά μπαταριών

ΣΚΡΑΠ
(κιλά)

ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ
(κιλά)

2020
30.000

2020
45.195 

2021
47.340 

2021
42.325

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
(κιλά)

ΠΑΛΑΙΑ ΑΧΡΗΣΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΑΡΕΛΙΑ
(τεμάχια)

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
(κιλά)

2020
147.843

2020
1.043 

2020
4.442 

2021
116.719 

2021
823

2021
3.780 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα απόβλητα που παράχθηκαν από τη λειτουργία 
της Εταιρείας και διαχειρίστηκαν κατάλληλα.
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ΥΠΕΥΘΥΝΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΌΙΝΩΝΙΑ
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ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΌΙΝΩΝΙΑ

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 προ-
στιθέμενη αξία σε αυτή.

Κοινωνικές δράσεις μας 

Φροντίδα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) Υποστήριξη φορέων και ΜΚΟ

ΦΡΌΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΑΤΌΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ)

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 δρομολο-
γούνται οχήματα με τον απαιτούμενο εξοπλισμό πρόσβασης αμαξιδίων ΑμεΑ. Η προσπάθειά μας 
αυτή στοχεύει στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού ειδικών κοινωνικών ομάδων ή κατηγο-
ριών. Παράλληλα, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία για θέματα που 
αφορούν τις υπηρεσίες μας, έχουμε δημιουργήσει ειδικό σημείο εισόδου των ΑμεΑ στον διαδι-
κτυακό τόπο της Ο.ΣΥ. A.E. Μέσω του ειδικού σημείου εισόδου εξασφαλίζεται στα ΑμεΑ ισότιμη 
πρόσβαση στην ενημέρωση.

Τα 3 ειδικά διαμορφωμένα λεωφορεία που διαθέτουμε διατίθενται τακτικά σε συλλόγους, μη 
κερδοσκοπικές εταιρείες, καθώς και σε αθλητικές ομάδες ΑμεΑ για πολιτιστικές και αθλητικές 
εκδηλώσεις. Στο σύνολό 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 αμαξι-
δίου, ενώ παράλληλα δύναται το άτομο που μετακινείται με αμαξίδιο να πατήσει το κουμπί της 
στάσης για την αποβίβασή του. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ       ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ   6

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ   6

ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ   3

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ   3

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ   2

ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ   2

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΟΥ   2

ΝΑΝΙΣΜΟΣ   1

ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ   1

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ   1

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ   1

ΣΥΝΟΛΟ            28

Tα ΑΜΕΑ που απασχολούνται στην Εταιρεία μας, κάνουν χρήση του Ν.2643/98 σύμφωνα με 
τα έγγραφα που υπάρχουν στους ατομικούς τους φακέλους.
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ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS
Πρόκειται για σωματείο, μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, ειδικά αναγνωρισμένο ως Φιλαν-
θρωπικό. Προστατεύει παιδιά που, για σοβα-
ρούς κοινωνικούς λόγους, στερούνται μόνιμα 
τη φροντίδα των φυσικών τους γονιών. Η προ-
στασία και φροντίδα των παιδιών προσφέρεται 
σε μακρόχρονη βάση, από την παιδική ηλικία 
μέχρι την επαγγελματική, οικονομική αποκα-
τάσταση τους. Τα παιδιά μεγαλώνουν με τα 
αδέλφια τους, σ’ ένα σπίτι, με μια Μητέρα SOS. 
Προσφέραμε δώρα στα 40 παιδιά (Γυμνασίου – 
Λυκείου) που φιλοξενούνται στη Βάρη.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ 
«Χριστιανική Στέγη κοριτσιού 
Αγία Άννα»
Ιδρύθηκε από το σωματείο “ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Η 
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ”, στη σύσταση [26.2.1968] του οποί-
ου πρωτοστάτησαν οι άξιες οικογένειες της 

Αννας Καράπα και της Αννας Καμπίτση, με 
την προσφορά της ακίνητης περιουσίας τους. 
Προσφέραμε δώρα στα κορίτσια που φιλοξε-
νούνται στη στέγη. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ/ΠΟΡΤΑ
ΑΝΟΙΧΤΗ
«Πόρτα Ανοιχτή» είναι μία μονάδα κοινωνικής 
πρόνοιας, που συναγωνίζεται επιτυχώς τα κα-
λύτερα Ευρωπαϊκά Κέντρα και με 110 άτομα 
επιστημονικό προσωπικό, προσφέρει υπηρε-
σίες υψηλής ποιότητας, που καλύπτουν ένα 
ευρύτατο φάσμα αναγκών. 

Προσφέραμε ειδική καρέκλα μπάνιου που 
εξυπηρετεί τις ανάγκες με άτομα που αντι-
μετωπίζουν κινητικά προβλήματα καθώς και 
ένα πλυντήριο ρούχων (οικιακό), για τον Ξε-
νώνα Προσωρινής Διαμονής που διαθέτουν. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΌΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΌΣΦΌΡΑΣ 2021

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 
2021, πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω δράσεις: 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
Υποστήριξη της ομάδας εθελοντών που πρω-
τοστάτησαν στην πυρόσβεση των πυρκαγιών 
του καλοκαιριού. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης 
απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα, που από 
το 2000 δίνει μάχες εθελοντικά και βοηθάει 
να ξεπεραστούν σοβαρές κρίσεις, να αντι-
μετωπιστούν φαινόμενα της φύσης αλλά και 
να πραγματοποιηθούν διακομιδές, προκειμέ-
νου να σωθούν ανθρώπινες ζωές, η ΟΣΥ Α.Ε. 
έδειξε έμπρακτα τη στήριξή της.

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστα-
σίας, ιδρύθηκε το 1889 από τον Ιωάννη Χα-
τζηκυριάκο και τη σύζυγό του Μαριγώ, με 
σκοπό την περίθαλψη ορφανών και απόρων 
κοριτσιών που προέρχονται από οικογένειες 
με σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλή-
ματα. Το Ίδρυμα φροντίζει κορίτσια από έξι 
ετών, παρέχοντάς τους σίτιση, στέγαση, ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη, φροντίδα και 
ψυχολογική υποστήριξη, καθώς επίσης και εκ-

παιδευτικά προγράμματα, που τα προετοιμά-
ζουν για την ομαλή ένταξή τους σε μια σύγ-
χρονη κοινωνία. Η ΟΣΥ Α.Ε. προσέφερε δώρα 
στα 53 κορίτσια που φιλοξενούνται εκεί. 

FOUNDATION IHOS 
AMSTERDAM
Χορηγία της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για το 2021, χορηγός 
– υποστηρικτής για το Φεστιβάλ Online live 
streaming, Ελλήνων και Ολλανδών δημιουρ-
γών. Η συναυλία, που είχε προγραμματιστεί 
για τον Οκτώβριο 2021 και αναβλήθηκε λόγω 
covid, πραγματοποιήθηκε τελικά 04 Απριλίου 
2022. Διεθνής προβολή σε όλες τις χώρες της 
Ευρώπης και στην Αυστραλία. 

ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
Συμμετοχή στην εναρκτήρια εκδήλωση του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΚΠ) από 
τον Πρόεδρο της Εταιρείας μας κ. Ξυπολητά και 
προβολή της στο site της Εταιρείας. Ανάδειξη 
επιτευγμάτων ερευνητικών ομάδων ΕΜΠ και 
Πανεπιστημίου Αθηνών μέσω livestreaming, με 
κεντρικό θέμα την πρόκληση της Κλιματικής 
Αλλαγής και την απάντηση της έρευνας. 
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ  
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)
Δωρεάν προβολή του 14ου Ευρωπαϊκού Πρω-
ταθλήματος μπάσκετ με αμαξίδιο ανδρών 
2020–2021, που τελεί υπό την Αιγίδα της ΠτΔ 
κας Σακελλαροπούλου, μέσω ανάρτησης αφι-
σών, στο εσωτερικό των οχημάτων της Ο.ΣΥ. 
Α.Ε. Η Εταιρεία μας στηρίζει έμπρακτα και ενι-
σχύει κάθε ζητούμενη δράση ΑμεΑ.

DIGITAL RACE FOR CURE 
Συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυ-
ναικών με Καρκίνο Μαστού «Αλμα Ζωής», 
για δωρεάν προβολή της καμπάνιας για την 
πραγματοποίηση αγώνα και περιπάτου digital 
με ταυτόχρονη δράση 30 πόλεων από όλη 
την Ευρώπη, κατά του καρκίνου του μαστού, 
μέσω αφισών στα οχήματά μας. Συμμετέχο-
ντας στην μεγάλη ψηφιακή ευρωπαϊκή γιορ-
τή της ζωής και ενώνοντας τις φωνές για το 
μήνυμα της πρόληψης, θεραπείας, στήριξης 
και επιβίωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
Δωρεάν ανάρτηση αφισών στην πλειοψη-
φία του συνόλου των οχημάτων μας, για την 
επικοινωνία της Απογραφής Πληθυσμού- Κα-
τοικιών 2021, συμμετέχοντας ενεργά στην 
ενημέρωση του πληθυσμού. Αναρτήθηκαν σε 
περισσότερα από 800 οχήματα, συμβάλο-
ντας στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γεω-
γραφική κάλυψη και ενημέρωση του επιβα-
τικού κοινού για την απαραίτητη απογραφή 
πληθυσμού- κατοικιών της χώρας. 

MIRfestival 
Δωρεάν υποστήριξη επικοινωνιακής καμπά-
νιας με αφίσες εντός των οχημάτων, για το 
ανεξάρτητο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Τέ-
χνης. Παρουσίαση έργων στον δημόσιο χώρο 
με στόχο η πρόσβαση του κοινού στην πρω-
τοποριακή τέχνη να προωθήσει γόνιμο προ-
βληματισμό γύρω από κοινωνικά ζητήματα 
και να θέσει βάσεις διαλόγου στα μέλη της 
αθηναϊκής κοινότητας γύρω από τις μορφές 
έκφρασης. 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ 
Δωρεάν προβολή στα εκδοτήρια της Ο.ΣΥ. 
για την ανάδειξη του φαινομένου της γονικής 
αποξένωσης και την ανάγκη γονεϊκής ισότη-
τας, σε μια χρονική στιγμή που ήταν και είναι 
κοινωνικό ζητούμενο. Συμβάλλουμε στην ευ-
αισθητοποίηση και ενεργοποίηση αλλαγής με 
μόνο γνώμονα τον σεβασμό των παιδιών.

URBAN ACT 
Η URBAN ACT, η Ο.ΣΥ. και η Ιταλική Πρεσβεία 
υλοποίησαν από κοινού ένα έργο για να τι-
μήσουν τον μεγάλο Ιταλό ποιητή Δάντη: μια 
δημόσια τοιχογραφία αφιερωμένη στην Θεία 
Κωμωδία στο κέντρο της Αθήνας., με αφορμή 
την επέτειο για τα 700 χρόνια από τον θάνατό 
του. Η αφιερωματική τοιχογραφία περιλαμ-
βάνει τρία συμβολικά έργα: Κόλαση- Καθαρ-
τήριο- Παράδεισος. Οι Έλληνες καλλιτέχνες 
ΚΕΖ & SAME84 αλλά και ο Ιταλός ALBERTO 
RUCE πραγματοποίησαν το έργο αυτό στον 
εμβληματικό χώρο επί της οδού Λιοσίων, των 
κτιριακών εγκαταστάσεων της Ο.ΣΥ.. Σήμερα 
είναι ένα έργο στο κέντρο της πόλης που κα-
θημερινά απολαμβάνουν οπτικά και νοητικά 
όλοι οι κάτοικοι και επισκέπτες της Αθήνας.  
Έχει αντικατασταθεί το έργο του καλλιτέχνη 
KEZ, με το παρακάτω δημιουργικό.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Δωρεάν παραχώρηση λεωφορείου midi Solaris 
για διάστημα 7 (επτά) μηνών στο Δήμο Χαϊδαρί-
ου, στο πλαίσιο λειτουργίας πιλοτικού προγράμ-
ματος Δημοτικής Συγκοινωνίας με προκράτηση 
σε συνεργασία με την Ο.ΣΥ. Α.Ε., τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 
και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τα σταθερά 
έξοδα λειτουργίας (ασφάλεια, ΚΤΕΟ, τέλη κυ-
κλοφορίας) και τα έξοδα συντηρήσεων και επι-
σκευών αναλαμβάνει ο Δήμος Χαϊδαρίου

REVERT, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
REVERT «ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ - 
ΙΣΟΤΗΤΑ – ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» 
(RESILIENCE WITHOUT 
VIOLENCE, RESISTANCE 
WITHOUT HATE IN  
PUBLIC TRANSPORT)
Εκπαιδεύσεις και προωθητικό υλικό εντός 
οχημάτων και στο website για την δημιουργία 
ασφαλούς περιβάλλοντος εντός των ΜΜΜ και 
την εξάλειψη του ρατσισμού με: 
•  Δράσεις περιορισμού ξενοφοβίας & ρατσι-

σμού μέσω καμπάνιας ευαισθητοποίησης 
του επιβατικού κοινού, με προβολή αφισών 
εντός των οχημάτων Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΘΕΣΗ ΕΔΩ και τηλέφωνο επικοινωνίας για 
αναφορά περιστατικών.

•  Εκπαιδεύσεις – εργαστήρια οδηγών για δια-
χείριση επεισοδίων και καλλιέργεια αντιρα-
τσιστικής κουλτούρας.

•  Συναντήσεις σε κέντρα φιλοξενίας με οδη-
γούς και μετανάστες/πρόσφυγες για ανταλ-
λαγή και καταγραφή απόψεων, όπως και 
ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του 
συγκοινωνιακού δικτύου.

•  Ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ ομάδας 
οδηγών ΟΣΥ και Αθλητικής Ελπίδας Προ-
σφύγων (Hope Refugee FC).

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 
Προώθηση καμπάνιας εμβολιασμού στο site 
της Εταιρείας, όπως αυτή δόθηκε από το 
Υπουργείο( βίντεο).

O.ΣΥ. Α.Ε. και 200 χρόνια 
από την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821 
Οι Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. αποχαιρετούν το 
επετειακό έτος 2021, τιμώντας τα 200 χρόνια 
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και την 
παγκόσμια ιστορία της. Δύο λεωφορεία της 
Εταιρείας «ντύθηκαν» με τα έργα του εικαστικού 
Στέφανου Νανόπουλου (a.k.a NANO) στα οποία 
κυριαρχούν 3 στοιχεία, εμπνευσμένα από την 
ηρωική εξέγερση των Ελλήνων: Το τσαρούχι, ο 
τσολιάς και η Σουλιωτοπούλα, ενώ οι καρδιές 
συμβολίζουν την ευγνωμοσύνη των Ελλήνων για 
τις θυσίες των προγόνων τους. Η επιλογή των 
έργων έγινε σε συνεργασία με την ιστορικό τέ-
χνης και εικαστική σύμβουλο κα Μαρία Μιγάδη.

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. τιμά την ιστορική παράδοση και 
ταυτόχρονα συμμετέχει στην εξέλιξη της 
ταυτότητας της χώρας. «Είμαστε οι Ήρωές 
μας» και αυτό αποτυπώνει τη συνέχεια των 
αρετών των ηρώων της Ελληνική Επανάστα-
σης στην καθημερινή πρακτική των Ελλήνων 
μέχρι σήμερα, σε κάθε μικρή αλληλεπίδρα-
ση, στις μεγάλες προκλήσεις αλλά και στις 
μικρές πράξεις.

Η ανάρτηση των έργων στα οχήματά μας 
εγκαινιάζει την αρχή μιας ευρύτερης και δι-
αρκούς δράσης ευαισθητοποίησης, η οποία 
ευελπιστούμε να παγιωθεί στη συνείδηση του 
επιβατικού κοινού και να συμβάλλει στην πο-
λύπλευρη εκπλήρωση του κοινωνικού ρόλου 
της Εταιρείας μας.
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ΥΠΕΥΘΥΝΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΌΡΑ
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ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΌΡΑ

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 ευ-
θύνη στις ανάγκες του επιβατικού κοινού.

Είναι γεγονός ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στις αστικές περιοχές προσπαθούν να ανταπο-
κριθούν 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 δη-
μόσιες 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 αποτε-
λεσματική μαζική μεταφορά είναι όλο και πιο σημαντική για την ανάπτυξη των αστικών περιοχών.

ΌΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Ό ΣΤΌΛΌΣ ΤΩΝ ΌΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Το 2021 η δύναμη του στόλου ήταν 2.003 οχήματα και καλύφθηκαν 70.836.372 χιλιόμετρα.

2020 2021

Σύνολο Οχημάτων 1.897 2.003

Χιλιόμετρα που καλύφθηκαν 74.251.741 70.836.372

H Ο.ΣΥ. Α.Ε. διαθέτει έξι (6) αμαξοστάσια συνολικού εμβαδού 333.800 τ.μ., για την εξυπηρέ-
τηση των λεωφορείων και τρία (3) αμαξοστάσια συνολικού εμβαδού 52.645 τ.μ. για την εξυπη-
ρέτηση των τρόλεϊ.

Επίσης για την κάλυψη των αναγκών του στόλου της Ο.ΣΥ. Α.Ε. στην ιδιοκτησία της Εταιρεί-
ας 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 βρίσκο-
νται 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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ΘΕΡΜΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Κατηγορία 2020 2021

Οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO Ι – [Χρονολογίας κτήσεως 1993-1994] 216 79

Οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO ΙΙ – [Χρονολογίας κτήσεως 1998-2002] 489 410

Οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO ΙΙΙ – [Χρονολογίας κτήσεως 2004-2005] 281 269

Οχήματα Φυσικού αερίου EURO III – [Χρονολογίας κτήσεως 2005] 101 81

Οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO ΙV – [Χρονολογίας κτήσεως 2009] 220 220

Οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO V – [Χρονολογίας κτήσεως 2009-2010] 100 98

Διώροφα οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO V – [Χρονολογίας κτήσεως 2011] 4 4

Οχήματα Φυσικού Αερίου νέας τεχνολογίας EEV – 
[Χρονολογίας κτήσεως 2010]

200 199

Οχήματα (χρονομισθωμένα) Πετρελαίου νέας τεχνολογίας  
EURO V – EEV – [Χρονολογίας κτήσεως 2010-2013]

0 103

Οχήματα (χρονομισθωμένα) Πετρελαίου νέας τεχνολογίας  
EEV – [Χρονολογίας κτήσεως 2010-2011]

0 87

Οχήματα (χρονομισθωμένα) Πετρελαίου νέας τεχνολογίας  
EURO V – [Χρονολογίας κτήσεως 2010-2012]

0 103

ΣΥΝΟΛΟ 1.611 1.653

ΗΛΕΚΤΡΟΚΊΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΊΑ

Κατηγορία 2020 2021

Οχήματα σειράς 6000 – [Χρονολογίας κτήσεως 1999-2000] 52 102

Οχήματα σειράς 7000 – [Χρονολογίας κτήσεως 1999-2000] 109 109

Οχήματα σειράς 8000 – [Χρονολογίας κτήσεως 2003-2004] 75 89

Οχήματα σειράς 9000 – [Χρονολογίας κτήσεως 2004] 50 50

ΣΥΝΟΛΟ 286 350

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΦΌΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
Υπεγράφη τον Απρίλιο του 2021, μεταξύ της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και των Εταιρειών ΕΘΝΙΚΗ LEASING AE, ΑΦΟΙ 
ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ και ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ-MED BUS, η σύμβαση για τη 
μίσθωση μέσω leasing λεωφορείων αστικού τύπου. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από την Ο.ΣΥ. 
Α.Ε. για ένα ακόμη έτος. 
Το γεγονός της μίσθωσης των οχημάτων αυτών ενισχύει σημαντικά τον στόλο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και απο-
τελεί ένα ακόμη βήμα υπέρ του επιβατικού κοινού, στις αυξημένες από την πανδημία ανάγκες του συ-
γκοινωνιακού έργου. Και αυτή η Σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο του συνολικού εκσυγχρονισμού 
των Οδικών Συγκοινωνιών, που αποτελεί τον βασικό στόχο της Εταιρείας και του Υπουργείου 
Μεταφορών & Υποδομών.  

Στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε. επενδύουμε στις μακροχρόνι-
ες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους προμηθευ-
τές μας, καθώς τους θεωρούμε στρατηγικούς 
συνεργάτες που δίνουν προστιθέμενη αξία 
στις υπηρεσίες μας. 

Για τον λόγο αυτό, οι συνεργασίες μας στηρί-
ζονται στη διαφάνεια, στην τήρηση των συμ-
φωνιών και στις εταιρικές μας αξίες, με τελι-
κό στόχο την ικανοποίηση των επιβατών και 
την πρόληψη πιθανών κινδύνων στην εφοδι-
αστική μας αλυσίδα.

Για την Ο.ΣΥ. Α.Ε., η διαχείριση της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας, είναι άμεσα συνυφασμένη με 
τη διασφάλιση διαφανών διαδικασιών προ-
μήθειας 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 νομι-
κό Πλαίσιο περί Δημοσίων Συμβάσεων, όπως 
αυτό ορίζεται από τον νόμο 4412/16, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α’ 147/08–08-
2016), τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-
μηθειών 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 μπο-
ρούν να καλυφθούν από την ελληνική αγορά, 
απευθυνόμαστε σε αγορές εκτός Ελλάδος.
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ΜΕΛΛΌΝΤΙΚΌΙ 
ΣΤΌΧΌΙ 
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ΜΕΛΛΌΝΤΙΚΌΙ ΣΤΌΧΌΙ
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε., υπό τον σχεδιασμό μίας γενικότερης στρατηγικής και πολιτικής, έχει δεσμευθεί για την 
υλοποίηση ορισμένων κομβικών στόχων για το επόμενο έτος πάνω στους τέσσερις βασικούς πυ-
λώνες 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 Εξέλιξη στόχων / στόχοι για το 2022

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 Ό.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 ΌΑΕΔ ατόμων προς εκπαίδευση στους 

χώρους της Ό.ΣΥ. Α.Ε.

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού/ 
Εκπαίδευση Προσωπικού

• Συνέχιση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων μέσω της online 

πλατφόρμας OSY Academy  

με αύξηση 10%.

Οργανωτική Αναδιάρθρωση

Διαχείριση των επιπτώσεων 
από την πανδημία COVID-19

• Συνέχιση των μοριακών test και rapid tests 
σε όλους τους εργαζόμενους σύμφωνα και 
με συχνότητα ανάλογη με τον γενικότερο 

επιδημιολογικό φορτίο. 

• Προμήθεια ατομικών ειδών υγιεινής για  

την προστασία από τον covid-19.

Ένταξη νέου προσωπικού

• Συνέχιση της διαδικασίας προσλήψεων από τον 
ΌΑΕΔ ατόμων προς εκπαίδευση στους χώρους 

της ΌΣΥ. Α.Ε. 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού/ 
Εκπαίδευση Προσωπικού

• Συνέχιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 

όλες τις ειδικότητες στο σύνολο του προσωπικού 

μέσω της online πλατφόρμας OSY ACADEMY.  

Οργανωτική Αναδιάρθρωση 

• Έναρξη της διαδικασίας απόκτησης 
πιστοποίησης ISO 45001 (Υγιεινής και Ασφάλεια 
του Προσωπικού). Έχει προγραμματισθεί ο 
προέλεγχος ( PRE AUDIT) όπου στην συνέχεια η 
Εταιρεία, στενευμένα θα προβεί στις ανάλογες 

ενέργειες προσαρμογής. 

• Συνέχιση των προγραμμάτων Όικογενειακών 
παροχών (κατασκηνώσεις για τα τέκνα των 
εργαζομένων, ανίκανα κινητικά ή πνευματικά 
τέκνα, φοιτητές σε Ανώτερα ή Ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, βρεφονηπιακοί 

σταθμοί  κ.α ) προς τους εργαζομένους.

• Συνέχιση των προγραμμάτων με την μορφή 

δώροεπιταγών την περίοδο των εορτών. 

• Δημιουργία πλαισίου Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης για την ΌΣΥ. Α.Ε.

• Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Θέμα Στόχοι για το 2021 Εξέλιξη στόχων / στόχοι για το 2022

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 Ό.ΣΥ. Α.Ε.  

σε συνεργασία με τα Σωματεία εργαζομένων 

και την ΔΑΔ.

Στήριξη της κοινωνίας

• Συνέχιση των προγραμμάτων παροχής 

μηχανογραφικού εξοπλισμού. 

• Νέο έργο για την μέτρηση της ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού αέρα εντός των λεωφορείων. 

• Συνέχιση της στήριξής στην Κοινωνία με 

υψηλότερο ποσό επιχορήγησης. 

• Συμμετοχή σε κοινωνικά προγράμματα με την 

μορφή παροχής Συγκοινωνιακού Έργου σε 

μεγάλες αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. 

• Συνέχιση των προγραμμάτων μειωμένου 

κομίστρου σε ευπαθείς ομάδες και δωρεάν 

παροχή μετακίνηση σε ΑμεΑ (με κινητικά 

προβλήματα) μέσω της ειδικής υπηρεσίας της 

ΌΣΥ Α.Ε. 

• Εγκατάσταση εξοπλισμού για την δωρεάν 

παροχή  υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο 

(wifi) εντός των οχημάτων της ΌΣΥ. Α.Ε. 

• Συμμετοχή με την παροχή στοιχείων στην 

ειδική πλατφόρμα (Ό2HUB της ΕΕΣΥΠ) που 

στοχεύει στην συγκεντρωμένη πληροφορία 

προς την κοινωνία. 

• Συμμετοχή σε διαδικτυακή πλατφόρμα 

διαχείρισης αναφορών στα πλαίσια της 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 
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Θέμα Στόχοι για το 2021 Εξέλιξη στόχων / στόχοι για το 2022

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 Ό.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 λειτουργία του στόλου των 

οχημάτων.

Νέα οχήματα χαμηλών εκπομπών ρύπων

• Συνέχιση των διαδικασιών του διαγωνισμού για 

την προμήθεια νέων οχημάτων αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας. (CNG, Ηλεκτρικά). 

Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος από  
τα γραφεία

• Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος 

συγκεκριμένων εγκαταστάσεων μετά τις 

μεταβολές που θα υποστούν για να δεχθούν 

(στάθμευση, συντήρηση, φόρτιση) τα ηλεκτρικά 

λεωφορεία.

• Απομάκρυνση από την κυκλοφορία παλαιάς 

τεχνολογία πετρελαιοκίνητα οχήματα EURO1.

• Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων της Ό.ΣΥ. Α.Ε 

(π.χ. αντικατάσταση του φωτισμού των 

αμαξοστασίων με συστήματα LED, επεξεργασία 

υγρών αποβλήτων συνεργείων, λιπαντηρίων, 

πλυντηρίων).

Κατανάλωση φυσικών πόρων

• Συλλογή δεδομένων και σύνταξη προδιαγραφών 

για τη προμήθεια νέων πλυντηρίων λεωφορείων 

όπου θα χρησιμοποιούν λιγότερη ποσότητα 

νερού και διαχειρίζονται τα απόβλητα με 

συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον.

• Έναρξη της διαδικασίας απόκτησης πιστοποίησης 

ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). Έχει 

προγραμματισθεί ο προέλεγχος ( PRE AUDIT) 

όπου στην συνέχεια η Εταιρεία, στενευμένα θα 

προβεί στις ανάλογες ενέργειες προσαρμογής.

Θέμα Στόχοι για το 2021 Εξέλιξη στόχων / στόχοι για το 2022

Αγορά Διαδικασίες βελτίωσης
• Βελτίωση των διαγωνιστικών διαδικασιών 

από τη 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 Ό.ΣΥ. Α.Ε. και δημιουργία 
ενός από κοινού πλαισίου συνεργασίας  

(Χάρτα συνεργασίας).

• Εκπόνηση Σχεδίου Τεχνικής 

Αναδιοργάνωσης της Ό.ΣΥ. Α.Ε.

• Εκπόνηση εφαρμογής προληπτικής 
συντήρησης στόλου θερμικών οχημάτων 
για πρώτη φορά από τη δημιουργία  

της Εταιρείας.

Διαδικασίες βελτίωσης

• Κατάρτιση προδιαγραφών συστήματος ελέγχου 

ποιότητας της προληπτικής συντήρησης 

οχημάτων στην Ό.ΣΥ. Α.Ε.

• Στο πλαίσιο της Κανονιστικής συμμόρφωσης 

εφαρμογή της πολιτικής σύναψης συναλλαγών 

με συνδεδεμένα Μέρη (τρίτων Μερών).

• Πλήρη ένταξη στο mydata.

• Πλήρη λειτουργία του (PROMIS) συστήματος 

διαχείρισης και ελέγχου των καυσίμων.

• 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.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

• Cyber security

• Δημιουργία δεικτών ψηφιακού μετασχηματισμού 

σε όλες τις εταιρείες της ΕΕΣΥΠ.

Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης παραπόνων 
του επιβατικού κοινού

• Σε εξέλιξη.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

• Εκπόνηση Σχεδίου Τεχνικής.

• Αναδιοργάνωσης της Ό.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 διαχείρι-

σης παραπόνων του Όργανισµού 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 Όργανισµό µας.

• Έτσι, θα ενισχυθεί περαιτέρω η εταιρική εικόνα 
και το κοινωνικό προφίλ της Ό.ΣΥ. Α.Ε.
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Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ 
ΣΤΌΥΣ ΣΤΌΧΌΥΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ
ΣΤΌΥΣ ΣΤΌΧΌΥΣ 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 εκπλήρω-
ση 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 πα-
ρατίθεται αναλυτικά η σύνδεση των προγραμμάτων και των δράσεών μας με τους Στόχους της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

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

Υγεία και Ασφάλεια 
Επιβατών

GRI 404

GRI 416

H υγεία, η ευημερία και η ασφάλεια των εργαζομένων 
μας, καθώς και των επιβατών που μας εμπιστεύονται 
καθημερινά για τις μετακινήσεις τους, αποτελεί 
προτεραιότητας ύψιστης σημασίας για την Ό.ΣΥ. Α.Ε.. 

Όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε, 
όπως τα αυστηρά πρότυπα ασφαλεαίας, τα εργαλεία 
για την παρακολούθηση και την πρόληψη συμβάντων 
και οι εκπαιδεύσεις των εργαζομένων μας σε 
θέματα υγείας και ασφάλειας, αξιολογούνται και 
αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση. 

Μας διέπει μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης, 
η οποία επιδιώκει την ελαχιστοποίηση της πιθανής 
έκθεσης σε κίνδυνο, με απώτερο στόχο την εξάλειψη 
όλων των τραυματισμών που προκύπτουν από 
τις δραστηριότητές μας

Στόχος 
Βιώσιμης 

Ανάπτυξης

Σχετικά Ουσιαστικά
Θέματα με τους 

Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης

Σχετικοί 
Δείκτες GRI 
STANDARDS

Η Ανταπόκρισή μας - Αναφορά στην Έκθεση

Εκπαίδευση 
Εργαζομένων

GRI 403 Στην Ό.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 και επιμόρφωση των εργαζομένων 
συμβάλλει στην καθιέρωση σωστών εταιρικών 
πρακτικών, καθώς και στην ενίσχυση 
της συνεργασίας και της εταιρικής ταυτότητας.

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

Ό Στόλος μας Non-GRI 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.

Ό Στόλος μας Non-GRI Η Εταιρεία διαθέτει στον στόλο της 610 οχήματα 
φυσικού αερίου και 354 ηλεκτροκίνητα οχήματα, 
των οποίων η λειτουργία έχει μειωμένες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σχέση με 
τα πετρελαιοκίνητα. Τέλος, η Εταιρεία έχει ήδη 
προγραμματίσει την απόκτηση οχημάτων νέας 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO VII.
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ΠΙΝΑΚΑΣ GRI

H παρούσα Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας αφορά τη δεύτερη έκδοση της Ο.ΣΥ.Α.Ε. που συμπε-
ριλαμβάνει ενέργειες και δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2021 (1/1/2021–31/12/2021). 
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 

Γενικές Πληροφορίες 

Προφίλ της Εταιρείας 

GRI 102-1 Επωνυμία της Εταιρείας Όδικές Συγκοινωνίες (Ό.ΣΥ. Α.Ε.)

GRI 102-2
Κύριες εμπορικές επωνυμίες, προϊόντα 
και υπηρεσίες

Σελ. 12

GRI 102-3 Τοποθεσία έδρας της Εταιρείας Σελ. 12

GRI 102-4
Χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται 
η Εταιρεία

Σελ. 12

GRI 102-5 Καθεστώς ιδιοκτησίας και νομική μορφή Ανώνυμη Εταιρεία

GRI 102-6 Αγορές που εξυπηρετούνται Σελ. 71

GRI 102-7 Μεγέθη της Εταιρείας που εκδίδει την Έκθεση Σελ. 26, 43, 69-70

GRI 102-8
Στοιχεία εργατικού δυναμικού ανά κατηγορία, 
φύλο, ηλικιακή ομάδα, κινητικότητα 
και άλλους δείκτες διαφοροποίησης

Σελ. 43

GRI 102-9
Περιγράψτε την εφοδιαστική αλυσίδα 
της Εταιρείας

Σελ. 71

GRI 102-10
Σημαντικές μεταβολές στην Εταιρεία 
και στην εφοδιαστική αλυσίδα

Σελ. 20, 71

GRI 102-11
Εξηγήσεις για την εφαρμογή της αρχής 
της πρόληψης. 

Σελ. 27, 44, 47, 54

GRI 102-12
Εξωτερικές εθελοντικές πρωτοβουλίες 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις οποίες 
συμμετέχει η Εταιρεία

Σελ. 51, 62-65

GRI 102-13 Συμμετοχή σε σωματεία/οργανώσεις 
Η Εταιρεία δεν είναι μέλος 
σε κανένα φορέα 

Δείκτης 
GRI 

Standard
Περιγραφή Αναφορά 

Στρατηγική

GRI 102-14 Μήνυμα Διοίκησης Σελ. 4-7

GRI 102-15
Περιγραφή των κύριων επιδράσεων, 
κινδύνων και ευκαιριών

Σελ. 27-29

Ηθική και Ακεραιότητα

GRI 102-16
Δηλώσεις αποστολής και αξιών και εταιρικές 
πολιτικές σχετικά με τη στρατηγική για βιώσιμη 
ανάπτυξη

Σελ. 12-13,16-17

Διακυβέρνηση

GRI 102-18 Δομή εταιρικής διακυβέρνησης Σελ. 22-25

Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

GRI 102-40 Λίστα ενδιαφερόμενων μερών Σελ. 32

GRI 102-41
Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτεται 
από συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Σελ. 74

GRI 102-42
Αναγνώριση και επιλογή  
ενδιαφερόμενων μερών

Σελ. 33-35

GRI 102-43
Αντιμετώπιση του θέματος της συμμετοχής 
των ενδιαφερόμενων μερών

Σελ. 33-35

GRI 102-44
Βασικά θέματα και προβληματισμοί που 
τέθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη

Σελ. 33-35

Πρακτικές Έκθεσης

GRI 102-45
Λίστα των οντοτήτων που συμπεριλαμβάνονται 
στις οικονομικές εκθέσεις της Εταιρείας

Σελ. 26

GRI 102-46 Καθορισμός του περιεχομένου της Έκθεσης Σελ. 32

GRI 102-47 Όυσιαστικά θέματα Σελ. 38

GRI 102-48
Εξηγήσεις για τις επιπτώσεις  
αναθεώρησης πληροφοριών

Σελ. 55

GRI 102-49
Σημαντικές αλλαγές σε σχέση 
με προγενέστερες Εκθέσεις

Δεν υπάρχουν αλλαγές

GRI 102-50 Περίοδος Απολογισμού 1/1/2021 - 31/12/2021

GRI 102-51 Προγενέστερος Απολογισμός Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2020

GRI 102-52 Κύκλος Απολογισμού Ετήσιος

GRI 102-53
Σημείο επικοινωνίας για υποβολή 
ερωτημάτων.

Σελ. 8
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Δείκτης 
GRI 

Standard
Περιγραφή Αναφορά 

Πρακτικές Έκθεσης

GRI 102-54
Δήλωση για την επιλογή επιπέδου 
in-accordance του Απολογισμού 

Σελ. 8, 84

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

GRI 102-55 Πίνακας GRI Σελ. 84-87

GRI 102-56 Εξωτερική πιστοποίηση
Δεν έχει αναζητηθεί εξωτερική 
πιστοποίηση για την παρούσα Έκθεση

Specific Disclosures

Περιβάλλον

GRI 302 Κατανάλωση ενέργειας

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 54

GRI 302-1
Ενεργειακή κατανάλωση εντός 
του οργανισμού

Σελ. 55

GRI 306 Διαχείριση αποβλήτων

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 56

GRI 306-2
Απόβλητα ανά κατηγορία και μέθοδο 
διαχείρισης  

Σελ. 57

Εργαζόμενοι - Κοινωνία

GRI 401 Απασχόληση

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 42

GRI 401-2
Παροχές που παρέχονται σε πλήρως 
Απασχολούμενους εργαζόμενους

Σελ. 48

GRI 403 Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 44

GRI 403-1
Σύστημα διαχείρισης για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων

Σελ. 74

GRI 403-2
Αναγνώριση κινδύνου, αξιολόγηση ρίσκων, 
έρευνα περιστατικών

Σελ. 46-47

GRI 403-3 Επαγγελματικές υπηρεσίες υγείας Σελ. 44-45

GRI 403-4
Συμμετοχή, διαβούλευση και επικοινωνία 
των εργαζομένων σχετικά με την υγεία και
την ασφάλεια στην εργασία

Σελ. 44

Δείκτης 
GRI 

Standard
Περιγραφή Αναφορά 

GRI 403-5
Επιμόρφωση των εργαζομένων για την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία

Σελ. 44-47

GRI 403-6 Προώθηση της υγείας των εργαζομένων Σελ. 44-46

GRI 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. 47

GRI 403-9
Τύπος και ρυθμός εργατικών ατυχημάτων, 
ασθενειών, απουσιών, χαμένων ημερών, 
θανάτων

Σελ. 47

GRI 404 Εκπαίδευση Εργαζομένων

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 49

GRI 404-2
Προγράμματα διαχείρισης δεξιοτήτων 
και δια βίου μάθησης

Σελ. 49, 50

GRI 413 Υποστήριξη Τοπικών Κοινωνιών

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 60

GRI 413-1
Διαδικασίες με εμπλοκή της τοπικής 
κοινωνίας, μελέτη επιπτώσεων, και 
αναπτυξιακά προγράμματα

Σελ. 60-65

GRI 416 Υγεία και ασφάλεια επιβατών

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 68

GRI 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. 34

Non-GRI Ο Στόλος μας

GRI 103 Διοικητική Σελ. 69-70

Η παρούσα Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης υλοποιήθηκε σε συνεργασία 
με το Κέντρο Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence).
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